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Samenvatting 
In 1997 lanceerde Fareed Zakaria het concept ‘illiberale democratie’ in Foreign Affairs. Hij 

maakte hierin onderscheid tussen liberalisme enerzijds en democratie anderzijds. 

Volgens Zakaria was dit onderscheid nodig omdat de termen democratie en liberale 

democratie vaak door elkaar heen worden gebruikt, terwijl liberale democratie een 

systeem is dat niet alleen wordt gekenmerkt door vrije en eerlijke verkiezingen, maar ook 

door een rechtsstaat, scheiding der machten en de bescherming van basisrechten als 

vrijheid van meningsuiting, vereniging, religie en bezit.  

 De theorie is nauwelijks toegepast op Israël, terwijl zich daar het afgelopen 

decennium wel degelijk een illiberalisering heeft voltrokken. Die lacune wordt in dit 

onderzoek opgevuld. Centraal in dit onderzoek staat de vraag wat de implicaties zijn van 

de illiberalisering van de democratie in Israël tussen 2009 en 2018, onderverdeeld in 

respectievelijk de rechtsstaat, het maatschappelijk middenveld en rechten van 

minderheden. Naast geschreven bronnen is daarbij gebruik gemaakt van 

semigestructureerde interviews. Gesprekken met experts zijn bepalend geweest voor de 

opbouw van het onderzoek en hebben bijgedragen aan de diepgang van de analyse, wat 

gezien de gevoeligheid van het onderwerp en het feit dat het over een zeer recente 

periode gaat belangrijk is geweest. Ook dwongen de gesprekken om tussentijds te 

reflecteren op de methodologie. 

 Gebaseerd op de theorie en de historische ontwikkeling die Israël heeft 

doorgemaakt, kunnen de ontwikkelingen op de deelgebieden rechtsstaat, 

maatschappelijk middenveld en rechten van minderheden op waarde worden geschat. 

Het leidt tot de conclusie dat illiberalisering in een kwetsbare democratie als Israël 

vergaande implicaties heeft. Nog een kabinetsperiode illiberaal beleid kan ertoe leiden 

dat de democratie in Israël verwordt tot nauwelijks meer dan een lege huls. 
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Introductie 
Op 2 maart 2020 ging Israël voor de derde keer binnen een jaar naar de stembus. De 

hoogmis van de democratie begint daarmee wat glans te verliezen, maar één ding staat 

vast: de Israëlische bevolking mocht wederom bepalen welke volksvertegenwoordigers 

mogen proberen een coalitie te smeden. Een teken dat de electorale democratie in Israël 

springlevend is. 

 Toch heeft de Israëlische liberale democratie het afgelopen decennium aan 

kwaliteit ingeboet. Freedom House heeft de score van Israël twee jaar op rij naar beneden 

bijgesteld, en de Israel Democracy Index (combinatie van de scores van Freedom House, 

de Wereldbank en de Economist Intelligence Unit) over 2018 toont een verslechtering op 

de deelgebieden burgerlijke vrijheden, de rechtsstaat en de perceptie van corruptie.0F

1  

 Zo is het werk van non-gouvernementele organisaties (ngo’s) als Human Rights 

Watch (HRW), Adalah en the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) de afgelopen 

jaren onder druk komen te staan. Deze organisaties worden door religieus-

nationalistische groeperingen geïntimideerd en getypeerd als ‘vijand van het volk’.1F

2 De 

Israëlische regering steunt deze delegitimering zowel door gezamenlijk met deze 

religieus-nationalistische groeperingen op treden als door wetgeving. Wetgeving die 

ngo’s die door buitenlandse overheden worden gefinancierd verplicht duidelijk kenbaar 

te maken waar hun geld vandaan komt, is op dusdanige manier vormgegeven dat in de 

praktijk vrijwel uitsluitend ngo’s die strijden voor mensenrechten worden geraakt.2F

3 

Activisten die zich associëren met de Boycott, Divestment and Sanctions-beweging (BDS) 

                                                 
1 Freedom House, Freedom in the World 2018 - Israel (Washington 2018), 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/israel (31 januari 2020); Freedom 
House, Freedom in the World 2019 - Israel (Washington 2019), 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/israel (31 januari 2020); Tamar 
Hermann e.a., Israeli Democracy Index 2018 (Jeruzalem december 2018) 53. 
2 Amal Jamal, ‘The Rise of “Bad Civil Society” in Israel: Nationalist Civil Society Organizations and 
the Politicis of Delegitimization’, SWP Comment 2 (2018) 1, 1–8, aldaar 3.  
3 Ibidem, 7 & Debbie Gild-Hayo, Overview of Anti-Democratic Legislation Advanced by the 20th 
Knesset (Jeruzalem oktober 2018) 20; Eli M. Salzberger, ‘The New “Transparency Law” and the 
Operation of German Political Foundations in Israel’, in: Anna Abelmann en Katharina Konarek 
(red.), The German Political Foundations’ Work between Jerusalem, Ramallah and Tel Aviv: a 
Kaleidoscope of Different Perspectives (zp 2018), 79-90, aldaar 83; Interview Dahlia Scheindlin 
(17 februari 2020). 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/israel
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/israel
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lopen het risico de toegang tot het land ontzegd te worden of, zoals HRW-directeur Omar 

Shakir in november 2019 gebeurde, het land uitgezet te worden. 3F

4 

 Ook werd in 2018 een nieuwe basiswet aangenomen, de Joodse Natiestaatwet.4F

5 

Die wet legt kernelementen van de Israëlische natiestaat vast op het gebied van de vlag, 

de talen en de cultuur. Critici van de wet wijzen erop dat de wet het Joodse karakter van 

de staat Israël uitdrukkelijk bóven het democratische karakter stelt, wat vooral inbreuk 

doet op de rechten van minderheden.5F

6 De Joodse Natiestaatwet doet de discussie omtrent 

het democratische karakter van Israël behoorlijk oplaaien.  

Rond de eeuwwisseling ontstond een groot academisch debat over de 

democratische aard van Israël.6F

7 Politiek geograaf Oren Yiftachel muntte de term 

‘etnocratie’, een concept waarmee hij doelde op staten die ‘een relatief open bestuur 

voeren, maar ondemocratische bezitneming door één specifieke etnische groep 

faciliteren’.7F

8 De ‘Judaïsering’ van Israël was volgens Yiftachel dermate ver doorgevoerd, 

dat Israël nauwelijks een democratie genoemd kan worden.8F

9 Yiftachel schreef zijn 

toonaangevende artikel twee jaar nadat Fareed Zakaria de term ‘illiberale democratie’ 

voor het eerst had gebruikt in een artikel in Foreign Affairs.9F

10 Volgens Zakaria was dit 

onderscheid nodig omdat de termen democratie en liberale democratie vaak door elkaar 

heen worden gebruikt, terwijl liberale democratie een systeem is dat niet alleen wordt 

gekenmerkt door vrije en eerlijke verkiezingen, maar ook door een rechtsstaat, scheiding 

der machten en de bescherming van basisrechten als vrijheid van meningsuiting, 

vereniging, religie en bezit.10F

11 In zijn later uitgegeven boek legt Zakaria het onderscheid 

kernachtig uit: ‘Constitutional liberalism is about the limitation of power; democracy is 

                                                 
4 BDS staat voor Boycot, Desinvesteringen & Sancties. Maartje Geels, ‘Israël zet Human Rights 
Watch-directeur land uit’, NRC (25 november 2019), 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/25/israel-zet-human-rights-watch-directeur-land-uit-
a3981516 (5 december 2019). 
5 Israël heeft geen grondwet. Wel telt het land 13 basiswetten die tezamen een vergelijkbare 
functie hebben. Zie: https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Pages/BasicLaws.aspx 
6 Gild-Hayo, Overview of Anti-Democratic Legislation Advanced by the 20th Knesset, 10. Arabisch 
geldt bijvoorbeeld niet langer als officiële taal, maar is gedegradeerd tot taal met ‘bijzondere 
status’. 
7 Alan Dowty, ‘Is Israel Democratic? Substance and Semantics in the “Ethnic Democracy” Debate’, 
Israel Studies 4 (1999) 1–15, aldaar 1. 
8 Oren Yiftachel, ‘“Ethnocracy”: The Politics of Judaizing Israel/Palestine’, Constellations 6 (1999) 
364–390, aldaar 364 (eigen vertaling). 
9 Ibidem, 384. 
10 Fareed Zakaria, ‘The Rise of Illiberal Democracy’, Foreign Affairs 76 (1997) 22–43, aldaar 22. 
11 Ibidem. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/25/israel-zet-human-rights-watch-directeur-land-uit-a3981516
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/25/israel-zet-human-rights-watch-directeur-land-uit-a3981516
https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Pages/BasicLaws.aspx
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about its accumulation and use.’11F

12 De opkomst van liberalisme en democratie verliepen 

weliswaar parallel aan elkaar, maar zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het concept illiberale democratie wordt de afgelopen jaren veel toegepast op 

ontwikkelingen in onder meer Hongarije, Polen, de Filippijnen, Turkije, Brazilië en de 

Verenigde Staten.12F

13 Wat die landen gemeen hebben is dat er een regering zit die 

weliswaar democratisch is verkozen, maar maatregelen doorvoert die indruisen tegen 

liberale beginselen als scheiding der machten, bescherming van minderheden en 

facilitering van het maatschappelijk middenveld (ngo’s, media etc.). Het massaontslag van 

Poolse rechters of het oprichten van een centrale toezichthouder voor de media in 

Hongarije zijn hier voorbeelden van.13F

14 

 Politicoloog Dahlia Scheindlin was afgelopen jaar de eerste die het concept 

illiberale democratie toepaste op Israël.14F

15 Dat was – bewust – weinig gedetailleerd.15F

16 

Echter, het concept illiberale democratie is in potentie een beter raamwerk voor de 

Israëlische democratie dan een term als ‘etnocratie’. Het artikel van Yiftachel heeft een 

tamelijk negatief bijeffect gehad: door Israël als ondemocratisch te typeren voelden veel 

politicologen zich genoodzaakt het tegendeel te bewijzen, waarmee over de illiberale 

                                                 
12 Fareed Zakaria, The future of freedom: illiberal democracy at home and abroad (New York 
2007) 102. 
13 Zie onder meer: Casper Thomas, De autoritaire verleiding: over de opmars van de antiliberale 
wereldorde (Amsterdam 2018); Timothy Snyder, The road to unfreedom: Russia, Europe, America 
( New York 2018); Marc F. Plattner, ‘Illiberal Democracy and the Struggle on the Right’, Journal 
of Democracy 30 (2019) 1, 5–19; Paul Lendvai, ‘The Transformer: Orbán’s Evolution and 
Hungary’s Demise’, Foreign Affairs 98 (2019) 5, 44–54; Kaya Genc, ‘Erdogan’s Way: The Rise and 
Rule of Turkey’s Islamist Shapeshifter’, Foreign Affairs 98 (2019) 5, 26–35; Larry Diamond, 
‘Facing Up to the Democratic Recession’, Journal of Democracy 26 (2015) 1, 141–155; Sheila 
Coronel, ‘The Vigilante President: How Duterte’s Brutal Populism Conquered the Philippines’, 
Foreign Affairs 98 (2019) 5, 36–43. 
14 Arie Elshout, ‘Europa blijft hameren op beschermen Poolse rechtsstaat, anders dreigt 
“nucleaire optie”’, de Volkskrant (26 juli 2017), https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/europa-blijft-hameren-op-beschermen-poolse-rechtsstaat-anders-dreigt-
nucleaire-optie~b00e70c8/ (5 december 2019); Lendvai, ‘The Transformer: Orbán’s Evolution 
and Hungary’s Demise’, 51. 
15 Dahlia Scheindlin, ‘The Logic behind Israel’s Democratic Erosion’ (versie 29 mei 2019), 
https://tcf.org/content/report/logic-behind-israels-democratic-erosion/ (2 juni 2019). 
16 In een voetnoot zegt ze daar zelf over: ‘This is not intended as a comprehensive review of all 
policies that might be considered anti-democratic over the past decade, which would be lengthy 
and detailed. These developments are tracked closely by local NGO watchdogs. The goal here is 
to highlight examples that are indicative of the specific nature of democratic erosion.’ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europa-blijft-hameren-op-beschermen-poolse-rechtsstaat-anders-dreigt-nucleaire-optie%7Eb00e70c8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europa-blijft-hameren-op-beschermen-poolse-rechtsstaat-anders-dreigt-nucleaire-optie%7Eb00e70c8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europa-blijft-hameren-op-beschermen-poolse-rechtsstaat-anders-dreigt-nucleaire-optie%7Eb00e70c8/
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aspecten niet gedebatteerd werd.16F

17 Het conceptueel raamwerk ‘illiberale democratie’ kan 

het debat naar een hoger niveau tillen en is daarmee een vruchtbaarder alternatief. 

 Er is een tweede reden die nader onderzoek naar de illiberale aspecten van de 

Israëlische democratie rechtvaardigt. De tweestatenoplossing, hét adagium van de 

internationale gemeenschap sinds de Oslo-akkoorden, verdwijnt uit beeld. In september 

2019 kondigde premier Benjamin Netanyahu voor de tweede keer in een halfjaar aan de 

Jordaanvallei te willen annexeren. Voormalig minister van Justitie Ayelet Shaked en 

voormalig minister van Defensie Avigdor Lieberman maken er ook geen geheim van 

‘soevereiniteit te willen toepassen op Judea en Samaria’.17F

18 De constatering en vraag die 

daaruit voortvloeit is tevens de titel van een recent verschenen artikel van politicoloog 

Yousef Munayyer: er komt een éénstaatoplossing. Maar wat voor staat wordt dit?18F

19 Een 

staat met democratische rechten voor Palestijnen? Of een staat waarin de minderheid 

regeert? 

 Het feit dat illiberale democratie als concept nog nauwelijks is toegepast op Israël 

gecombineerd met de uit beeld verdwijnende tweestatenoplossing rechtvaardigt nader 

onderzoek. Centraal in deze scriptie staat de volgende vraag: wat zijn de implicaties van 

de illiberalisering die zich in Israël heeft voltrokken tussen 2009 en 2018? Die periode is 

gekozen omdat deze samenvalt met de regeringsperiode van Likud onder leiding van 

Benjamin Netanyahu, een periode van relatief consistent regeringsbeleid. Het onderzoek 

richt zich in het bijzonder op ontwikkelingen op het vlak van de rechtsstaat, het 

maatschappelijk middenveld en rechten van minderheden, kernelementen van een 

liberale samenleving.19F

20 

 Een politieke analyse over Israël is niet compleet zonder de politieke eenheid 

nader te definiëren. Hoewel de tweestatenoplossing uit beeld verdwijnt, maakt het nog 

                                                 
17 Ter illustratie: Asher Cohen, ‘Likud’s rise to power and the ‘Democracy in Danger’ 
fearmongering campaign: rhetoric vs. facts’, Israel Affairs 24 (2018) 6, 1073–1092; Lenn E. 
Goodman, ‘Democracy in the State of Israel’, Society 55 (2018) 2, 170–180. 
18 Tovah Lazaroff, ‘West Bank annexation bill filed for Ma’aleh Adumim, Jordan Valley’, Jerusalem 
Post (4 november 2019). 
19 Yousef Munayyer, ‘There Will Be a One-State Solution: But What Kind of State Will It Be?’, 
Foreign Affairs 98 (2019) 6, 30–36. 
20 Baron de Montesquieu [Charles de Secondat] en Thomas Nugent, The Spirit of Laws (Kitchener 
2000) 173; Alexis de Tocqueville en Henry Reeve, Democracy in America. Volumes I & II 
(Waiheke Island 2009) 994; John Rawls, ‘Justice as Fairness: Political not Metaphysical’, 
Philosophy & Public Affairs 14 (1985) 3, 223–251, aldaar 240. 
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altijd verschil of je als burger ten westen of ten oosten van de Groene Lijn woont.20F

21 

Daarnaast geeft het gebruiken van ‘Israel proper’ als politieke eenheid de mogelijkheid 

om in te zoomen op een groep die in veel analyses onderbelicht blijft: de circa twee 

miljoen niet-joodse inwoners binnen de Groene Lijn met een Israëlisch paspoort. 

 Het onderzoek kenmerkt zich door een wisselwerking tussen primair en secundair 

bronnenmateriaal. Het primaire bronnenmateriaal bestaat uit wetteksten, rapporten van 

onder meer Freedom House en IDI die verslag doen van de algehele stand van de 

democratie en rapporten van Adalah en ACRI die zich richten op rechten van 

minderheden, de rechtsstaat en het maatschappelijk middenveld. Gezien de beperkte 

hoeveelheid onderzoek, zeker als het gaat om de laatste jaren, valt er niet te ontkomen 

aan het gebruik van journalistieke bronnen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 

kwalitatieve data afkomstig uit semigestructureerde interviews met experts op de 

bovengenoemde deelgebieden.21F

22  

 In een semigestructureerd interview wordt van tevoren bepaald welke 

onderwerpen worden besproken en wordt een aantal leidende vragen geformuleerd, 

maar is het uitdrukkelijk de bedoeling om het gesprek ’open’ te laten en door te vragen 

waar nodig.22F

23 Er is gekozen voor semigestructureerde interviews omdat deze methode 

bij uitstek geschikt is voor onderzoek naar gevoelige onderwerpen en onderzoek naar 

waarden en motieven, waarvan in het geval van onderzoek naar de Israëlische democratie 

overduidelijk sprake is.23F

24 De methode wordt gehanteerd bij onderzoek naar percepties 

en opinies.24F

25 De valkuil daarbij spreekt voor zich: de informatie die de interviews 

opleveren, is niet per se objectief.25F

26 Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang de 

                                                 
21 De Groene Lijn is de lijn die werd getrokken ten tijde van de wapenstilstand in 1949. Vanuit de 
internationale gemeenschap wordt herhaaldelijk de wens uitgesproken dat dit de uiteindelijke 
grens tussen een algemeen breed Palestijnse staat en Israël. In de Oslo-akkoorden is bepaald dat 
de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijkheid is voor de meeste ‘binnenlandse’ 
aangelegenheden op de Westelijke Jordaanoever. 
22 Respectievelijk Dr. Dahlia Scheindlin (maatschappelijk middenveld, politicoloog bij Tel Aviv 
University), Dr. Bashīr Bashīr (rechten minderheden, senior research fellow bij Van Leer 
Institute), Dr. Eli Salzberger (rechtsstaat, research fellow bij Israel Democracy Institute en 
Director bij The Minerva Center for the Rule of Law Under Extreme Conditions), Dr. Sammy 
Smooha (professor emeritus bij Haifa University, gespecialiseerd in relaties tussen joodse en 
Palestijnse Israëliërs) en Prof. Dr. Aharon Barak (voorzitter Hoge Raad 1995-2006 en professor 
at law bij Interdisciplinary Center in Herzliya). 
23 K. Louise Barriball en Alison While, ‘Collecting data using a semi-structured interview: a 
discussion paper’, Journal of Advanced Nursing 19 (1994) 328–335, aldaar 331. 
24 Barriball en While, 'Collecting data using a semi-structured interview', 329. 
25 Ibidem, 332. 
26 Lynn Abrams, Oral history theory (London ; New York, NY 2010) 22. 
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onderzoeker zich maar bewust is van de rol van de geïnterviewde én van zijn of haar eigen 

rol, die als interviewer nog belangrijker is dan bij ‘schriftelijk’ onderzoek.26F

27  

 Om die rol naar behoren te kunnen vervullen, is gebruik gemaakt van het 

stappenplan zoals geformuleerd door Hanna Kallio et al. in 2016: het controleren of de 

beantwoording van de onderzoeksvraag gebaat is bij semigestructureerde interviews, het 

opbouwen van voldoende kennis, het opstellen van een concept interview guide, afnemen 

van pilot interviews en tot slot het opstellen van de definitieve interview guide.27F

28 Dat het 

afnemen van semigestructureerde interviews een bijpassende methode is, was gezien de 

gevoeligheid van dit onderwerp en het hoge gehalte aan normatieve waarden vrij snel 

duidelijk. Het opbouwen van voldoende kennis is ondervangen door een uitgebreide 

literatuurstudie. De concept interview guide is reeds enkele weken vóór de interviews 

opgesteld, en na een korte pilot bij proeflezers aangepast. Daarnaast is de samenstelling 

van de interview guide nauwkeurig afgewogen, en wordt informatie afkomstig uit 

interviews – tenzij nadrukkelijk vermeld – getoetst aan bestaande literatuur.  

De vijf interviews afgenomen tussen 17 en 23 februari 2020 vormen een geheel: 

Dahlia Scheindlin schrijft veel over de status van de Israëlische democratie en is expert 

op het gebied van het maatschappelijk middenveld. Bashīr Bashīr en Sammy Smooha 

onderzoeken beiden al jaren de status van minderheden in Israël en de relaties tussen de 

niet-joodse minderheid en de joodse meerderheid. Sammy Smooha is ook de eerste die 

de term ‘etnische democratie’ muntte, een term die in het theoretisch kader terugkomt. 

Aharon Barak is tussen 1995 en 2006 voorzitter van de Hoge Raad geweest en heeft zelf 

een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van grondwettelijke toetsing in Israël. Dat is 

niet alleen interessant voor het historisch kader, maar ook relevant gezien het feit dat 

juist de grondwettelijke toetsing de afgelopen jaren onder druk is komen te staan. Eli 

Salzberger heeft hier ook onderzoek naar gedaan en is de vijfde en laatste persoon die is 

geïnterviewd. Hij is gespecialiseerd in de rol van de rechtsstaat in extreme 

omstandigheden en kan vanuit die rol reflecteren om specifiek Israëlische elementen in 

de rechtsstaat en de vraag in hoeverre de ontwikkeling van het afgelopen decennium 

uitzonderlijk is geweest. De interview guide is als bijlage opgenomen.  

                                                 
27 Barriball en While, ‘Collecting data using a semi-structured interview: a discussion paper’, 
332; Abrams, Oral history theory, 24. 
28 Hanna Kallio e.a., ‘Systematic methodological review: developing a framework for a qualitative 
semi-structured interview guide’, Journal of Advanced Nursing 72 (2016) 2954–2965, aldaar 
2959. 
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 Om de implicaties van de illiberalisering op een logische manier in kaart te 

brengen, is gekozen voor de volgende opbouw: allereerst een theoretisch kader waarin 

het concept ‘illiberale democratie’ wordt toegelicht. Vervolgens wordt stilgestaan bij de 

historische context en de ontwikkeling van het dominante politieke discours in de 

Israëlische samenleving. Hier wordt in het derde hoofdstuk op voortgeborduurd door 

eerst specifieke ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat, het maatschappelijk 

middenveld en de rechten van minderheden tussen 1948 en 2009 te behandelen, om 

vervolgens te analyseren wat zich tussen 2009 en 2018 op de respectievelijke 

deelgebieden heeft voltrokken. Tenslotte wordt dit gerelateerd aan de theorie van Fareed 

Zakaria.  
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1 Illiberale democratie ontleed 
Hieronder worden de concepten zoals gebruikt in dit onderzoek toegelicht. Vervolgens 

wordt ingegaan op de recente academische heropleving van het concept ‘illiberale 

democratie’, om af te sluiten met een debat omtrent het al dan niet democratische 

karakter van de staat Israël. Fareed Zakaria maakt in zijn analyse van illiberale 

democratie nadrukkelijk onderscheid tussen democratie en constitutioneel liberalisme. 

Democratie omvat het selecteren van het bestuur, constitutioneel liberalisme draait om 

het beschermen van de autonomie en waardigheid van een individu tegen dwang.28F

29 Zowel 

‘democratie’ als ‘constitutioneel liberalisme’ is voor meerdere definities vatbaar.  

 

1.1 Democratie 
Het concept ‘democratie’ heeft door de eeuwen heen nogal uiteenlopende connotaties 

gehad. Ondertussen zien we regelmatig terugkerende verkiezingen als een essentieel 

onderdeel van democratie. Het is dan ook één van de vier principes van representatief 

bestuur die de Franse politiek filosoof Bernard Manin onderkent. De overige zijn 

respectievelijk relatieve onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordigers, vrijheid van 

meningsuiting en de eis dat publieke besluiten vooraf worden gegaan door (publiek) 

debat.29F

30 

Constitutioneel liberalisme ging in veel Westerse landen vooraf aan democratie.30F

31 In 

landen als Engeland en Frankrijk groeide de behoefte om de absolute macht van de vorst 

in te perken en de rechten van de burgers te beschermen. Er ontstonden parlementen, 

een rechtssysteem en de macht verschoof langzaam naar de liberale elite. Pas véél later 

volgde algemeen kiesrecht.  

Het is niet vreemd dat de personen die beschermd achtten te worden, dan ook een rol 

opeisten in het bestuur. Op die manier leidde liberalisme tot meer democratie, niet 

andersom.31F

32 Tegenwoordig is het terugkerend karakter van verkiezingen een belangrijke 

prikkel voor volksvertegenwoordigers om rekening te houden met de publieke opinie.32F

33 

                                                 
29 Zakaria, The future of freedom, 18–19. 
30 Ibidem, 6. 
31 Zakaria, ‘The Rise of Illiberal Democracy’, 26–27. 
32 Russell Hardin, Liberalism, constitutionalism, and democracy (Oxford 2003) 9. 
33 Manin, The principles of representative government, 175. 
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Dat brengt ons bij het tweede principe van Manin: de relatieve onafhankelijkheid van 

de volksvertegenwoordiging. Verkozen afgevaardigden, was de gedachte, moesten in de 

hiërarchie bóven hun electoraat staan op het gebied van welvaart, talent en ‘algehele 

deugden’.33F

34 De econoom Joseph Schumpeter ontwaart in de tweede helft van de 

twintigste eeuw een ontwikkeling waarbij politici niet alleen onafhankelijk zijn, maar 

zelfs de politieke agenda bepalen.34F

35 Het is een ontwikkeling waar Jean-Jacques Rousseau 

twee eeuwen eerder al voor waarschuwde.35F

36 

Vrijheid van meningsuiting, vervolgens, werkt naar twee kanten: enerzijds omvat het 

de vrije toegang tot politieke informatie, anderzijds de mogelijkheid voor eenieder om 

zijn of haar mening te uiten zonder invloed van collectief genomen besluiten.36F

37 In het 

laatste geval gaat het om een beperking van de vrijheid door de overheid, wat Isaiah 

Berlin betitelt als ‘negative liberty’.37F

38 

Het vierde principe van representatief bestuur omvat de eis dat publieke beslissingen 

pas worden genomen na uitvoerig debat. Ofwel, geen enkel voorstel kan bekrachtigd 

worden als publiek besluit, tenzij het toestemming van de meerderheid heeft gekregen 

nadat een proces van discussie is doorlopen.38F

39 Dit vereist wel een bepaalde consensus. 

Het werkt alleen als er overeenstemming is over fundamentele zaken als nationale 

identiteit.39F

40 In de woorden van voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken (en 

sleutelfiguur in de geschiedenis van Israël) Arthur Balfour: ‘We are so fundamentally at 

one, that we can safely afford to bicker.’40F

41 

 

1.2 Constitutioneel liberalisme 
Bovenstaande principes tezamen vormen een vrij nauwe definitie van democratie. Dat 

kan alsnog leiden tot een bestuur dat inefficiënt, corrupt, kortzichtig, onverantwoordelijk 

en niet inclusief is. Zo’n bestuur is onwenselijk, maar niet ondemocratisch.41F

42 Dat is de 

                                                 
34 Ibidem, 94. 
35 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy (New York 2006) 262. 
36 Ethan Putterman, ‘Rousseau on Agenda-Setting and Majority Rule’, The American Political 
Science Review 97 (2003) 3, 459–469, aldaar 460. 
37 Manin, The principles of representative government, 167–168. 
38 Isaiah Berlin, Four essays on liberty (London 1969) 120. 
39 Manin, The principles of representative government, 190. 
40 Zakaria, ‘The Rise of Illiberal Democracy’, 36. 
41 Hardin, Liberalism, constitutionalism, and democracy, 30. 
42 Samuel P. Huntington, The third wave: democratization in the late twentieth century. The Julian 
J. Rothbaum distinguished lecture series 4 (Norman 1993) 10. 
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voornaamste reden dat filosofen als Montesquieu, Alexis de Tocqueville en James 

Madison niet peinsden over universeel kiesrecht en vijandig stonden ten opzichte van 

referenda en directe democratie. James Madison waarschuwde dat ‘het gevaar van 

onderdrukking’ in een democratie kwam van ‘de meerderheid van de gemeenschap’.42F

43 

Ook De Tocqueville waarschuwde voor de ‘tiranniek van de meerderheid’.43F

44  

 Ten grondslag aan de afwijzende houding ten aanzien van democratie ligt de 

fundamentele spanning tussen vrijheid en gelijkheid. Egalitarisme vergroot weliswaar de 

gelijkheid, maar kan de vrijheid tegelijkertijd beperken.44F

45 De Franse Revolutie werd 

gekenmerkt door een streven naar gelijkheid, maar ontaardde in de Terreur, een fase die 

Tocqueville en Montesquieu aanduidden met ‘democratisch despotisme’.45F

46  

Door gebrek aan liberale beperkingen konden de Jacobijnen democratische 

idealen ongeremd ten uitvoer brengen en ontwikkelde een egalitaire beweging zich tot 

een despotisch regime. Founding father James Madison onderkende dit dilemma, nog vóór 

kennis te hebben genomen van de Terreur: ‘[…] the great difficulty lies in this: you must 

first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to 

control itself’.46F

47  

 Tocqueville beschouwde vrijheid als een fragiel goed dat constante zorg 

nodig had. Deze vrijheid kan teniet worden gedaan door excessieve jacht naar gelijkheid, 

wat het behoud van vrijheid in een democratische samenleving bemoeilijkt.47F

48 Om 

democratisch despotisme te voorkomen en ervoor te zorgen dat eenieder op zijn of haar 

eigen, individuele manier kan gedijen, moeten instituties worden opgericht die er op 

cruciale momenten voor kunnen zorgen dat illiberale of ondemocratische plannen van 

leiders worden afgeremd.48F

49 Dit is de essentie van constitutioneel liberalisme. 

 Aangezien democratie tegenwoordig vaak als meest wenselijke vorm van 

landsbestuur wordt beschouwd, staan samenlevingen die een liberale democratie 

nastreven voor een uitdaging. Doel is immers een samenleving die niet alleen wordt 

                                                 
43 James Madison, ‘The Federalist No. 51. The Structure of the Government Must Furnish the 
Proper Checks and Balances Between the Different Departments’ in: Alexander Hamilton e.a., 
The Federalist papers: Alexander Hamilton, James Madison, John Jay (New Haven 2009), 263-267, 
aldaar 265. 
44 Tocqueville en Reeve, Democracy in America. Volumes I & II, 479. 
45 Hardin, Liberalism, constitutionalism, and democracy, 9. 
46 Rebecca Kingston, Montesquieu and his legacy (Albany 2009) 164. 
47 Madison, ‘The Federalist No. 51’, 264.  
48 Tocqueville en Reeve, Democracy in America. Volumes I & II, 958. 
49 Hardin, Liberalism, constitutionalism, and democracy, 2, 184. 
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gekenmerkt door regelmatig terugkerende, eerlijke verkiezingen, maar ook door een 

rechtsstaat, scheiding der machten en de bescherming van grondrechten als vrijheid van 

meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging en eigendomsrecht.49F

50  

 De bescherming van dit soort rechten en controlemechanismen is de kern van 

liberalisme. Dit onderzoek richt zich op drie cruciale onderdelen van liberalisme: rechten 

van minderheden, de rechtsstaat en het maatschappelijk middenveld. Rechten van 

minderheden, zowel individueel als collectief, voorkomen dat een maatschappij verwordt 

tot een ‘tiranniek van de meerderheid’ en dragen bij aan een algeheel gevoel van 

rechtvaardigheid.50F

51 Het beschermen van rechten van minderheden is de essentie van 

liberalisme: iedere liberaal binnen het spectrum omarmt in meer of mindere mate het 

idee van bescherming van de individuele autonomie tegen dwang, met name van 

overheidswege.51F

52  

De rechtsstaat omvat scheiding der machten zoals beschreven door Montesquieu 

in De l’Esprit des Lois: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. In 1748 schreef 

hij over scheiding der machten als voorwaarde voor een liberale samenleving. Immers, 

‘ieder mens met teveel macht is geneigd die macht te misbruiken en zijn autoriteit zover 

als kan door te drijven’.52F

53 De Franse filosoof onderkende drie soorten macht, waarvan er 

nooit meer dan één in handen van dezelfde persoon of bestuursorgaan kan liggen: de 

wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende macht.53F

54 James Madison beoogde een wat 

minder stringente scheiding der machten voor de Amerikaanse grondwet, maar erkende 

dat alle machten in één orgaan gelijkstond aan tirannie.54F

55 Madison achtte het 

noodzakelijk om de macht niet alleen ‘horizontaal’, maar ook ‘verticaal’ te scheiden door 

slechts een deel van de macht te centraliseren, en een belangrijk deel over te laten aan 

lokaal bestuur.55F

56 

Het maatschappelijk middenveld is volgens Alexis de Tocqueville essentieel als 

bemiddelende factor in de gemeenschap en kenmerkt volgens hem een veerkrachtige 

                                                 
50 Zakaria, ‘The Rise of Illiberal Democracy’, 22. 
51 Rawls, ‘Justice as Fairness’, 240. 
52 Zakaria, ‘The Rise of Illiberal Democracy’, 26. 
53 Montesquieu, The Spirit of Laws, 172. 
54 Ibidem, 173. 
55 James Madison, ‘The Federalist No. 47. The Particular Structure of the New Government and 
the Distribution of Power Among its Different Parts’, in: Hamilton e.a., The Federalist papers, 
245-251, aldaar 245. 
56 James Madison, ‘The Federalist No. 39. The Conformity of the Plan to Republican Principles’, 
in: Ibidem, 192-198, aldaar 195–196. 
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samenleving: ‘Niet wat door een democratisch bestuur wordt gedaan, maar wat onder 

democratisch bestuur door private partijen wordt gedaan is werkelijk groots.’56F

57 Op zijn 

rondreis door Amerika in 1831-32 ontwaarde Alexis de Tocqueville een vorm van 

zelfregulerend vermogen die hem totaal vreemd was. De Tocqueville was zelf aristocraat, 

en fel tegenstander van de ‘tirannie van de meerderheid’ die zich in het laatste decennium 

van de achttiende eeuw had ontwikkeld in Frankrijk. De aristocratie zorgde voor de 

broodnodige expertise en was in de ogen van De Tocqueville daardoor in beginsel en 

betere bestuursvorm. Bij gebrek aan aristocratie – zoals in de Verenigde Staten – moeten 

particulieren zorgen voor een alternatief door zichzelf te organiseren.57F

58 De Amerikaanse 

samenleving had een natuurlijke manier gevonden om gebrek aan expertise te repareren: 

met een actief maatschappelijk middenveld.58F

59 

 Vandaag de dag voorziet het maatschappelijk middenveld – vaak in de vorm van 

ngo’s – het bestuur niet alleen van expertise, maar fungeert het ook als vorm van sociale 

autonomie tegen dominante machten.59F

60 In staten waarin etniciteit een grote rol speelt in 

de rol die je kunt vervullen in de samenleving, is de rol van ngo’s als beschermer van 

burgerrechten nog belangrijker.60F

61 Dat hiervan in Israël sprake is, toonde politicoloog 

Yoav Peled eerder al aan.61F

62 

 

1.3 Illiberale democratie 
Een bestuursvorm waarin democratische aspecten grotendeels intact worden gelaten, 

maar getornd wordt aan liberale elementen van het bestuur is, derhalve, een illiberale 

democratie. Casper Thomas verwoordt het in de introductie van zijn boek De autoritaire 

verleiding als een ‘politieke beweging die weg [beweegt] van pluralisme, universele 

vrijheid als hoogste goed en een stevig verankerde rechtsstaat’.62F

63 Het is een ontwikkeling 

                                                 
57 Tocqueville en Reeve, Democracy in America. Volumes I & II, 407. 
58 Ibidem, 360. 
59 Ibidem, 440. 
60 Bob Edwards en Michael W. Foley, ‘Civil Society and Social Capital Beyond Putnam’, American 
Behavioral Scientist 42 (1998) 124–139, aldaar 125. 
61 Amal Jamal, ‘The counter-hegemonic role of civil society: Palestinian–Arab NGOs in Israel’, 
Citizenship Studies 12 (2008) 283–306, aldaar 287.  
62 Yoav Peled, ‘Ethnic Democracy and the Legal Construction of Citizenship: Arab Citizens of the 
Jewish State’, The American Political Science Review 86 (1992) 432–443, aldaar 433. 
63 Thomas, De autoritaire verleiding, 14. 
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die we in Europa vooral kennen in Polen, Hongarije en Tsjechië, maar die ook plaatsvindt 

in Brazilië, India, de Filippijnen, de Verenigde Staten, Turkije en Rusland.63F

64 

Deze illiberalisering vindt plaats binnen een breed spectrum dat uiteenloopt van een 

relatief liberale democratie tot autoritaire regimes waar de stembusgang verworden is 

tot niets meer dan een periodiek terugkerende façade.64F

65 De eerste categorie is 

vanzelfsprekend aanmerkelijk beter voor de bevolking, maar hier ligt een ander gevaar 

op de loer: illiberale democratieën ontlenen hun legitimiteit, en dus kracht, aan het feit 

dat ze relatief democratisch zijn. Dit kan leiden tot een inflatie van het concept democratie 

als geheel, illiberaal én liberaal.65F

66 

Illiberalisering in de eenentwintigste eeuw vindt vooral plaats in landen met een 

regering van ‘rechtse’ signatuur en is nauw verwant aan de groei van populistische 

stromingen.66F

67 Het is niet voor niets dat Marc Plattner stelde dat de interessantste en 

meest verstrekkende ontwikkelingen voor de toekomst van de liberale democratie zullen 

voortkomen uit het interne debat ‘op rechts’.67F

68 Populisten ter rechterzijde van het 

politieke spectrum hebben nationale cultuur met succes tot speerpunt gemaakt. Daaruit 

volgt onherroepelijk de vraag: wie en wat horen daarbij, en wie juist niet? Cristóbal Rovira 

Kaltwasser en Cas Mudde zagen het risico voor de liberale democratie dan ook 

voornamelijk bij rechts-populistische partijen: ‘they undermine the rights of ethnic and 

religious minorities, such as Muslims in western Europe and Roma (gypsies) in eastern 

Europe’.68F

69  

Die drang naar een etnisch homogene samenleving kan verstrekkende gevolgen 

hebben: een etnocratie. Het meest beruchte voorbeeld hiervan is het apartheidsregime in 

Zuid-Afrika. Zoals eerder opgemerkt is het een term die, al sinds de jaren negentig maar 

zeker na de doorvoering van de Joodse Natiestaatwet in 2018, ook wordt toegepast op 

Israël.69F

70 Hieronder wordt het concept nader toegelicht en van repliek voorzien. 

                                                 
64 Zie noot 15. 
65 Zakaria, ‘The Rise of Illiberal Democracy’, 23. 
66 Ibidem, 42. 
67 Bij gebrek aan betere terminologie. “Rechts” en “illiberaal” zijn níet onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Communistische regimes als die van Stalin of Pol Pot waren tot op het bot illiberaal, 
maar kunnen bepaald niet “rechts” worden genoemd. In de eenentwintigste eeuw geldt 
hetzelfde voor China. 
68 Plattner, ‘Illiberal Democracy and the Struggle on the Right’, 18. 
69 Cas Mudde en Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: a very short introduction. (New York 
2017) 84. 
70 Cas Mudde, The far right today (Cambridge 2019) 117. 
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1.4 Israël als uitzondering? 
Vanaf de jaren negentig tot begin deze eeuw woedde een fel debat rond de vraag of Israël 

wel gekwalificeerd kon worden als een democratie. Daaronder hing een andere, meer 

impliciete vraag: kan Israël gezien de unieke historische en geopolitieke omstandigheden 

überhaupt worden vergeleken met (andere) democratieën? Hieronder wordt het debat 

nader uitgewerkt en beargumenteerd dat Israël, ondanks de gecompliceerde historische 

en (geo)politieke situatie wel degelijk vergeleken kan worden met andere democratieën. 

 

1.4.1 Etnische democratie 

In 1997 was het Sammy Smooha die het concept ‘etnische democratie’ toepaste op Israël. 

Daaraan ten grondslag lag de categorisering van democratieën in drie ideaaltypen, waar 

Israël niet in paste: liberale democratie, consociationalisme (pacificatiepolitiek) en 

Herrenvolk.70F

71 In een liberale democratie is etniciteit een zuiver private aangelegenheid 

en speelt de overheid geen enkele rol, terwijl etniciteit in een consociationalistische 

samenleving samengaat met collectieve rechten en institutionalisering. De overheid 

treedt hier neutraal op. België is een voorbeeld van een consociationalistische 

samenleving. Herrenvolk is in feite geen democratie, maar een samenleving waarin alleen 

leden van de dominante groep rechten hebben.71F

72 Prominent voorbeeld hiervan is 

wederom het apartheidsregime in Zuid-Afrika. 

 De situatie in Israël valt volgens Smooha tussen de drie categorieën in: de overheid 

erkent, in tegenstelling tot een liberale democratie, etnische verschillen, stelt zich níet 

neutraal op, zoals gebruikelijk in pacificatiepolitiek, maar minderheden hebben wel 

degelijk burgerlijke vrijheden, hoewel niet dezelfde als de dominante groep.72F

73 Palestijnse 

Israëliërs worden namelijk niet als nationale minderheid erkend, worden wegens 

‘potentiële disloyaliteit’ uitgesloten van dienstplicht en worden institutioneel 

gediscrimineerd.73F

74 Zo ontvingen Palestijns-Israëlische gemeenten gemiddeld drie keer 

                                                 
71 Sammy Smooha, ‘Ethnic Democracy: Israel as an Archetype’, Israel Studies 2 (1997) 198–241, 
aldaar 198. 
72 Smooha, 'Ethnic Democracy', 199. 
73 Ibidem, 200. 
74 Sammy Smooha, ‘The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state’, 
Nations and Nationalism 8 (2002) 475–503, aldaar 488–89. Er is hier gekozen voor de term 
Palestijns-Israëlisch omdat dit meer recht doet aan de dubbele identiteit die kenmerkend is voor 
Palestijnse Israëliërs dan de generieke en in het Israëlische discours negatief beladen term 
‘Arabisch’ of ‘Arabier’. 
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minder financiering vanuit de rijksoverheid dan overige gemeenten en zijn veel 

uitkeringen gekoppeld aan de periode in dienst, waar Palestijnse Israëliërs van worden 

uitgesloten.74F

75 Er is weliswaar politieke representatie, maar de Palestijnen hebben nog 

nooit onderdeel uitgemaakt van een coalitieregering.75F

76 

Volgens Smooha vormt de claim dat Israël Joods en Democratisch is het ultieme bewijs 

voor Israël als etnische democratie en de spanning die hiermee gepaard gaat. Hij maakt 

hierbij gebruik van een analyse die Erik Cohen in 1989 al maakte:  

 

'Israel was to be a Jewish nation-state; as a nation-state, its fundamental legitimation 

was conceived in terms of particularistic Jewish national symbols; but as a modern 

civil nation-state, its fundamental legitimation was conceived in terms of the 

universalistic precepts of democratic freedom and equality before the law of all 

citizens.’76F

77  

 

1.4.2 Etnocratie 

De politicologen As’ad Ghanem, Nadim Rouhana en Oren Yiftachel beschouwen het idee 

van een etnische democratie als een contradictio in terminis.77F

78 Die kritiek hangt samen 

met hun eigen, brede definitie van wat een democratie inhoudt. Volgens deze drie 

politicologen omvat een democratie niet alleen regelmatig terugkerende, vrije 

verkiezingen, maar ook burgerrechten, inclusief burgerschap, scheiding der machten, 

bescherming van de minderheid tegen de meerderheid en een bepaald niveau van 

openheid en ‘publieke ethiek’. 78F

79 Later voegde Oren Yiftachel daar een aanvullende eis aan 

toe: er moet sprake zijn van duidelijk afgebakende grenzen, zodat er geen misverstand 

over kan bestaan wie onderdeel uitmaakt van de demos.79F

80 

 Een etnocratie, aldus Ghanem, Rouhana en Yiftachel, kan nooit democratisch zijn. 

Een samenleving die etnocratisch is ingedeeld kenmerkt zich namelijk door een zestal 

                                                 
75 Smooha, ‘Ethnic Democracy: Israel as an Archetype’, 217. 
76 Bij de verkiezingen in september 2019 behaalde de Verenigde Lijst dertien van de 120 zetels. 
In 1992 was er weliswaar gedoogsteun voor de tweede regering onder leiding van Yitzhak 
Rabin, maar waren de Palestijnse Israëliërs niet nodig voor een numerieke meerderheid. 
77 Erik Cohen, ‘The Changing Legitimations of the State of Israel’, in: Peter Y Medding (red.), 
Studies in Contemporary Jewry: Volume V: Israel: State and Society, 1948-1988 (Oxford 1989), 
148-168, aldaar 148–149. 
78 As’ad Ghanem, Nadim Rouhana en Oren Yiftachel, ‘Questioning “Ethnic Democracy”: A 
Response to Sammy Smooha’, Israel Studies 3 (1998) 253–267, aldaar 254. 
79 Yiftachel, ‘“Ethnocracy”: The Politics of Judaizing Israel/Palestine’, 376. 
80 Ibidem, 377. 
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zaken die veelal haaks staan op hun eigen definitie van democratie. Etniciteit is – ondanks 

bepaalde democratische kenmerken – doorslaggevend voor individuele rechten, de 

landsgrenzen zijn diffuus, het is de dominante groep ‘stichters’ die het staatsapparaat 

organiseert, de samenleving is gesegregeerd op zowel etno-nationaal als etno-

klasseniveau, de logica van deze segregatie wordt verspreid waardoor een politiek 

etniseringsproces in gang wordt gezet en, tenslotte, worden burgerrechten voor een 

significant – maar onvolledig deel uitgebreid naar de minderheid.80F

81 

 

1.4.3 Voorbij etnocratie 

Veel van de elementen die de auteurs noemden in hun conceptualisering van etnocratie 

zijn van toepassing op Israël. Sterker nog, de definitie lijkt haast gemáákt voor Israël. Ruth 

Gavison benoemt dit niet expliciet, maar plaatst wel kanttekeningen bij de discussie rond 

het democratische karakter van Israël. Volgens haar is de discussie niet zo conceptueel of 

theoretisch als de auteurs willen doen geloven, maar juist politiek en normatief.81F

82 Een 

ander punt van kritiek op Ghanem, Rouhana en Yiftachel is dat zij er een veel te brede 

definitie van ‘democratie’ op na houden. Volgens Alan Dowty wijkt deze niet alleen veel af 

van gangbare definities zoals die van Huntington en Manin, maar is ook dermate streng 

dat er in heel de wereld nauwelijks landen zijn die volgens de maatstaven van dit drietal 

zouden kwalificeren als een democratie.82F

83 

 Tenslotte rijst de vraag of Israël dusdanig uniek is dat het land een categorie op 

zichzelf is, een benadering waar zowel Smooha als zijn critici voor kiezen.83F

84 Zowel Alan 

Dowty als Ruth Gavison vinden van niet. Dowty stelt dat de definities van ‘natie’ en 

‘etniciteit’ dusdanig weinig van elkaar verschillen dat een uitzonderingspositie voor Israël 

overbodig is. Iedere natiestaat heeft particularistische tendensen. Israël is wellicht 

                                                 
81 Uitgangspunt is dat een etnocratie gesticht is door koloniale nederzettingen, vandaar 
“stichters”. Met etno-nationaal wordt gedoeld op het onderscheid tussen de dominante etnische 
groep en de groep verdreven oorspronkelijke bewoners. Met etno-klasse doelt Yiftachel op de 
sociaaleconomische verschillen binnen een etnische groep. Toegepast op Israël: de 
Ashkenazische joden die gelden als “stichters” en de Mizrachi, de latere joodse migranten 
afkomstig uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het laatste kenmerk (burgerrechten voor de 
minderheid) is wat een etnocratie onderscheidt van Herrenvolk. 
82 Ruth Gavison, ‘Jewish and Democratic? A Rejoinder to the “Ethnic Democracy” Debate’, Israel 
Studies 4 (1999) 44–72, aldaar 50. 
83 Dowty, ‘Is Israel Democratic?’, 4. 
84 Smooha maakt wel een vergelijking met Estland en Slowakije, maar typeert Israël als de 
‘meest problematische’. Smooha, ‘The model of ethnic democracy’, 497. 
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‘etnischer’ dan de meeste landen, maar geen categorie op zichzelf.84F

85 Gavison, en velen met 

haar, concludeerden dat Israël een democratie is met gebreken.85F

86 Een laatste 

kanttekening daarbij: het concept democratie is toepasbaar op Israël binnen de Groene 

Lijn, dat wil zeggen exclusief de bezette (Oost-Jeruzalem, de Golanhoogten en de 

Westelijke Jordaanoever) en de facto gecontroleerde (Gazastrook) gebieden, níet op 

Israël/Palestina als geheel.  

 

 

  

                                                 
85 Dowty, ‘Is Israel Democratic?’, 7–8. 
86 Gavison, ‘Jewish and Democratic? A Rejoinder to the “Ethnic Democracy” Debate’, 47. 
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2 Historisch kader 
Het vorige hoofdstuk liet zien hoe Israël weliswaar kwalificeert als democratie, maar dan 

wel een democratie waarin etniciteit en religie centraal staan. Dit hoofdstuk laat zien hoe 

het zionisme zich ontwikkelde van het ideaal van een inclusieve heilstaat naar een staat 

die zich steeds meer profileert als het exclusieve domein voor de Joods-Israëlische 

meerderheid. Dat gebeurt aan de hand van drie schisma’s: allereerst de tegenstelling 

tussen seculiere zionisten en het orthodox-joodse rabbinaat, vervolgens de ideële strijd 

tussen revisionisten en socialisten, en tenslotte het dilemma dat na de Zesdaagse Oorlog 

de reeds bestaande tegenstellingen in alle heftigheid liet terugkomen: wat te doen met de 

veroverde gebieden? 

 

2.1 Seculier of Religieus? 
Het modern politiek zionisme ontstond als brede stroming aan het eind van de 

negentiende eeuw. De Oostenrijk-Hongaarse journalist Theodor Herzl schreef Der 

Judenstaat in 1895 als reactie op het groeiend antisemitisme in Europa, met de Dreyfus-

affaire toen als voorlopig dieptepunt. De oplossing voor het antisemitisme moest in de 

ogen van Herzl gezocht worden in een internationaal toevluchtsoord, dat zich zou moeten 

ontwikkelen tot een inclusieve heilstaat. De naam Israël gebruikte Herzl zelf niet.86F

87  

Hoewel Herzl eerder een ‘Zwitserland aan de Middellandse Zee’ voor ogen had dan 

een ‘Koninkrijk Judea’, rekende hij wel op de medewerking van het rabbinaat.87F

88 Hij wilde 

de orthodoxe joden niet uitsluiten.88F

89 Wel verafschuwde Herzl het idee van een theocratie 

en stond hij pal voor gelijke rechten ongeacht geloof of nationaliteit.89F

90 

 Een andere voorname seculiere zionist was Vladimir Ze’ev Jabotinsky, een in 

Odessa geboren journalist, romancier en polemist. Hij was beduidend militanter van aard, 

maar zelfs voor deze vader van het revisionistisch zionisme stonden twee zaken als een 

paal boven water: het is onmogelijk de Arabieren te verdrijven uit Palestina, en gelijke 

rechten voor iedereen is een randvoorwaarde.90F

91 In het postuum uitgegeven The War and 

the Jew werkte Jabotinsky die rechten verder uit: burgerlijke gelijkheid, machtsdeling op 

                                                 
87 Michael Brenner, In search of Israel: the history of an idea (Oxford 2018) 51.  
88 Theodor Herzl, The Jewish state (London 2010) 64.  
89 Brenner, In search of Israel, 82–83. 
90 Herzl, The Jewish state, 88. 
91 Vladimir Jabotinsky, ‘The Iron Wall’, Rasviet (4 november 1923). 
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het allerhoogste politieke niveau, collectieve rechten en het gelijkstellen van het Arabisch 

met het Hebreeuws.91F

92 

 De eerste premier van Israël, David Ben-Gurion, betoogde dat het feit dat het Joods 

nationalisme er niet op uit was om minderheden te onderdrukken, dé onderscheidende 

factor was tegenover andere nationalistische stromingen. Hij streefde dan ook naar 

vergaande autonomie voor de reeds aanwezige inwoners van Palestina en een decentraal 

bestuur.92F

93  

De inclusieve intenties van Herzl, Ben-Gurion en zelfs Jabotinsky zijn evident. Een 

ander aspect dat deze drie grondleggers van de Israëlische staat deelden was dat ze religie 

beschouwden als onderdeel van de Joodse cultuur, terwijl religieuze zionisten Israël 

beschouwden als een ‘oneindige natie’ gebaseerd op een verbond met God. Zij zien religie 

niet als onderdeel van de cultuur, maar als de allesbepalende factor.93F

94 

 Joods-orthodoxen halen hun inspiratie voor Eretz Israel rechtstreeks uit de Bijbel. 

Volgens het Bijbelboek Genesis omvat het Land Israël het gebied vanaf de Sinaï tot aan de 

Eufraat, terwijl Numeri het gebied grofweg gelijkstelt aan Kanaän.94F

95 Aanvankelijk waren 

orthodoxe joden ronduit antizionistisch. Immers, de terugkeer van het Joodse volk naar 

Israël was gebaseerd op een verbond met God en kon pas plaatsvinden na wederkomst 

van de Messias.95F

96 

 Toch werd in 1902 de Mizrahi opgericht als eerste religieus-zionistische partij, tien 

jaar later gevolgd door de ultraorthodoxe Haredim. Het voornaamste doel van deze 

partijen was ervoor zorgen dat zaken als vrouwenrechten, erfenissen en huwelijk en 

scheiding onder het rabbinaat kwamen te vallen.96F

97 In 1918 schreven Mizrahi en Haredim 

gezamenlijk een conceptgrondwet, volledig gebaseerd op het Joods recht.97F

98 Illustratief is 

wat dat betreft de strijd om vrouwenkiesrecht binnen de yishuv die losbarstte direct aan 

het begin van de mandaatperiode (1918-1948).98F

99 Hoewel seculiere zionisten het 

                                                 
92 Vladimir Jabotinsky, The War and the Jew (New York 1942) 215–16. 
93 Brenner, In search of Israel, 93. 
94 Colin Shindler, A history of modern Israel (New York 2011) 88. 
95 Colin Shindler, ‘Likud and the Search for Eretz Israel: From the Bible to the Twenty-First 
Century’, in: Efraim Karsh (red.), Israel: The first hundred years. 3: Israeli society and politics since 
1948: problems of collective identity (London 2002), 91-117, aldaar 93. 
96 Jesaja 11:1-9; Jeremia 23:5-6, 30:7-10, 33:14-16; Ezechiël 34:11-31, 37:21-28; Hosea 3:4-5. 
97 Shindler, A history of modern Israel, 73. 
98 Brenner, In search of Israel, 84. 
99 Met de yishuv wordt de Joodse bevolking in Palestina vóór 14 mei 1948 bedoeld. Groot-
Brittannië was na de overwinning van generaal Allenby in december 1918 de facto de baas in 
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vrouwenkiesrecht volledig onderschreven, werd het in ‘nationaal belang’ uiteindelijk toch 

uitgesteld.99F

100 

 Na de verschrikkingen van de Holocaust en de oprichting van de Verenigde Naties, 

werd duidelijk dat het niet lang meer zou duren alvorens de Joodse Staat werkelijkheid 

werd. Daarmee werd het ook tijd om de geschillen tussen religieuze en seculiere zionisten 

terzijde te schuiven. In juni 1947 schreef Ben-Gurion daartoe een brief aan de 

ultraorthodoxe Agudat Israel, een brief die nu bekend staat als de ‘status quo 

overeenkomst’. In ruil voor steun aan het zionisme onder leiding van Ben-Gurion werden 

vergaande toezeggingen gedaan: de Sjabbat werd de officiële rustdag, alle 

staatsinstituties zouden de kashrut naleven, familierecht en persoonlijk recht kwam 

volledig onder het rabbinaat te vallen, ultraorthodoxe scholen kregen vergaande 

autonomie en yeshiva-studenten kregen vrijstelling van dienstplicht.100F

101 

 De doorwerking van dit compromis moet niet worden onderschat. Het betekende 

de eerste nederlaag voor het universalistisch zionisme ten gunste van de ultraorthodoxe 

minderheid. Een tweede nederlaag liet vervolgens niet lang op zich wachten. Waar de 

onafhankelijkheidsverklaring van 1948, uitgesproken door Ben-Gurion, nog sprak over 

‘complete gelijkheid van sociale en politieke rechten ongeacht hun religie, ras of geslacht’, 

liepen de onderhandelingen over een grondwet vast.101F

102 De conceptversie die in lijn met 

de inclusieve grondwet was opgesteld werd verworpen door het opperrabbinaat, omdat 

deze niet op de Torah was gebaseerd. De tussenoplossing werd gevonden in basiswetten: 

specifieke wetgeving bedoeld om fundamentele zaken als nationaal bestuur te regelen.102F

103 

 Eén van de eerste wetten die na de onafhankelijkheid werd aangenomen is de Wet 

op Terugkeer. Hierin werd vastgelegd dat ‘iedere jood het recht heeft om naar dit land te 

komen als oleh’.103F

104 Los van het discutabele gebruik van het woord ‘terugkeer’, valt op dat 

in de hele tekst met geen woord wordt gerept over niet-joden. Pas twee jaar later werd in 

                                                 
Palestina. In 1920 werd dit geformaliseerd bij het Verdrag van Sèvres, en in 1922 werd het 
mandaat ook toegewezen vanuit de Volkenbond. 
100 Tom Śegev en Haim Watzman, One Palestine, complete: Jews and Arabs under the British 
mandate (London 2002) 214. 
101 Brenner, In search of Israel, 148. De kashrut betreft koosjere voedingsvoorschriften, yeshiva-
studenten studeren aan een joods-orthodoxe universiteit. 
102 Provisional government of Israel, ‘The Declaration of the Establishment of the State of Israel’ 
(14 mei 1948), https://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm (4 januari 2020). 
103 Shindler, A history of modern Israel, 80. 
104 Knesset, ‘The Law of Return 5710 (1950)’ (5 juli 1950), 
https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm (6 januari 2020). Oleh staat voor een 
jood die aliyah (letterlijk: opgang) maakt, oftewel immigreert naar Israël. 

https://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm
https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm
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de Nationaliteitswet het burgerschap voor niet-joodse inwoners van Israël geregeld, 

hoewel onder strenge voorwaarden: alléén Palestijnse Arabieren die sinds de oprichting 

van de staat onafgebroken woonachtig waren in Israël kregen dat recht.104F

105 Het Europese 

Global Citizenship Observatory beoordeelde dit in 2018 als een bewuste poging om 

Palestijnse vluchtelingen als gevolg van de onafhankelijkheidsoorlog/Nakba uit te 

sluiten.105F

106  

 Het onderscheid komt – naast demografische motieven, waarover later meer – 

voort uit de collectieve waarde chalutziyut, die zijn historische wortels heeft in de 

mandaatperiode. Dit begrip, grofweg te vertalen naar pionierschap, doelt op de bijdrage 

die de burger levert aan de opbouw van de Israëlische staat. Politicoloog Yoav Peled 

onderscheidde in Israël twee typen burgerschap: liberaal burgerschap voor Palestijnse 

Israëliërs, en republikeins burgerschap voor Joodse Israëliërs. Het verschil zit vooral in 

de mate waarin burgerschap in de praktijk gebracht kan worden om een bijdrage aan de 

maatschappij te leveren.106F

107 Typerend is wat dat betreft het feit dat Palestijnse Israëliërs 

worden uitgesloten van dienstplicht: ze zijn weliswaar passieve ontvanger van 

burgerrechten, maar kwalificeren zich nauwelijks voor volwaardig burgerschap.107F

108 

 

2.2 Revisionisten versus socialisten 
Ook de strijd tussen revisionisten en socialisten heeft zijn oorsprong in de eerste helft van 

de twintigste eeuw. De eerder genoemde Jabotinsky besloot zich in 1923 af te scheiden 

van de Zionistenbeweging, omdat hij in tegenstelling tot Chaim Weizmann en David Ben-

Gurion pleitte voor een Joods leger en een snellere en radicalere route naar de Joodse 

staat.108F

109 De oprichting van de Revisionistische Partij was in de ogen van Jabotinsky 

precies wat de naam deed vermoeden: een terugkeer naar de idealen van Herzl.109F

110  

                                                 
105 Knesset, ‘Nationality Law 5712-1952’, artikel 3(a) (1 april 1952).  
106 Yossi Harpaz en Ben Herzog (Global Citizenship Observatory), ‘Report on Citizenship Law: 
Israel’ (juni 2018) 5. Dit is in strijd met resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties, die het Recht op Terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen regelt. 
107 Yoav Peled, ‘Ethnic Democracy and the Legal Construction of Citizenship: Arab Citizens of the 
Jewish State’, The American Political Science Review 86 (1992) 2, 432–443, aldaar 433–34. 
108 Sammy Smooha, ‘Ethnic Democracy: Israel as an Archetype’, Israel Studies 2 (1997) 2, 198–
241, aldaar 216. 
109 Śegev en Watzman, One Palestine, complete, 209–10; Yaacov N. Goldstein, 'Labour and Likud: 
Roots of their Ideological-Political Struggle for Hegemony over Zionism, 1925-35', in: Karsh 
(red.), Israel: The first hundred years 79-90, aldaar 82. 
110 Goldstein, ‘Labour and Likud’, 80. 
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 Een belangrijk punt voor de Revisionistische Partij was de visie op Israël, dat beide 

oevers van de Jordaan zou moeten omvatten. In 1930 schreef Jabotinsky zelfs een gedicht 

waarin hij de Jordaan de ‘ruggengraat van Israël’ noemde.110F

111 Het verdelingsplan van de 

Commissie Peel in de jaren dertig en dat van de VN in 1947 waren voor revisionisten dan 

ook volstrekt onbespreekbaar. Pas vanaf medio jaren vijftig werd dit standpunt 

afgezwakt.111F

112 

 Economisch stond de Revisionistische Partij lijnrecht tegenover de socialisten. 

Waar de laatsten pleitte voor egalitaire, agrarische communes als basis voor de 

Israëlische samenleving, geloofden revisionisten juist in de noodzaak tot urbanisatie. Van 

een klassenstrijd wilden Jabotinksy en zijn medestanders niets weten.112F

113 Aanhangers van 

het revisionisme waren te vinden in de stedelijke, academische elite. Bekende namen zijn 

onder meer historicus Jozef Klausner (oudoom van de Israëlische schrijver Amos Oz) en 

Ben-Zion Netanyahu (vader van Benjamin Netanyahu). 

 De houding van het revisionisme ten aanzien van de aanwezige Arabische 

bevolking in Palestina was complex. Het doel van Jabotinksy was het bewerkstelligen van 

een Joodse meerderheid in Palestina met gelijke rechten voor de Palestijns-Arabische 

minderheid. Het was zeker niet zo dat er geen overeenkomst met Palestijnse Arabieren 

kon worden gesloten, maar een vrijwillige overeenkomst leek Jabotinsky simpelweg 

onmogelijk. Een overeenkomst kon immers pas tot stand komen als ‘de hoop dat ze van 

ons af kunnen komen niet langer bestaat, omdat ze de IJzeren Muur niet kunnen 

doorbreken’.113F

114 Kortom: om uiteindelijk een overeenkomst te kunnen sluiten, moest die 

optie éérst van tafel worden geveegd door fait accompli te bewerkstelligen. 

 De socialisten vormden de dominante stroming binnen de Zionistenbeweging. Tot 

begin jaren twintig was Chaim Weizmann de leider, maar David Ben-Gurion stak hem al 

vroeg in de mandaatperiode naar de kroon. In 1930 werd de socialistische arbeiderspartij 

Mapai opgericht. Net als haar voorgangers richtte Mapai zich op fysieke arbeid: kibbutzim 

dienden als lichtend voorbeeld voor de rest van de Israëlische samenleving. Tegen het 

einde van de mandaatperiode liet David Ben-Gurion zich zelfs positief uit over het VN-

                                                 
111 Nadav G. Shelef, ‘From “Both Banks of the Jordan” to the “Whole Land of Israel”: Ideological 
Change in Revisionist Zionism’, Israel Studies 9 (2004) 1, 125–148, aldaar 126. 
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113 Goldstein, ‘Labour and Likud’, 83. 
114 Jabotinsky, ‘The Iron Wall’ (4 november 1923). 
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verdelingsplan, waarin deze kibbutzim een prominente rol moesten gaan spelen. In zijn 

ogen was een ‘gedeeltelijke Joodse staat niet het einde, maar juist het begin’.114F

115 

 De onafhankelijkheidsverklaring van Ben-Gurion wekte vervolgens de indruk dat 

er ook voor de Palestijnse Arabieren in Israël uitzicht op een leven in relatieve welvaart 

in het verschiet lag. De realiteit bleek al gauw anders, aangezien de Palestijnse Arabieren 

van 1948 tot november 1966 onder militair bestuur vielen en op alle vlakken werden 

gediscrimineerd.115F

116 Het leidde tot de vreemde situatie waarin Palestijnse Israëliërs wèl 

stemrecht hadden, maar amper bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Het was 

typerend voor de dominante visie in de eerste jaren van de staat, waar het Joodse 

‘oerrecht’ op Israël als vanzelfsprekend werd beschouwd en Palestijnse Israëliërs werden 

geacht dankbaar te zijn voor de geboden kansen.116F

117 

 De arbeiderspartij kon vanaf 1948 negentien jaar lang relatief onbedreigd regeren. 

In juni 1967 veroverde Israël in de Zesdaagse Oorlog niet alleen Oost-Jeruzalem, maar ook 

de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, de Sinaï en de Golanhoogten kwamen onder 

Israëlische controle. Hoewel Israël zich met deze nauwelijks overtroffen militaire 

overwinning in zes dagen ontpopte van een geopolitieke David tot een ware Goliath, bleek 

het politiek gezien al gauw een Pyrrusoverwinning: de fundamentele tegenstellingen, 

waarvan gehoopt was dat deze tot het verleden behoorden, keerden heftiger terug dan 

ooit. 

 

2.3 Groot of Joods Israël? 
Nadat de Arabische coalitie in 1967 was verslagen, begon een proces van herontdekking 

van de Joods-Israëlische identiteit. Vanzelfsprekend bracht de overwinning meer 

zelfvertrouwen, was Israël ‘verlost van de nauwe grenzen’ en bracht de bezetting 

economische voorspoed met zich mee.117F

118 Maar tegelijkertijd ontstond een dilemma: wat 

voor land hoort er bij de nieuwe identiteit: een Groot Israël of een Joods Israël? Ben-

Gurion had met de acceptatie van het VN-verdelingsplan nadrukkelijk voor een Joodse 

definitie gekozen, maar dit kon na de verovering van met name Oost-Jeruzalem, de 
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Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook niet langer als vanzelfsprekend gelden.118F

119 Op 

22 september 1967 plaatste een groep schrijvers die zich identificeerde met de 

revisionistische Herut-partij een oproep in de krant Yediot Aharanot. Hun boodschap was 

duidelijk: deze gebiedsuitbreiding mogen we nóóit meer uit onze handen laten glippen.119F

120 

De politieke elite van Ben-Gurion, Peres en Eshkol was daarentegen minder uitgesproken.  

 De verovering en bezetting van (vooral) de Palestijnse gebieden zorgde voor een 

heropleving van het revisionisme. Het religieus zionisme verrechtste en incorporeerde 

gedurende de jaren zeventig het tot dan toe dominant seculiere rechtse politieke 

geluid.120F

121 Sleutelmoment was de oprichting van de orthodox-joodse Gush Emunim in 

1974, een (extreem)rechtse organisatie die middels de bouw van nederzettingen op de 

Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Sinaï eventuele ‘Land for Peace deals’ 

onmogelijk probeerde te maken. Premier Rabin noemde Gush Emunim in 1976 ‘een van 

de grootste bedreigingen voor de staat Israël’.121F

122 Dat dit geen loze woorden waren bleek 

begin jaren tachtig, toen de inlichtingendiensten wisten te voorkomen dat een 

extremistische afsplitsing van de beweging de Rotskoepel opblies.122F

123 

 De subcultuur van Gush Emunim drong langzaam door tot het centrum van de 

politiek. In 1977 werd de Likud, de ideologische opvolger van Herut, voor de eerste keer 

de grootste bij de verkiezingen en kreeg Israël met Menachem Begin voor het eerst een 

praktiserende jood als regeringsleider. Toch verraste Begin vriend en vijand door een 

vredesverdrag te sluiten met Egypte en bovendien in zijn verdediging van dit verdrag in 

het parlement te benadrukken dat Palestijnen onder Israëlisch bestuur burgerschap 

verdienden, omdat ‘[Israël] nooit wilde zijn zoals Rhodesië’.123F

124 Tijdens en na Begin’s 

regeerperiode nam het aantal nederzettingen echter explosief toe: van 3 500 in 1977 tot 

47 000 in 1985.124F

125 De fragiele link tussen burgerrechten voor Palestijnen enerzijds en het 
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verlangen naar een Groot Israël anderzijds was onhoudbaar: het maximalisme bleek 

groter dan het streven naar een liberale samenleving. 

 Begin jaren negentig begon in Israël een progressievere wind te waaien. De 

Intifada was al bijna vijf jaar aan de gang toen Yitzhak Rabin voor de tweede keer premier 

werd.125F

126 Zijn verkiezing had Rabin met name te danken aan de stem van 

Sovjetimmigranten.126F

127 Eerder dat jaar had zijn voorganger Yitzhak Shamir een 

‘constitutionele revolutie’ ontketend door de Basiswet op Menswaardigheid en Vrijheid 

en de Basiswet op Vrijheid van Beroep aan te nemen.127F

128 De Hoge Raad gaf deze 

basiswetten in 1995 nog meer betekenis, door te bepalen dat iedere wet aangenomen na 

1992 moest voldoen aan de in de basiswetten genoemde criteria.128F

129 Ook vonden achter 

gesloten deuren onderhandelingen plaats met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO, 

die leidden tot de Oslo-akkoorden van 1993 en 1995.  

 Wat via toenemende autonomie op de Westelijke Jordaanoever had moeten leiden 

tot de stichting van een onafhankelijke Palestijnse staat, eindigde in een patstelling. Nadat 

Rabin op 4 november 1995 was vermoord door een joods-orthodoxe extremist, won 

Likud tot ieders verrassing de verkiezingen. Benjamin Netanyahu begon vervolgens aan 

zijn eerste termijn als premier. Onder zijn leiding werd het vredesproces volledig 

stilgelegd. Hoewel Ehud Barak in 2000 in Camp David nog een vredespoging waagde, brak 

in datzelfde jaar de Tweede Intifada uit. Ariel Sharon provoceerde de Palestijnen met 

succes door een wandeling te maken over de Tempelberg/Haram al-Sharif. Belangrijk 

verschil met de Eerste Intifada was de wijze waarop de Palestijnse demonstranten zich 

verzetten. Gooiden zij eind jaren tachtig nog met stenen, nu waren die vervangen door 

bommen.129F

130 
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Deze agressie was een inbreuk op de geloofwaardigheid voor het Israëlische 

vredeskamp en betekende de definitieve machtserosie van progressief Israël. Wat 

resteerde was een uitgeklede variant van het revisionisme van Jabotinsky, waarin wèl 

plek was voor de Groot-Israëlgedachte, maar nauwelijks meer voor liberale waarden. 
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3 Illiberaliserend Israël, 2009-2018 
Op 31 maart 2009 werd de tweede regering Netanyahu gevormd. Naast de Likud-partij 

van de premier bestond die uit de fors verkleinde Arbeiderspartij, de seculier-rechtse 

partij Yisrael Beiteinu en de religieuze partijen Shas, United Torah Judaism (UTJ) en 

HaBayit HaYehudi (Joods Thuis). Na het vertrek van de linkse Arbeiderspartij in januari 

2011 ten gunste van de nieuwe partij van ‘zetelrovende’ minister van Defensie Ehud 

Barak, Onafhankelijkheid, werd het land na tien jaar weer geregeerd door een 

centrumrechtse regering. Likud en de religieuze partijen – met uitzondering van Shas en 

UTJ tussen 2013 en 2015 – zouden gedurende tien jaar de kern vormen van drie 

opeenvolgende regeringen onder leiding van Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu. 

 In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de 

rechtsstaat, het maatschappelijk middenveld en rechten van minderheden tussen 2009 

en 2018 geanalyseerd. Om het belang van de ontwikkelingen uit de periode 2009-2018 te 

kunnen begrijpen, komt de voorgeschiedenis van de betreffende ontwikkelingen aan bod, 

om na een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen tussen 2009 en 2018 tot een 

deelconclusie te komen. 

 De interviews afgenomen tussen 17 en 23 februari 2020 zijn van groot belang 

geweest in de samenstelling van dit hoofdstuk. De gesprekken met Eli Salzberger en 

Aharon Barak waren bepalend voor de nadrukken in het deel dat verhandelt over de 

rechtsstaat, en hetzelfde geldt voor de gesprekken met respectievelijk Dahlia Scheindlin 

over het maatschappelijk middenveld en Bashīr Bashīr en Sammy Smooha over de 

rechten van groepen die niet tot de dominante groep behoren. Op het gebied van de 

rechtsstaat is hierdoor duidelijk geworden dat de scheiding der machten in Israël nog veel 

fragieler is dan in andere democratieën. Uit het gesprek met Dahlia Scheindlin werd 

duidelijk dat de publicatie van het Goldstone rapport in 2009 de aanleiding was voor een 

offensief tegen ngo’s. De paradox tussen het verdrukken van de nationale identiteit van 

Palestijnse Israëliërs enerzijds en de investeringen in de Palestijns-Israëlische 

gemeenschap anderzijds was zonder het gesprek met Sammy Smooha minder prominent 

naar voren gekomen. Tegelijkertijd brachten de interviews ook een uitdaging met zich 

mee. In één van de gesprekken kwam bijvoorbeeld naar voren dat er een heus 

spionnennetwerk zou bestaan, gezamenlijk gecoördineerd door de overheid en hen 

gunstig gezinde ngo’s, dat critici van het regeringsbeleid middels intimidatie en verkapte 

dreigementen probeerde de mond te snoeren. Deze tamelijk spectaculaire onthulling kon 
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echter niet worden ondersteund door andere bronnen en is derhalve niet opgenomen in 

de bevindingen. 

Specifieke informatie uit de interviews is op te splitsen in twee categorieën: 

opinies vanuit deskundigheid en inzichten die niet zozeer vanuit deskundigheid zijn 

gegeven, maar wel relevant zijn geweest voor het betreffende stuk. Informatie uit de 

eerste categorie is – los van de voetnoten – te herkennen doordat de naam van de 

geïnterviewde in de tekst wordt genoemd, voor informatie uit de tweede categorie wordt 

datatriangulatie toegepast; alleen als de informatie wordt bevestigd door literatuur is 

deze opgenomen.130F

131 Deze inzichten zijn te herkennen aan ‘dubbele voetnoten’ bestaande 

uit een interview en ten minste één aanvullende bron.  

  

3.1 Rechtsstaat 

3.1.1 Israël 1948-2009: fragiel, maar standvastig 

De onenigheid tussen orthodox-joodse en seculiere zionisten over wat het fundament 

voor de grondwet zou moeten vormen, leidde ertoe dat in 1950 werd besloten dat de 

grondwet niet ineens, maar in delen zou worden geschreven.131F

132 Deze vergaande 

beslissing werd vernoemd naar het parlementslid dat het compromis voorstelde, Yizhar 

Harari.132F

133 De beslissing betekende niet alleen dat de definitieve tekst van de grondwet in 

delen werd geschreven, maar ook dat deze delen door een simpele meerderheid of 

hoogstens met steun van 61 van de 120 Knessetleden kan worden verworpen.133F

134 

Vooraanstaande rechtsgeleerden als Aharon Barak en Amir Fuchs zien het Harari-

compromis nog altijd als een erfzonde van de Israëlische rechtstaat.134F

135 

 Naast het ontbreken van een grondwet, is in Israël nauwelijks scheiding tussen de 

uitvoerende en de wetgevende macht of andere controlemechanismen, observeren ook 

rechtsgeleerden Eli Salzberger, Amir Fuchs en Aharon Barak.135F

136 Knessetleden kunnen 

                                                 
131 Nancy L. Leech en Anthony J. Onwuegbuzie, ‘An array of qualitative data analysis tools: A call 
for data analysis triangulation.’, School Psychology Quarterly 22 (2007) 557–584, aldaar 579. 
132 Shindler, A history of modern Israel, 80. 
133 Weill, ‘Reconciling Parliamentary Sovereignty and Judicial Review’, 466; Nadav Dishon, 
‘Temporary Constitutional Amendments as a Means to Undermine the Democratic Order: 
Insights from the Israeli Experience’, Israel Law Review 51 (2018) 389–425, aldaar 395. 
134 Weill, ‘Reconciling Parliamentary Sovereignty and Judicial Review’, 502. 
135 Tel Aviv Review, ‘Judicial Review under Review: Interview with Dr. Amir Fuchs’ (29 juli 
2019), 10'00"-11'00"; Interview Aharon Barak (23 februari 2020). 
136 Interview Eli Salzberger (20 februari 2020); Interview Aharon Barak (23 februari 2020); Tel 
Aviv Review, ‘Judicial Review under Review’, 10’00”-11’00”. 
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tegelijkertijd fungeren als minister, waardoor zij niet alleen zichzelf controleren maar er 

in het geval van een meerderheidscoalitie nauwelijks sprake ís van controle. Ook heeft 

Israël een unicameraal stelsel, waardoor de kiezer gedurende een regeringsperiode niet 

de mogelijkheid heeft om volksvertegenwoordigers te corrigeren door te zorgen voor een 

afwijkende samenstelling van de senaat. Het is voor een deel de nalatenschap van David 

Ben-Gurion, die in de vormende jaren van de staat niet alleen enorm veel haast had, maar 

zichzelf steeds meer ging identificeren met de staat en niet afgeremd wenste te 

worden.136F

137 

 Het gebrek aan ‘checks and balances’ zorgt ervoor dat de last voor wat betreft het 

bewaken van de liberale samenleving in Israël voor een groot deel terecht is gekomen bij 

de rechterlijke macht. De benoeming van rechters is in Israël geregeld in de Basiswet op 

de Rechterlijke Macht. Rechters worden benoemd door de Juridische Selectiecommissie, 

waarvan de samenstelling vaststaat: drie leden van de Hoge Raad waaronder de 

voorzitter, twee leden van de Israëlische Orde van Advocaten, de Minister van Justitie 

vergezeld door een andere minister, en twee Knessetleden waarbij de afspraak is dat er 

één van de coalitie en één van de oppositie is.137F

138 Rechtsgeleerde Eli Salzberger noemt het 

‘één van de beste benoemingssystemen ter wereld’.138F

139 

 In 1995 creëerde de Hoge Raad voor zichzelf de mogelijkheid om wetgeving te 

toetsen aan de basiswetten.139F

140 Wetgeving die niet voldoet aan standaarden zoals bepaald 

in bijvoorbeeld de Basiswet op Menswaardigheid en Vrijheid, kan door de Hoge Raad 

worden verworpen. Het betekent niet alleen de formalisering van Israël als 

constitutionele democratie, maar ook het begin van een debat omtrent de rol van de Hoge 

Raad in de Israëlische democratie, dat in het afgelopen decennium is verhevigd. 

 

3.1.2 Israël 2009-2018: knagen aan de rechtsstaat 

Niet iedereen in Israël beschouwt de Israëlische Hoge Raad als hoeder van de liberale 

democratie. Sommige prominente politici zien de Hoge Raad als te interventionistisch. Al 

vanaf 2012 werd gedebatteerd over het inperken van de overredingsmacht van de Hoge 

Raad, maar pas vanaf de inauguratie van de 34e regering (naast Likud bestaande uit 

                                                 
137 Giora Goldberg Staff, Ben-Gurion Against the Knesset. (Los Angeles 2004) 53. 
138 Knesset, ‘Basic Law: The Judiciary’ (28 februari 1984), 
https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic8_eng.htm (16 februari 2020). 
139 Interview Eli Salzberger (20 februari 2020). 
140 Weill, ‘Reconciling Parliamentary Sovereignty and Judicial Review’, 498. 

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic8_eng.htm
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Kulanu, Shas, UTJ, HaBayit HaYehudi en Yisrael Beiteinu, het meest rechtse kabinet ooit) 

worden de plannen concreet.140F

141 Partijleider Naftali Bennett van HaBayit HaYehudi 

verwoordde het in oktober 2017 als volgt: ‘Het is niet aan de Hoge Raad om te 

interveniëren en te zeggen of een wet passend is of niet. Dat is het domein van de 

Knesset.’141F

142  

Groot voorstander van het schrappen van de rechterlijke toetsing is minister van 

Justitie Ayelet Shaked, die in augustus 2017 stelde dat de Hoge Raad ‘onvoldoende 

rekening hield met de Joodse meerderheid en het zionisme’.142F

143 In mei 2018 overleefde 

een wetsvoorstel van Minister van Justitie Ayelet Shaked waarmee een einde gemaakt zou 

moeten worden aan rechterlijke toetsing een eerste stemronde.143F

144 Tot een tweede en 

derde plenaire stemming kwam het in verband met het vallen van het kabinet in 

december 2018 niet.144F

145  

 Minister Shaked heeft gedurende haar functioneren als Minister van Justitie 

meermaals aangegeven de manier waarop rechters van de Hoge Raad worden benoemd 

te willen veranderen. Momenteel is voor het benoemen van rechters in de Hoge Raad een 

meerderheid van zeven van de negen leden van de Juridische Selectiecommissie vereist, 

maar Shaked wil dat aantal verlagen naar vijf. 145F

146 Aangezien ze eerder al commissieleden 

had kunnen benoemen namens de Israëlische Orde van Advocaten én het ‘oppositielid’ in 

de commissie iemand is die praktisch hetzelfde denkt over de rol van de rechtspraak in 

de democratie, zou het er door de wetswijziging op neerkomen dat de benoeming een 

                                                 
141 Freedom House, Freedom in the World 2013 - Israel. 
142 Ilan Ben Zion, ‘Israeli right sets its sights on curbing supreme court’ (6 november 2017), 
https://www.ft.com/content/e7bec158-bf19-11e7-b8a3-38a6e068f464 (2 maart 2020). 
143 Revital Hovel, ‘Justice Minister Slams Israel's Top Court, Says It Disregards Zionism and 
Upholding Jewish Majority’ (29 augustus 2017), https://www.haaretz.com/israel-news/israel-s-
top-court-disregards-zionism-justice-minister-says-1.5446684 (2 maart 2020). 
144 Yonah Jeremy Bob, ‘The Supreme Court override bill, a constitutional crisis?’ (7 mei 2018), 
https://www.jpost.com/Israel-News/The-Supreme-Court-override-bill-a-constitutional-crisis-
553653 (27 februari 2020). 
145 Wetsvoorstellen ingediend door een minister doorlopen in Israël vier lezingen en 
stemmingen: één in commissieverband en nog drie in plenaire zittingen. Zie: Knesset, 
‘Legislative Process’ (z.d.), https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Pages/Legislation.aspx (29 
november 2019). 
146 Z.a., ‘Shaked moves to shape Supreme Court’ (1 november 2016), 
https://en.globes.co.il/en/article-shaked-moves-to-shape-supreme-court-1001158328 (2 maart 
2020); Ben Zion, ‘Israeli right sets its sights on curbing supreme court’; Interview Eli Salzberger 
(20 februari 2020). 
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politiek hamerstuk wordt.146F

147 Ook zonder deze wet is Shaked erin geslaagd conservatieve 

rechters te benoemen.147F

148 

De pogingen om de macht van de Hoge Raad in te perken, maken onderdeel uit van 

een campagne waarin de democratie wordt gereduceerd tot niets meer dan de wil van de 

meerderheid.148F

149 Toch zijn er ook lichtpunten. Het feit dat Avigdor Lieberman in 2012 

moest aftreden als minister wegens fraude is op zichzelf niet positief, maar toont wel de 

kracht van de rechterlijke macht.149F

150 Hetzelfde geldt voor het onderzoek dat de procureur-

generaal in 2018 startte naar mogelijke fraude van premier Netanyahu. Vooralsnog houdt 

het systeem stand, maar het gebrek aan controlemechanismen gecombineerd met een 

regering die de rechterlijke macht beschouwt als een factor die intervenieert in de 

democratie in plaats van haar versterkt, maakt de scheiding der machten kwetsbaar. 

 

3.2 Maatschappelijk middenveld 

3.2.1 Israël 1948-2009: beperkt, maar levendig 

De eerste en tweede Knesset erfden de Ottomaans/Britse wetgeving uit de 

mandaatperiode, en hadden het eerste decennium een enorme taak aan het aanpassen 

van de relevante legislatuur aan de nieuwe realiteit. Hadara Bar-Mor en Paula Kabalo 

analyseerden het wetgevingsproces ten aanzien van een ‘ngo-wet’ tussen 1948 en 1954, 

en kwamen tot de conclusie dat de liberale intenties in de eerste jaren overheersten, 

waardoor er weinig beperkingen waren aan non-gouvernementele organisaties.150F

151 Dat 

wil niet zeggen dat Palestijnse Israëliërs zich vrij konden organiseren: zij vielen tot 1966 

onder een streng militair regime. Het was met name de Joods-Arabische communistische 

                                                 
147 Marissa Newman, ‘New members clinch judicial appointment panel for right wing’ (23 juli 
2015), https://www.timesofisrael.com/right-wing-candidates-nab-judicial-appointments-
panel/ (3 maart 2020). 
148 Prof. Yedidia Z. Stern, ‘The end of the delegitimization of the Supreme Court’ (3 maart 2018), 
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149 Scheindlin, ‘The Logic behind Israel’s Democratic Erosion'; Dahlia Scheindlin, 'In Israel’s 
elections, only the far right is talking about democracy' (22 maart 2019), 
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150 Freedom House, Freedom in the World 2013 - Israel (2013), 
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882, aldaar 875. 
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beweging die voor hen opkwam, die Joodse én Palestijnse zelfbeschikking voorstond op 

basis van VN-resolutie 181.151F

152 

 In 1966 werd het militair bestuur opgeheven en vanaf dat moment konden 

Palestijnse Israëliërs zich vrijer organiseren. In de historische context werd beschreven 

dat er met de prominentie van extreemrechtse organisaties als Gush Emunim, een andere, 

illiberale wind ging waaien. Dat kreeg op het gebied van ngo’s concrete invulling in 1980 

met de Amutot-wet. Organisaties die het Joodse of democratische karakter van Israël 

ontkenden, werden verboden.152F

153 De focus van ngo’s verschoof mede daardoor van het 

streven naar totale zelfbeschikking naar het erkennen van Palestijnse Israëliërs als 

nationale minderheid.153F

154 

 Desalniettemin heeft Israël een levendig maatschappelijk middenveld. Een 

concreet succes was de discussie omtrent de aanhoudende bezetting van Zuid-Libanon 

eind jaren negentig, die verhevigde door een helikopterongeluk in 1997 waarbij 73 

Israëlische militairen omkwamen. Mede door druk vanuit de organisatie Four Mothers 

voerde Ehud Barak in 1999 campagne met de belofte de bezetting van Zuid-Libanon te 

beëindigen. Na zijn verkiezingsoverwinning was het Israëlische leger binnen een jaar 

vertrokken uit Libanon.154F

155 

 

3.2.2 Israël 2009-2018: bloedsprookjes en volksverraders 

In 2009 sloeg de sfeer om. Aanleiding was een VN-onderzoek naar oorlogsmisdaden 

gedurende Operation Cast Lead, een Israëlisch offensief op de Gazastrook tussen 27 

december 2008 en 18 januari 2009 als reactie op raketbeschietingen door Hamas en 

Islamitische Jihad op burgerdoelen in Zuid-Israël.155F

156 De commissie Goldstone deed 

onderzoek naar misdaden gepleegd door zowel de Israeli Defence Forces (IDF) als Hamas 

                                                 
152 Ilana Kaufman, Arab national communism in the Jewish state (Gainesville 1997) 32. VN-
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Lawyers/Non-Profit-Organization/Israel-Non-Profit-Organization-Law/Israel-Non-Profit-
Organization-Law-(1980)-1.htm (26 februari 2020).  
154 Jamal, ‘The counter-hegemonic role of civil society’, 288. 
155 Interview Dahlia Scheindlin (17 februari 2020); Daniel Lieberfeld, ‘Parental Protest, Public 
Opinion, and War Termination: Israel’s ‘Four Mothers’ Movement’, Social Movement Studies 8 
(2009) 375–392, aldaar 375. 
156 Interview Dahlia Scheindlin (17 februari 2020); Hala Khoury-Bisharat, ‘The Unintended 
Consequences of the Goldstone Commission of Inquiry on Human Rights Organizations in Israel’, 
European Journal of International Law 30 (2019) 877–901, aldaar 878. 
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en concludeerde dat er vanuit beide kanten oorlogsmisdaden waren gepleegd.156F

157 

Israëlische autoriteiten weigerden mee te werken aan het onderzoek en zagen de missie 

als een aanval op de Staat Israël. Premier Netanyahu verwoordde het als volgt: ‘We face 

three major strategic challenges: the Iranian nuclear program, rockets aimed at our 

civilians, and Goldstone.’157F

158 

 Verschillende mensenrechtenorganisaties besloten wél mee te werken aan het 

onderzoek en de commissie van informatie te voorzien. Wat volgende was een campagne 

waarin rechts-nationalistische organisaties als NGO Monitor en Im Tirtzu Israëlische 

mensenrechtenorganisaties probeerden de delegitimiseren en te presenteren als een 

bedreiging voor Israël of zelfs te betitelen als volksverraders.158F

159 Van NGO Monitor is 

bekend dat ze haar activiteiten coördineert met regeringsfunctionarissen.159F

160 De regering 

liet zich zelf ook niet onbetuigd: commissievoorzitter David Goldstone werd door 

niemand minder dan president Shimon Peres beschuldigd van het verspreiden van 

‘bloedsprookjes’.160F

161 

 De delegitimisering van organisaties wier belangen niet overeenkwamen met die 

van de Staat Israël kreeg met de ‘Anti-Boycott Wet’ in 2011 doorwerking in de wetgeving. 

Eenieder die oproept tot een economische, culturele of academische boycott van de Staat 

Israël of nederzettingen, kan door Israëlische burgers of organisaties op basis van deze 

wet worden aangeklaagd en worden gedwongen tot financiële compensatie.161F

162 Dit als 

                                                 
157 United Nations Human Rights Council, ‘Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab 
Territories. Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict: Executive 
summary’ (23 september 2009), 
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160 Jamal, ‘The Rise of “Bad Civil Society” in Israel’, 5; Policy Working Group, NGO Monitor: 
Shrinking Space. Defaming Human Rights organizations that criticize the Israeli occupation 
(Jeruzalem september 2018) 11. 
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reactie op de groeiende BDS-beweging in West-Europa en de Verenigde Staten, in 

aanvulling op bestaande organisaties in Israël en de Palestijnse Gebieden die strijden voor 

een boycott, desinvesteringen en sancties. De wetgeving was voor democratiewaakhond 

Freedom House reden om de Israëlische democratie te kenmerken als een democratie in 

een neerwaartse trend.162F

163 

 Waar de anti-boycottwetgeving nog gezien kan worden als een indirecte poging 

kritische stemmen vanuit ngo’s te smoren, was de transparantiewet uit 2016 direct 

gericht op mensenrechtenorganisaties.163F

164 Organisaties die meer dan de helft van hun 

financiering verkregen van buitenlandse gouvernementele organisaties, moesten dit 

duidelijk vermelden in al hun publicaties. In het aanvankelijk voorstel uit 2015 was 

opgenomen dat vertegenwoordigers van deze organisaties een speciale badge moesten 

dragen waardoor ze konden worden herkend wanneer ze in de Knesset kwamen spreken, 

maar dit werd later geschrapt.164F

165 Van de 27 organisaties die worden geraakt door de 

nieuwe wet, zijn er maar liefst 25 mensenrechtenorganisaties.165F

166 Het invoeren van 

restricties aan de financiering van ngo’s is een veelgebruikt instrument in autoritaire 

regimes, maar tamelijk uniek voor functionerende democratieën.166F

167 

 In maart 2017 keurde de Knesset een wet goed waarbij de toegang tot Israël werd 

ontzegd aan personen of organisaties die publiekelijk steun betuigen aan een boycott van 

Israël of nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.167F

168 Op basis van deze wet werd in 

mei 2018 een bevel afgekondigd om HRW-directeur Omar Shakir te deporteren. In 

november 2019 werd hij daadwerkelijk het land uitgezet.168F

169 

 In de zomer van 2018 werd een wet ingevoerd die specifiek gericht lijkt op de 

Israëlische organisatie Breaking the Silence, een groep voormalige militairen die er uit 

                                                 
(Washington 2012), https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/israel. (31 januari 
2020). 
163 Freedom House, Freedom in the World 2012 - Israel. 
164 Salzberger, ‘The New “Transparency Law” and the Operation of German Political Foundations 
in Israel’, 83; Interview Dahlia Scheindlin (17 februari 2020).  
165 Derk Walters, Israël zegt geen sorry meer: de nieuwe werkelijkheid in Israel en de Palestijnse 
gebieden (Houten 2018) 60. 
166 Salzberger, ‘The New Transparency Law’, 83. 
167 Darin Christensen en Jeremy M. Weinstein, ‘Defunding Dissent: Restrictions on Aid to NGOs’, 
Journal of Democracy 24 (2013) 77–91, aldaar 80. 
168 Freedom House, Freedom in the World 2018 - Israel; Gild-Hayo, Overview of Anti-Democratic 
Legislation Advanced by the 20th Knesset, 14.  
169 Raphael Ahren, ‘On day of deportation, banned human rights activist vows to soldier on’ (25 
november 2019), https://www.timesofisrael.com/on-day-of-deportation-banned-human-rights-
activist-vows-to-soldier-on/ (6 maart 2020). 
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gewetenswroeging voor hebben gekozen om de immorele kant van de militaire bezetting 

te benadrukken. De wet, door Engelstalige media en mensenrechtenorganisatie 

omgedoopt tot de ‘Breaking the Silence Law’, verbiedt organisaties die handelen ‘in strijd 

met de algemene doelen van het Israëlische onderwijs’ om voorlichtingen te verzorgen 

op scholen, één van de voornaamste activiteiten van Breaking the Silence.169F

170 

 Al met al is er in het afgelopen decennium een klimaat gecreëerd waarin ngo’s 

steeds nadrukkelijker werden bestempeld als verraders en vijanden van de staat. In 

december 2018 bleek uit een enquête dat ondertussen liefst twee derde van de Joods-

Israëlische inwoners mensenrechtenorganisaties zien als organisaties die de Staat Israël 

actief tegenwerken.170F

171 Publieke opinie-expert Dahlia Scheindlin ziet het als het ‘chilling 

effect’: een situatie waarin burgers ervoor kiezen géén gebruik te maken van hun rechten 

uit angst voor represailles.171F

172  

 

3.3 Rechten van minderheden 
Er zijn oneindig veel minderheden te benoemen, maar in een etnische democratie als 

Israël is etniciteit het voornaamste criterium. Vandaar dat hieronder vooral aandacht 

wordt besteed aan ontwikkelingen die impact hebben op de grofweg twee miljoen 

Palestijns-Israëlische burgers, die zo’n twintig procent van de kleine tien miljoen burgers 

van Israël uitmaken.172F

173 Er zijn echter ook andere, specifiekere minderheden te 

benoemen. In dit hoofdstuk komen naast Palestijnse Israëliërs ook Ethiopische joden, 

bedoeïenenstammen en seksuele minderheden (LGBTQ) aan bod. Mizrahim (joden uit het 

Midden-Oosten en Noord-Afrika) zijn sociaaleconomisch wat achtergesteld bij de 

                                                 
170 Gild-Hayo, Overview of Anti-Democratic Legislation Advanced by the 20th Knesset, 16; 
Association for Civil Rights in Israel, 'The "Breaking the Silence" Law' (20 juli 2018), 
https://law.acri.org.il/en/2018/07/20/the-breaking-the-silence-law/ (2 februari 2020). 
171 Scheindlin, ‘The Logic behind Israel’s Democratic Erosion’. 
172 Uri Gordon, ‘Israel’s ‘Tent Protests’: The Chilling Effect of Nationalism’, Social Movement 
Studies 11 (2012) 349–355, aldaar 350; Interview Dahlia Scheindlin (17 februari 2020). 
173 Munayyer, ‘There Will Be a One-State Solution: But What Kind of State Will It Be?’, 31. 
Informatie met betrekking tot demografie ligt extreem gevoelig in Israël en wordt vanuit de 
overheid daarom nauwelijks verstrekt. De twee miljoen Palestijnen op de Westelijke 
Jordaanoever en twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook tellen niet mee in deze schatting, de 
kolonisten op de Westelijke Jordaanoever wél. 
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Ashkenazim elite, maar zijn na een lange strijd min of meer geïncorporeerd in het 

nationale narratief.173F

174 Zij vallen daarom buiten de scope van dit onderzoek. 

Het gesprek met Bashīr Bashīr heeft duidelijk gemaakt dat de volgende noot niet 

mag ontbreken: de tegenstelling tussen joodse en Palestijns/Arabische inwoners in Israël 

gaat nooit helemaal op, al is het maar omdat ‘joods’ in beginsel gaat over religie en 

‘Arabisch’ een sociaal geconstrueerde identiteit is die met name steunt op een 

linguïstische band. Aangezien deze constructies concrete gevolgen hebben voor de 

manier waarop de Israëlische samenleving is ingericht, wordt het ‘frame’ 

minderheid/meerderheid toch gevolgd.174F

175 

 
3.3.1 Israël 1948-2009: co-existentie ondanks oppressie 

Tussen 1948 en 1966 vielen Palestijnse Israëliërs onder militair bestuur. Drie 

overwegingen speelden daarbij een rol: allereerst werden Palestijnse Israëliërs gezien als 

veiligheidsrisico. Daarnaast vond een deel van de elite dat voor Arabieren slechts plek 

was in een dienende rol. De laatste overweging, die in de eerste twee decennia 

overduidelijk het onderspit delfde, was de liberaal-democratische afweging: het streven 

naar gelijkheid in plaats van democratie.175F

176 In 1950 werd de Absentees’ Law 

doorgevoerd, een wet op basis waarvan grond die vóór de stichting van de staat Israël aan 

iemand toebehoorde maar in de tussentijd door niemand was geclaimd, eigendom werd 

van de staat.176F

177 Concreet betekende dit een massale landonteigening van personen die 

tijdens de oorlog waren gevlucht, verdreven of vertrokken. 

 Institutionele discriminatie bestond de eerste decennia in verschillende vormen: 

Palestijnse Israëliërs werden niet betrokken bij de besluitvorming, mochten niet dienen 

in het leger, bekleedden hoogstzelden belangrijke posities in organisaties, werden de 

dupe van discriminatoir gebruik van ‘veiligheidsoverwegingen’ voor het opwerpen van 

restricties, konden minder gebruik maken van publieke werken als gevolg van beperkte 

budgetallocatie voor gemeenten met overwegend Palestijns-Israëlische inwoners en 

                                                 
174 Omir Ben-Yehuda, ‘Ma’abara: Mizrahim Between Shoah and Nakba’ in: Bashīr Bashīr en Amos 
Goldberg, (red.), The Holocaust and the Nakba: a new grammar of trauma and history (New York 
2019), 249-274, aldaar 267. 
175 Interview Bashīr Bashīr (18 februari 2020).  
176 Ghanem, Palestinian-Arab Minority in Israel, 1948-2000, 18–19. 
177 Knesset, ‘Absentees’ Property Law, 5710-1950’ (1950), 
https://knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns1_property_eng.pdf (18 januari 2020). 
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werden geconfronteerd met een nationaal discours en bijbehorende staatssymbolen 

waar zij zich niet mee konden identificeren.177F

178 

 In 1976 lekte een rapport uit, waaruit bleek dat sprake was van een bewuste, haast 

koloniale strategie waarbij verschillende dwangmiddelen werden gebruikt om het 

Palestijns-Israëlische nationaal sentiment, politiek leiderschap, de economie en het 

onderwijs zo klein en onbeduidend mogelijk te houden.178F

179 Het rapport, gecombineerd 

met voorstellen om Palestijns-Israëlische grond te onteigenen, leidde tot de uitbraak van 

massale protesten. De met geweld neergeslagen ‘Palestijnse Landdag’ betekende volgens 

Bashīr Bashīr een ommekeer in de relatie tussen de Israëlische overheid en de Palestijns-

Israëlische burgers, waarbij de overheid zich realiseerde dat er rekening moest worden 

gehouden met de Palestijns-Israëlische minderheid, om een nog grotere opstand te 

voorkomen.179F

180 

 Wat opvalt aan de relaties tussen Palestijnse Israëliërs en de joodse meerderheid 

en tussen Palestijns-Israëlische burgers en de staat Israël, is dat beide groepen toegewijd 

blijven aan co-existentie. Professor Sammy Smooha brengt de relaties al sinds 1976 

volgens vrijwel dezelfde methodologie in beeld, wat een goed overzicht geeft over de 

langere termijn (zie afbeelding volgende pagina). Zelfs ten tijde van de vijandige sfeer na 

Operation Cast Lead in 2009 kwam het percentage Palestijnse Israëliërs dat vond dat 

Israël geen bestaansrecht had nauwelijks boven de 24 procent. De piek in het aantal 

joodse Israëliërs dat vond dat Palestijnse Israëliërs geen stemrecht zouden mogen hebben 

viel samen met de Eerste Intifada, maar stabiliseerde daarna net boven de 30 procent. 

                                                 
178 Smooha, ‘Ethnic Democracy: Israel as an Archetype’, 216; Ghanem, Palestinian-Arab Minority 
in Israel, 1948-2000, 159; Bashīr en Goldberg, The Holocaust and the Nakba 20; Interview Bashīr 
Bashīr (18 februari 2020). 
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1976: Old Wine in New Bottles’, Arab Studies Quarterly 25 (2003) 51–61, aldaar 52. 
180 Ibidem, 58; Interview Bashīr Bashīr (18 februari 2020). 
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Figuur 1 Sammy Smooha, 'Arab-Jewish relations in Israel. Alienation and rapprochement (december 2010), 24. 

De ervaringen van andere gemarginaliseerde groepen tussen 1948 en 2009 liepen 

nogal uiteen. Het Ethiopische jodendom kent een eeuwenoude geschiedenis. Het 

repressieve bewind in Addis Abeba liet de Ethiopische joden niet vertrekken, waardoor 

er in mei 1991 een luchtoperatie aan te pas moest komen om hen alsnog naar Israël te 

halen. Binnen een tijdsbestek van anderhalve dag werden ruim veertienduizend mensen 

vanuit Noordoost-Afrika naar Israël gebracht, een operatie die werd aangeduid met 

‘Operatie Solomon’.180F

181 Na aankomst in Israël kregen ze een bescheiden startkapitaal, 

maar daarna werd er vanuit de overheid nauwelijks meer naar hen omgekeken. Hoewel 

                                                 
181 Stephen Spector, Operation Solomon: the daring rescue of the Ethiopian Jews (Oxford ; New 
York 2005) 1. 
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ze hun geloof delen met de meerderheid van de bevolking, zijn Ethiopische joden vaak 

slachtoffer van racisme.181F

182 In 2018 woonden er ongeveer 130 duizend Israëliërs met 

Ethiopische wortels in Israël.182F

183 

 De nomadische bedoeïenenstammen, die voornamelijk in de Negevwoestijn 

wonen, worden structureel gemarginaliseerd. De Negevwoestijn wordt door 

beleidsmakers in Israël gezien als ‘leeg land’ dat kan dienen als bufferzone in het geval 

van een aanval vanuit het zuiden.183F

184 Bedoeïenenstammen kennen een geschiedenis van 

landonteigeningen die afgezet tegen het aantal personen die het betreft (in 2018 zo’n 230 

duizend) verdergaat dan de Palestijns-Israëlische.184F

185 Dorpen waarin ze wonen worden 

vaak niet erkend door de centrale overheid en ze hebben nauwelijks burgerschap. Het feit 

dat óók bedoeïenen onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke bevolking van Israël van 

vóór 1948 wordt consequent ontkend.185F

186  

 Op het gebied van LGBTQ-rechten is de situatie in Israël relatief goed. Het 

homohuwelijk is niet toegestaan, maar een in het buitenland gesloten 

huwelijksovereenkomst is in Israël wel geldig. Daarnaast is in Tel Aviv een heuse LGBTQ-

subcultuur ontstaan. Pro-Israëlische organisaties als iPride of BlueStar maken hier in hun 

marketinguitingen dan ook uitvoerig melding van.186F

187 Een goed voorbeeld daarvan is een 

campagne uit 2014 met de ronkende tekst: ‘Where in the Middle East can GAY OFFICERS 

Serve Their Country? Only in ISRAEL!’187F

188 LGBTQ-rechten zijn ten opzichte van 

omringende landen relatief liberaal in Israël, maar het politiseren door ‘pink washing’ 

brengt de oprechtheid ervan in twijfel. 
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3.3.2 Israël 2009-2018: een exclusief Joodse natiestaat 

Palestijns-Israëlische inwoners van Jeruzalem verliezen hun verblijfsrecht wanneer zij 

langer dan drie maanden uit de stad zijn. Deze maatregel geldt al sinds het begin van de 

bezetting van Oost-Jeruzalem in 1967, maar werd tot 2009 niet al te streng gehandhaafd. 

Vanaf december 2009 was dit verleden tijd: in die maand werden 4 570 

verblijfsvergunningen ingetrokken, meer dan een derde van het totaal sinds 1967.188F

189 

 In hetzelfde jaar werd een campagne gestart om het collectieve trauma van 

Palestijnse Israëliërs, al-Nakba, uit het collectieve geheugen te verdrukken.189F

190 Op de dag 

dat de meeste Israëliërs feestvieren ter ere van de stichting van de staat, herdenken 

Palestijnse Israëliërs en Palestijnen in de bezette gebieden de voor hen traumatisch 

verlopen oorlog, waarbij mensen massaal uit hun dorpen vluchtten, werden verdreven of 

anderszins vertrokken.190F

191 Tegelijkertijd is die herdenking voor joodse Israëliërs 

confronterend, omdat Onafhankelijkheidsdag bij uitstek de dag is waarop zij niet alleen 

de stichting van de staat vieren, maar ook de transitie van ‘eeuwig slachtoffer’ naar ‘trotse 

jood’ herbeleven. Bovenal is het een botsing tussen twee historische narratieven: het 

postkoloniale narratief van een verdreven oorspronkelijke bevolking enerzijds, en het 

westerse ‘Holocaust-narratief’ anderzijds, waarin eeuwen van vernedering en 

discriminatie culmineerden in de industriële uitroeiing van het joodse volk en de 

daaropvolgende herrijzenis en ‘terugkeer’ naar Israël.191F

192 

In 2009 besloot het Ministerie van Onderwijs dat het woord Nakba niet langer 

gebruikt mocht worden in schoolboeken.192F

193 Twee jaar laten wordt de ‘Nakba Law’ 

                                                 
189 Freedom House, Freedom in the World 2010 - Israel, 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/israel (31 januari 2020). 
190 Ronnie Olesker, ‘Law-making and the Securitization of the Jewish Identity in Israel’, 
Ethnopolitics 13 (2014) 105–121, aldaar 112. al-Nakba is Arabisch voor ‘de catastrofe’. 
191 Hoe en waarom zoveel Palestijnen tijdens de oorlog uit hun dorpen vluchtten, werden 
verdreven of anderszins vertrokken is buiten de scope van dit onderzoek. ‘New historian’ Benny 
Morris toont in zijn standaardwerk The Birth of the Palestinian Refugee Problem overtuigend aan 
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192 Het al eerder geciteerde werk van Bashīr Bashīr en Amos Goldberg analyseert op eloquente 
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doorgevoerd, een wet die ervoor zorgt dat overheidsfinanciering aan organisaties die op 

Onafhankelijkheidsdag al-Nakba herdenken wordt beperkt of zelfs helemaal 

stopgezet.193F

194 De maatregelen sturen een boodschap die door Palestijnse Israëliërs alleen 

maar kan worden begrepen als een poging de joods-Israëlische identiteit door te drukken 

ten koste van de binationale identiteit van veel Palestijnse Israëliërs. 

 Ook werd in 2014 de kiesdrempel verhoogd van 2 naar 3,75% (later bijgesteld 

naar 3,25%), een maatregel die volgens critici specifiek gericht was op het marginaliseren 

van de Palestijns-Israëlische partijen.194F

195 Paradoxaal genoeg deed de Palestijns-Israëlische 

lijstverbinding Verenigde Lijst het in de verkiezingen van 2015 juist beter dan in 2013 en 

was het uitgerekend de partij van Avigdor Lieberman, de man die de verhoging had 

voorgesteld, die de drempel slechts met moeite nam.195F

196 

De Israëlische premier Netanyahu zelf bleef gedurende de periode 2009-2018 

bepaald niet van onbesproken gedrag. Sterker nog, zijn racistisch getinte uitlatingen 

vertroebelden de relatie met de Verenigde Staten dusdanig dat de Amerikaanse 

afgevaardigde bij de Veiligheidsraad zich in december 2016 onthield van stemming toen 

een resolutie om de illegale bouw van nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever in 

stemming werd gebracht.196F

197 In aanloop naar de verkiezingen van maart 2015 

waarschuwde hij dat ‘Arabieren in bosjes naar de stembus gaan’ en dat ‘Hamas de 

Israëlische Arabieren heeft opgedragen te gaan stemmen’. Vervolgens probeerde hij het 

anti-Palestijnse sentiment verder aan te wakkeren door te beweren dat oppositieleider 

‘[…] Herzog een ministerspost heeft beloofd aan een Arabier’.197F

198 Los van het feit dat geen 

enkele van de door Netanyahu gemaakte beweringen wordt ondersteund door 

aanvullend bewijs, gaf de regeringsleider met zijn uitlatingen een impliciete boodschap 

af: de belangen van de Palestijnse Israëliërs staan haaks op die van de rest van Israël. 

Toch is het verhaal daarmee niet af. Vanaf 2015 werd namelijk óók een bedrag van 

in totaal 15 miljard shekel (zo’n 3,8 miljard euro) vrijgemaakt om te investeren in 
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Palestijnse gemeenten.198F

199 De investering valt niet los te zien van Israël’s toetreden tot de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), maar heeft 

desalniettemin in een tijdsbestek van enkele jaren gezorgd voor een significante 

verbetering van de sociaaleconomische positie van Palestijnse Israëliërs.199F

200 

Overige gemarginaliseerde groepen maakten wisselende ontwikkelingen door. De 

sociaaleconomische positie van Israëliërs met Ethiopische wortels verbeterde nauwelijks. 

Ethiopische Israëliërs bleven slachtoffer etnische profilering, wat in 2016 leidde tot 

massale protesten.200F

201 In 2013 overleefde het Prawer-Begin plan de eerste lezing. Het 

plan, dat zou leiden tot de evacuatie van tienduizenden bedoeïenen uit de Negev, haalde 

het uiteindelijk niet.201F

202 Wel werden in 2017 tienduizenden paspoorten van bedoeïenen 

ingetrokken, omdat er ‘registratiefouten’ zouden zijn gemaakt.202F

203 Op het gebied van 

LGBT-rechten blijft Israël stukken toleranter dan zijn buren. In het buitenland getrouwde 

homostellen worden als zodanig erkend. Wel werd in 2018 een wet aangenomen die het 

draagmoederschap mogelijk maakte voor vrouwen zonder man, maar niet voor mannen 

zonder vrouw. Hierdoor werden homoseksuele mannen uitgesloten.203F

204  

2018 was ook het jaar waarin veruit de meest controversiële wet van het 

decennium werd aangenomen: de Joodse Natiestaatwet. Deze basiswet stelt dat ‘de Staat 

Israel de natiestaat van het Joodse volk is, waar het zijn natuurlijke, culturele, religieuze 

en historische zelfbeschikkingsrecht uitvoert’, iets wat ‘uniek is voor het Joodse volk’.204F

205 

Wat de wet iliberaal maakt is vooral wat er níet instaat: het is de enige wet met 

constitutionele status ter wereld waarin niet wordt gesproken over gelijke rechten.205F

206 

Deze omissie, gecombineerd met de uitvoerige behandeling van joodse staatssymbolen 
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maakt de boodschap richting het niet-joodse deel van de bevolking overduidelijk: jullie 

horen er niet bij.206F

207 Ook wordt de bouw van nederzettingen uitdrukkelijk gestimuleerd 

door het te betitelen als ‘nationale waarde’, terwijl de bouw van nederzettingen in strijd 

is met internationaal recht.207F

208 En hoewel de wet vooral symbolische waarde heeft en 

nauwelijks doorwerkt in de praktijk, is de balans tussen het joodse en het democratische 

karakter van de staat in de wet er nauwelijks.208F

209 

De periode tussen 2009 en 2018 kenmerkt zich door verdringing van het 

Palestijnse nationale bewustzijn en historisch narratief, zelfidentificatie van Israël als 

exclusieve domein van joodse Israëliërs en een discours waarin Palestijnse Israëliërs tot 

aan de hoogste rangen in de regering aan toe worden neergezet als vijfde colonne. Aan de 

andere kant wordt er sinds 2015 óók volop geïnvesteerd in de Palestijnse gemeenschap. 

En hoewel dit niet lijkt ingegeven door humanitaire overwegingen, heeft het wel effect 

gehad. Preliminaire resultaten uit de tweejaarlijkse enquête van Sammy Smooha tonen 

namelijk aan dat het aantal Palestijnse Israëliërs dat Israël beschouwt als legitieme staat 

tussen 2017 en 2019 met liefst twintig procent is gestegen.209F

210 Smooha verklaart de 

paradoxale uitwerking als volgt: de systematische demonisering van Palestijnse Israëliërs 

heeft geleid tot een heroverweging van de Palestijns-Israëlische identiteit. De 

investeringen hebben eraan bijgedragen dat de levensstandaard in relatief korte tijd 

behoorlijk is verbeterd, in tegenstelling tot de situatie van Palestijnen in de Gazastrook of 

de Westelijke Jordaanoever, laat staan Arabische bevolkingsroepen in Syrië, Irak of 

Saoedi-Arabië. Het vijandige klimaat ten spijt, zijn Palestijnse Israëliërs hun binationale 

identiteit daardoor juist méér gaan waarderen.210F

211 

  

                                                 
207 Interview Sammy Smooha (21 februari 2020). 
208 Knesset, ‘Basic Law: Israel – The Nation State of the Jewish People’, artikel 7; Rekhess, 
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210 Interview Sammy Smooha (21 februari 2020). 
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Conclusie 
Fareed Zakaria kon in 1997 niet voorzien dat zijn concept ‘illiberale democratie’ bijna 25 

jaar later nog net zo relevant zou zijn als ten tijde van zijn artikel in Foreign Affairs. Sterker 

nog, het concept lijkt het afgelopen decennium pas écht aan populariteit te winnen. De 

mondiale groei is op zichzelf bepaald geen gunstige ontwikkeling, maar academisch een 

absolute meerwaarde. Het scheiden van liberalisme enerzijds en democratie anderzijds 

biedt de mogelijkheid om op systematische wijze zwakten in de liberale samenleving 

bloot te leggen. Het leidt ook tot het inzicht dat een democratie zonder 

controlemechanismen en ingebouwde bescherming van gemarginaliseerde groepen in de 

samenleving weinig meer is dan een lege huls. 

 Het toepassen van het concept op de democratie in Israël heeft verschillende 

voordelen. Allereerst is het een analytisch raamwerk waarmee een onderzoeker relatief 

gemakkelijk weg kan blijven van discussies die in eerste instantie academisch lijken, maar 

bovenal normatief zijn. Daarnaast is het een waardevolle toevoeging aan het debat dat 

zich afspeelt omtrent de uit het zicht verdwijnende tweestatenoplossing. Als inderdaad 

weinig meer resteert dan een éénstaatoplossing met amper machtsdeling, wat zijn dan de 

punten waar bijzondere aandacht naar uit moet gaan? Een ander voordeel van het 

toepassen van het concept van Zakaria op de situatie in Israël, is dat hiermee de focus 

bijna automatisch komt te liggen op een groep die in politieke analyses vaak onderbelicht 

blijft: Palestijnse Israëliërs. 

 Het afnemen van semigestructureerde interviews is van grote toegevoegde 

waarde gebleken. Gesprekken met experts zijn bepalend geweest voor de opbouw van het 

onderzoekshoofdstuk en hebben bijgedragen aan de diepgang van de analyse, wat gezien 

de gevoeligheid van het onderwerp en het feit dat het over een zeer recente periode gaat 

belangrijk is geweest. Ook dwongen de gesprekken om tussentijds te reflecteren op de 

methodologie. Het doorvragen tijdens de gesprekken heeft inzichten opgeleverd die tot 

dan toe niet uit de literatuurstudie naar voren waren gekomen, zoals het belang van het 

Goldstone rapport of de tegenstrijdige ontwikkeling die Palestijnse Israëliërs hebben 

doorgemaakt. Tegelijkertijd brachten de interviews ook uitdagingen met zich mee: enkele 

spectaculaire onthullingen zijn níet opgenomen in de bevindingen terwijl deze het 

overkoepelende argument hadden kunnen versterken, omdat deze niet werden 

ondersteund door andere bronnen. Een andere complicerende factor was het beperkte 

aantal gesprekken.. Gegeven de beperkte omvang van het onderzoek in zowel tijd als 
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middelen was dit onoverkomelijk, maar aanvullende perspectieven hadden de analyse 

ongetwijfeld verrijkt. 

 Israël kent een geschiedenis die het land niet de meest voor de hand liggende 

kandidaat voor een liberale democratie maakt. Toch was dat precies het streven van 

vooraanstaande politieke zionisten als Theodor Herzl en Vladimir Ze’ev Jabotinsky, en 

ook in de onafhankelijkheidsverklaring die Ben-Gurion op 14 mei 1948 uitsprak werd 

nadrukkelijk gesproken over gelijke rechten. Dit werd alleen nooit wettelijk vastgelegd, 

en de grondwet-in-delen is als alternatief kwetsbaar. De subcultuur van Gush Emunim die 

vanaf de jaren zeventig aan prominentie won, maakte een eind aan de liberale intenties 

ter rechterzijde van het politieke spectrum. De progressieve wind van de jaren negentig 

werd teniet gedaan door uitstelgedrag van Israëlische zijde enerzijds en de véél 

militantere Tweede Intifada van Palestijnse zijde anderzijds. De basis voor de rechts-

religieuze coalitie die vanaf 2009 ging regeren was daarmee gelegd. 

 De ontwikkelingen tussen 2009 en 2018 op de verschillende deelgebieden lopen 

uiteen. Op het gebied van de rechtsstaat zijn weinig concrete stappen gezet, maar de 

plannen die vanaf 2012 worden gesmeed en tijdens de laatste regeringstermijn zijn 

omgezet in wetsvoorstellen, reduceren de broze scheiding der machten in Israël 

potentieel tot nauwelijks meer dan een façade. De publicatie van het Goldstone-rapport 

in 2009 bleek het startschot voor een campagne waarin kritische ngo’s niet alleen werden 

neergezet als volksverraders, maar via nauwkeurig ontworpen wetgeving ook nog eens 

beperkt werden in hun werk. De ontwikkeling op het gebied van rechten van 

minderheden, tot slot, is paradoxaal. Enerzijds is het niet-joodse deel van de bevolking 

middels wetgeving en herhaaldelijke uitlatingen vanuit het centrum van de macht 

stelselmatig buitengesloten, anderzijds werpt het investeringsplan dat in 2015 is 

geïmplementeerd zijn vruchten af waardoor Palestijnse Israëliërs hun dubbele identiteit 

juist zijn gaan herwaarderen. Die paradox zou een uitstekend startpunt voor 

vervolgonderzoek kunnen zijn.  

 De financiële injectie ten spijt, heeft zich in Israël het afgelopen decennium een 

illiberalisering voltrokken. In een land waarin wetten met een grondwettelijke status 

veelal met eenvoudige meerderheid kunnen worden verworpen, géén scheiding is tussen 

de wetgevende en uitvoerende macht, en een politiek klimaat is gecreëerd waarin de stem 

van groepen die geen deel uitmaken van de heersende, rechts-nationalistische macht in 

toenemende mate worden gesmoord, vallen de implicaties van de illiberalisering tussen 
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2009 en 2018 nauwelijks te overschatten. Vandaar dat deze conclusie leest als een 

waarschuwing: nóg een kabinetsperiode ililberalisering kan ertoe leiden dat de 

Israëlische democratie verwordt tot datgene waar Zakaria ons in 1997 al voor wilde 

behoeden: een lege huls.  
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Epiloog 
In december 2018 viel de 34e regering van Israël en het derde opeenvolgende kabinet van 

Benjamin Netanyahu, die ondertussen steeds verder verknoopt raakte in een 

corruptieonderzoek omtrent vertrouwensbreuk, het aannemen van steekpenningen en 

fraude. Het bleek het startschot voor een verkiezingscampagne die werd gekenmerkt 

door racistische uitlatingen, beloften omtrent annexatie van de Westelijke Jordaanoever 

en een nog verdergaande demonisering van Palestijnse Israëliërs.  

 Likud kreeg het niet voor elkaar om na de verkiezingsuitslag van april 2019 een 

coalitie te smeden. Als gevolg hiervan ging werden wederom verkiezingen uitgeschreven 

voor september 2019, die zowel qua campagne als qua verkiezingsuitslag weinig meer 

was dan een herhaling van zetten. Oppositieleider Benny Gantz wist zich onvoldoende te 

onderscheiden en beriep zich vooral op het feit dat hij niet Benjamin Netanyahu is. 

Ondertussen werden in de Knesset pogingen gedaan om een immuniteitswet door te 

voeren, die zou moeten leiden tot vrijwaring van vervolging voor alle Knessetleden. De 

gewijzigde samenstelling van de Knesset leidde ertoe dat deze pogingen stuk voor stuk 

strandden. 

Nadat de coalitieonderhandelingen wederom klapten, werd de inzet voor de 

verkiezingen van maart 2020 fors verhoogd: procureur-generaal Avichai Mandelblit 

maakte bekend dat Netanyahu formeel werd aangeklaagd voor de drie benoemde 

verdenkingen. Zelfs de hulp van Donald Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner, die 

Netanyahu de facto toestemming gaven voor een gedeeltelijke annexatie van de 

Westoever bleek niet voldoende. Ondertussen was gebleken dat ook die demonisering 

van de Palestijnse Israëliërs een voor Likud nogal catastrofale uitwerking had gehad. De 

Verenigde Lijst groeide in drie opeenvolgende verkiezingen van tien naar vijftien zetels. 

De uitbraak van het coronavirus heeft de druk op de coalitieonderhandelingen 

behoorlijk opgevoerd. Het demissionaire kabinet van Netanyahu mist slagkracht, 

ondanks het feit dat hij briefings omtrent de gezondheidssituatie in Israël veelvuldig inzet 

om het tegendeel te bewijzen. En passant wist hij het begin van zijn proces te verplaatsen 

naar eind mei. Op maandag 16 maart ontving Benny Gantz het mandaat om een coalitie te 

vormen. Die beloofde ‘binnen enkele dagen’ een nieuwe coalitie te presenteren, maar 

werd ernstig belemmerd in zijn pogingen door het feit dat Knesset-voorzitter (en Likud-

parlementariër) Yuli Edelstein ondanks een gebod vanuit de Hoge Raad weigerde plaats 

te maken. Gantz bezweek uiteindelijk onder de druk om snel een coalitie te vormen 
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teneinde de coronacrisis het hoofd te bieden. De uitkomst is met name teleurstellend voor 

de Palestijns-Israëlische Verenigde Lijst, wier parlementariërs bereid waren Gantz vanuit 

de oppositie te steunen. Ook in deze tijd van crisis is voor hen geen plek.  

 

 

30 maart 2020 
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Bijlage: interview guide 
 
Dahlia Scheindlin (17/02/2020) 

Goal 
Better understanding of illiberal democracy in Israel and shed light on relations 

between civil society and the state. 

 

Chapter(s) 
Theoretical framework, civil society 

 

Questions/topics 
- Illiberal democracy 

o Was Israel a liberal democracy before 2009? 

 Ethnic democracy? 

 Ethnocracy? 

 Jewish and democratic? 

o Institutions 

 What institutions have actually conceded damage? 

o General 

 Israel unique? 

 Decisions better representation of will of the people? 

- Civil society 

o Apart from legislation, how have relations between the state and civil 

society developed? 

 NGO Monitor? 

o Could you think of any institutions that have thrived? 
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Bashir Bashir (18/02/2020) 

Goal 
Better understanding of relations between the state and minority groups & relation to 

‘foundational traumas’ of the Holocaust and the Nakba. 

 

Chapter(s) 
Minority rights 

 

Questions/topics 
- General 

o Who is the majority? 

o Which minority groups currently face the most difficult circumstances? 

- Culture & Education 

o Education 

 2009: Ministry of Education ordered word Nakba removed from 

textbooks 

 July 2018: Breaking the Silence Law 

o Nakba commemoration 

 March 2011: Nakba Law. Fine or withdrawal of funds for local 

authorities or state-funded groups who hold events marking al-

Nakba. 

- Holocaust and Nakba 

o How would empathic unsettlement take place in the current political 

climate? 

 Fundamental for binationalism, but what if this is not a goal? 

- Nation state law 

o How would this affect non-Jewish minorities? 
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Eli Salzberger (20/02/2020) 

Goal 
Better understanding of specific characterizations of Israeli rule of law and development 

over the past decade 

 

Chapter(s) 
Rule of law 

 

Questions/topics 
- Specifics for Israel 

o Constitution 

 Lack of constitution  problematic? 

o State of Emergency 

 What does this mean in practical terms? 

 Why never abolished? 

- Checks and balances 

o Role of Supreme Court 

 What are its sources? 

 Activist or conservative? 

 Review 

• Judicial review 

• Administrative review 

o State Comptroller 

 Role? 

 Why? 

- Past decade 

o Override clause discussion. More representative of will of the people? 

o Immunity law 

o Basic State Law 

 Does this not simply reflect realities? Why problematic? 
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Sammy Smooha (21/02/2020) 

Goal 

Test how illiberal democracy fits in with ethnic democracy & better understanding of 

development of Arab-Jewish relations in Israel over the past decade 

 

Chapter(s) 
Theoretical framework, minority rights 

 

Questions 
- Illiberal democracy 

o Explanation of concept of illiberal democracy 

 Democracy 

• Fair and free elections 

 Liberal 

• Protection of individuals against the state 

o Minority rights 

o Civil society 

o Rule of law 

 Illiberalization  democratic elements stay largely intact, liberal 

elements deteriorate 

o Israel as ethnic democracy 

 Where does it differ from ethnocracy? 

 Would you still use the same characterization? 

• Why (not)? Israel proper as unit of analysis? 

- Minority relations 

o Full of nuances. How would you characterize the development of Arab-

Jewish relations over the past decade? 

 Relations have deteriorated, but foundation for coexistence 

remains strong. Could you explain? 

• Jewish/democratic nature 

• Culturally 

• Economically 
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o What appear to be the defining factors in this development? 

 Preliminary findings after Nation State Law? 

o Paradox 

 Economic progress  Cabinet resolution 922 and five year plan. 

How does the economic development and the ‘burgeoning of the 

Arab middle class’ fit in with the development of Arab-Jewish 

relations in Israel? 



 63 

Aharon Barak (23/02/2020) 

Goal 
Insight in constitutional path of Israel and the role of the Supreme Court in Israeli 

democracy. 

 

Chapter(s) 
Rule of law 

 

Questions/topics 
- Explanation of concept of illiberal democracy 

o Democracy 

 Fair and free elections 

o Liberal 

 Constraints on legislative and executive branch 

• Minority rights 

• Civil society 

• Rule of law 

o Illiberalization  democratic elements stay largely intact, liberal elements 

deteriorate 

- Constitutional law in Israel 

o Some call the lack of a formal constitution in Israel a form of an ‘original 

sin’. How would you reflect on this? 

 How do Basic Laws compare with a formal constitution? 

o Personal involvement 

 Some say you have been instrumental in the formation of the 

constitutional revolution of the early 90s. What exactly was your 

role in this, since the initiative came from the legislative branch? 

 How have the Basic Laws on Human Dignity and Freedom of 

Occupation shaped society? 

 Basic Law on Human Dignity can be overturned by simple majority. 

How is this ‘constitutional’? 

- Role of Supreme Court in current climate 
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o Closing the gap between law and society 

 You argued that the role changes as society changes. Could you say 

that the Nation State Law is a reflection of societal change, and 

therefore does not constitute a gap between law and society as 

such? How does the Nation State Law fit in exactly? 

o Safeguard both formal democracy, as expressed in legislative supremacy, 

and substantive democracy, as expressed in basic values and human 

rights’ 

 What would this entail in current climate which is, by its own 

definitions, trying to reflect the ‘will of the people’ in any way 

possible? Example: debate override clause 

 How does the role as the Supreme Court as safeguard for 

substantive democracy compare with your statement last year that 

you would have resigned had the override clause been 

implemented in your time? 
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