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Parlementaire democratie
Israel is in de 64 jaar van haar bestaan uitgegroeid 
tot een modern land met een enorme verscheiden-
heid qua bevolking, economische activiteit en 
natuurschoon. De veelzijdigheid van het land komt 
op veel verschillende manieren tot uiting.
Op 14 mei 1948 riep David Ben Goerion de staat 
Israel uit. Na door Jordanië te zijn aangevallen, 
veroverde het Israëlische leger in 1967 de Westelijke 
Jordaanoever. Daardoor werden Oost en West-
Jeruzalem vereenigd en werd herenigd Jeruzalem 
de hoofdstad van Israel. 
Israel is een parlementaire democratie met aan het 
hoofd een president, die vooral een ceremoniële 
functie heeft. Anno 2012 is dat Shimon Peres. Het 
Israelische parlement wordt de Knesset genoemd 
en er zetelen 120 volksvertegenwoordigers, ver-
deeld onder twaalf partijen, van radicaal links tot 
uiterst rechts. Ook zijn er partijen die zich specifiek 
richten op de Arabische bevolking van Israel (zo’n 
1,1 miljoen mensen). De regering wordt geleid door 
premier Benjamin Netanyahu, de leider van Likoed, 
een partij rechts van het midden. Sinds de verkie-
zingen van 2009 heeft Likoed 27 van de 120 zetels. 
Netanyahu vormt een coalitie met drie andere 
partijen. Vice-premier Ehud Barak brak vorig jaar 
met drie collega’s met de Arbeiderspartij en vormt 
nu een groep onafhankelijken. De grootste partij, 

van 1967 hebben gelijke rechten. Dit geldt niet voor 
de bewoners in Gaza en de West Bank, zo valt een 
deel van de bevolking op de West Bank onder het 
gezag van de Palestijnse Autoriteit. Palestijnen die 
zich door Israelische maatregelen op de West Bank 
in hun rechten voelen aangetast, kunnen echter wel 
beroep instellen bij het Israelische Hooggerechts-
hof. Hoewel religie bij veel Israeli’s in het dagelijks 
leven een grote rol speelt, is Israel een seculiere de-
mocratie. In september 1947 bereikte Ben Goerion 
een status quo met de toenmalige orthodoxe Agu-
dat Yisrael-partij. Israel zou een non-theocratische 
staat worden met vrijheid van godsdienst en waarin 
de sjabbat de officiële rustdag zou zijn. Daarnaast 
deed Ben Goerion enkele praktische toezeggingen 
die het religieuze Joodse leven zouden vergemak-
kelijken. Tijdens het ontstaan van deze status quo 
had Ben Goerion geen enkel vermoeden dat de 
orthodoxe bevolking in de loop der jaren explosief 
zou groeien. De grote verschillen in levenswijzen 
– kijk bijvoorbeeld naar de zeer actieve homobewe-
ging in Tel Aviv en de ultraorthodoxe kolonisten 
op de West Bank – zorgen bij vlagen voor interne 
sociale spanningen. Alle wetten, behalve die in de 
familiaire sfeer, hebben een seculier (niet-religieus) 
karakter. Huwelijken en echtscheidingen worden 
geregeld door religieuze rechtbanken, het Beth Din 
of de Qadi. Naast het sluiten van een huwelijk is het 

ook mogelijk een burgerlijk samenlevingscontract 
te sluiten, dat vrijwel dezelfde rechten geeft. Homo-
paren maken daar dan ook veelvuldig gebruik van. 

Het leger
Israel kent een volksleger. Dat houdt in dat zowel 
jongens als meisjes vanaf hun 18e dienstplicht moe-
ten vervullen. Bij Joodse en Druzische Israeli’s is de 
dienstplicht verplicht, bij christenen, islamieten en 
circassianen is het op vrijwillige basis. Mannen gaan 
36 maanden het leger in, vrouwen 21 maanden, 
officieren 48 maanden en piloten committeren zich 
negen jaar aan het leger. Daarnaast kun je als re-

Kadima, is met 28 zetels vertegenwoordigd, zit in de 
oppositie en wordt geleid door Tsipi Livni. Alle op-
positiepartijen worden op dit moment geleid door 
een vrouw. Jaren geleden al had Israel een vrouwe-
lijke premier, van 1969 tot 1974 was Golda Meir de 
tweede vrouw ter wereld die dit ambt bekleedde 
(de Sri-Lankaanse Sirimavo Bandaranaike was in 
1960 de eerste). In Israel hebben alle staatsburgers 
boven de 18, ongeacht hun achtergrond, stemrecht. 
In tegenstelling tot wat misschien wordt gedacht, is 
de wijze waarop partijen in het Israelisch-Palestijns 
conflict staan, zelden doorslaggevend voor de 
Israelische stemmers. Net als in Nederland laten 
stemmers zich vooral leiden door de economische 
standpunten van een partij. 

Grootste verschillen
Anders dan in Nederland kent Israel geen Eerste 
Kamer. Nog een belangrijk verschil is dat in Israel 
parlementsleden zitting kunnen hebben in een 
regering, in Nederland is dat vanwege de scheiding 
der machten niet mogelijk. De president wordt door 
de leden van de Knesset gekozen. Overigens, Israel 
kent alleen gekozen burgemeesters, in Nederland 
worden ze benoemd. We vinden ook een kiessys-
teem terug bij de organisatie van vakbonden, de 
Histadrut. Zo kan het voorkomen dat iemand die 
tot een partij aan de rechterkant van het politieke 
spectrum toch vakbondsleider wordt, iets wat we in 
Nederland voor onmogelijk houden. De Histradrut 
werd opgericht in Haifa in 1920, dus al tijdens de 
beginjaren van het Engelse bestuur over het gebied, 
en is de oudste vakbond van het Midden-Oosten. Na 
de oprichting van de staat Israel werd de Histadrut 
een van de machtigste organisaties van het land, die 
ondermeer een eigen ziektekostenverzekeringsbe-
drijf heeft.

Status Quo
Israel is een rechtsstaat, met als hoogste rechtsor-
gaan het Hooggerechtshof. 
Alle inwoners die wonen binnen de bestandslijnen 

Israel — De staat, het recht en de cijfers

K A T E R N E N



OVER CIDI  |  COLOFON

Al meer dan 35 jaar zet het Centrum Informatie en 
Documentatie Israel zich in voor Israel en  voor vrede. 
Doelstelling van CIDI is de kennis over Israel en zijn 
inwoners te vergroten en bij te dragen aan vrede 
tussen Israel en het Palestijnse volk.

Word Vriend van CIDI! 
Voor € 50 per jaar bent u al vriend en ontvangt u de 
maandelijkse Nieuwsbrief. Ook wordt u op de hoogte 
gehouden van onze evenementen.

Voor meer informatie en voor onze publicaties kijk op 
www.cidi.nl of www.cidi.tv Bestel het lespakket 
Kernpunten van het Israelisch-Palestijns con�ict 
(boek + lesbrief) online, per post of via email. 

CIDI, Postbus 11646, 2502 AP Den Haag
Tel. 070-364 68 62, Fax. 070-365 33 72, 
Email: cidi@cidi.nl, Web: www.cidi.nl

servist opgeroepen worden: mannen tot hun 51ste, 
vrouwen tot hun 24ste. Dat kost elke Israeli één 
maand per jaar. Door het systeem van de reservisten 
is Israel in staat om binnen twee dagen een leger 
onder de wapenen te hebben van ca. drie miljoen 
mensen. Het is daarmee het grootste leger in het 
Midden-Oosten. Soldaten die niet in de Westelijke 
Jordaanoever willen dienen, worden meestal ge-
ruisloos overgeplaatst. Als ze met hun gedeeltelijke 
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Totaaloppervlakte	20.770	km2	
(20.330	km2	land	en	440	km2	water).	
Ter	vergelijking,	de	totaaloppervlakte	
van	Nederland	is	41.536	km2.
Palestijnse	gebieden:	6.020	km2.	
Grenst	aan:	Egypte	(266	km),	
de	Gazastrook	(51	km),	Jordanië	(238	
km),	Libanon	(79	km),	Syrië	(76	km)	
en	de	West	Bank	(307	km).
Kustlijn:	273	km.	Territoriale	wateren:	
12	zeemijlen	uit	de	kust

Ligging

Joods		 	 76,4	%
hiervan
—	in	Israel	geboren	 67,1%
—	afkomstig	uit	Europa	of	Amerika	 22,6	%
—	afkomstig	uit	Afrika	 5,9	%
—	geboren	in	Azië	 4,2	%
niet-Joods,	voornamelijk	Arabisch	 		
	 	 23,6%

Religie
Joods	 	 75,6	%	
Islamitisch	 16,9	%
Christelijk	 		2			%
Druz	 			 1,7	%
Anders		 	3,8	%	
(cijfers 2008)

Bevolkingssamenstelling

Asfalt,	bromide,	fosfaten,	kalium,	koper,	
mangaan,	zwavel.	Daarnaast	een	grote	
hoeveelheid	aardgas,	ontdekt	in	het	
afgelopen	decennium	(Thethys	–	32	
miljard	m3,	Leviathan	450	miljard	m3,	en	
Tamar	–	238	miljard	m3,	ongeveer	1⁄3	van	
het	aardgasveld	in	Groningen).

Bodemschatten

De Knesset, het Israelische parlement

Dalia Itzik en Tsipi Livni 
(rechts) van Kadima



dienstweigering een politieke daad willen stellen, 
kunnen ze celstraf krijgen wegens dienstweigering.
In 2006 bedroeg het percentage dat uitgegeven 
werd aan het leger 7.3% van het bruto nationaal 
product, Israel staat daarmee wereldwijd op een 
zesde plaats.

Economie 
Het bruto nationaal product (BNP) van Israel per 
hoofd van de bevolking, in gewone taal het inko-
men van een gemiddelde Israeli, is ongeveer gelijk 
aan dat van Spanjaarden en Polen. Dat betekent 
dat Israel, qua welvaart, zo lid zou kunnen worden 
van de Europese Unie. De jaarlijkse groei van de 
economie is tussen de 3 en 4% terwijl in de meeste 
EU-landen nauwelijks groei is. Het belangrijkste 
exportproduct van Israel is high-tech. In vrijwel 
alle computers, mobiele telefoons, medische en 
landbouwapparatuur zitten Israelische onderde-
len. Slechts 2,5% van het BNP wordt verdiend met 

landbouw/veeteelt, terwijl het land toch bekend 
staat om zijn citrusexport. Israel heeft een heel laag 
werkloosheidspercentage. Er wordt bovendien 
gebruik gemaakt van goedkope arbeidskrachten uit 
Portugal, Thailand en Oekraïne. Het verschil tussen 
arm en rijk is groot. Vooral kinderrijke Joodse en 
Arabische gezinnen leven onder de armoedegrens 
van € 6 per persoon per dag. Een vijfde van de Isra-
eli’s leeft onder die grens. De meeste handel doet 
Israel met de VS, gevolgd door de EU en China. 

Immigratieland 
Israel is een typisch immigratieland. Door de eeu-
wen heen zijn er altijd Joden naar Israel getrokken 
omdat het gebied de plek is waar het Joodse volk 
oorspronkelijk vandaan komt, maar de grote im-
migratiegolven zijn van recenter datum. Die golven 
worden aliyot genoemd. Emigreer je naar Israel, 
dan ga je ‘op aliya’. Tijdens de eerste aliya (1882-1903) 
emigreerden zo’n  35.000 naar het gebied, vooral 
uit Rusland en Jemen. De Russische immigranten 
stichtten plaatsen als Petah Tikva en Rosh Pina. De 
Jemenitische joden trokken vooral naar de Olijfberg 
en Silwan, vlak buiten de oude stad van Jeruzalem. 

De tweede aliya (1904-1914) was het rechtstreekse ge-
volg van pogroms (Jodenvervolgingen) in Rusland. 
40.000 Joden vluchtten toen voor het Russische 
geweld richting het toekomstige Israel. 

De derde aliya (1919-1923): nog eens 40.000 Russische 
Joden trokken naar het gebied dat nu onder Brits 
bestuur stond.

De vierde aliya (1924-1929) bestond uit 82.000 Joden, 
hoofdzakelijk Poolse en Hongaarse, die eigenlijk 
naar de Verenigde Staten wilden emigreren, maar 
daar werden de grenzen gesloten. 

De vijfde aliya (1929-1939): op de vlucht voor het 
opkomend nazisme, stroomden 250.000 Joden het 
land binnen. Tel Aviv groeit in rap tempo. Daar 
wordt de Bauhaus-architectuur geïmporteerd door 

Het hele jaar door warm: Eilat

Duitse Joden. In 1940 telde wat toen nog Palestina 
heette 450.000 joden.

In de periode 1920-1940 trokken bijna evenveel Ara-
bieren uit de buurlanden als Joden naar het gebied, 
omdat de economie begon aan te trekken. 
Na de oprichting van de staat Israel bleven er grote 
golven immigranten het land binnenkomen. Zoals 
uit de Arabische landen, vanaf 1948. Tussen dat jaar 
en de jaren 70 kwamen een kleine miljoen Arabische 
Joden naar Israel, onder wie Jemenitische en eind 
jaren 70 ook 30.000 Iranese Joden na de Islamitische 
revolutie in dat land. In de jaren 80 en begin jaren 
90 volgden tienduizenden Ethiopische Joden. Vanaf 
de jaren 60 werd het mondjesmaat toegestaan om 
als Jood uit de voormalige USSR te vertrekken naar 
Israel, zo kwamen tot in de jaren 70 zo’n 250.000 
Russische Joden Israel binnen. In 1979 groeide het 
aantal Russische immigranten explosief en sinds 
het uiteenvallen van de Sovjet Unie en het verdwij-
nen van het communistische regime daar, zijn zo’n 
miljoen Russische Joden naar Israel geëmigreerd. 
Nog altijd gaan Joden uit heel de wereld ‘op aliya’. 
Ze komen uit Frankrijk, de Verenigde Staten en 
ook Nederland. Er wonen zo’n 10.000 Nederlandse 
Joden in Israel. Iedere immigrant is verplicht om 
de eerste maanden te studeren op een ulpan: (het 
woord betekent instructie), een immigratieschool. 
Daar leren ze het moderne Hebreeuws: het Ivriet, en 
basiskennis over de Israelische cultuur, geschiedenis 
en geografie. Naast immigranten vangt Israel ook 
vluchtelingen op. Zo vonden tienduizenden Soeda-
nezen in Israel een (tijdelijk) veilig onderkomen.

Geografie
Jordaanvallei vormt het noordelijkste deel van 
de Rift-vallei, die door loopt tot in het Afrikaanse 
Mozambique. Israels laagste punt is het laagste 
landpunt ter wereld: de Dode Zee ligt 408 meter on-
der zeeniveau. Hoogste punt is de Meronberg: 1208 
meter boven zeeniveau. Vanwege de ligging is Israel 
een van de landen met het grootste aantal trekvo-
gels. Vooral de Hulavallei en het Meer van Kinerret 
tellen in de hoogseizoenen honderdduizenden ‘be-

zoekers’. Het land kan grofweg worden ingedeeld in 
een heuvelachtig Noorden (Galilea), een vruchtbare 
vallei in het centrum van het land en het zuiden 
dat wordt gedomineerd door de Negevwoestijn. 
Temperaturen kunnen dan ook enorm verschillen, 
vooral in de winter waar sneeuw in het Noorden 
geen uitzondering is, terwijl in het uiterste zuiden: 
Eilat, wordt gezonnebaad op het strand.
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Israelische nobelprijswinnaars

•	 Druppelirrigatie,	uitgevonden	door	
de	bewoners	van	een	kibboets,	nu	
gebruikt	in	112	landen

•	 De	PillCam,	een	minuscuul	
cameraatje	waarmee	darmen	kunnen	
worden	onderzocht	

•	 Copaxone,	een	medicijn	dat	
ontwikkeling	multiple	sclerose	
vertraagt

•	 Het	Solarraam,	transparante	
zonnepanelen	in	de	vorm	van	folie	
voor	op	ramen,	zodat	energie	kan	
worden	opgewekt	

•	 MobileEye,	een	digitale	
waarschuwingscamera	voor	auto’s	
ondermeer	gebruikt	in	BMW,	GM	en	
Volvo

•	 Disk-on-key,	geproduceerd	door	
SanDisks	Dov	Moran

•	 De	Intel	8088	processor
•	 De	epilady
•	 Plastic	recycling	by	Elya:	hergebruik	

van	plastic	door	middel	van	een	
gespecialiseerde	formule	op	basis	
van	natuurlijke	ingrediënten	

•	 De	cherrytomaat

10 Israelische innovaties

Gay Pride Parade in Jeruzalem

Israel staat nummer vijf  
op de lijst van meest 

vegetariërvriendelijke landen 
(list-o-pedia)

Tel Aviv werd begin 2012 
uitgeroepen tot Gay Capital  

of the World

Yad Vashem:	het	indrukwekkende	
museum	van	de	Holocaust	in	
Jeruzalem.	
Het	Israel Museum	in	Jeruzalem:	
van	millennia-oude	opgravingen	
tot	moderne	kunst	en	judaica	–	het	
mooiste	dat	Israel	te	bieden	heeft
Het	Beth Hatefutsoth	in	Tel	Aviv:	het	
museum	van	de	diaspora	met	prachtige	
bewijsstukken	van	Joods	leven	over	de	
hele	wereld.
Het	Designmuseum	in	Holon:	
spiksplinternieuw	museum	dat	Israel	op	
het	gebied	van	design	en	innovatie	op	
de	wereldkaart	zet.	
Het	Jo Alon Museum of Bedouin 
Culture	in	Beersheba	voor	een	nadere	
kennismaking	met	de	Bedoeïenen,	een	
Arabische	bevolkingsgroep	in	Israel.	

Vijf musea die je gezien moet hebben

Ook vrouwen hebben in 
Israel dienstplicht


