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Samenvatting 
 
In januari 2018 heb ik Israël en de Westelijke Jordaanoever bezocht. Sindsdien ben ik gefascineerd 

door de cultuur, de politiek en het Israëlisch Palestijnse conflict. In Israël was de spanning voelbaar 

en enkele maanden na thuiskomst braken de rellen aan de grens met Gaza uit. In Israël werd mij 

verteld dat de houding van de Israëlische samenleving ten opzichte van de Palestijnen steeds harder 

werd. Dit motiveerde mij om dit onderzoek uit te voeren naar de onverzoenlijke houding van de 

Israëliërs. In dit onderzoek heb ik geprobeerd om de factoren voor de verharding van de Israëlische 

samenleving, zoals deze zijn geformuleerd door historici Raffaella Del Sarto en Zeev Maoz, te toetsen 

aan de mediaberichtgeving over twee spraakmakende casussen binnen het conflict. De media in 

kwestie zijn The Jerusalem Post en The Times of Israel. De casussen zijn Operation Protective Edge in 

2014 en de rellen tijdens The March of Return in 2018. Per casus zijn 30 artikelen geanalyseerd door 

middel van een kwalitatief discoursanalyse. De resultaten van deze analyse zijn verwerkt in schema’s 

die aantonen hoe regelmatig bepaalde noties of taalgebruik terug zijn te vinden in het discours van 

de Israëlische media. Door middel van dit onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het 

historiografische debat betreffende de onverzoenlijkheid van de Israëlische samenleving en een 

aanvullen te kunnen zijn op de hypotheses van Del Sarto en Maoz.  
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Onverzoenlijk Israël 

De verharding van de Israëlische samenleving ten opzichte van het Israëlisch-Palestijnse 

conflict tussen 2000 en 2020 

Inleiding 

Sinds het mislukken van de Oslo-Akkoorden tussen de staat Israël en de Palestijnse Autoriteit in het 

jaar 2000 zijn de verhouding tussen de Israëliërs en de Palestijnen steeds verder verslechterd. De 

houding van de Israëlische samenleving en politiek ten opzichte van de Palestijnen en de Arabische 

wereld lijkt steeds onverzoenlijker te zijn geworden. De afgelopen twintig jaar lijkt er sprake van 

steeds een feller wordende retoriek en bijbehorend politiek beleid dat nadelig uitpakt voor de 

Palestijnse bevolking in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza. De Israëlische politiek lijkt anno 

2020 enkel nog het toneel van rechtse seculiere partijen; zoals de Likud partij van de huidige premier 

Binyamin Netanyahu of de relatief jonge partij Kahol Lavan (Blauw en Wit) van voormalig 

commandant van de Israeli Defense Force (IDF) Benny Gantz. Daarnaast gaat de bouw van 

nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever onverminderd door en wonen er volgens het 

Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken anno 2019 ongeveer 463.353 Joodse kolonisten in de 

121 door Israël erkende nederzettingen.1 Een twee-staten oplossing, waar de initiators van de Oslo-

Akkoorden op hadden gehoopt, lijkt verder weg dan ooit.  

 De Oslo-Akkoorden liepen stuk vanwege de houding van zowel de Israëlische als Palestijnse 

politieke leiders tegen het einde van de jaren negentig.2 De eerste grote klap voor het vredesproces 

was de moord op de Israëlische premier Yitzak Rabin op 4 november 1995 door een Israëlische 

ultranationalist. De vredesbesprekingen liepen vertraging op doordat Rabin, na een korte periode 

met Shimon Peres als premier, werd opgevolgd door Binyamin Netanyahu. Netanyahu was geen 

voorstander van het vredesproces en deed weinig moeite om het voort te zetten. Pas onder premier 

Ehud Barak in 1999 werden de vredesbesprekingen weer actief voortgezet. Barak probeerde de 

vredesbesprekingen tot een succes te brengen door de Palestijnen een aanbod te doen dat verder 

ging dan ooit. Enkele van de voornaamste punten waren dat de Palestijnen controle zouden krijgen 

over 91% van de Westelijke Jordaanoever, Gaza en over de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem. 

Deze deal werd echter afgeslagen door de leider van de Palestinian Liberation Organization (PLO) en 

president van de Palestijnse Autoriteit Yasser Arafat.3  

 
1 TOI Staff, ‘West Bank settlements report rapid growth in 2019’, The Times of Israel, 28 januari 2020 
2 Z. Maoz, Defending the Holy Land. A critical analysis of Israel’s security and foreign policy: University of Michigan Press 
(Ann Arbor 2009) 471-472. 
3 Maoz, Defending the Holy Land, 362, 365; R. Del Sarto, Israel Under Siege: The Politics of Insecurity and the rise of the 
Israeli neo-revisionist right: Georgetown University Press (Washington 2017) 24, 35-36, 46 
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Arafat was het niet eens met het Israëlische plan om Joodse nederzettingen op de Westelijke 

Jordaanoever te behouden, waardoor de eventuele Palestijnse staat geen geografische eenheid zou 

vormen. Daarnaast moest de Palestijnse staat geheel gedemilitariseerd zijn. Het mocht enkel een 

eigen politiemacht en interne veiligheidstroepen trainen. Tevens werden er geen toezeggingen 

gedaan op de eis dat Palestijnse vluchtelingen terug zouden mogen keren naar de Israëlische grond 

die ooit van hen was. Arafat deed op zijn beurt volgens de Israëliërs niet genoeg om terroristische 

aanslagen op Israël te voorkomen. Beide zijdes begonnen steeds minder te geloven in de oprechte 

bedoelingen van de tegenpartij. Er werden afspraken gemaakt in de vorm van de Clinton Parameters, 

waarin o.a. de Palestijnse staat 94-96% van de Westelijke Jordaanoever en Gaza zouden krijgen voor 

een eigen staat en het bestuur over de heilige locaties tussen beide partijen zou worden gedeeld. 

Beide zijdes gingen in principe akkoord, maar hadden sterke bedenkingen.4 Een daadwerkelijke 

oplossing voor het probleem bleef uit, omdat Ehud Barak de steun van de Israëliërs had verloren. Hij 

kon geen bindende afspraken maken, omdat hij niet lang meer premier zou zijn. De Palestijnen 

waren daardoor niet bereid om concessies te doen. Barak werd opgevolgd door de seculier rechtse 

Ariel Sharon, waarmee het vredesproces de laatste dolkstoot werd toegebracht.5  

Sinds het mislukken van de vredesbesprekingen lijkt de houding en het taalgebruik van de 

gemiddelde Israëlische burger steeds harder te zijn geworden. De publieke opinie van de Joodse 

Israëliërs ten opzichte van de Palestijnen, de Arabische wereld en een eventuele oplossing voor het 

conflict lijkt steeds negatiever te worden. De uitspraak van de voormalige Israëlische premier Ehud 

Barak “No partner for peace”6, na de mislukking van de Oslo-Akkoorden, lijkt onherroepelijk 

onderdeel te zijn geworden van het discours binnen de Israëlische samenleving. Historica Raffaella 

Del Sarto benadert in haar boek Israel under Siege. The Politics of Insecurity and the Rise of the Israeli 

Neo- Revisionist Right een specifiek aantal factoren die volgens haar de hoofdoorzaken zijn van de 

toegenomen onverzoenlijkheid. Zij beschrijft het ontstaan van een Gramsciaanse culturele 

hegemonie waarin de slachtoffermentaliteit, ofwel de collectieve herinnering van de Holocaust, 

angst voor herhaling en de Under-Siege mentaliteit, waarmee de ingesloten positie van Israël door 

vijanden in het Midden-Oosten wordt bedoeld, centraal staan.7 Daarnaast bevat deze culturele 

hegemonie ook het idee dat Israël er helemaal alleen voor staat. Dit wordt voor hen bevestigd in de 

steeds kritischere houding van het Westen ten opzichte van Israël, die door politiek rechts vaak 

wordt afgedaan als Westers antisemitisme.8 Deze factoren hebben volgens Del Sarto tevens 

 
4 Maoz, Defending the Holy Land, 462, 465-466; I. Peleg, ‘The Israeli Right’, in: Robert O. Freeman (ed.), Contemporary 
Israel. Domestic Politics, Foreign Policy, and Security Challenges (London 2008) 29-30. 
5 Maoz, Defending the Holy Land, 469-470. 
6 Del Sarto, Israel Under Siege, 2. 
7 Del Sarto, Israel Under Siege 100, 133-135. 
8 Ibidem, 114, 151. 
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bijgedragen aan de opkomst en consolidatie van neo-revisionistische rechtse partijen, zoals de Likud 

partij van Binyamin Netanyahu en de verzwakking van de linkse Israëlische partijen.9 Dit alles wordt 

versterkt door de groei van de zeer religieuze ultraorthodoxe bevolkingsgroepen die Israël 

beschouwen als een puur Joodse staat.10 

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een lang voortdurende kwestie met een nog altijd 

onzekere toekomst. Daarom is er veel en wordt er nog regelmatig over geschreven. Een recent 

voorbeeld is het al genoemde Israel under Siege. The Politics of Insecurity and the Rise of the Israeli 

Neo- Revisionist Right van Raffaella Del Sarto. Enkele andere kritische werken zijn Defending the Holy 

land. A critical analysis of Israëls security and foreign policy door Zeev Maoz, Contemporary Israel. 

Domestic Politics, Foreign Policy, and Security Challenges door Robert O. Freeman (red.) en Zions 

Dilemma: How Israel makes national security policy door Charles D. Freilich. Een verdediger van de 

Israëlische veiligheidsdoctrine is voormalig IDF generaal Yisrael Tal die in zijn boek National Security: 

The Israeli Experience een beschouwing geeft van welke theorieën betreffende Israëls nationale 

veiligheid valide zijn gebleken en hoe de Israëlische veiligheidsdoctrine kan worden verbeterd. Al 

deze werken geven een diep inzicht in Israëls beleving van nationale veiligheid, buitenlands beleid of 

hun relatie met de Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Vooral Del Sarto benoemt de 

factoren die wijzen op de verrechtsing van de Israëlische samenleving en daarmee de verharding ten 

opzichte van de rest van de wereld en met name de Palestijnen.11 Zij bouwt voort op de Under-Siege 

mentaliteit zoals omschreven door Zeev Maoz, zelf een voormalig medewerker van de IDF, in zijn 

zeer kritische werk over Israëls beveiligingsdoctrine en buitenlandse beleid.12 Wat de verharding van 

de Israëlische samenleving betreft zijn werken als die van Del Sarto nog vaak wat hypothetisch van 

aard of in ieder geval gebaseerd op beperkt feitenmateriaal. Het doel van dit onderzoek is om de 

factoren voor de verharding van de Israëlische samenleving, die in de secundaire literatuur worden 

gesteld, zoals onder andere de Under-Siege en slachtoffermentaliteit, te toetsen aan aard en karakter 

van de Israëlische mediaberichtgeving over twee casussen uit het Israëlisch-Palestijnse conflict in de 

periode 2000 tot nu. Daarmee wil ik het gat tussen de hypothetische factoren en de feitelijke 

werkelijkheid verkleinen en hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het voortdurende historische 

debat over de ontwikkeling van de onverzoenlijke houding van de Israëliërs ten opzichte van de 

Palestijnen.  

De doelstelling van dit werk is om de in de literatuur beschreven factoren te toetsen aan de 

werkelijkheid. Om dit te bewerkstelligen is de volgende probleemstelling geformuleerd: zijn de 

 
9 Idem, 163-166. 
10 Idem, 165, 218. 
11 Idem, 163-166 
12  Maoz, Defending the Holy Land, 481-483; Del Sarto, Israel Under Siege, 154. 
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onderliggende factoren die hebben bijgedragen aan de toegenomen onverzoenlijkheid van de 

Israëlische samenleving ten opzichte van de Palestijnen, zoals de Under-Siege en 

slachtoffermentaliteit binnen de Israëlische samenleving, toetsbaar aan de hand van de 

mediaberichtgeving betreffende twee specifieke casussen in het Israëlisch-Palestijnse conflict? Deze 

probleemstelling zal worden opgebroken in drie hoofdstukken. Ten eerste zal er een benadering 

worden gegeven van wat de genoemde factoren concreet inhouden: ter verduidelijking van de 

oorsprong en betekenis van de factoren voor de Israëlische samenleving. De hoofdstukken die 

daarop volgen zullen ieder een analyse bevatten van de mediaberichtgeving omtrent twee specifieke 

casussen. De eerste casus die zal worden geanalyseerd is Operation Protective Edge uit 2014. De 

tweede casus betreft de rellen tijdens de Palestijnse March of Return uit 2018. Voor deze specifieke 

casussen is gekozen, omdat het spraakmakende gebeurtenissen waren, waar veel aandacht voor was 

in de Israëlische media en waarbij zowel Israëliërs als Palestijnen geweld hebben gepleegd.   

Om een antwoord te formuleren op mijn probleemstelling zal ik onderzoek gaan doen naar 

de berichtgeving over de twee specifieke casussen in twee prominente media. De media die zijn 

gekozen voor dit onderzoek zijn The Jerusalem Post en The Times of Israel. Beide media zijn 

veelgelezen nieuwsbronnen in Israël en worden in het Engels gepubliceerd. Er zijn uiteraard nog 

andere grote Israëlische gedrukte media, maar deze worden niet Engelstalig gepubliceerd, hebben 

een kleinere reikwijdte of zijn niet digitaal gearchiveerd. Met het oog op de werkbaarheid en omvang 

van dit onderzoek is ervoor gekozen om artikelen van twee prominente media te analyseren. 

De methode die zal worden gebruikt voor dit onderzoek betreft een kwalitatieve 

discoursanalyse. Ik zal in 60 artikelen van The Jerusalem Post en The Times of Israel over de door mij 

gekozen casussen op zoek gaan naar specifiek taalgebruik dat wijst op de culturele hegemonie van de 

Under-siege en slachtoffermentaliteit uit de literatuur. Voor elke casus zal er worden gekeken naar 

30 artikelen binnen een tijdvak van een maand vanaf de aanvang van de casus. Het taalgebruik dat ik 

hoop terug te vinden zal moeten aantonen dat de Israëliërs in toenemende mate ervaren dat zij in 

een constante staat van belegering verkeren en dat het taalgebruik de militaire en politieke acties in 

deze casussen legitimeert met argumenten over nationale veiligheid, terrorisme en het voortbestaan 

van de staat Israël. Daarnaast verwacht ik ook neo-revisionistisch en religieus denken terug te 

vinden, omdat dit ook onderdeel is van de hypothetische culturele hegemonie.13 Mijn hypothese is 

dat de genoemde factoren terug zijn te vinden in het discours binnen de Israëlische media en wijzen 

op de geleidelijke verrechtsing van de Israëlische samenleving en daarmee de verharding ten 

opzichte van de Palestijnen en de Arabische wereld in het algemeen.  

 
 13 Maoz, Defending the Holy Land, 481-482; Del Sarto, Israel Under Siege, 6-7, 43-44. 
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 Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk zal een uitgebreidere 

beschrijving worden gegeven van de eerdergenoemde factoren die volgens de secundaire literatuur 

hebben bijgedragen aan de toegenomen onverzoenlijkheid van Israël ten opzichte van de Palestijnen 

sinds het mislukken van de Oslo-Akkoorden in 2000. Het tweede hoofdstuk start met een algemene 

beschrijving van de casus Operation Protective Edge, waarna de bevindingen van de discoursanalyse 

van de mediaberichtgeving over deze casus uiteen worden gezet. Het derde hoofdstuk zal een 

vergelijkbare structuur hebben als hoofdstuk 2, maar zal zich focussen op The March of Return uit 

2018. De conclusie bevat een samenvatting van de resultaten van de analyses, waarna deze met 

elkaar zullen worden vergeleken. Aan de hand van die vergelijking zal er een conclusie worden 

getrokken betreffende de kwestie of de hypothese over de Under-Siege en slachtoffer mentaliteit 

inderdaad toetsbaar is aan de mediaberichtgeving betreffende de casussen Operation Protective 

Edge en The March of Return. Na het formuleren van het antwoord op probleemstelling zullen er 

enkele mogelijkheden tot verder onderzoek worden besproken.  

 

Hoofdstuk 1. Under-Siege en de andere factoren gedefinieerd 
 
Om te kunnen bepalen of de in de literatuur genoemde oorzaken voor de onverzoenlijke houding van 

de Israëlische samenleving terug te vinden zijn in het discours binnen nieuwsberichten in prominente 

media over Operation Protective Edge en de March of Return rellen, moeten ze eerst nader worden 

gedefinieerd. In dit hoofdstuk zal een uitgebreide beschrijving worden gegeven van wat de Under-

Siege en slachtoffermentaliteit precies inhouden, hoe ze tot stand zijn gekomen en waarom ik ze 

gezamenlijk benoem. De uitwerking van de begrippen zal worden gebaseerd op de literatuur van 

Raffaella Del Sarto en Zeev Maoz. Daaropvolgend zal de contradictie tussen Israëls Under-Siege en 

slachtoffermentaliteit en de militaire successen van hun strijdkrachten, worden belicht. Vervolgens 

zal er worden ingegaan op de politieke dimensie en hoe politici misbruik kunnen maken van de 

heersende culturele hegemonie. Als laatste zal de religieuze dimensie van Israëls steeds rechtsere en 

harde houding ten opzichte van de Palestijnen aan bod komen. 

 De Under-Siege mentaliteit is een term bedacht door Zeev Maoz en is het makkelijkst samen 

te vatten als een diepgaand gevoel van paranoia dat Israëls samenleving doordrenkt. Maoz drukt het 

uit aan de hand van David Ben-Gurions woorden, waarin hij Israël beschrijft als een kleine staat die 

omringd wordt door grotere en machtigere landen en die zich moet ontwikkelen en welvarend dient 

zien te worden onder een constante existentiële dreiging. Een kernpunt van dit gevoel is volgens Del 

Sarto dat de machtsverhouding altijd asymmetrisch was en dat Israël altijd de zwakkere partij is 
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geweest.14 De vijandigheid die de Arabische wereld aan Israël toont, creëert een constant risico op 

oorlog en elke verbale of non-verbale handeling van Arabische landen wordt dan ook beschouwd als 

een expressie van hun vijandige intentie. Daar tegenover staat dat elke handeling die niet past in het 

Israëlische perspectief van een vijandige Arabische wereld met een hoge mate van argwaan wordt 

bekeken. Elk vredesoffer zou een potentieel complot kunnen zijn om de staat Israël ten val te 

brengen.15 De Under-Siege mentaliteit wordt geprojecteerd op de hele Arabische wereld en daardoor 

ook op de Palestijnen en de Arabisch-Israëlische burgers in Israël, op de Westelijke Jordaanoever en 

in Gaza. Del Sarto verwijst naar een peiling in The Daily Maariv uit 2000, waaruit bleek dat 74% van 

de ondervraagde Joodse-Israëliërs de protesten van Arabische burgers als verraad beschouwt. 

Daarnaast is uit recentere peilingen gebleken dat de perceptie van de Palestijnen als demografisch 

risico voor het voortbestaan van de ‘Joodse Staat’ alleen maar is gegroeid.16 

 Een bijkomstigheid van de Under-Siege mentaliteit is dat deze niet alleen betrekking heeft op 

de Arabische wereld, maar dat het ook een karakteristiek is van de perceptie die Israël heeft van de 

internationale gemeenschap. In Israël heerst de notie van een volk dat alleen ronddwaalt en op 

niemand anders kan vertrouwen dan zichzelf. Israëls vijanden zijn altijd aanwezig en het land kan er 

niet op vertrouwen dat zijn bondgenoten Israël zullen helpen in tijd van nood. Zelfs Israëls 

belangrijkste bondgenoten zoals de Verenigde Staten hebben hun eigen agenda en een goede relatie 

met de Arabische wereld is voor Washington noodzakelijk. Israël heeft het Westen nodig voor 

wapens, handel en politieke steun, maar omdat Israël gelooft dat organisaties als de Verenigde 

Naties Israël in de steek hebben gelaten en hun voorstellen en verdragen meestal als te pro-Arabisch 

worden beschouwd, kan Israël alleen op zichzelf vertrouwen wanneer het aankomt op nationale 

veiligheid.17 De Israëlische historicus Michael Handel noemt dit de getto mentaliteit. Daarmee doelt 

hij op de relatie tussen Israëls diepgewortelde paranoia en hun neiging om militaire oplossingen te 

verkiezen boven diplomatieke.18  

 De Israëlische perceptie van de buitenwereld lijkt niet alleen te worden beïnvloed door een 

Under-Siege mentaliteit, maar ook door een slachtoffermentaliteit. Vandaar dat in dit onderzoek de 

Under-Siege en slachtoffermentaliteit gezamenlijk worden benoemd. Israëls gebrek aan vertrouwen 

in zijn bondgenoten heeft, naast de ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw, ook 

Israëls wortels in het verleden van Europese Joden zoals de vele Middeleeuwse pogroms en bovenal 

de massale vervolgingen door Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.19 Sterker nog, 

 
14 Maoz, Defending the Holy Land, 482; Del Sarto, Israel Under Siege, 155. 
15 Maoz. Defending the Holy Land, 482. 
16 Del Sarto, Israel Under Siege, 128. 
17 Maoz, Defending the Holy Land, 482-483; Peleg, ‘The Israeli Right’, 35-36. 
18 Maoz, Defending the Holy Land, 483. 
19 Del Sarto, Israel Under Siege, 151. 
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Israëliërs beschouwen de diaspora-Jood als een onderdanig en teruggetrokken figuur die zijn best 

deed om het zijn niet-Joodse heersers naar de zin te maken, maar desondanks keer op keer in de 

geschiedenis weer werd vervolgd en onderdrukt. Om dit beeld te ontstijgen probeert de Israëlische 

overheid een nieuw soort modelburger te maken die totaal anders is dan de diaspora-Jood. De 

Israëlische burger zou resoluut zijn, voor zijn/ haar rechten opkomen en er indien nodig voor sterven. 

Deze burger is hard tegen vijanden en vriendelijk, warm en geheel loyaal aan de eigen groep. Dit is 

de burger die Israël wil voor zijn op zelfverdediging gebaseerde, maatschappij.20 

 Bij het soort burger dat Israël creëerde, past ook een bepaalde mate van arrogantie ten 

opzichte van diens tegenstanders. Zeev Maoz verwijst naar een uitspraak van voormalig hoofd van de 

militaire inlichtingendienst en professor Internationale Politiek Yehoshafat Harkabi, die Israëls 

nationale veiligheidsbeleid een beleid van arrogantie noemde.21 Sinds 1948 hebben de 

asymmetrische verhoudingen tussen Israël en de omringende landen het principe van kwaliteit 

versus kwantiteit een essentieel onderdeel gemaakt van zijn nationale veiligheidsdoctrine. Israël 

heeft veel geïnvesteerd in zijn militaire technologie terwijl het daarnaast een dienstplicht kent en kan 

beschikken over een groot aantal reservisten. Hierdoor wordt iedereen betrokken bij het leger en de 

nationale veiligheid. Gezien de vijandige houding van Israëls buurlanden wordt aangenomen dat het 

gebruik van geweld de enige manier is om Israëls voortbestaan veilig te stellen. Dit is wat de 

revisionistische leider Zeev Jabotinsky in de jaren twintig en dertig The Iron Wall doctrine noemde. 

Tussen de Under-Siege en slachtoffermentaliteit enerzijds en de realiteit van Israëls militaire 

successen anderzijds valt nu een discrepantie te onderscheiden. Israël heeft een van de modernste 

en best getrainde krijgsmachten in de regio en zijn militaire successen hebben geleid tot een 

arrogantie die niet is te rijmen met de Under-Siege en slachtoffermentaliteit.22 Israël is door gebruik 

en vertoon van zijn militaire macht in staat om de Arabische wereld te laten zien dat vrede niet enkel 

van waarde is voor Israël, maar nog meer voor de Arabische wereld zelf. Door Arabische landen 

daarvan te overtuigen kan Israël hen dwingen om hun bezetting van bijvoorbeeld de Palestijnse 

gebieden te accepteren.23 

 Naast de Under-Siege en slachtoffermentaliteit spelen er ook nog een religieuze en een 

politieke dimensie mee in de ontwikkeling van Israëls onverzoenlijke opstelling en de politieke koers 

naar rechts. Politici kunnen misbruik van de onverzoenlijke houding en voeden deze om de eigen 

achterban of politieke invloed te kunnen vergoten. Na het mislukken van de Oslo-Akkoorden 

geloofde Ehud Barak er misschien oprecht in dat er geen partner for peace was bij de Palestijnen, 

 
20 Maoz., Defending the Holy Land, 485. 
21 Ibidem, 481. 
22 Del Sarto, Israel Under Siege, 155-156. 
23 Maoz, Defending the Holy Land, 484. 
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maar de slogan zou ook een gevolg kunnen zijn van strategische overwegingen. Bijvoorbeeld dat 

Barak Arafat de schuld kon geven van de mislukte top in Camp David om zo te proberen zijn eigen 

kansen op herverkiezing te vergroten. Volgens een onderzoek naar de sociaalpsychologische 

barrières voor vredesprocessen dat door Del Sarto wordt aangehaald, blijkt dat mensen met een 

rechtse en autoritaire politieke oriëntatie sneller geneigd zijn om de tegenstander als niet legitiem te 

beschouwen en een sterker gevoel van collectief slachtofferschap ervaren. Er is tevens een correlatie 

tussen de afname van politieke tolerantie en de constante dreiging van terrorisme of conflict.24 

Hierdoor ontstaat een zelfversterkend effect dat het Arabisch-Israëlische conflict blijft aandrijven. De 

koers naar rechts is dus niet verwonderlijk en rechtse partijen als Likud, Kadima of Yisrael Beiteinu 

kunnen op het conflict inspelen. 

 De religieuze dimensie bestaat uit het hoge aantal geboortes onder de orthodoxe en andere 

religieuze Joodse gemeenschappen in Israël. Deze groep vormt de achterban van de religieuze 

politieke partijen. Zij hebben zich tevens verbonden met de kolonistenbeweging, omdat die net als 

zijzelf een groot Bijbels Israël voor ogen hebben. Daardoor zijn deze partijen steeds agressiever 

geworden betreffende Israëls territorium en de kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever. Doordat 

de achterban van deze partijen steeds groter is geworden, stijgen zij in politiek gewicht. Zij vonden 

een bondgenoot in de neo-revisionistische seculiere rechtse partijen zoals Netanyahu’s Likud. De 

zionistische kolonisatie politiek, die door het verbond tussen de religieuze partijen en de kolonisatie 

beweging een religieus fundamentalistisch element is gaan bevatten, past goed bij de politieke koers 

van de neo-revisionistische partijen. De religieuze partijen zijn sinds de jaren tachtig bijna altijd 

onderdeel geweest van coalitieregeringen en door hun banden met de kolonistenbeweging staan 

veiligheidsvraagstukken altijd op de agenda. De groei van de religieuze groepen in de Israëlische 

samenleving heeft dus ook invloed op de onverzoenlijke houding van Israël ten opzichte van de 

Palestijnen en het Israëlisch-Palestijnse conflict. 25 

 Het doel van dit hoofdstuk was om de factoren die volgens de literatuur van Del Sarto en 

Maoz bijdragen aan Israëls onverzoenlijke houding, te verduidelijken. Kort samengevat zijn er vier 

factoren. De Under-Siege mentaliteit is Israëls paranoïde houding ten opzichte van zijn Arabische 

buurlanden, omdat het ervan overtuigd is dat deze landen enkel de vernietiging van Israël voor ogen 

hebben. Daarnaast bestaat de slachtoffermentaliteit, die voort is gekomen uit de Joodse 

geschiedenis in het algemeen, zoals de Holocaust, maar hand in hand loopt met de Under-Siege 

mentaliteit, omdat Israël zichzelf altijd als de zwakkere schakel beschouwt. Deze mentaliteit 

 
24 Del Sarto, Israel Under Siege, 97, 165, 174. 
25 Ibidem, 165-166, 170; S, Sandler & A. Kampinsky, ‘Israel’s Religious Parties’, in Robert O. Freeman (ed.), Contemporary 
Israel. Domestic Politics, Foreign Policy, and Security Challenges (London 2008) 77, 81. 
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verhoudt zich echter ongemakkelijk met de militaire macht die Israël bezit. De twee andere 

essentiële factoren voor Israëls onverzoenlijke opstelling zijn het politieke opportunisme van met 

name de rechtervleugel van de Israëlische politiek en de steeds groter wordende groep religieuze 

Joden die samenwerkt met de kolonistenbeweging en politiek rechts om een puur Joodse staat te 

creëren met de grenzen van het Bijbelse Israël. In de volgend hoofdstukken zullen de resultaten van 

de discoursanalyse worden uitgewerkt en zal worden aangetoond of de genoemde factoren terug 

zijn te vinden in de Israëlische mediaberichtgeving betreffend Operation Protective Edge uit 2014 en 

The March of Return uit 2018. 

 

Hoofdstuk 2. Operation Protective Edge 
 

Historische context 

Operation Protective Edge is de officiële benaming voor het derde militaire conflict tussen de Israël 

en de door Hamas bestuurde Gazastrook. De eerdere conflicten waren Operation Cast Lead in 2008 

en Pillar of Defense in 2012. Protective Edge begon op 8 juni 2014 en is volgens Del Sarto het eerste 

conflict waarbij Israëls culturele hegemonie voor het eerst volledig zichtbaar werd. De aanleiding was 

de moord op drie Israëlische jongeren en uitgebreide raketbeschietingen door Hamas. Het doel van 

Operation Protective Edge was om Hamas in Gaza een harde slag toe te brengen, door de 

vernietiging van de ‘terroristische infrastructuur’, die Hamas in Gaza had gebouwd. Deze 

infrastructuur behelsde raketinstallaties en een uitgebreid tunnelsysteem dat Gaza verbond met 

Israël en diende voor het smokkelen van wapens en het uitvoeren van terroristische aanvallen 

binnen de Israëlische grenzen. De militaire operatie startte op 4 juli 2014 met luchtaanvallen door de 

Israëlische luchtmacht op ‘terroristische doelwitten’. Deze luchtaanvallen werden kort daarna 

uitgebreid met een invasie door grondtroepen. De Israëlische overheid legitimeerde de invasie door 

zich te beroepen op het recht op zelfverdediging tegen Hamas’ raketbeschietingen op Israëlische 

burgers. De internationale kritiek op de operatie werd door Israël ook met dit argument weerlegd. 

Het aanvallen van burgers wordt beschouwd als oorlogsmisdaad en Israël noemde landen die niet op 

een vergelijkbare manier zouden reageren hypocriet.26 

 Volgens schattingen van de IDF zijn er ongeveer 4500 raketten afgeschoten door Hamas of 

gelieerde organisaties tijdens het conflict. Er vielen ongeveer 67 militairen en 4 burgers aan 

Israëlische zijde. Daarnaast waren er ongeveer 1600 gewonden. Aan de andere kant zijn 2200 

Palestijnen gedood, waarvan 70% burgerslachtoffers. Daarnaast zijn 11.000 Palestijnen gewond 

 
26 P. S. Baruch, Operation Edge: Legality and Legitimacy: Institute for National Security Studies (Tel Aviv 2014) 1-2; Del 
Sarto, Israel Under Siege, 191-192. 
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geraakt en zijn er 18.000 woningen verwoest. Door de oorlog raakte belangrijke infrastructuur 

beschadigd en wonen nog altijd 110.000 Palestijnen in vluchtelingenkampen van de United Nations 

Relief and Works Agency (UNRWA).27 Door de hoge slachtofferaantallen aan Palestijnse zijde werd 

het Israëlische handelen sterk veroordeeld door de internationale gemeenschap. Israël verdedigde 

zich door te stellen dat Hamas’ zijn wapens, commandocentra, etc. verstopte tussen burgerdoelen, 

zoals woonwijken, ziekenhuizen en scholen. Een veelgehoorde uitspraak van de Israëlische overheid 

is dat Hamas zijn eigen burgers als menselijk schild gebruikte tegen Israëlische aanvallen. Hamas was 

zich ervan bewust dat de vele burgerdoden Israël veel kritiek van de internationale gemeenschap zou 

opleveren.28   

 Aan het einde van Operation Protective Edge rees de vraag of de operatie een succes was. 

Netanyahu stelde dat hij niet zou rusten voor de ‘terroristische infrastructuur’ van Hamas zou zijn 

vernietigd en Gaza zou zijn gedemilitariseerd. Uiteindelijk claimde Israël 60 – 70% van Hamas’ 

wapenarsenaal onschadelijk te hebben gemaakt, 32 tunnels te hebben vernietigd en ongeveer 1000 

terroristen te hebben gedood. Daar stond tegenover dat Gaza niet werd gedemilitariseerd, kregen de 

inwoners van Gaza en Hamas internationale bijval en werd Hamas populairder onder de Palestijnen. 

Hamas toonde immers actief in verzet te durven gaan tegen Israël, in tegenstelling tot de 

voorzichtige PA en Mahmoud Abbas. Het Israëlische imago was beschadigd door het grote aantal 

Palestijnse burgerdoden, Israël was eigen troepen verloren en leed economische schade doordat het 

land enkele maanden verlamd was door de oorlog. Een oplossing voor Israëls Gaza-probleem bleef 

echter uit. Israël werd gedwongen om een akkoord tot een staakt het vuren met Hamas te bereiken, 

terwijl het eerder had gezworen niet meer met de organisatie te zullen praten.29 De status quo bleef 

onveranderd en het is dan ook niet verwonderlijk dat Hamas zichzelf weer tot op zekere hoogte kon 

herstellen van Operation Protective Edge en nieuwe aanvallen op Israël kon gaan uitvoeren, zoals in 

het volgende hoofdstuk betreffende de rellen tijdens The March of Return duidelijk zal worden.  

 

Discoursanalyse casus Operation Protective Edge (2014) 

Volgens Del Sarto kwam bij Operation Protective Edge de culturele hegemonie van Israëls 

onverzoenlijkheid voor het eerst geheel bloot te liggen.30 In dit onderzoek is gekeken of de Under-

Siege en slachtoffermentaliteit, rechts politiek opportunisme en de groei van de ultraorthodoxe 

Joodse gemeenschap als verklarende factoren voor de toenemende onverzoenlijkheid van de 

Israëlische samenleving zijn terug te vinden in de berichtgeving van Israëlische media. Dit is gedaan 

 
27 Del Sarto, Israel Under Siege  192-192; E. Shamir, ‘Rethinking Operation Protective Edge’, The Middle Eastern Quarter Vol. 
22, Issue 2 (2015) 2. 
28 Baruch, Operation Edge, 2-3; Del Sarto, Israel Under Siege, 192-193; Shamir, ‘Rethinking Operation Protective Edge’, 2-3. 
29 Del Sarto, Israel Under Siege, 205-206. 
30 Ibidem. 
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door 30 artikelen uit twee Engelstalige Israëlische kranten te analyseren. 15 artikelen komen uit The 

Jerusalem Post en 15 uit The Times of Israel. De artikelen zijn gekozen omdat ze verband houden met 

Operation Protective Edge en tussen 7 juli en 25 augustus zijn gepubliceerd. Door dit tijdskader was 

het mogelijk om artikelen over het begin en het einde van de operatie te analyseren.  

De artikelen zijn geanalyseerd aan de hand van een schema met 15 verschillende criteria. Het 

betreft concrete criteria die duidelijk in het schema zijn geformuleerd, zodat de analyse gemakkelijk 

te herhalen en te controleren valt. Er is ervoor gekozen om vooral te focussen op letterlijk 

taalgebruik of concrete keuzes in berichtgeving om een te vage vorm van interpretatie te 

voorkomen. Deze criteria werpen niet alleen licht op de vraag hoe de onderzochte media als 

representanten van de Israëlische publieke opinie beïnvloed werden door de veronderstelde Under-

Siege en slachtoffermentaliteit, rechts politiek opportunisme en de groei van de ultraorthodoxe 

gemeenschap, maar ook op de bereidheid zich daartegen te verzetten.   

 

Schema 1. Discoursanalyse casus Protective Edge (2014) 

 The Jerusalem 
Post  

The Times of 
Israel 

Totaal 
 

1. IDF genoemd als bron 
 

5 12 17 

2. Regering genoemd als bron of  
directe verwijzing naar de regering 
 

7 8 15 

3. Positieve berichtgeving IDF 6 10 16 

4. Hamas specifiek benoemd  
als terroristische organisatie  
 

12 12 24 

5. Hamas heeft/ gebruikt raketten 8 13 21 

6. Hamas ontvoert en vermoordt 
Israëlische militairen/ burgers 
 

8 11 19 

7. Hamas onderdrukt eigen volk/ 
Schuld bij Hamas 
 

8 11 19 

8. Israël verdedigt zichzelf tegen 
terrorisme 
 

12 13 25 

9. Verdediging tegen internationale 
kritiek door Israël 
 

6 8 14 

10. Benoemt naam, leeftijd, etc. 
gesneuvelde soldaten/ burgers 
 

2 5 7 

11. Israël zet zich in voor vrede/ stuurt  
hulpgoederen etc. 

2 5 7 

 
12. Gepubliceerde kritiek ten opzichte van de  
regering of de IDF 
 

4 0 4 

13. Agressief taalgebruik jegens Israëls vijanden  
door regering/ IDF overgenomen 

8 6 14 
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14. Palestijnse organisaties genoemd als bron 2 5 7 

15. Positief of verzoenend taalgebruik richting  
Palestijnen of verwijzend naar verzoenende uitspraken 
van politici of hooggeplaatste militairen 
 

3 1 4 

Totaal artikelen 15 15 30 

 

Ten eerste is onderzocht welke bronnen de beide Israëlische media gebruikt hebben voor 

hun berichtgeving betreffende Operation Protective Edge. Uit het primaire bronnenonderzoek is 

gebleken dat van de 30 artikelen in 17 gevallen de Israeli Defense Force (IDF) en in 15 gevallen de 

Israëlische regering als bron zijn genoemd of dat er direct naar uitspraken van de beide instituties is 

verwezen. Daarnaast werd er 7 keer verwezen naar Palestijnse bronnen. Dat betreft woordvoerders 

van Hamas, de Palestijnse Autoriteit of Palestijnse media op de Westelijke Jordaanoever. Deze 

bronnen gingen in de meeste gevallen over slachtofferaantallen in Gaza of bedreigingen aan het 

adres van Israël. In alle overige gevallen verwezen de artikelen naar buitenlandse bronnen, 

Hebreeuwse media of waren het opinie stukken van de redacties. 

In de artikelen waar de IDF of de Israëlische regering als bron werden genoemd, vervulden de 

beide kranten de rol van doorgeefluik of spreekbuis. Dit bleek uit het feit dat in vrijwel geen van de 

onderzochte artikelen de uitspraken van de IDF of de regering van kritisch commentaar werden 

voorzien en dat er ook weinig tegenwerpingen vanuit andere perspectieven werden beschreven. In 

slechts vier artikelen van The Jerusalem Post waren er kritische uitspraken gedaan over de regering 

en de IDF. De kritiek was gevarieerd. In een opiniestuk voor The Jerusalem Post betoogde de 

covoorzitter van The Israel Palestine Creative Regional Initiatives (IPCRI) de zinloosheid van het pogen 

het conflict met Hamas met geweld op te lossen:  

 

“It should be quite clear by now that the Palestinian people, in Gaza and in the West Bank, 

will not give up their aspirations to be a free people in their land. It should be clear that no 

people would be willing to live under siege without freedom of movement and access. It 

should also be clear that the time has come for Israel to launch some kind of political initiative 

aimed at resolving the conflict.”31 

 

Anderzijds is er de kritiek dat de IDF en de regering juist te terughoudend waren en veel agressiever 

hadden moeten optreden tegen de terroristische dreiging van Hamas. In een artikel van The 

 
31 G. Baskin, ‘The Gaza Challenge’, The Jerusalem Post, 21 augustus 2014. 
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Jerusalem Post werd de plaatsvervangend minister van defensie Danny Danon geciteerd vanwege 

zijn uitdagende uitspraken aan het adres van zijn eigen regering: 

 

“Hamas is once again setting conditions for us,” Danon said on Wednesday afternoon while 

visiting reserve soldiers stationed outside Gaza. “We must not be humiliated. We must correct 

the mistake of the cabinet decision from this morning [to accept the ceasfire] and allow the 

army to do what it must” — a reference to a ground incursion intended to decimate Hamas. 

“The campaign continues, and with Hamas we must speak in a language it understands.”32 

 

Wat de achterliggende kritiek ook was, de critici waren het er allemaal over eens dat Hamas 

verwijderd moest worden om de veiligheid van Israël te waarborgen. De kritiek was gericht op de 

aanpak van de regering en het leger, maar niet op het actief ingrijpen in de situatie met Gaza. 

Bepaalde aspecten van de kritiek op de Israëlische regering neigden ook naar politiek opportunisme. 

Bijvoorbeeld het verbreken van de samenwerking tussen Likud en zijn coalitiepartij Yisrael Beytenu, 

door Avigdor Liberman, omdat hij de houding van Likud te soft vond. Hiermee leek Liberman zijn 

eigen partij populairder te hebben willen maken onder voorstanders van een agressievere aanpak 

van Hamas.33 

  In 14 artikelen was specifiek agressief taalgebruik ten opzichte van Hamas te herkennen. In 

de vorige alinea’s werd ook al verwezen naar uitspraken van politici die vonden dat de IDF en de 

Israëlische regering agressiever hadden moeten reageren op de aanvallen van de organisatie. De 

voornaamste voorstander van zo’n agressieve aanpak was minister van buitenlandse zaken en leider 

van Yisrael Beytenhu Avigdor Liberman. The Jerusalem Post rapporteerde op de volgende wijze over 

zijn uitspraken: 

 

“Saying that Israel has no "good options" in Gaza, Liberman said the "right option" is not to 

agree to a cease-fire but "to topple the Hamas government, to remove them from the 

region." Liberman, in a Ynet interview, said he realizes this would be complicated "and looks 

frightening," but that "the alternative is even worse." If Israel does not take this action now, 

he said, it will need to do so in another number of months, when it may face even worse 

conditions.”34 

 

 
32 H. R. Gur, ‘Netanyahu fires Danny Danon over criticism of Gaza war’, The Times of Israel, 15 juli 2014. 
33 I. Sharon, M. Newman & I. Ben Zion, ‘Israel launches ‘Protective Edge’ counteroffensive on Gaza, Jewish suspects reenact 
teen’s murder’, The Times of Israel, 7 juli 2014. 
34 H. Keinon, ‘Liberman: ‘Right option’ is for Israel to topple Hamas. Foreign minister’s comment come as Netanyahu 
continues to say operation’s goals are much narrower’, The Jerusalem Post, 15 July 2014.  
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Dergelijk taalgebruik kwam regelmatig voor in de mediaberichtgeving. Niet alleen door critici op de 

regering of het leger, maar ook door de regering zelf. The Times of Israel verwees in een artikel over 

de gedode Israëlische soldaten en burgers tijdens Operation Protective Edge, naar uitspraken van 

Netanyahu betreffende zijn doelstellingen in Gaza. 

 

“Its goal, as set by Prime Minister Benjamin Netanyahu, was to attain sustain quiet for the 

citizens of Israel and undermine Hamas’s terrorist capacity. Netanyahu said on August 27 that 

he was confident the latter had been achieved but was “not certain” yet about the former. If 

Hamas restarted the conflict, he said, Israel would hit back “seven times as hard.”35 

 

Alle genoemde voorbeelden staan in schril contrast tot de enkele keren dat er op 

verzoenende wijze, zoals in het opiniestuk van Gershon Baskin, over het conflict met Gaza werd 

gesproken. De media speelden zelf een actieve rol bij het creëren van saamhorigheid tegen een 

gezamenlijke vijand. In zeven artikelen werden gesneuvelde militairen specifiek genoemd, 

bijvoorbeeld in een artikel waarin 66 soldaten en 6 burgers met een foto en een korte biografie 

werden geëerd als Israëls gevallenen tijdens Operation Protective Edge.36 Door artikelen te 

publiceren waarin gedode soldaten specifiek met naam, leeftijd en plaats van herkomst werden 

benoemd gecombineerd met het feit dat door de dienstplicht vrijwel iedereen een connectie met de 

IDF had, werd een atmosfeer gecreëerd waarin elke dode beschouwd werd als een gevallen held in 

de verdediging van Israël. Elke gesneuvelde Israëlische soldaat zou op deze manier antipathie 

opwekken jegens Hamas en de Palestijnen in het algemeen. Uit een onderzoek van The Israel 

Democracy Institute bleek dat meer dan 90% van de Joodse Israëliërs de oorlog met Gaza 

gerechtvaardigd vond.37 

 In 25 van de 30 artikelen was de notie terug te vinden dat Israël Operation Protective Edge 

uitvoerde om zichzelf te verdedigen tegen de terroristische aanvallen van Hamas en aan hun 

gelieerde organisaties. Hierbij werd de nadruk gelegd op de provocerende raketaanvallen op Israël 

en de aanslagen die werden gepleegd via het tunnelsysteem dat Hamas tussen Israël en Gaza had 

aangelegd. The Jerusalem Post verwees bijvoorbeeld naar uitspraken van voormalig hoofd van de 

militaire inlichtingendienst Amos Yadlin:  

 

"Hamas today is weak politically and on this level has in fact deferred to Abbas. Israel should 

not replace Hamas or the Palestinian Authority-controlled Gaza. Hamas, however, has not 

 
35 TOI Staff, ‘Israel’s fallen in Operation Protective Edge’, The Times of Israel, 23 juli 2014. 
36 Ibidem. 
37 Y. Yaakov, ‘Over 90% of Jewish Israelis say Gaza op justified’, The Times of Israel, 29 juli 2014. 
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dismantled its military capabilities. It attacks the Negev, prepares kidnapping operations, and 

threatens populated areas in Israel with its long-range rockets," Yadlin added. "Therefore, if 

Hamas continues to shell our civilian population and to launch rockets, Israel should 

neutralize the threat through a broad military move," he stated.”38 

 

Hamas vormde een bedreiging voor de veiligheid van Israëlische burgers en de nationale veiligheid in 

het algemeen en diende daarom onschadelijk te worden gemaakt. Dit was de legitimatie voor de 

Israëlische invasie van Gaza en hun verdediging tegen internationale kritiek. Uit de 

mediaberichtgeving bleek dat Israëliërs voet bij stuk hielden betreffende het recht op 

zelfverdediging. De IDF werd vaak positief in het nieuws gebracht door te wijzen op militaire 

successen, hun terughoudendheid in het gebruik van geweld en pogingen om Palestijnse burgers te 

ontzien door van tevoren te waarschuwen dat er een Israëlische aanval aankwam.39 

 Zowel in de literatuur als uit de bronnen bleek dat het aantal doden onder de Palestijnse 

bewoners van Gaza uitzonderlijk hoog was. Ongeveer 2200 gedode Palestijnen tegenover 68 

Israëlische soldaten en burgers. Israël verantwoordde zich door te verwijzen naar de manier waarop 

Hamas oorlog voerde. Hamas werd in 24 artikelen specifiek benoemd als terroristische organisatie en 

hier werd regelmatig bij genoemd dat zij de vernietiging van Israël voor ogen had. De organisatie zou 

zijn eigen burgers hebben gebruikt als menselijk schild tegen Israëlische tegenaanvallen. Ondanks 

waarschuwingen van de IDF vielen er veel burgerdoden bij de tegenaanvallen. Hierdoor kreeg Israël 

felle kritiek van de internationale gemeenschap, maar het leger en de regering stelden Hamas geheel 

verantwoordelijk. Deze houding werd overgenomen door de media en was in 19 artikelen terug te 

vinden. 40   

 

Betreffende de discoursanalyse van de mediaberichtgeving over Operation Protective Edge kan 

worden gesteld dat de Under-Siege en slachtoffermentaliteit duidelijk was terug te vinden in de 

artikelen van The Jerusalem Post en The Times of Israel. Beide media vormden een doorgeefluik van 

informatie en uitspraken die werden gedaan door de Israëlische regering en de IDF. Beide legden de 

nadruk op zelfverdediging tegen een terroristische organisatie, die door middel van raketaanvallen 

en terreuraanslagen de veiligheid van Israëlische burgers in gevaar bracht. De Israëlische 

 
38 Y. Lappin, ‘Ex-MI Director: Israel must strike Hamas hard. Cost of avoiding Gaza operation might well be higher than cost 
of action, Yadlin says’, The Jerusalem Post, 7 July 2014. 
39 H. R. Gur, & A. Sterman, ‘IDF indiscriminately killing in Gaza? Data says no’, The Times of Israel, 8 augustus 2014. 
40 Opinion (red.), ‘Fed up with Hamas’, The Jerusalem Post, 18 juli 2014. 
    D. K, Eisenbud, ‘There is a moment when a nation must protect itself, and that moment is now.’ Retired brigadier-  
    general Avigdor Kahalani, Yom Kippur war hero, raises $4m. in support of Operation Protective Edge’ The Jerusalem Post,  
    21 juli 2014. 
    Y. Yaakov & AFP, ‘IDF: Terrorists’ rockets hit Gaza hospital, refugee camp’, The Times of Israel, 28 juli 2014. 



18 
 

berichtgeving over Operation Protective Edge was doordrongen van het onverzoenlijke discours. De 

politieke factor was ook terug te vinden. Niet alleen leverden de media weinig tot geen kritiek 

leverden op regeringspartij Likud, ook werd er een podium gegeven aan de radicalere figuren zoals 

Avigdor Liberman en Danny Danon die een nog agressievere aanpak van Hamas voorstonden. In 

combinatie met het taalgebruik over Hamas als terroristische organisatie en de berichtgeving over 

gesneuvelde Israëlische soldaten en burgers probeerden deze politici in populariteit te stijgen. 

Netanyahu’s Likud moest hier rekening mee houden en eventueel haar beleid aanpassen om 

publieke steun en politieke stabiliteit te behouden. De religieuze dimensie werd niet concreet in de 

mediaberichtgeving teruggevonden en daar zullen dan ook geen verdere uitspraken over worden 

gedaan. 

 

Hoofdstuk 3. The March of Return (2018) 
 

Historische context 

Op 6 december 2017 vertelden krantenkoppen en nieuwsuitzendingen overal ter wereld hetzelfde 

verhaal: president Donald Trump van de Verenigde Staten zou een ongedeeld Jeruzalem officieel 

erkennen als hoofdstad van Israël. Daarnaast zou de regering van Trump de Amerikaanse ambassade 

verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dit besluit was al genomen in 1995 op voorwaarde dat er 

een oplossing zou komen voor de positie van Jeruzalem binnen het Israëlisch-Palestijnse conflict. 

Deze oplossing is er echter nog niet gekomen, maar de erkenning en verhuizing werden in 2017 

desondanks doorgezet. President Trump zou met deze actie de woede van de Arabische wereld over 

zich af roepen en hij kreeg de kritiek van president Abbas van de PA, dat hij met dit soort 

handelingen een mogelijke tweestatenoplossing voor het conflict in gevaar zou brengen. Hoewel de 

Palestijnen veel conflicten hadden binnen hun interne facties, gaf de aankondiging van Trump hen 

een nieuw initiatief tot vereniging tegen Israël en de Verenigde Staten.41  

Het was met name Hamas die Israël begon uit te dagen door enkele maanden na Trumps 

aankondiging The March of Return te organiseren. Deze March of Return bestond uit 

massademonstraties die meestal op vrijdag na het vrijdagmiddaggebed werden gehouden langs het 

hekwerk dat de grens tussen Israël en Gaza vormt. De massademonstraties begonnen op Land Day 

(30 maart) en moesten hun hoogtepunt bereiken op Nakba Day42 (15 mei). De beide herdenkingen 

vielen dus samen met de viering van 70 jaar Israël en de opening van de nieuwe Amerikaanse 

 
41 NOS (red.), ‘Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël’, NOS.NL, 6 december 2017; Y. Tzoreff, From the First 
Intifada to the March of Return: Institute for National Security Studies (Tel Aviv 2018) 
42 Land Day is de herdenking door Arabische Israëliërs en Palestijnen van de gebeurtenissen op 30 maart 1976 waarbij zes 
ongewapende Arabische burgers werden gedood. Nakba Day is de Palestijnse herdenking van hun ballingschap. 
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ambassade in Jeruzalem. Het uiteindelijke hoogtepunt van de demonstraties werd bereikt op 14 mei, 

toen ongeveer 40.000 Palestijnen uit Gaza het hekwerk aan de grens bestormden met het doel om 

deze te doorbreken. Een doorbraak van Palestijnse demonstranten werd voorkomen door de Israeli 

Defense Force. Hierbij vielen 60 Palestijnse slachtoffers, waarvan later 50 door Hamas werden erkend 

als leden van hun organisatie. De IDF stelde desondanks dat zij zeer terughoudend waren geweest in 

het gebruik van geweld en alleen hadden gevuurd bij directe bedreigingen door vuurwapens, 

explosieven of vliegers uitgerust met brandstof. In de internationale media werden beelden getoond 

van enerzijds IDF troepen die vuurden op vreedzame Palestijnse demonstranten en anderzijds een 

feestelijke viering van de opening van de nieuwe ambassade in Jeruzalem.43  

The March of Return werd door Hamas aangekondigd als een serie vreedzame demonstraties 

tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook, tegen de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad 

van Israël door de Verenigde Staten en tegen het feit dat de Palestijnen na 70 jaar nog altijd niet 

terug mogen keren naar hun vroegere woonplaatsen. De demonstraties kregen veel sympathie van 

de internationale gemeenschap en trokken de aandacht naar de slechte leefomstandigheden van de 

Palestijnse inwoners in de Gazastrook. Daarnaast leidde de demonstraties tot scherpe kritiek op de 

Israëlische blokkade van de Gazastrook en het gebruik van geweld door de IDF. Israël claimde echter 

dat de massademonstraties een dekmantel vormde voor Hamas’ terroristische operaties en dat zij 

hun eigen burgers, zowel mannen, vrouwen, kinderen als ouderen gebruikten als menselijk schild. De 

demonstraties van Hamas begonnen af te zwakken onder politieke druk van Egypte en Qatar en 

omdat Egypte tijdelijk de Rafah grensovergang had geopend voor zieke, gewonden en voorraden. 

Ten tweede waren inwoners van Gaza, met name de jongeren, niet langer gemotiveerd voor de 

protesten, omdat deze niets leken te bereiken en omdat men het risico liep om gewond te raken. 

Hoewel Israël aan zijn eigen volk duidelijk kon maken dat de IDF alleen handelde uit zelfverdediging, 

faalde ze erin om dit duidelijk te maken aan de Palestijnen buiten Gaza en aan de internationale 

gemeenschap.44 

 

Discoursenalyse: casus The March of Return (2018) 

The March of Return was als casus interessant, omdat Israël aan hun eigen burgers, de Palestijnen en 

de internationale gemeenschap moest verklaren waarom militair geweld noodzakelijk was bij het in 

bedwang houden van de demonstranten aan de grens met Gaza. De internationale media toonden 

beelden van excessief geweld door IDF troepen, terwijl de Israëlische media de argumenten en 

 
43 N. Brand, N. Shuker, & D. Siman-Tov, “The March of Return” – Operative Achievement and Strategic Failure: A Test Case 
for Cognitive Warfare: Institute for National Security Studies (Tel Aviv 2018) 1; Tzoreff, From the First Intifada to the March 
of Return,  
44 Brand, Shuker & Siman-Tov, “The March of Return” – Operative Achievement and Strategic Failure, 2-4. 
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verklaringen van het leger en de regering overnamen. De werkwijze en het analyseschema voor deze 

casus zijn hetzelfde als de casus beschreven in hoofdstuk 2. Dit is mogelijk omdat beide casussen zich 

richten op het conflict met Gaza en Hamas en daardoor in elkaars verlengde liggen. Het gekozen 

tijdskader is 29 april tot 24 mei 2018. Dit maakt het mogelijk om artikelen over de eerste 

demonstraties en over de nasleep van Nakba Day en de viering van 70 jaar Israël te analyseren. Voor 

schema 2 gelden dezelfde opmerkingen betreffende de resultaten als bij schema 1.  

Het doel is opnieuw om te testen in welke mate de Under-Siege en slachtoffermentaliteit, rechts 

politiek opportunisme en de groei van de ultraorthodoxe Joodse gemeenschap als verklarende 

factoren voor de toenemende onverzoenlijkheid van de Israëlische samenleving zijn terug te vinden 

in de berichtgeving van Israëlische media. 

 

Schema 2. Discoursanalyse casus March of Return (2018) 

 The Jerusalem 
Post  

The Times of 
Israel 

Totaal 
 

1. IDF genoemd als bron 
 

11 11 22 

2. Regering genoemd als bron of  
directe verwijzing naar de regering 
 

10 10 20 

3. Positieve berichtgeving IDF 10 8 18 

4. Hamas specifiek benoemd  
als terroristische organisatie  
 

13 15 28 

5. Hamas heeft/ gebruikt raketten 14 10 24 

6. Hamas ontvoert en vermoordt 
Israëlische militairen/ burgers 
 

9 4 13 

7. Hamas onderdrukt eigen volk/ 
Schuld bij Hamas 
 

11 8 19 

8. Israël verdedigt zichzelf tegen 
terrorisme 
 

13 13 26 

9. Verdediging tegen internationale 
kritiek door Israël 
 

10 7 17 

10. Benoemt naam, leeftijd, etc. 
gesneuvelde soldaten/ burgers 
 

4 3 7 

11. Israël zet zich in voor vrede/ stuurt  
hulpgoederen etc. 

2 5 7 

 
12. Gepubliceerde kritiek ten opzichte van de  
regering of de IDF 
 

4 1 5 

13. Agressief taalgebruik jegens Israëls vijanden  
door regering/ IDF overgenomen 
 

8 6 14 

14. Palestijnse organisaties genoemd als bron 5 11 16 
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15. Positief of verzoenend taalgebruik richting  
Palestijnen of verwijzend naar verzoenende uitspraken 
van politici of hooggeplaatste militairen 
 

0 1 1 

Totaal artikelen 15 15 30 

 

Wederom is er eerst gekeken naar de herkomst van de informatie in de artikelen van The 

Jerusalem Post en The Times of Israel. Bij deze casus bleek dat de regering en de IDF in nog hogere 

mate de oorsprong vormden van de informatie waarover de beide media bericht hadden gegeven. 

Enerzijds kan dit te wijten zijn aan de verscheidenheid aan artikelen over de casus. Anderzijds bleek 

uit de bronnen dat zowel de internationale als de nationale media niet binnen een kilometer van de 

grens met Gaza mochten komen. De IDF en de regering waren daardoor de enige bronnen over de 

gebeurtenissen aan de grens, los van bronnen die uit Gaza zelf kwamen. De Israëlische media 

verwezen in 16 artikelen ook naar Palestijnse bronnen, maar dit waren voornamelijk woordvoerders 

van Hamas die uitspraken deden over slachtofferaantallen. 45 Waar de internationale media vooral de 

informatie en het beeldmateriaal uit Gaza publiceerden, vormden de Israëlische media wederom een 

spreekbuis voor het leger en de regering. 

 In iets minder dan de helft van het totale aantal artikelen werd het agressieve taalgebruik 

door de regering of het leger gepubliceerd. In tegenstelling tot de eerste casus ging het hier niet 

zozeer om uitspraken over agressievere oorlogshandelingen, maar over de felheid waarmee Israël 

zich verdedigde tegen internationale kritiek of gedane uitspraken over Hamas. Een voorbeeld hiervan 

is de uitspraak van voormalig minister van Defensie en IDF generaal Moshe Ya’alon in een artikel van 

The Jerusalem Post: 

 

"We are not talking about demonstrations. We are talking about Hamas using these 

demonstrations for terrorism, to send their Nukhba forces to fire at troops and try to kidnap 

soldiers," Ya'alon said.”46 

 

Uit dergelijk taalgebruik blijkt de felheid van de Israëlische regering en het leger ten opzichte van de 

beschuldigingen dat de IDF excessief geweld gebruikte tegen ongewapende betogers. Vanuit het 

Israëlische perspectief werden zij aangevallen door een terroristische organisatie en werden zij 

veroordeeld voor de manier waarop zij hun grenzen verdedigden. Van verzoenend taalgebruik is in 

slechts één artikel het geval. De heersende tendens leek dat Israël de Gazastrook beschouwde als 

 
45 D. Bloomfield,  ‘Hamas’s very good week’, The Jerusalem Post, 24 mei 2018. 
46 A. Ahronheim, ‘Int’l probes only serve terrorist, says Ya’alon. ‘Hamas has to be blamed for sending their people to the 
fence’, The Jerusalem Post, 17 mei 2018. 
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een onafhankelijk land met een autoritair regime dat misbruik maakte van hun eigen volk. Het 

oplossen van de problemen in Gaza leek niet het probleem van Israël, maar van de Palestijnen zelf. 

 In 17 van de 30 artikelen werd verwezen naar kritiek van de internationale gemeenschap op 

het handelen van het Israëlische leger. Vooral de Verenigde Naties veroordeelden het excessieve 

geweld van de IDF tegen de Palestijnse demonstranten en de erbarmelijke levensomstandigheden in 

Gaza.47 Israël bleef echter voet bij stuk houden dat Hamas de demonstranten gebruikte als 

dekmantel voor terroristische aanvallen. De voorbeelden die hierbij werden genoemd waren de 

brandende vliegers, beschietingen, gegooide explosieven en bestormingen van de grens. Tevens 

erkende Hamas dat een groot aantal van de door Israël gedode Palestijnen leden van Hamas waren.48 

Overige kritiek op de regering en het leger kwam van de Israëlische media, omdat zij niet dicht 

genoeg bij de grens mochten komen om direct over het Israëlische perspectief verslag te kunnen 

doen. Zij kregen alleen informatie van de IDF, terwijl de rest van de wereld de beelden vanuit 

Palestijns perspectief publiceerden.49 Ondanks deze kritiek namen de Israëlische media het verhaal 

van de IDF en de regering wel voor waar aan. 

 Net als in de vorige casus beriep Israël zich op hun recht op zelfverdediging bij de 

massademonstraties in Gaza. 26 artikelen bevatten de notie van zelfverdediging of spraken hier 

specifiek over. 18 artikelen berichten daarbij ook positief over het Israëlische leger en prezen met 

name hun terughoudendheid in het gebruik van geweld bij de verdediging van de grenzen. Israël 

bleef ook benadrukken dat de massademonstraties helemaal niet vreedzaam waren, maar een 

dekmantel vormde voor Hamas. Een concreet voorbeeld van de notie van zelfverdediging tegen de 

terreur van Hamas is het volgende citaat uit The Jerusalem Post: 

 

“Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed the violence saying that "every nation has 

the right to defend its borders. Hamas clearly says its intentions are to destroy Israel and 

sends thousands to break through the border for that end. We will continue to act with 

resolve to defend our sovereignty and our citizens."50 

 

Israël wees wederom naar Hamas als de partij die verantwoordelijk was voor de vele slachtoffers aan 

Palestijnse zijde. Volgens de informatie van de IDF gebruikte het leger strenge geweldregels, omdat 

zij zich ervan bewust waren dat elke dode aan de andere kant van de grens, Israëls imago nog meer 

 
47 T. Lazaroff, ‘UNHCR poised to probe Israel for ‘war crimes’ over Gaza deaths’, The Jerusalem Post, 17 mei 2018. 
48 A. Ahronheim, ‘Unprecedented’ violence in Gaza leaves 58 Palestinians dead, thousand wounded’, The Jerusalem Post, 14  
    mei 2018; TOI Staff. ‘Israel girds for second day of violence amid fears protests may spread’, The Times of Israel, 15 mei  
    2018. 
49 D. Bloomfield, ‘Hamas’s very good week’, The Jerusalem Post, 24 mei 2018. 
50 A. Ahronheim, ‘Unprecedented’ violence in Gaza leaves 58 Palestinians dead, thousand wounded’, The Jerusalem Post, 14  
    mei 2018.  
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zou beschadigen.51 Hamas zou tevens acties uitvoeren, zoals de verwoesting van de grensovergang 

Kerem Shalom, waardoor er geen Israëlische of internationale hulpgoederen de Gazastrook konden 

worden ingevoerd. Israëlische media benadrukten regelmatig dat Hamas hulpgoederen van de IDF 

voor de Palestijnse burgers niet accepteerde.52  

 Nog meer dan in de eerste casus werd er onderscheid gemaakt tussen Hamas en de andere 

bewoners van Gaza. De Palestijnse burgers werden in de Israëlische media geduid als slachtoffers van 

een terroristische organisatie die een autoritair regime had gesticht na een staatsgreep in 2005. In 28 

artikelen werd Hamas specifiek genoemd als terroristische organisatie. Zo beschreef The Times of 

Israel de organisatie als: “Hamas, an Islamist terror group that seeks to destroy Israel.”53 Toenmalig 

minister van Defensie Avigdor Liberman noemde Hamas “A Group of Cannibals” die hun eigen 

vrouwen en kinderen gebruikte als menselijk schild.54 De onderdrukking van de Palestijnen in Gaza 

door Hamas werd in 19 artikelen benoemd. Daarnaast werd het gebruik van raketten, brandende 

vliegers of vergelijkbare terreurdaden in 24 artikelen herhaald. Hamas werd door het leger en de 

regering geheel verantwoordelijk gehouden voor de misère in Gaza. 

 

De Israëlische media speelden een belangrijk rol in de heersende culturele hegemonie en het 

bijbehorende discours ten opzichte van de Palestijnen en met name Hamas, doordat zij een 

doorgeefluik vormden voor het verhaal van de Israëlische regering en de IDF. Dit verhaal verwees 

constant naar terrorisme, raketten, zelfverdediging en nationale veiligheid. In het discours leek geen 

ruimte meer voor verzoenlijk taalgebruik ten opzichte van Hamas. Hamas was een terroristische 

organisatie die over de rug van hun eigen burgers een niet te winnen oorlog probeerde te voeren 

met Israël. Het Israëlische perspectief toonde dat zij enkel zichzelf zouden hebben verdedigd en het 

volk van Gaza zouden willen helpen. Echter, zo lang Hamas aan de macht blijft, zal Israël Gaza blijven 

blokkeren. Ondanks het beroep op zelfverdediging, werd Israël streng veroordeeld voor het gebruik 

van geweld tegen de vermeende vreedzame demonstranten. Dit zorgde ervoor dat Israël zich verder 

in het nauw gedreven voelde en dat de Israëlische retoriek steeds feller werd. De Under-Siege en de 

slachtoffermentaliteit zijn in deze casus zeer duidelijk zichtbaar. De politieke dimensie is minder 

duidelijk naar voren gekomen. Dat komt waarschijnlijk doordat er meer eensgezindheid was binnen 

de Israëlische regering betreffende de aanpak van de crisissituatie aan de grens met Gaza. In 

tegenstelling tot de vorige casus was er in mindere mate spraken van politici die een nog 

 
51 Y. J. Bob, ‘Rules of engagement – view from the Gaza front’, The Jerusalem Post, 15 mei 2018. 
52 A. J. Gross, ‘Who gains from burning Gaza’s only fuel pipelines?’, The Times of Israel, 14 mei 2018. 
53 TOI Staff, ‘Israel girds for second day of violence amid fears protests may spread’, The Times of Israel, 15 mei 2018.  
54 A. Ahronheim, ‘Fmr. Defense minister Ya’alon: International Probes only serve terrorist’, The Jerusalem Post, 16 mei   
   2018. 
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agressievere aanpak tegen de Palestijnse demonstranten voorstonden. Een agressievere aanpak zou 

namelijk nog meer de aandacht hebben afgeleid van de feestelijkheden rondom de opening van de 

Amerikaanse ambassade in Jeruzalem en de viering van 70 jaar Israël. De religieuze dimensie is 

wederom niet in de mediaberichtgeving voorgekomen. 

 

Conclusie 
 
27 jaar geleden werden de Oslo-Akkoorden ondertekend en zowel Palestijnen als Israëliërs waren 

hoopvol dat de toekomst een oplossing voor het conflict zou brengen. In 2000 liepen de akkoorden 

echter stuk vanwege een starre en onverzoenlijke houding die zowel Palestijnse als Israëlische politici 

kan worden aangerekend. De Israëlische neo-revisionistische rechtse partijen waren aan een opmars 

begonnen die ze door zouden zetten tot de dag van vandaag. Het Israëlische politieke links lijkt totaal 

weerloos te zijn terwijl rechts, gesteund door religieuze partijen, al sinds 2009 stevig in het zadel zit. 

Raffaella Del Sarto betoogt dat met de opkomst van rechts neo-revisionisme er zich een culturele 

hegemonie heeft gemanifesteerd, waarin Israël het gevoel heeft belegerd te worden en alleen staat 

tegenover de rest van de wereld. De ontwikkeling van deze hegemonie voltrekt zich al sinds de 

stichting van Israël in 1948, maar lijkt sinds de Oslo-Akkoorden in een stroomversnelling te zijn 

gekomen. De twee kernpunten van de culturele hegemonie die Del Sarto in haar werk benadrukt zijn 

de Under-Siege en de slachtoffermentaliteit. Samen met de groei van de Joodse ultraorthodoxe 

gemeenschap en het politieke opportunisme van rechtse politici hebben de mentaliteiten volgens 

Del Sarto en Zeev Maoz geleid tot de verharde houding en het bijbehorende onverzoenlijke 

taalgebruik ten opzichte van de Palestijnen, de Arabische wereld en de internationale gemeenschap 

in het algemeen. 

 Dit onderzoek begon met de vraag of de genoemde factoren, die volgens Del Sarto en Maoz 

hebben bijgedragen aan de onverzoenlijke houding van Israël jegens de Palestijnen, toetsbaar zijn 

aan de hand van de mediaberichtgeving als representatie van de publieke opinie betreffende twee 

casussen binnen het Israëlisch-Palestijnse conflict. Om een antwoord te vinden op deze 

onderzoeksvraag zijn mediaberichten uit The Jerusalem Post en The Times of Israël over Operation 

Protective Edge in 2014 en de rellen bij The March of Return in 2018 onderzocht. Het doel was om 

door middel van een discoursanalyse de berichtgeving in beide kranten te onderzoeken op aard en 

karakter en te toetsen of deze overeen komen met de factoren die Del Sarto en Maoz in de literatuur 

formuleren. In totaal zijn er per casus 30 artikelen geanalyseerd en zijn de resultaten gevat in 

schema’s met 15 kenmerken. De resultaten van het onderzoek naar de beide casussen hebben een 

concreet antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. 
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 De discoursanalyse toont voor beide casussen aan dat het discours sterk werd beïnvloed 

door de Israëlische regering en The Israëli Defense Force. In meer dan de helft van de artikelen waren 

zij de voornaamste bronnen en werden uitspraken of informatie vrijwel kritiekloos overgenomen. De 

media speelden in de situaties rondom Operation Protective Edge en The March of Return de rol van 

spreekbuis en niet die van de kritische vierde macht. Hamas werd steevast benoemd als 

terroristische organisatie die raketten afschoot op Israëlische doelen of Israëlische burgers 

probeerde te ontvoeren of te vermoorden. Volgens de media waren de Palestijnen in Gaza het 

slachtoffer van het autoritaire regime van een terroristische organisatie. Israël zou alleen gehandeld 

hebben uit zelfverdediging en geen andere motieven hebben dan de veiligheid van de eigen grenzen 

en burgers. De resultaten van het totale aantal geanalyseerde artikelen zijn in schema 3 in procenten 

weergegeven. 

 

Schema 3. Totaal aantal in procenten 

 The 
Jerusalem 
Post  

The Times of 
Israel 

Totaal 
 

Totaal in 
procenten 

1. IDF genoemd als bron 
 

16 23 39 65% 

2. Regering genoemd als bron of  
directe verwijzing naar de regering 
 

17 18 35 58.3% 

3. Positieve berichtgeving IDF 16 18 34 58.6% 

4. Hamas specifiek benoemd  
als terroristische organisatie  
 

25 27 52 86.6% 

5. Hamas heeft/ gebruikt raketten 22 23 45 75% 

6. Hamas ontvoert en vermoordt 
Israëlische militairen/ burgers 
 

17 15 32 53.3% 

7. Hamas onderdrukt eigen volk/ 
Schuld bij Hamas 
 

19 19 38 63.3% 

8. Israël verdedigt zichzelf tegen 
terrorisme 
 

25 26 51 85% 

9. Verdediging tegen internationale 
kritiek door Israël 
 

16 15 31 61.6% 

10. Benoemt naam, leeftijd, etc. 
gesneuvelde soldaten/ burgers 
 

6 8 14 23.3% 

11. Israël zet zich in voor vrede/ stuurt  
hulpgoederen etc. 
 

4 10 14 23.3% 

12. Gepubliceerde kritiek ten opzichte van de  
regering of de IDF 
 

8 1 9 15% 

13. Agressief taalgebruik jegens Israëls vijanden  
door regering/ IDF overgenomen 

16 12 28 

 

46.6% 
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14. Palestijnse organisaties genoemd als bron 7 16 23 38.8% 

15. Positief of verzoenend taalgebruik richting  
Palestijnen of verwijzend naar verzoenende uitspraken 
van politici of hooggeplaatste militairen 
 

3 2 5 8.3% 

Totaal artikelen 30 30 60 = 100% 

 

 De meest opvallende resultaten waren dat Hamas in 86.6% van de artikelen specifiek 

benoemd werd als een terroristische organisatie. Daarnaast is in 85% van de bronnen de Israëlische 

notie van zelfverdediging tegen terrorisme terug te vinden. In 75% van de artikelen werd geschreven 

dat Hamas raketten bezat die ze afschoten op Israël en in 63.3% werd genoemd dat Hamas zelf 

verantwoordelijk was voor de ontberingen van de Palestijnse bewoners van de Gazastrook. 

Resultaten die opvallend laag uitvielen, waren het aantal keren dat er verzoenlijk taalgebruik werd 

gepubliceerd. Dit was slechts in 8.3% van de artikelen het geval. Dit waren meestal opiniestukken of 

oproepen van linkse Israëlische partijen. Slechts in 15% van de artikelen werd er kritiek op de 

regering of op de IDF gepubliceerd en in de meeste van deze gevallen was dit kritiek op specifiek 

handelen en niet op de noodzaak van het gebruik van geweld door de IDF. In geen van de artikelen is 

taalgebruik met religieuze kenmerken teruggevonden, daarom is dit criteria niet in de schema’s 

verwerkt. 

 Op basis van de resultaten van de discoursanalyse kan worden gesteld dat de Under-Siege en 

de slachtoffermentaliteiten beide toetsbaar zijn aan de mediaberichtgeving betreffende Operation 

Protective Edge en The March of Return. In beide kranten werd constant geschreven over hoe Israël 

werd aangevallen door terroristische organisaties en dat zij genoodzaakt waren om zichzelf met 

geweld te verdedigen. The Jerusalem Post en The Times of Israel zijn prominente media en door op 

deze manier over de conflicten met Hamas te schrijven, hebben ze bijgedragen aan de onverzoenlijke 

houding van de Israëlische samenleving in het algemeen.  

Het is moeilijker om te oordelen over de overige twee factoren. Hoewel politiek 

opportunisme van rechtse politici in de mediaberichtgevingen is terug te vinden, is het niet zo 

duidelijk als de Under-Siege en de slachtoffermentaliteit. Door bepaalde uitspraken te doen 

betreffende de situaties, zoals beschreven in de casussen, probeerden rechtse politici als Netanyahu, 

Danon of Liberman hun achterban aan te spreken of te vergroten. Echter, om een concreet oordeel 

te kunnen vellen over hoe politici door middel van een specifiek discours het Israëlisch-Palestijnse 

conflict misbruikt hebben voor hun eigen gewin zou nader onderzoek noodzakelijk zijn. Dit geldt ook 

voor de rol die de religieuze Joodse gemeenschap en de aan hun gelieerde kolonistenbeweging 

hebben gespeeld in de verharding van het taalgebruik en de verrechtsing van de Israëlische 

samenleving.  
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Door middel van dit onderzoek heb ik geprobeerd om een bescheiden bijdrage te leveren aan 

het debat omtrent de oorzaken van de onverzoenlijke houding, het harde taalgebruik en de 

algemene verrechtsing van de Israëlische samenleving, zoals deze zijn uitgewerkt door Raffaella Del 

Sarto en Zeev Maoz. Uiteraard is dit onderzoek slechts gebaseerd op twee casussen uit het Israëlisch-

Palestijnse conflict, die enkel betrekking hebben op het conflict met Gaza en Hamas. Uitgebreider 

casusonderzoek naar andere conflicten met Hamas, maar juist ook naar omgang met de Palestijnse 

Autoriteit en de Westelijke Jordaanoever zou nodig zijn om conclusies te kunnen trekken over hoe de 

onverzoenlijke houding van Israël tot stand is gekomen en zich manifesteert. Tevens zou er ook 

onderzoek gedaan kunnen worden naar de invloed van Iran op Israëls Under-Siege mentaliteit en de 

invloed hiervan op de Israëlische houding ten opzichte van de Palestijnen.  
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