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Abstract 
In deze studie wordt de positie van vrouwen in gevechtsfunctie 
in de IDF (Israeli Defence Forces) geanalyseerd. Klopt het beeld 
dat naar buiten toe wordt gebracht van vrouwelijke militairen 
die instaan voor de verdediging van Israël? De historische kijk 
is hierbij een noodzakelijke invalshoek maar te beperkt 
aangezien er een bijzonder nauwe band is in Israël tussen leger 
en maatschappij. In de sterk gemilitariseerde maatschappij staat 
de mannelijke gevechtssoldaat centraal wat niet te rijmen valt 
met gender equality. Deze studie is in de eerste plaats een case 
study van de IDF en de Israëlische maatschappij. Toch kunnen 
er verbanden gelegd worden met praktijken in de 
internationale militaire demos, waaronder de Belgische 
Defensie. 
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Executive Summary (English) 

 

In this study we examine to what extent women are really 
warriors for Israel. Does the image of female soldiers who take 
up the defence of Israel correspond with reality and what are 
the issues that are linked to it? Also we want to make the bridge 
with the position of women in combat functions in Western 
armies. 

  

The first chapter looks at the historical evolution of the combat 
role of women in the Israeli Defense Forces (IDF). Since the 
struggle for an independent Israel, a warlike haze stayed upon 
the female conscripts and soldiers of the jewish state. But this 
perception is questionable. Women were important in the 
Israeli independence struggle but mainly in a supporting role 
towards the male fighters. However, in 1996 there came 
undeniably a breakthrough, after a lawsuit to enforce the access 
of women to the function of pilot and flight engineer. Women 
were able to occupy specific combat functions and this 
extension was disconnected from an operational necessity. 
However, this did not mean that women were no longer barred 
entry to the 'real' combat functions, the ones which are highly 
reputable in the IDF but also within the Israeli society. The 
combat infantry, armored troops and sayaret remain reserved 
for men and provide the bulk of the army top which makes that 
the position of women in the IDF is still very weak. Besides, the 
vision of ‘women out of necessity’ remains in the IDF with the 
gradual opening of technical functions for women because men 
are no longer motivated to do these jobs. 

 

The second chapter examines the difficult relation between 
women and combat in the IDF from an international 
perspective. The Israeli, the British and U.S. military all use the 
argument of the lesser physical fitness of women for the battle 
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to ban women from the core of their fighting capacity. This 
practice is problematic because it discriminates on the basis of 
an average by gender rather than to assess individually the 
suitability for a function. 

A possible explanation lies in the fact that these armies have not 
yet found the opportunity to achieve gender equality because 
the combat functions in these armies always remained 
connected with an operational use in combat; this is not the case 
for other Western armies, including the Belgian. 

  

The third chapter analyzes the place of the (combat)woman 
within the militarized Israeli society. For this society, the 'real' 
and therefore male combat soldier is (still) the reference. The 
roots of this militarization are to be found in both socialist and 
religious zionism which were associated with militarism 
through the foundation of the jewish state. Through permanent 
security rhetoric in Israel, despite the disappearance of a 
situation of existential threat against the Jewish state, the civil 
part of society became associated with the military part in 
domains such as politics, education, economy and media. 

The central position of the combat soldier has resulted in an 
already patriarchal society, for the strenghtening of the existing 
role pattern between men and women. Women have to take 
care of the support of male combat soldiers; both during their 
service in the IDF as afterwards back in the civil society. The 
security rhetoric in Israel has also ensured that the maternal 
role became securitized. Women have to produce a future 
generation of fighters and the preservation of the jewish 
demographic majority inside Israel.  

Because of the interdependence of the civil and the military part 
of the Israeli society; military roles are transferred to the civilian 
world. This process in turn allows for a strengthening of the 
existing roles between men and women. Being able to state that 
you belonged to a combat unit and maybe to have exercised a 
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high position in it; are things which provide societal capital. 
This is an important reason for women to take up combat 
positions and to demand access to all combat functions. But this 
is problematic because they subscribe with this the existing 
social order, both within the IDF as the ‘civilian’ world. 

The Israeli government also uses female soldiers, even those in 
combat functions, to support the public communication of the 
IDF for a primarily foreign audience. Military women are to be 
used to represent the IDF to convey a mostly peaceful image, 
the antithesis of the aggressive male fighters who are mainly an 
image for internal use.  

The growing influence of religious nationalists within the IDF, 
especially in combat units, puts the current position of women 
in the IDF under pressure and may even impede a further 
opening of combat positions within the IDF for women. The 
religious-nationalists want to support their ideology, 
maintaining Greater Israel for the jews, by serving in combat 
units. This motivation makes that they are disproportionately 
strong represented in these units. They also increasingly hold 
influential positions and the combination with an ideology that 
is negative vis-à-vis women in the IDF, especially in combat 
functions, makes that women in combat functions come under 
additional pressure. This evolution also casts a shadow over a 
possible further expansion of access to combat positions to 
women. 

  
 

It is clear that there is a problem with the gender equality 
within the IDF and by consequence with the position of women 
in the Israeli society. In a final chapter we therefore ask 
ourselves the question what the best way could be to obtain 
greater gender equality. 

 For the general position of women in Israel, a complete gender 
mainstreaming within the IDF is not the most important. This 



Women: Warriors for Israel? De band tussen leger en maatschappij 

    11 

would only result in a situation in which some individual 
women would be able to take up combat functions which were 
previously simply closed to women. A limited number of 
women in 'male' combat functions would not fundamentally 
alter the privileged position of male combat soldiers within 
Israeli society. It is more important to reduce the grip of the 
military on the civil society so that the army could become a 
neutral power instrument and under a true democratic control 
of equally men and women. For this, the Israeli security policy 
needs to become more realistic. This policy already transcends 
the real threats for years. The problem is that therefore the 
current securitization of the Israeli society has to be questioned 
and adapted, and this is only possible by the people who 
themselves are a product of this system.  
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Executive Summary (Nederlands) 

 

In deze studie willen we nagaan in welke mate vrouwen nu 
werkelijk warriors zijn voor Israël. Klopt het beeld dat naar 
buiten toe wordt gebracht van vrouwelijke militairen die 
instaan voor de verdediging van Israël en welke zijn de 
kwesties die hiermee verbonden zijn? Eveneens willen we een 
brug slaan naar de positie van vrouwen in gevechtsfuncties in 
de Westerse legers. 

  

In een eerste hoofdstuk bekijken we de historische evolutie van 
de gevechtsrol van vrouwen in the Israeli Defence Forces (IDF). 
Sinds de strijd voor een onafhankelijk Israël is er een 
krijgshaftige waas blijven hangen over de vrouwelijke 
dienstplichtigen en militairen van de joodse staat. Maar deze 
beeldvorming is betwistbaar. Vrouwen waren belangrijk in de 
Israëlische onafhankelijkheidsstrijd maar wel in hoofdzaak in 
een ondersteunende rol ten opzichte van de mannelijke fighters. 
Sinds 1996 is er toch ontegensprekelijk een kentering gekomen, 
na een rechtszaak om de toegang voor vrouwen tot de functie 
van piloot en boordtechnicus af te dwingen. Vrouwen mochten 
bepaalde gevechtsfuncties uitoefenen en deze uitbreiding werd 
losgekoppeld van een operationele noodzaak hiertoe. Maar dit 
neemt niet weg dat vrouwen nog steeds de toegang versperd 
zien tot de ‘echte’ gevechtsfuncties, deze die hoog staan 
aangeschreven binnen de IDF maar ook binnen de Israëlische 
samenleving. De gevechtsinfanterie, de pantsertroepen en de 
sayaret blijven voorbehouden voor mannen en leveren het 
overgrote deel van de legertop wat maakt dat de positie van 
vrouwen binnen de IDF nog steeds bijzonder zwak is. 
Bovendien blijft de visie van “vrouwen uit noodzaak” 
doorleven in de IDF in het geleidelijk openstellen van 
technische functies voor vrouwen omdat mannen niet meer 
gemotiveerd zijn om deze te doen. 
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In een tweede hoofdstuk bekijken we de moeilijke combinatie 
tussen vrouwen en gevecht binnen de IDF vanuit een 
internationaal perspectief. Zowel het Israëlische, als het Britse 
en Amerikaanse leger gebruiken het argument van de mindere 
fysieke geschiktheid van vrouwen voor het gevecht om 
vrouwen te weren uit de kern van hun gevechtscapaciteit. Deze 
praktijk is problematisch aangezien er gediscrimineerd wordt 
op basis van een gemiddelde volgens geslacht, in plaats van 
individueel te beoordelen op de geschiktheid voor een functie.  

We hebben een mogelijke verklaring gezocht in het feit dat deze 
legers nog niet de kans gevonden hebben om gender equality te 
bereiken doordat de gevechtsfuncties in deze legers ook steeds 
verbonden zijn gebleven met het gevecht, wat niet het geval is 
voor andere Westerse legers, zoals het Belgische. 

  

Het derde hoofdstuk analyseert de plaats van de 
(gevechts)vrouw binnen de Israëlische gemilitariseerde 
maatschappij. Voor deze maatschappij is de ‘echte’ en bijgevolg 
mannelijke gevechtssoldaat (nog steeds) dé referentie. De 
wortels van deze militarisering zijn te vinden in zowel het 
socialistische als het religieuze zionisme die door de oprichting 
van een joodse staat verbonden werden met het militarisme. 
Door een blijvende veiligheidsretoriek in Israël, ondanks het 
verdwijnen van een situatie van existentiële dreiging ten 
opzichte van de joodse staat, raakte het civiele verbonden met 
het militaire o.a. in de politiek, het onderwijs, de economie en 
de media. 

De centrale positie van de gevechtssoldaat zorgde in een al 
patriarchale maatschappij voor de versterking van het 
bestaande rollenpatroon tussen man en vrouw. Vrouwen 
moeten zorgen voor de ondersteuning van de mannelijke 
gevechtssoldaten zowel tijdens hun dienst in de IDF als nadien 
terug in de civiele maatschappij. De veiligheidsretoriek in Israël 
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heeft er ook voor gezorgd dat de moederrol verveiligd werd. 
Vrouwen moeten zorgen voor het produceren van een 
toekomstige generatie van fighters en het behoud van de joodse 
demografische meerderheid binnen Israël. 

Vanwege de verwevenheid van het civiele en het militaire in de 
Israëlische maatschappij worden militaire rollenpatronen 
overgedragen naar de burgerwereld. Dit proces zorgt op zijn 
beurt voor een versterking van het bestaande rollenpatroon 
tussen man en vrouw. Kunnen stellen dat je behoorde tot een 
gevechtseenheid en er eventueel een hoge functie in hebben 
uitgeoefend, zijn punten die zorgen voor maatschappelijk 
kapitaal. Dit is een belangrijke reden voor vrouwen om 
gevechtsfuncties op te nemen en de toegang te eisen tot alle 
gevechtsfuncties. Maar dit is problematisch aangezien ze 
hiermee de bestaande maatschappelijke rangorde, zowel 
binnen de IDF als in de ‘civiele’ wereld, onderschrijven.  

De Israëlische overheid maakt ook gebruik van vrouwelijke 
militairen, zelfs van deze in gevechtsfuncties, ter ondersteuning 
van de publieke communicatie van de IDF voor hoofdzakelijk 
een buitenlands publiek. Daarbij worden militaire vrouwen 
gebruikt ter representatie van de IDF om te zorgen voor het 
uitdragen van een vredelievend beeld waarbij de vrouwen de 
antithese zijn van de agressieve mannelijke fighters die 
hoofdzakelijk een beeld voor intern gebruik zijn. 

De groter wordende invloed van religieuze nationalisten 
binnen de IDF, in het bijzonder in de gevechtseenheden, zorgt 
er voor dat de huidige positie van vrouwen binnen de IDF 
onder druk komt te staan en kan zelfs een verdere opening van 
gevechtsfuncties binnen de IDF voor vrouwen belemmeren. De 
religieus-nationalisten willen hun ideeëngoed, het behouden 
van Groot-Israël voor de joden, ondersteunen door dienst te 
nemen in gevechtseenheden. Door deze motivatie zijn ze 
disproportioneel sterk vertegenwoordigd in deze eenheden. Ze 
krijgen ook steeds meer gezaghebbende posities in handen en 
de combinatie met een ideeëngoed dat afwijzend staat 
tegenover vrouwen in de IDF, in het bijzonder in 
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gevechtsfuncties, maakt dat de vrouwen in gevechtsfuncties 
extra onder druk komen te staan. Deze evolutie werpt ook een 
schaduw over een eventuele verdere uitbreiding van de 
toegang tot gevechtsfuncties voor vrouwen. 

 

 

Het is duidelijk dat er een problematiek bestaat rond gender 
equality binnen de IDF en daaruit volgend rond de positie van 
de vrouw binnen de Israëlische maatschappij. Als laatste punt 
wordt dan ook de vraag gesteld wat de beste manier is om meer 
gender equality te verkrijgen. 

Voor de algemene positie van vrouwen in Israël is een volledige 
gender mainstreaming binnen de IDF niet het belangrijkste. Dit 
zou enkel tot resultaat hebben dat enkelingen een 
gevechtsfunctie kunnen uitoefenen die voordien simpelweg 
afgesloten was voor vrouwen. Een beperkt aantal vrouwen in 
‘mannelijke’ gevechtsposities zal niets fundamenteels 
veranderen aan de geprivilegieerde positie van de mannelijke 
gevechtssoldaten binnen de Israëlische maatschappij. Het is 
belangrijker dat de greep van het militaire op de civiele 
maatschappij vermindert zodanig dat het leger een neutraal 
machtsinstrument wordt en onder een echte democratische 
controle komt van zowel mannen als vrouwen, op een gelijke 
basis. Hiervoor dient de Israëlische veiligheidspolitiek meer 
realistisch te worden. Deze politiek overstijgt al jaren de reële 
dreigingen. Maar het probleem is dat daarvoor de huidige 
verveiliging van de Israëlische maatschappij in vraag gesteld 
moet worden en aangepast, en dit kan enkel door de mensen 
die mee door dit systeem groot gemaakt zijn. 
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Inleiding 

 

 

De Israëlische vrouwelijke dienstplichtigen met de Uzi of M16 
op de rug en de vrouwelijke gevechtssoldaten van het 
Karakalbataljon van de IDF (Israeli Defence Forces) dragen het 
beeld uit naar de buitenwereld van een Israëlisch leger waarin 
gender equality1 geen loos begrip is. Maar is dit wel zo? 

In deze studie willen we nagaan in welke mate vrouwen nu 
werkelijk warriors zijn voor Israël. Klopt het beeld dat naar 
buiten toe wordt gebracht van vrouwelijke militairen die 
instaan voor de verdediging van Israël en welke zijn de 
kwesties die hiermee verbonden zijn? 

In een eerste hoofdstuk bekijken we de historische evolutie van 
de gevechtsrol van vrouwen, startend met de periode voor de 
Israëlische onafhankelijkheid die verbonden is met het 
zorgvuldig gecultiveerde beeld van vrouwelijke 
onafhankelijkheidsstrijders.  

Vervolgens wordt het historische geruild voor een algemene 
bespreking van de problematiek van vrouwen en gevecht die 
wordt verbonden met de Israëlische situatie. 

Het derde hoofdstuk biedt een sociologisch perspectief waarbij 
de focus op het Israëlische leger in de eerste twee hoofdstukken 
via de gemilitariseerde Israëlische maatschappij wordt open 
getrokken tot de positie van (militaire) vrouwen in deze 
maatschappij. Inleidend wordt de Israëlische nation-at-war 
besproken om vervolgens te kijken naar de positie van de 

                                            
1 De definitie van gender equality: Gender equality means equal rights, responsibilities and 
opportunities of women and men and girls and boys. Equality does not mean that women 
and men will become the same, but that women’s and men’s rights, responsibilities and 
opportunities will not depend on whether they are born male or female. (Committee on 
Women in the NATO Forces, “CWINF Guidance for NATO gender mainstreaming”, NATO, 
June 2007, p.37) 
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vrouwen zelf vanuit het gezichtspunt van het centraal stellen 
van de mannelijke gevechtssoldaat in de Israëlische 
gemilitariseerde maatschappij. 

Deze studie zal duidelijk maken dat er een problematiek bestaat 
rond gender equality binnen de IDF en daaruit volgend rond de 
positie van de vrouw binnen de Israëlische maatschappij. Als 
laatste punt wordt dan ook de vraag gesteld wat de beste 
manier is om meer gender equality te verkrijgen. 

  

Deze studie is hoofdzakelijk een case study van de Israëlische 
situatie maar is tegelijk een brug naar het in vraag stellen van 
de plaats van vrouwen, in het bijzonder vrouwen in 
gevechtsfuncties, in de Westerse legers in het algemeen. Het 
militaire milieu is een heel specifiek milieu maar is tegelijk ook 
een internationale demos. 

  

Ter afsluiting van deze inleiding wens ik Kolonel Hanny Caspi, 
de Israëlische defensieattachée voor de Benelux en tevens 
vertegenwoordigster voor het Israëlische leger bij de NAVO te 
bedanken voor het interessante interview. Ik wil ook Eline 
Gordts bedanken voor de waardevolle informatie, evenals mijn 
Israëlische ervaringsdeskundigen.  

 

 

De standpunten van de auteur geven niet noodzakelijk de 
standpunten van Defensie of het Koninklijk Hoger Instituut voor 
Defensie weer. 
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1. Een historische beschrijving van de 

gevechtsrol van vrouwelijke militairen in Israël 

 

 

1.1. 1929-1947: de mythe van de vrouwelijke joodse 

onafhankelijkheidsstrijders 

 

Sinds het ontstaan in 1908 van joodse 
‘zelfverdedigingsorganisaties’ in wat Israël zou worden, 
werden vrouwen toegelaten tot deze (clandestiene) legers. Ze 
voerden echter geen gevechtsfuncties uit, deze bleven het 
privilege van de mannen. Wel verzorgden ze de militaire 
ondersteuning. Ze verzekerden de communicatie, transport, 
administratief werk, het verzorgen van de gewonde 
(mannelijke) strijders en belangrijk: de smokkel van wapens, 
aangezien de Britse legerreglementen de fouillering van 
vrouwen niet toestond. Vrouwen namen enkel de wapens op 
uit zelfverdediging.2 Tijdens de Tweede Wereldoorlog traden 
de joodse legers uit de clandestiniteit en een deel sloot zich aan 
bij het Britse leger. 3000 joodse vrouwen traden toe tot het 
Britse vrouwenkorps.  

Na de Tweede Wereldoorlog keerden PALMACH dat bestond 
uit 3000 à 4000 joodse vrijheidsstrijders en Haganah met 30.000 
manschappen zich samen met de andere clandestiene legers 
terug tegen de Britten in de strijd voor een onafhankelijke 
joodse staat. De meeste vrouwen in deze legers voerden net 
zoals voor de Wereldoorlog enkel ondersteunende taken uit. 
Toch waren er ook vrouwen die werden ingezet in de eerste 
lijn. Ook leefden en trainden de vrouwen van PALMACH, die 
15% uitmaakten van het effectief van deze organisatie, samen 

                                            
2 Martin VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: Women in the Israeli Military”, War in 
History, 7 (1), 2000, p.83-84. 
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met de mannen. Maar het aantal vrouwen dat meestreed tegen 
de Britten in de eerste lijn was wel bijzonder klein.3 Hun 
sporadische deelname aan het gevecht werd in twee stappen 
teniet gedaan. De dag na een hinderlaag op een gemengde 
Haganah-patrouille op 29 november 1947 kwam er een order 
dat alle vrouwen uit de gevechtseenheden werden 
teruggetrokken. Dit bevel werd niet altijd uitgevoerd door het 
‘letterlijke’ tekort aan mankracht. Toen op 15 mei 1948 de 
Israëlische onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabische legers 
losbarstte, vochten nog steeds enkele vrouwen mee. Maar al in 
juni 1948, onmiddellijk na de oprichting van de IDF en tijdens 
de eerste wapenstilstand tussen Israël en de Arabische legers, 
werden de laatste women-warriors uit de gevechtseenheden 
genomen. Verschillende verklaringen werden hieraan 
gekoppeld. Feit was dat toen hun inzet niet langer noodzakelijk 
was wegens een verbetering van het materieel en een stijging 
van het aantal manschappen waardoor de IDF zowel 
kwantitatief als kwalitatief de meerdere werden van de 
verenigde Arabische legers, vrouwen niet langer gewenst 
waren op het slagveld, het veld van eer. De rest van de oorlog 
bleven enkel ondersteuningsfuncties voor hen open.4  

Ondanks hun in werkelijkheid kleine aandeel in de 
onafhankelijkheidsstrijd ontstond er toch de mythe van de 
vrouwelijke onafhankelijkheidsstrijders. Een beeld dat verder 
geromantiseerd en gecultiveerd werd in de pro-Israëlische 
geschiedschrijving. Het beeld van vrouwelijke strijders in de 
strijd voor een vaderland is tegelijk een aanduiding van de 
mate waarin de droom van een joodse staat bedreigd werd: “De 
vrouwen moesten zelfs meevechten”, als het in de verf zetten 
van de heldhaftigheid van het joodse volk in zijn geheel. Martin 
                                            
3 Martin VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: Women in the Israeli Military”, War in 
History, 7 (1), 2000, op.cit., p.82, 84-85 ; “Integration of women in the IDF”, Ministry of 
Foreign Affairs, 8 maart 2009 ; Martin VAN CREVELD, Men, Women & War: Do women 
belong in the front line?, p. 120 ; Bar BEN-ARI, “A Woman of Valor”, IDF, 1 August 2007. 

4 Brian P. MITCHELL, Women in the Military: Flirting with Disaster, Regnery Publishing, 
1998, p. 185-186 ; Netanel LORCH, “The Israel Defense Forces”, Israeli Ministry of Foreign 
Affairs, 31 mei 1997 ; “Integration of women in the IDF”. 
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Van Creveld doorprikt deze legende. Hoewel ze 10,6% 
uitmaakten van de troepen, maakten ze met 108 doden slechts 
2,4% van de gesneuvelden uit.5 Vrouwen waren belangrijk in 
de onafhankelijkheidsstrijd van Israël maar in een 
ondersteunende rol, niet als strijders.  

 

Uit deze eerste militaire inzet van Israëlische vrouwen komen 
de twee aspecten naar boven die leidmotieven zullen blijven 
voor de inzet van vrouwen door de Israëlische overheid. Ten 
eerste is er het aspect van vrouwen inzetten indien het echt 
nodig is, indien er geen andere mogelijkheid meer is. In dit 
geval waren ze nuttig en noodzakelijk voor de smokkel van 
wapens en vanwege een tekort aan mannen. Ten tweede, dat de 
toegang voor vrouwen tot het echte gevecht beperkt bleef, ze 
kregen vooral ondersteunende functies zoals het leveren van 
(militaire) diensten en medische steun. 

 

1.2. 1948-1973: de tweederangsrol van vrouwelijke 

militairen in de IDF 

 

In de herfst van 1948 werden de vrouwen ondergebracht in een 
apart korps binnen de IDF, naar het Britse voorbeeld. Dit 
vrouwenkorps kreeg als afkorting CHEN van Chel Nashim 
(vrouwenkorps), een letterwoord dat op zichzelf ‘(vrouwelijke) 
gratie’ betekent. In feite had CHEN geen ander nut dan de 
vrouwen af te schermen van de mannen.6 Toch kreeg de mythe 
van de Israëlische strijdster een boost toen in 1949 Israël het 
eerste land ter wereld werd dat de dienstplicht invoerde voor 

                                            
5 Martin VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: Women in the Israeli Military”, War in 
History, 7 (1), 2000, p.85-87. 

6 Pierre RAZOUX, Tsahal: Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, Paris, 2006, 
p.112 ; Susan SERED, What makes women sick? Maternity, modesty, and militarism in 
Israeli society, University Press of New England, Waltham, 2000, p.78. 
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vrouwen in vredestijd. Ze moesten net zoals mannen vanaf 18 
jaar 2 jaar dienen. Ondanks de verpletterende overwinning op 
de Arabische legers wist Israël zich o.a. via de totale inzet van 
zijn bevolking in de oorlogsinspanning te profileren als de 
underdog.  

Hoewel naar buiten toe het beeld van de IDF-amazones werd 
opgehouden, bestond er binnen Israël en de IDF zelf geen 
twijfel over de echte positie van de militaire vrouwen. Hun 
deelname bleek toch niet zo essentieel te zijn aangezien 
getrouwde vrouwen, zwangere vrouwen en religieuze vrouwen 
een vrijstelling kregen. Nog minder werden ze echt voorbereid 
op gevechtssituaties. Vrouwelijke militairen kwamen na een 
beperkte basistraining terug terecht in een ondersteunende rol, 
zoals voordien. De nationale dienstplichtwet van 1952 sloot 
vrouwen uit in 3 categorieën van beroepen binnen de IDF: 
gevechtsfuncties, functies in omgevingen niet geschikt voor 
vrouwen en functies die fysieke kracht vereisten. Deze 
beperkingen golden ook voor vrouwelijke carrière-militairen. 
Vrouwelijke officieren bevolen meestal enkel vrouwen. In de 
jaren 50, 60 en de eerste helft van de jaren 70 werden vrouwen 
zelden gepromoveerd tot een graad hoger dan majoor.7 

 

1.3. Een stijgende integratie van vrouwen in de IDF 

vanaf 1973 

   

De Yom Kippoeroorlog veroorzaakte een schok in het militaire 
establishment van Israël. De IDF die een aureool van 

                                            
7 “”Chen”-The Women’s Corps”, Jewish Virtual Library.org, bezocht op 8 april 2009 ; Martin 
VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: Women in the Israeli Military”, p.89, 93 ; 
Susan SERED, What makes women sick? Maternity, modesty, and militarism in Israeli 
society, University Press of New England, Waltham, 2000, p.74 ; Pierre RAZOUX, Tsahal: 
Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, Paris, 2006, p.114 ; Martin VAN CREVELD, 
Men, Women & War: Do women belong in the front line?, Cassell&Co, Londen, 2001, p. 187 
; Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 september 
2008. 
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onoverwinnelijkheid hadden gekregen, hadden namelijk 
gewankeld. Het antwoord van de Israëlische regering was een 
versterking van de IDF zowel materieel maar ook wat betreft 
getalsterkte. Het effectief van de IDF moest vergroot worden 
om gelijke tred te houden met de Arabische legers en een 
nieuwe verrassing te voorkomen. De selectiecriteria gingen 
omlaag waardoor het elitaire karakter van de IDF en vooral de 
gevechtsfuncties verminderde. Vrouwen werden meer 
opgeroepen om hun dienstplicht te doen en hun taken werden 
uitgebreid vanaf de tweede helft van de jaren zeventig. Het 
aantal vrouwen dat dienstplicht deed steeg van 50% in 1974 tot 
70% in 1993. In 1976 konden vrouwen maar 210 MOS-
nummers8 invullen, in 1980 waren dat er al 296 op 796.  

Vrouwen mochten chauffeur 
worden en zelfs 
pantservoertuigen besturen, 
werken als gespecialiseerde 
operateurs in de transmissie en de 
radars, flight controller worden, 
(wapen)instructeur worden voor 
jonge rekruten van de infanterie, 
het pantserwapen, de artillerie, de 
grenspolitie (Border Police) en zelfs 
(beperkt) mannen bevelen als 
commandanten van de 
basistraining.9 De toegang tot 
gevechtseenheden en het front 
werd echter nog steeds niet 
geopend.10 In feite was het 

                                            
8 Military Occupation Specialities, nummers gekoppeld aan militaire functies. 

9 In de jaren zeventig werden ook enkele vrouwen toegelaten tot de pilotenopleiding van de 
IAF (Israeli Air Force) maar voordat ze klaar waren met hun opleiding werd deze opnieuw 
gesloten voor vrouwen. (Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem 
Post, 18 September 2008.) 

10 Orna SASSON-LEVY, “Constructing identities at the margins: Masculinities and 
Citizenship in the Israeli Army”, Sociological Quarterly, summer 2002, p.370 ; Pierre 
RAZOUX, Tsahal: Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, Paris, 2006, p.309 ; Bar 

Vrouwelijke instructeur bij jonge rekruut 
(Tal MOISE, “Preparing the Infantry For 
Battle”, IDF, 7 januari 2009.)  
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openen van meer functies voor vrouwelijke militairen een 
verderzetting van de tweederangsrol van de vrouw in de IDF. 
Deze uitbreiding gebeurde niet vanuit een ideologische of 
sociale visie maar uit noodzaak en om nog meer mannen vrij te 
maken voor het échte leger, de gevechtseenheden. Hoewel 
vrouwen nu ook - zoals deze in een eufemistisch seksistisch 
militair taalgebruik genoemd worden -  niet-conventionele 
rollen mochten uitoefenen, (“mannelijke” functies met een 
gevechtskantje zoals opleiding geven aan gevechtssoldaten) 
waren dit nog steeds geen volwaardige gevechtsfuncties. 
Bijkomend probleem hierbij was dat deze vrouwelijke 
instructeurs en commandanten les en bevelen moesten geven 
aan mannelijke gevechtssoldaten die ook wel wisten dat hun 
vrouwelijke instructeur misschien wel haar vak kende maar 
niet dezelfde opleiding als hen genoten had, nooit een eenheid 
zou leiden of in het gevecht zou ingezet worden. Tijdens de 
militaire acties van het Israëlische leger werden de vrouwelijke 
militairen die aangehecht waren aan gevechtstroepen steevast 
teruggetrokken toen deze naar het front vertrokken. Bij een 
alarmsituatie was de terugtrekking van de vrouwelijke 
militairen van het front vaak één van de eerste opdrachten van 
de IDF.11 Bovendien werd de gelijkheid van de dienstplicht 
tussen mannen en vrouwen nog meer uitgehold doordat de 
duur voor mannen verhoogde van twee jaar tot uiteindelijk 3 
jaar, terwijl deze voor vrouwen op 2 jaar bleef. Mannelijke 
reservisten bleven oproepbaar tot 55 jaar, vrouwen slechts tot 
24 en in de praktijk gebeurde dit bijzonder weinig voor de 
vrouwen.12 Het spreekt voor zich dat deze feiten het gezag van 

                                                                                                               

BEN-ARI, “A Woman of Valor”, IDF, 1 August 2007 ; Lauren GELFOND FELDINGER, op.cit. 
; Martin VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: Women in the Israeli Military”, War in 
History, 7 (1), 2000, p.91-92 ; Martin VAN CREVELD, Men, Women & War: Do women 
belong in the front line?, Cassell&Co, London, 2001, p.193. 

11 Martin VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: Women in the Israeli Military”, p.91-
92. 

12 Jewish Virtual Library, “”Chen”-The Women’s Corps”, Jewish Virtual Library.org, 
geraadpleegd op 8 april 2009 ; Martin VAN CREVELD, op.cit., p.87-88. 
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vrouwen in “mannelijke” rollen over mannelijke rekruten sterk 
bemoeilijkte.   

De invasie in 1982, en de daaropvolgende bezetting van 
Libanon zorgden opnieuw voor een crisis voor de IDF die, 
ondanks een vlotte doorbraak tot Beiroet, zware verliezen leed 
tijdens de bezetting van Zuid-Libanon door toedoen van 
Hezbollah. Bovendien bereikte de sociale status en moraal van 
de IDF een dieptepunt door zowel de wreedheden en de 
uitzichtloze situatie binnen Libanon als door de inzet vanaf 
1987 voor het onder controle houden van de Intifada. Meer en 
meer mannelijke reservisten weigerden dienst en honderden 
lieten toe dat ze in de gevangenis terecht kwamen. Opnieuw 
moesten de vrouwelijke militairen bijspringen. Mannelijke 
reservisten werden vervangen door vrouwelijke 
dienstplichtigen in Libanon, hoewel ze oorspronkelijk in 
navolging van het voorafgaande beleid de grens niet over 
mochten. Maar de vrouwelijke dienstplichtigen werden terug in 
ondersteunende functies ingezet in de Libanese gevechtszone 
en dienen in gevechtseenheden of aan het front bleef verboden. 
Geen enkele vrouwelijke IDF’er zou worden gedood of 
verwond in Libanon.13  

Hoewel de IDF inkrompen, verhoogde het aantal functies dat 
vrouwen mochten uitoefenen tussen 1980 en 1991 van 296 naar 
500. In 1987 werd de dienstplichtwet, die vrouwen uitsloot uit 
gevechtsfuncties, functies in omstandigheden die ongeschikt 
werden bevonden voor vrouwen en die vrouwen uitsloot uit 
functies die fysieke kracht vereisten, afgeschaft. Voortaan zou 
de stafchef zelf kunnen beslissen welke taken hij toevertrouwde 
aan vrouwen. Wezenlijke veranderingen gebeurden er niet. 
Vrouwen bleven gezien worden als enablers in dienst van de 
mannen zodanig dat meer mannen een gevechtsfunctie zouden 
kunnen opnemen. Wel was er een verschuiving naar de aard 
                                            
13 Pierre RAZOUX, Tsahal: Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, Paris, 2006, 
p.386 ; Martin VAN CREVELD, Men, Women & War: Do women belong in the front line?, 
Cassell&Co, London, 2001, p.207 ; Martin VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: 
Women in the Israeli Military”, War in History, 7 (1), 2000, p.93. 
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van de ondersteuning van de vrouwen. Ze werden nog meer 
ingezet als (militaire) instructeurs, een proces dat al gestart was 
in de periode onmiddellijk na de Yom Kippoer-oorlog.14 Het 
aantal vrouwen dat werkte in intelligence, als radar-operatoren, 
in de maintenance, als communicatie-specialist, als militaire 
politie, in de medische beroepen en training, steeg. Begin jaren 
’80 had 70% van de vrouwelijke militairen een 
bedienden/secretaressenjob, in 1993 was dit percentage 
gedaald tot ‘slechts’ 39%, met daarnaast 36% instructeurs15, 
0,4% als informatici en 1,2% als chauffeurs.16 Het aantal 
vrouwelijke officieren steeg ook sterk tussen 1983 en 1993: van 
14% naar 23% bij de kapiteins, van 13 tot 18% bij de majoors en 
van 6 tot 11% bij de luitenant-kolonels. Wel bleven vrouwen 
schaars in de hoogste rangen waar ze slechts 2% van de 
kolonels uitmaakten en het aantal vrouwelijke generaals slechts 
zeer traag steeg. Pas in 1997 telde de IDF 3 vrouwelijke 
brigadier-generaals, maar deze hadden niets te zeggen over de 
core business van de IDF, de gevechtseenheden.17  

 

Ondanks de uitbreiding van het aantal functies die vrouwelijke 
militairen mochten uitoefenen werden slechts 234 van de 500 
toegankelijke functies effectief ingevuld door vrouwen o.a. 
doordat het CHEN-commando zelf vond dat bepaalde (fysiek 
belastende) functies niet in overeenstemming waren met het 
vrouw-zijn. Doordat tegelijk meer vrouwen werden 
opgeroepen om hun dienstplicht te doen ontstond er een teveel 
aan vrouwen in deze functies. Dit werd opgelost door de 

                                            
14 Susan SERED, What makes women sick? Maternity, modesty, and militarism in Israeli 
society, University Press of New England, Waltham, 2000, p.74.  

15 Deze categorie bevat niet enkel militaire instructie maar ook onderwijs voor 
minderbedeelde groepen. 

16 Susan SERED, op.cit., University Press of New England, Waltham, 2000, p.74. 

17 Pierre RAZOUX, Tsahal: Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, Paris, 2006, 
p.386 ; Martin VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: Women in the Israeli Military”, 
War in History, 7 (1), 2000, p.95. 
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dienstperiode voor vrouwen in te korten tot 21 maanden.18 
Deze beslissing zorgde terug voor een omgekeerd effect op de 
aanvaarding van vrouwelijke militairen en maakte dat ze niet 
au sérieux werden genomen in de ogen van de mannelijke 
dienstplichtigen die 36 maanden moesten dienen. Volgens Arie 
Caspie was er aan het begin van de jaren negentig eigenlijk nog 
niets wezenlijks veranderd aan de positie van de vrouw in de 
IDF. Erger, het Israëlische leger leek niet langer geïnteresseerd 
in hen. De helft van de vrouwen werden vrijgesteld van 
dienstplicht. Vrouwen die boven mannen stonden waren enkel 
te vinden in boot camps en gevangenissen, als een manier om 
hen te vernederen.19  

 

1.4. Vrouwen in gevechtsfuncties vanaf 1996 

 

De eerste gevechtsfunctie die werd opengesteld voor vrouwen 
was deze van airmen, de verzamelnaam voor piloten, 
navigatoren en boordtechnici, functies waarvoor er bijkomende 
ingangsvereisten zijn.20 De aanleiding was het proces dat Alice 
Miller in 1994 had aangespannen voor het Israëlische 
Hooggerechtshof tegen de Israëlische luchtmacht, nadat deze 
haar kandidatuur om deel te nemen aan de pilotentraining 
verworpen had op basis van haar geslacht. In 1996 besliste het 
Hof dat de luchtmacht vrouwen met de nodige kwalificaties 
niet kon weigeren voor de pilotentraining. Vrouwelijke 
parlementsleden maakten gebruik van het momentum dat 
gecreëerd werd door deze juridische uitspraak om een wet in te 
dienen die het vrouwen voortaan zou mogelijk maken voor om 
het even welke functie te kunnen solliciteren binnen de IDF 

                                            
18 Martin VAN CREVELD, “Armed But Not Dangerous: Women in the Israeli Military”, War in 
History, 7 (1), 2000, p.96. 

19 Arie CASPIE, “Wasted Women”, The Jerusalem Report, 3 October 1991. 

20 Yaakov KATZ, “Record number of women in IAF pilot’s course”, The Jerusalem Post, 28 
May 2008. 
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indien ze de nodige kwalificaties hadden. Maar het voorstel 
kampte met heel wat tegenstand en had vele jaren en een 
schandaal rond seksuele aanranding op hoog niveau binnen de 
IDF (de Galili-zaak) nodig om door de Knesset te geraken begin 
2000, onder de titel: Equality in Military Service amendment.21 
Voordien gingen de IDF al akkoord met de integratie van 
vrouwen in een beperkt aantal gevechtsfuncties naast deze van 
piloot, zoals de grenspolitie, anti-aircraft-operatoren, flight 
controllers en het marine-commando, na tussenkomst van 
vrouwelijke Knessetleden en in het verlengde van de uitspraak 
van het Hooggerechtshof in de Miller-zaak. Eind 1998 kreeg de 
eerste airwoman haar vleugels.22 In het kader van de Galili-zaak 
lanceerde stafchef Mofaz in 1999 een ‘charmeoffensief’ ten 
opzichte van de vrouwen in de IDF. Hun positie werd 
versterkt. Er kwam geen vrouwelijke generaal maar wel 14 
vrouwelijke kolonels en tegelijkertijd begon de integratie van 
vrouwen in combat en combat support-rollen.23 Maar onder de 
Equality in Military Service amendment bleef het mogelijk om 
vrouwen te weren uit een deel van de IDF op grond van de 
ongeschiktheid “naar natuur en karakter” van deze functies 
voor vrouwen. Vrouwelijke fysieke beperkingen konden dus 
blijvend aangewend worden als grond om de toegang van 
vrouwen algemeen tot een legerdeel te ontzeggen.24 

                                            
21 Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 
2008 ; Yaakov KATZ, “Record number of women in IAF pilot’s course”, The Jerusalem Post, 
28 May 2008. 

22 Orna SASSON-LEVY, “Gender Integration in Israeli Officer Training: Degendering and 
Regendering the Military”, Paper presented at the annual meeting of the American 
Sociological Association, 11 August 2007 ; Martin VAN CREVELD, Men, Women & War: Do 
women belong in the front line?, Cassell&Co, London, 2001, p.208 ; Jewish Virtual Library, 
‘“”Chen”-The Women’s Corps”, Jewish Virtual Library.org, geraadpleegd op 8 april 2009. 

23 Lauren GELFOND FELDINGER, op.cit. ; Amos HAREL, “Is the IDF ready for women in 
combat?”, Haaretz, 29 april 2007. 

24 Bar BEN-ARI, “A Woman of Valor”, IDF, 1 augustus 2007 ; Susan SERED, What makes 
women sick? Maternity, modesty, and militarism in Israeli society, University Press of New 
England, Waltham, 2000, p.75 ; Martin VAN CREVELD, op.cit., p.208 ; Lauren GELFOND 
FELDINGER, op.cit. ; “Amendment number 11 to the defense service Law (Women’s 
Service)”, Knesset, 3 januari 2000. 
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In juni 2000 werd besloten om CHEN te ontmantelen en op 1 
augustus 2001 werd deze operatie voltooid met de integratie 
van het vroegere hoofd van CHEN als Adviseur van de stafchef 
voor vrouwenzaken (Yoetzet ha-Ramatkal Ie-Inyanei Nashim - 
YOHALAN) in de generale staf. Hierdoor verdween de meest 
zichtbare structuur van de gender-segregatie of eufemistischer, 
de ‘aparte status’ van vrouwen, in de IDF. Vrouwelijke 
militairen vielen nu net zoals hun mannelijke collega’s onder de 
autoriteit van de eenheid en niet langer onder deze van het 
vrouwenkorps.25 

Nadat eind 1998 de eerste airwoman haar vleugels had 
gekregen, werd op 29 juni 2001 Roni Zuckermann de eerste 
vrouwelijke pilote van een gevechtsvliegtuig en in 2003 
studeerde de eerste vrouw af als gevechtshelikopterpilote.26 Ter 
consolidering en afsluiting van het creëren van gender equality 
binnen de IAF (Israeli Air Force) schakelde de Israëlische 
luchtmacht in 2007 het beleid rond de pilotenopleiding gelijk 
tussen mannen en vrouwen. Voordien werden mogelijke 
vrouwelijke kandidaten niet automatisch gescreend zoals dat 
wel het geval was bij de mannelijke dienstplichtigen.27  

 

De landmacht opende zich eveneens meer voor vrouwen maar 
staat nog niet zo ver als de luchtmacht. Begin 2000, na het 
aannemen van het Equality in Military Service amendment 
besloten de IDF ook om vrouwen toe te laten tot het 

                                            
25 Stuart A. COHEN, Israel and its Army: From cohesion to confusion, Routledge, London & 
New York, 2008, p.123 ; Jewish Virtual Library, “”Chen”-The Women’s Corps”, Jewish 
Virtual Library.org, geraadpleegd op 8 april 2009 ; Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting 
history’, The Jerusalem Post, 18 September 2008 ; Erik SCHECHTER, “Brief Encounter: 
Hedva Almog, former head of the Women’s Corps”, The Jerusalem Report, 27 August 2001. 

26 ‘First woman pilot in Israeli Air Force dies’, Jewish News Weekly, 2 June 2006 ; Pierre 
RAZOUX, Tsahal: Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, Paris, 2006, p.440-441 ; 
Jewish Virtual Library, “”Chen”-The Women’s Corps”. 

27 Yaakov KATZ, “Record number of women in IAF pilot’s course”, The Jerusalem Post, 28 
May 2008 ; Brenda GAZZAR, “Israel’s Female Soldiers Face Military Inspection”, 
Womensnews.org, 9 December 2008 ; Lauren GELFOND FELDINGER, op.cit.. 
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artilleriekorps. Verschillende vrouwen kwamen ook bij de 
Grenspolitie terecht.28 Maar wat het meest spraakmakend was 
binnen Israël o.a. onder de orthodoxe joden en ook de nodige 
internationale PR voor de IDF opleverde, was de oprichting van 
de Karakal-compagnie, een lichte infanteriecompagnie waarin 
vrouwen in de meerderheid zijn, de opleiding voor zowel 
mannen als vrouwen gelijk is en vrouwen net zoals de mannen 
drie jaar moeten dienen. Dit maakte dat vrouwen nu ook 
infanterist en ‘gevechts’soldaat konden worden zonder de echte 
infanteristen te hoeven storen. Het feit dat de Karakal als taak 
de controle op drugs- en wapensmokkel en terroristische 
infiltraties kregen van de grenzen met Egypte en Jordanië - de 
twee buurlanden die een vredesakkoord hebben afgesloten met 

Israël -, zegt genoeg over hoe de IDF-staf werkelijk denkt over 
vrouwelijke gevechtssoldaten. Het is zeker niet de bedoeling 

                                            
28 Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 
2008 ; Jewish Virtual Library, “Women in Israeli Combat Units”, Jewish Virtual Library.org, 
geraadpleegd op 8 april 2009. 

Vrouwelijke fighters van de Karakal (Rani SNEH, “IDF Celebrates Integral Service of Its 
Female Soldiers”, IDF, 8 March 2009.)  
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dat ze worden ingezet in high intensity-opdrachten in de eerste 
lijn.29   

Het begrip gevechtsfunctie wordt soms heel breed gezien door 
Israëlische analisten. Zo wordt er slechts zelden een 
onderscheid gemaakt tussen combat support-functies en combat-
functies. Ook worden bepaalde politionele taken 
opgewaardeerd tot gevechtsfuncties, zoals de Border Police en 
de Militaire Politie. De reden hiervoor kan gevonden worden 
bij het belang dat er gehecht wordt aan het bewaken van de 
grenzen (zowel interne, als externe) en het onder controle 
houden van de bezette Westelijke Jordaanoever, functies die 
verzekerd worden door beide militaire politionele eenheden. 
(Vanuit hun taak kan de gemengde Karakal lichte infanterie-
eenheid gezien worden als een versterkte politionele eenheid.) 
Maar misschien is de uitleg voor de opwaardering eenvoudiger 
en is deze er juist om de militairen die niet bij de echte 
gevechtswapens zoals de gevechtsinfanterie, de pantsertroepen 
of de sayaret30 geraakt zijn, te sussen. Vrouwen zijn nog steeds 
enkel vanwege hun vrouw-zijn sowieso volledig uitgesloten 
voor deze wapens.31  

Verschillende bronnen stellen dat de volgende gevechtsfuncties 
momenteel geopend zijn voor vrouwen: alle functies binnen de 
luchtdoelartillerie en het artilleriekorps, de functies in elite-
hondeneenheden, de CBRN32-verdedigingseenheden binnen 
het gevechtsgeniekorps, de Grenspolitie (Border Police), 
                                            
29 Simone KORKUS, “Rambovrouwen van Israël”, Knack, 14 mei 2008 ; Lauren GELFOND 
FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 2008 ; Erik 
SCHECHTER, “Brief Encounter: Hedva Almog, former head of the Women’s Corps”, The 
Jerusalem Report, 27 August 2001 ; Jewish Virtual Library, op.cit. ; Orna SASSON-LEVY, 
“Gender Integration in Israeli Officer Training: Degendering and Regendering the Military”, 
Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, 11 August 
2007. 

30 Sayaret betekent eigenlijk verkenningseenheid maar naast hun oorspronkelijke taak van 
gevechtsverkenning ten dienste van hun eenheid zijn deze geëvolueerd naar Special 
Forces-eenheden en anti-terreur-eenheden. 

31 “IDF mulls opening more combat jobs to women”, Israel Today, 30 April 2007. 

32 Chemische, Biologische, Radiologisch en Nucleair 
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parachute-instructeurs, gevechtspiloten en navigatoren, lichte 
infanterie (Karakal), militaire politie, varend personeel van de 
marine en de intelligence gathering combatants van het Field 
Intelligence Corps. Er zijn ook vrouwen terug te vinden in 
speciale eenheden die meestal ingezet worden voor counter-
terrorisme zoals in unit 669: de Airborne Rescue and Evacuation 
Unit - maar wel enkel om medische assistentie te leveren in de 
helikopter terwijl de mannen instaan voor de echte redding -, in 
unit Oket’z, een hondengevechtseenheid die ingezet wordt aan 
check points in de Bezette Gebieden voor het zoeken naar 
wapens en explosieven in voertuigen en bij burgers. Hoewel 
vrouwen niet toegelaten worden tot de sayaret van de IDF, de 
speciale eenheden die de echte antiterreuracties uitvoeren - met 
als bekendste de sayaret matkal -, maken ze wel deel uit van unit 
869 die aan “long range observations and intelligence gathering” 
doet en die permanent aangehecht is bij de sayaret matkal. 
Hierbij wel de opmerking dat vrouwen terug hoofdzakelijk aan 
de vreedzame grens met Egypte worden ingezet binnen de 
eenheid. De vrouwelijke militairen in deze gevechtsrollen zijn 
qua duur van de dienstplicht gelijk geschakeld met mannen, zij 
moeten ook 3 jaar in plaats van 2 jaar dienen.33 

Maar ondanks deze ogenschijnlijke brede opening van 
gevechtsfuncties binnen de IDF voor vrouwen, zijn de 
belangrijkste nog steeds niet toegankelijk voor hen. Vrouwen 
zijn nog steeds volledig uitgesloten voor de gevechtsinfanterie, 
het pantserkorps en de sayaret-speciale eenheden.34 Bovendien 
is hun inzet in het gevecht zelf ook bijzonder beperkt. Dit komt 
ten eerste door de geografische limitering van het 

                                            
33 Bar BEN-ARI, “A Woman of Valor”, IDF, 1 August 2007 ; Jewish Virtual Library, “Woman 
& Special Forces”, Jewish Virtual Library.org, geraadpleegd op 8 april 2009 ; Der Keiler, 
“Counter Terror (CT) Guide”, Der Keiler, geraadpleegd op 2 juli 2009 ; Magav.org, “Unité 
YAMAG”, Magav.org, geraadpleegd op 2 juli 2009 ; Lauren GELFOND FELDINGER, 
‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 2008 ; Brenda GAZZAR, “Israel’s 
Female Soldiers Face Military Inspection”, Womensnews.org, 9 December 2008. 

34 “IDF mulls opening more combat jobs to women”, Israel Today, 30 April 2007. Daarnaast 
zijn vrouwen ook uitgesloten voor dienst in onderzeeërs. (Interview met kolonel Hanny 
Caspi, Israëlische defensieattaché voor de Benelux en vertegenwoordigster voor de IDF bij 
de NAVO, 8 juli 2009.) 
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operatiegebied van vrouwelijke gevechtssoldaten. De 
‘vrouwelijke’ Karakal-infanterie wordt enkel ingezet in de 
grenszones met Egypte en Jordanië en de Border Police enkel in 
Israël en de Bezette Gebieden. Ten tweede zijn er nog steeds 
bijzonder weinig vrouwen in een gevechtsfunctie; tussen 2 en 
3,5% van alle vrouwelijke dienstplichtigen.35 En als laatste punt 
worden vrouwen minder vaak opgeroepen als reservist in geval 
van een conflict. Tot 2001 waren de enige vrouwen die dienst 
deden als reservisten deze van het medische korps. In 2002, een 
gewelddadig jaar in de tweede intifada, dienden maar 160 
vrouwen voor gemiddeld 19 dagen per jaar.  

Vandaag zijn er meer vrouwen in technische rollen nadat deze 
werden geopend vanaf het jaar 2000. En omdat deze functies 
ook nuttig zijn voor de IDF nadat de vrouwelijke 
dienstplichtigen hun dienstplicht beëindigd hebben, worden 
deze vrouwen ook opgeroepen als reservisten, wat zorgt voor 
een stijging in het aantal vrouwelijke reservisten.36 Maar op dit 
gebied is er zeker nog geen gender equality. 

In 2001 werden vrouwen voor de eerste maal ingezet in counter 
insurgency(COIN)-operaties in de Bezette Gebieden. In 
december 2002 werd daarbij een dienstplichtige van de 
Militaire Politie gedood.37 Tijdens wat door de Israëlische 
regering de Tweede Libanese Oorlog wordt genoemd, de 
zomeroorlog van 2006 tussen Hezbollah en Israël, was het de 
eerste keer sinds 1948 dat vrouwen samen met mannen in 
operaties in het veld actief waren.38 Tijdens deze militaire 
operatie was helikopteringenieur van de reserve sergeant-
majoor Keren Tendler de eerste vrouwelijke ‘gevechtssoldaat’ 

                                            
35 “IDF commission to recommend women soldiers serve in all units”, Haaretz, 17 september 
2007 ; Simone KORKUS, “Rambovrouwen van Israël”, Knack, 14 mei 2008. 

36 Ruth EGLASH, “Women at war”, The Jeruzalem Post, 3 August 2006. 

37 Stuart A. COHEN, Israel and its Army: From cohesion to confusion, Routledge, London & 
New York, 2008, p.123. 

38 Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 
2008. 
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die sneuvelde op het slagveld sinds 1948. Dit na het neerhalen 
van de helikopter waarin ze zich bevond.39 Ze zou ook de enige 
vrouw zijn onder de 119 gesneuvelde IDF-soldaten.40 14% van 
de opgeroepen vrouwelijke reservisten werd ingezet in 
gevechtsfuncties, waarvan 21% als dokter en ander sanitair 
personeel41, 11% als gevechtstroepen (vooral als grensbewaking 
en bij de artillerie, beiden op Israëlisch grondgebied) en de rest 
in Intelligence42. Maar dat de inzet binnen Libanon zelf erg 
beperkt bleef, is op te maken uit het feit dat vrouwen telkens 
een speciale toelating nodig hadden om te kunnen dienen in 
Libanon.43 Daarnaast stonden er ook vrouwen van de Militaire 
Politie in voor patrouilles rond de joodse dorpen aan de grens 
met Libanon want een (symbolische) uitval van Hezbollah was 
wel degelijk een reëel gevaar tijdens deze campagne. En hoewel 
geen gevechtsfunctie, werd de belangrijke functie van IDF 
spokesperson - het gezicht van de oorlog - voor de eerste maal 
toevertrouwd aan een vrouw, brigade-generaal Miri Regev.44  

In december 2008 - januari 2009 vervulden de meeste 
vrouwelijke militairen die ingezet werden tijdens operatie Cast 
Lead (tegen Hamas in de Gazastrook) ‘klassieke, vrouwelijke 
rollen’ zoals het verlenen van steun in scholen in het gebied 

                                            
39 Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 
2008. 

40 Bar BEN-ARI, “A Woman of Valor”, IDF, 1 August 2007. Uit het feit dat slechts één vrouw 
sneuvelde valt opnieuw op te maken dat het aantal vrouwelijke reservisten - naar verluid 
honderden (Jewish Virtual Library, “”Chen”-The Women’s Corps”, Jewish Virtual Library.org, 
geraadpleegd op 8 april 2009 ; Bar BEN-ARI, op.cit.) - toch meestal buiten het gevaar van 
het gevecht werden gehouden. 

41 Deze functies worden meestal niet gezien als gevechtsfuncties maar hier wordt terug de 
titel gevechtsfunctie gekoppeld aan de inzet in vijandig gebied en niet aan de functie zelf. 

42 de inlichtingsdiensten 

43 Miri CHASON, “Women reservists who scare Hizbullah”, Ynet, 8 June 2006, Brenda 
GAZZAR, “Israel’s Female Soldiers Face Military Inspection”, Womensnews.org, 9 
December 2008 ; Anshel PFEFFER, “Breaking the mud ceiling”, Haaretz, 30 March 2009. 

44 Bar BEN-ARI, op.cit. ; Ruth EGLASH, “Women at war”, The Jeruzalem Post, 3 August 
2006. 
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rond de Gazastrook.45 Toch bracht deze operatie vrouwen nog 
een stap dichter bij het gevecht dan in 2006. Vrouwen namen 
deel aan Cast Lead op basis van hun functie en niet langer op 
basis van een speciale toelating.46 Er is vrouwelijk medisch 
personeel ingezet in de Gazastrook, vrouwelijke militairen 
stonden in voor het leveren van de munitie en vrouwelijke 
logistieke soldaten werkten o.a. in technische functies als 
mechaniekers of voor de herstelling van technologische 
apparatuur.47 Deze functies worden door de IDF ook gezien als 
gevechtsfuncties aangezien ze uitgevoerd werden in het terrein, 
in de Gazastrook, maar in feite gebeurden deze in door de 
combat soldiers beveiligde zones.48 Ook werden vrouwen ingezet 
bij de Field Intelligence die instaat voor directe visuele 
inlichtingen op het slagveld om de gevechtstroepen beter te 
leiden, een functie die pas recent werd opengesteld.49 Volgens 
de beschikbare gegevens was er geen enkele vrouw onder de 10 
gesneuvelde Israëlische militairen in de operatie.50 Cast Lead 
zorgde er wel voor dat de IDF de inzettermijn voor vrouwelijke 
wapeninstructeurs van de infanterie-divisies bij de reserve 
verhoogden tot 27 jaar i.p.v. 24, met uitzondering van vrouwen 
die zwanger zijn. Deze vrouwelijke reservisten (maar ook 
dienstplichtigen) stonden tijdens Cast Lead in voor het 
heropfrissen van de gevechtssoldaten, toch alleszins wat betreft 
                                            
45 Arnon BEN DROR, “Reaching Out to the Children of the War”, IDF, 28 December 2008. 

46 Anshel PFEFFER, “Breaking the mud ceiling”, Haaretz, 30 March 2009. 

47 Aan de grens met de Gazastrook werden verder nog vrouwen ingezet van de Karakal en 
om het slagveld te bekijken en vertrekkende raketten te signaleren om dan vervolgens in de 
juiste steden of dorpen een alarm te laten afgaan. (Rani SNEH, “Women in Battle”, IDF, 16 
January 2009.) 

48 Yaakov KATZ, “Cast Lead women show their mettle. Paramedics tell the ‘Post’ about their 
combat experiences”, The Jerusalem Post, 9 March 2009 ; Anshel PFEFFER, op.cit.. 

49 Rani SNEH, op.cit. ; Ministry of Foreign Affairs, “Integration of women in the IDF”, Ministry 
of Foreign Affairs, 8 March 2009. 

50 “Summary of Events Since This Morning”, IDF, 4 January 2009 ; “Attack on House of 
Hamas Senior ; IDF Officer Killed Last Night”, IDF, 6 January 2009 ; “Summary of Today’s 
Events”, IDF, 7 January 2009 ; “Summary of Today’s IDF Operations”, IDF, 8 January 2009 ; 
“Summary of Today’s Events as of 00:00”, IDF, 9 January 2009 ; Jewish Virtual Library, 
“Operation Cast Lead”, Jewish Virtual Library.org, geraadpleegd op 3 juli 2009. 
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hun weapon skills. Blijkbaar is dit sterk meegevallen en zullen ze 
nu op een regelmatige basis heropgeroepen worden voor 
reservedienst.51 

Uit de punten hierboven vermeld, blijkt dat de volledige 
integratie voor vrouwelijke IDF’ers op het slagveld nog steeds 
minimaal is. Dit komt o.a. doordat hoofdzakelijk de ‘echte 
gevechtseenheden’ zoals de gevechtsinfanterie, het 
pantserkorps en de sayaret (Special Forces-, anti-terreur-
eenheden) worden ingezet, eenheden waartoe vrouwen nog 
steeds de toegang versperd zien. Een ander fenomeen dat dit 
verklaart, is dat de horizontale integratie binnen de 
gevechtsfuncties enkel theoretisch is en dat in de praktijk 
weinig vrouwen deze willen invullen. Het feit dat de 
dienstplicht voor deze functies 3 i.p.v. 2 jaar duurt, is al een 
mogelijk obstakel. Ondanks de opening van gevechtsfuncties 
voor vrouwen in 2000 zouden ze slechts tussen 2 en 3,5%52 van 
deze gevechtsfuncties invullen terwijl ze 30% van de IDF 
uitmaken. Dit komt doordat de IDF de nadruk legt, ook wat 
betreft manschappen, op de hierboven geïdentificeerde echte 
gevechtsfuncties die niet opengesteld zijn voor vrouwen. Zoals 
Orna Sasson-Levy stelt:  

“Most women are in “second-grade combat” such as anti-aircraft 
artillery and light infantry because they are not considered 
capable enough to be in real infantry.”53  

90% van alle functies binnen de IDF zijn opengesteld voor 
vrouwen, maar binnen die 10% bevinden zich de ‘mannelijke’ 
gevechtsfuncties die een belangrijk deel uitmaken van het totale 
aantal manschappen. Als enkel gekeken wordt naar de 

                                            
51 Arnon BEN-DROR, “Female Weapons Instructors Now in Reserve Duty”, IDF, 28 June 
2009. 

52 Goed voor ongeveer 1500 vrouwelijke fighters. (“IDF commission to recommend women 
soldiers serve in all units”, Haaretz, 17 September 2007 ; Simone KORKUS, 
“Rambovrouwen van Israël”, Knack, 14 mei 2008.) 

53 Brenda GAZZAR, “Israel’s Female Soldiers Face Military Inspection”, Womensnews.org, 9 
December 2008. 
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gevechtsfuncties die vrouwen wel mogen uitvoeren, is het 
beeld anders. Zo maken vrouwen 20% uit van de Anti-Aircraft 
Division en het Artillerie Korps, 25% van Search and Rescue-
eenheden, 10% van de Grenspolitie en het Karakal-bataljon 
bestaat uit 70% vrouwen.54  

Ondanks de aandacht voor vrouwen in gevechtsfuncties, 
oefenen de meesten nog steeds ‘vrouwelijke’ rollen uit zoals 
secretariaatsfuncties, administratie, sociaal werk, medische 
functies en (militair) onderwijs55. Volgens Stuart Cohen worden 
de meeste vrouwen nog steeds in kantoren gestopt waar er te 
veel personeel is en te weinig werk waardoor de kans op een 
vervroegd einde van de dienstplicht groot is. Verder stelt hij dat 
ze vooral worden gezien als trofeeën van de commandant van 
de eenheid.56  

Bovendien lijken vrouwen maar moeilijk te kunnen 
doordringen tot de hoogste regionen van de IDF: de graad van 
generaal-majoor, de graad die toegang geeft tot het mee 
bepalen van het strategische beleid. Dit komt omdat deze graad 
dikwijls verbonden is aan dienst in de echte gevechtswapens. 
De hoogste vrouwelijke militairen hebben de rang van brigade-
generaal.57 Pas in mei 2005 kreeg een vrouwelijke brigade-
                                            
54 Brenda GAZZAR, “Israel’s Female Soldiers Face Military Inspection”, Womensnews.org, 9 
December 2008 ; Ministry of Foreign Affairs, “Integration of women in the IDF”, Ministry of 
Foreign Affairs, 8 March 2009 ; Bar BEN-ARI, “A Woman of Valor”, IDF, 1 August 2007. 

55 Vrouwelijke militairen werden en worden nog steeds ingezet als een soort van 
(ideologische) leraars. Zo worden ze ingezet als leraars en assistenten van leraars in 
grensregio’s in het kleuter- en lager onderwijs. Ze helpen immigranten ook Hebreeuws te 
leren. Ze staan in voor het bijbrengen aan rekruten van Israëlische geografie en 
geschiedenis, en voornamelijk dan de geschiedenis van de IDF. Vrouwen staan voor de 
meerderheid in voor de instructie van de jeugdbataljons van de middelbare scholen en voor 
de organisatie en begeleiding van niet-militaire IDF-vrijwilligers uit het buitenland. (Netanel 
LORCH, “The Israel Defense Forces”, Israeli Ministry of Foreign Affairs, 31 May 1997 ; Eline 
GORDTS, Taalonderwijs aan immigranten in Vlaanderen en Israël, Universiteit Gent, Gent, 
2008, p.61-62) 

56 Bar BEN-ARI, op.cit. ; Ruth EGLASH, “Women at war”, The Jeruzalem Post, 3 August 
2006 ; Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 
September 2008 ; Stuart A. COHEN, Israel and its Army: From cohesion to confusion, 
Routledge, London & New York, 2008, p.124-125. 

57 Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, Israel Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998 ; Lauren GELFOND 
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generaal voor de eerste maal een andere commando-functie dan 
deze over het vroegere CHEN, namelijk als hoofd van een IDF-
korps.58 Maar de doorbraak is allerminst verzekerd aangezien, 
volgens Stuart Cohen, de vrouwelijke aanwezigheid in de 
hoogste regionen van de IDF-hiërarchie terug in dalende lijn is. 
In 2005 hadden 24 vrouwen een rang van kolonel of meer, in 
2007 waren er dit maar 15 meer.59 

Vrouwelijke dienstplichtigen stemmen dan ook met hun voeten 
tegen een tweederangsrol in de IDF. Het percentage van 
vrouwen dat de dienstplicht ontweek via het afleggen van een 
verklaring dat ze geen dienst kunnen nemen vanwege hun 
religie steeg van 27,4% tot 29,9% in 2004. In 2008 werd de 
situatie zo extreem - 40% van de vrouwen die dienstplicht 
moesten doen - dat de IDF onderzoekers inhuurde om 
verdachte dienstweigeraars te bespioneren en te betrappen op 
onreligieuze praktijken.60 Door de nadruk op ‘mannelijke 
gevechtsfuncties’ in de IDF - zoals we hierna zullen bespreken - 
en het grote aantal vrouwen dat de dienst, zowel legaal als 
illegaal, links laat liggen, maken zij maar ongeveer een derde 
van het actieve leger uit.61  

  

 

  

                                                                                                               

FELDINGER, op.cit. ; Bar BEN-ARI, op.cit. ; Ministry of Foreign Affairs, op.cit. ; Jewish 
Virtual Library, “Ordnance Corps”, Jewish Virtual Library.org, geraadpleegd op 6 juli 2009. 

58 Jewish Virtual Library, “First Woman Appointed Head of IDF Corps”, Jewish Virtual 
Library.org, geraadpleegd op 8 april 2009. 

59 Stuart A. COHEN, Israel and its Army: From cohesion to confusion, Routledge, London & 
New York, 2008, p.124. 

60 The Associated Press, “IDF hires investigators to spy on suspected draft dodgers”, 
Haaretz, 18 March 2009. ; Stuart A. COHEN, op.cit., p.124-125. In maart 2009 waren er al 
520 jonge vrouwen betrapt. Geconfronteerd met hun daden besloten ze toch maar dienst te 
nemen. (The Associated Press, “IDF hires investigators to spy on suspected draft dodgers”)  

61 Ruth EGLASH, “Women at war”, The Jeruzalem Post, 3 August 2006. 
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2. Vrouwen en combat 
 

 

In dit hoofdstuk willen iets dieper ingaan op het huidige 
discours rond de combinatie van vrouwen en gevecht. Zoals we 
zullen bespreken, lijkt de perceptie van de militaire dreiging 
een belangrijke invloed te hebben op de mogelijkheid voor 
vrouwen om gevechtsfuncties op te nemen in legers. We zullen 
de Israëlische situatie tegen het licht houden van de praktijken 
in de internationale militaire demos.  

  

2.1. De uitsluiting van vrouwen uit het gevecht op 

basis van mindere lichamelijke capaciteiten 

 

Israëlische gezagsdragers verwijzen graag naar het voorbeeld 
van de Britse en Amerikaanse strijdkrachten62 die geen 
vrouwen toelaten in een actieve functie aan de frontlinie (direct-
fire situations) en daarom vrouwen de toegang ontzeggen tot 
infanterie-, pantser- en artillerie-eenheden.63 Deze officiële 
politiek stuit echter steeds meer op praktische beperkingen 
waardoor officieus vrouwen wel in de frontlinie dienen in het 
Amerikaanse leger o.a. in Irak. Dit hangt deels af van de 
plaatselijke commandanten maar verder heeft men ingezien dat 
vrouwen noodzakelijk zijn in de eerste lijn voor het omgaan 
met de vrouwelijke plaatselijke bevolking (fouilleren van 

                                            
62 We zullen ons beperken tot deze voorbeelden omdat ze zelf aangehaald worden door de 
IDF maar natuurlijk zijn deze niet exhaustief. 

63 Ook tijdens mijn interview met de Israëlische defensie-attachée gebruikte ze dit argument 
rond onze discussie over de inzet van Israëlische vrouwelijke militairen in de ‘echte’ 
gevechtseenheden. (Interview met kolonel Hanny Caspi, Israëlische defensieattaché voor 
de Benelux en vertegenwoordigster voor de IDF bij de NAVO, 8 juli 2009.) Ann Scott 
TYSON, “Realities vs. policy: Women face growing combat roles in Iraq”, The Seattle Times, 
26 May 2005 ; “U.S. female troops face combat”, CNN, 24 June 2005. 
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vrouwen en kinderen en informatievergaring via vrouwen en 
kinderen voor militaire en humanitaire doeleinden) omwille 
van het respect voor de plaatselijke culturele en sociale 
gewoonten. Daarnaast kan ook opgemerkt worden dat in 
Afghanistan en in Irak er dikwijls geen duidelijke frontlinie is 
aangezien het rendement van de acties van de opstandelingen 
hoger ligt tegen ondersteunende minder zwaar bewapende 
troepen waar de meeste vrouwelijke militairen zich bevinden, 
in plaats van actief het gevecht aan te gaan met superieure 
Westerse gevechtstroepen. “Women in combat is no longer an 
argument, there is no rear area.”64 “Every soldier is a rifleman!” 

Zowel het Amerikaanse als het Britse leger verklaren hun 
beperkende politiek ten opzichte van vrouwen in 
gevechtsfuncties vanuit de mindere lichamelijke capaciteiten 
van vrouwen.65 

De lichamelijke verklaring voor de uitsluiting van vrouwen uit 
bepaalde legeronderdelen is slechts één van de vele redenen 
waarom vrouwen als minder geschikt worden gezien in het 
gevecht en algemener het leger. Zo is er nog het psychologische 
argument dat drie dimensies omvat. Ten eerste de manier 
waarop vrouwen zelf omgaan met de extreme situatie van een 
gevecht in de frontlinie waarin getwijfeld wordt aan hun 
koelbloedigheid. Ten tweede de manier waarop mannen 
reageren op vrouwen die dezelfde gevaren ondergaan 
aangezien ze naast hen dienen in de frontlinie; mannen zouden 
                                            
64 Ann Scott TYSON, “Realities vs. policy: Women face growing combat roles in Iraq”, The 
Seattle Times, 26 May 2005 ; “U.S. female troops face combat”, CNN, 24 June 2005 ; 
Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 2008. 
De oorlog in Irak wordt ook actief gebruikt door de vrouwelijke soldaten en hun 
bevelhebbers om de ban op vrouwen in het gevecht terug te dringen. Amerikaanse vrouwen 
doen zowel patrouilles, checkpoints, nemen deel aan raids op huizen van vermoedelijke 
opstandelingen,... Deze situatie heeft velen ervan overtuigd dat het beleid van het Pentagon 
om vrouwen geen toegang te verlenen tot grondgevechtbataljons verouderd is. Een 
reglement van 1994 maakt het wel mogelijk dat vrouwen in eenheden onder het niveau 
bataljon kunnen deelnemen aan direct ground combat. Bovendien wordt o.a. in Irak een 
mouw gepast aan deze situatie door vrouwen aan gevechtseenheden ‘aan te hechten in 
directe steun’ waarvoor er geen noodzaak is aan goedkeuring vanuit de politiek of het 
Pentagon.( Ann Scott TYSON, op.cit.) 

65 “Women soldiers ‘face frontline ban’, BBC, 30 March 2002. 
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vrouwen willen beschermen en daardoor zichzelf meer in 
gevaar brengen wat de opdracht in gevaar brengt. En ten derde 
is er het psychologische argument ten opzichte van de publieke 
opinie waarbij het sneuvelen van vrouwen als zwaarder zou 
worden opgevat dan bij mannen. Soms wordt er ook gebruik 
gemaakt van het financiële argument waarbij de integratie van 
vrouwen wordt voorgesteld als een extra kostenfactor. Verder 
zijn er nog het seksuele argument waarbij vrouwen als een 
factor van extra spanningen worden gezien; het culturele 
argument dat o.a. werd gebruikt om vrouwen uit de Israëlische 
Onafhankelijkheidsoorlog te weren, namelijk omdat ze er voor 
zorgden dat de Arabische troepen harder vochten vanwege de 
vernedering als ze zouden verslagen worden door vrouwen.66  

Wel is de uitsluiting vanwege lichamelijke redenen de enige die 
kan gebeuren op basis van een objectief vaststelbaar feit, als 
vrouwen natuurlijk als groep bekeken worden. (Er is wel 
sprake dat vrouwelijke officieren en soldaten van de IDF niet 
bijzonder goed gepresteerd zouden hebben of angst vertoonden 
tijdens gevechten in Gaza en Libanon maar er kunnen vragen 
gesteld worden bij de objectiviteit van deze veralgemening.67) 
Zo kwamen studies in het Amerikaanse leger tot de vaststelling 
dat vrouwelijke rekruten slechts 55% van de kracht van de 
gemiddelde man hebben in hun bovenlichaam en 72% in het 
onderlichaam. Martin Van Creveld stelt dat als je een 
willekeurige groep van 100 mannen en 100 vrouwen zou 
nemen en je selecteert de 100 sterkste individuen dan zouden er 
93 mannen en slechts 7 vrouwen zijn. Bovendien hebben 
vrouwen een kwetsbaarder beendergestel dat hen gevoeliger 
maakt voor breuken, in het bijzonder stressbreuken. Vrouwen 
hadden tien maal meer kans op een stressfractuur volgens een 
studie in West Point van begin jaren ‘80. Een studie uit 1988 
besloot dan weer dat vrouwen twee maal meer kans hadden op 

                                            
66 Amos Harel, “Is the IDF ready for women in combat?”, Haaretz, 29 April 2007 ; Brian P. 
Mitchell, Women in the Military: Flirting with Disaster, Regnery Publishing, 1998, p. 185-186. 

67 Amos Harel, op.cit. 
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beenkwetsuren en vijf maal meer kans op breuken. Ook hebben 
ze gemiddeld kortere armen wat een nadeel is in close combat en 
het omgaan met wapens. Als laatste punt is er nog het 
operationele argument dat zwangerschap hun inzetbaarheid 
beperkt.68  

In navolging van het Britse en Amerikaanse voorbeeld heeft de 
top van de IDF zijn discours rond het weigeren van vrouwen in 
de ‘echte’ gevechtseenheden, zijnde de gevechtsinfanterie, de 
pantsertroepen en de uitgebreide groep van sayaret, 
aangepast.69 Waar er voordien geen politieke discussie was over 
het waarom van deze regel - de legertop hoefde zich toch niet te 
verantwoorden als het gaat over zaken van staatsveiligheid - 
zijn de IDF onder druk van de feministische lobby opgeschoven 
naar het Amerikaanse en Britse standpunt die de 
ongeschiktheid van vrouwen onderschrijven met 
‘wetenschappelijke argumenten’ waaruit moet blijken dat 
vrouwen simpelweg lichamelijk niet geschikt zijn voor deze 
functies. En zoals we al gezien hebben blijft het dus mogelijk, 
zelfs na de Equality in Military Service amendment van 2000, om 
vrouwen als groep te weren uit een deel van de IDF op deze 
grond.  

De uitsluiting van vrouwen als groep op basis van de 
gemiddelde lichamelijke prestaties is dan misschien wel de 
enige mogelijkheid om op een enigszins objectieve manier 
bepaalde legeronderdelen vrouwen-vrij te houden, maar blijft 
                                            
68 Brian P. Mitchell, Women in the Military: Flirting with Disaster, Regnery Publishing, 1998, 
p.141-142 ; Martin Van Creveld, Men, Women & War: Do women belong in the front line?, 
Cassell&Co, London, 2001, p. 152-153,194, 203. Amerikaanse commandanten in Irak 
hebben verschillende meningen over in welke mate het feit dat vrouwen zwanger worden 
hun operationaliteit echt beperkt. Voor sommigen had zwangerschap een grote invloed op 
de paraatheid van hun eenheid. 5 tot 15% van hun vrouwelijk personeel werd zwanger en 
kon op een bepaald moment niet of niet meer ingezet worden in Irak. Maar anderen stelden 
dat onder de mannen een gelijkaardig percentage thuis bleef vanwege gezondheids- of 
familiale problemen.(Ann Scott Tyson, “Realities vs. policy: Women face growing combat 
roles in Iraq”, The Seattle Times, 26 May 2005.) Een ‘voordeel’ dat wetenschappelijk werd 
vastgesteld van het feit dat vrouwen kinderen baren, is dat ze een hogere pijngrens hebben 
omdat ze meer endorfine kunnen aanmaken bij pijnlijke inspanningen.”(Tom Heremans, 
‘Altijd dat haantjesgedrag’, De Standaard, 30 maart 2009, p.40.)  

69 “IDF mulls opening more combat jobs to women”, Israel Today, 30 April 2007. 
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toch problematisch. Het bekijken van vrouwen als een groep is 
natuurlijk op zich al een discriminatie doordat de toegang voor 
vrouwen tot een bepaalde functie wordt afgesloten, niet op 
basis van persoonlijke competenties maar op basis van een 
groepsgemiddelde. Deze uitsluitingen wijzen op ideologische, 
sociaal-culturele en psychologische redenen waarbij - in 
hoofdzaak - het belang van het gevecht gekoppeld wordt aan 
mannelijkheid en mannelijke eer, waarbij de aanwezigheid van 
vrouwen de aureool van mannelijkheid wegneemt en in de 
ogen van deze mannen de waarde van het gevecht devalueert. 
Martin Van Creveld argumenteert dat vrouwen niet 
noodzakelijkerwijs moeten uitgesloten worden van deelname 
aan oorlog en bijgevolg het gevecht omdat ze er de capaciteiten 
niet voor zouden hebben, maar wel omdat ze door hun 
deelname de belangrijkste reden voor deelname aan het 
gevecht van mannen wegnemen, namelijk het nastreven van de 
eigen glorie:  

”Women must be excluded from war not so much because they 
are necessarily incapable of participating in it but in order that 
they may better appreciate the feats of the men who are engaged 
in it. Conversely men who fight alongside, or against, women 
will be caught on the horns of a dilemma. Should they lose, they 
are dishonoured. Should they win, then they are also 
dishonoured. Except under very specific circumstances, such as 
last-minute defence or insurgencies, women’s participation in 
war will take away one of the cardinal reasons why men fight, 
which is to assert their own glory.”70  

Het argument van de gemiddelde lichamelijke inferioriteit van 
vrouwen is een non-argument indien aan functies een te 
behalen fysiek niveau gekoppeld wordt. Momenteel bestaat 
binnen NAVO-landen echter hoofdzakelijk een systeem van 
comparable training waaraan militairen in het algemeen of voor 
een bepaalde functie of tijdens ingangstesten moeten voldoen. 

                                            
70 Martin VAN CREVELD, Men, Women & War: Do women belong in the front line?, 
Cassell&Co, London, 2001, p.167. 
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Bij comparable training moeten mannen en vrouwen niet voldoen 
aan een gelijke norm maar gaat het om equivalent effort. Dit 
systeem erkent fysiologische verschillen tussen mannen en 
vrouwen en vraagt dat beiden zichzelf gelijk inzetten. Dit 
zorgde voor kritiek want voor dezelfde functie of hoedanigheid 
moesten vrouwen nu minder goede testen afleggen in 
vergelijking met mannen, ze moesten enkel nog een 
vergelijkbare inspanning doen volgens een test die een 
betwistbare wetenschappelijke basis had. Dit creëert wrijvingen 
tussen mannen en vrouwen en heeft mannen een excuus om 
vrouwen als minderwaardige militairen af te schilderen of hen 
paternalistisch te ‘helpen’.  

“The comparable training system, which allows different 
standards, creates resentment among men, undermines the 
unit’s cohesion and can be used as justification for 
discrimination against women.”71  

“De verschillende normen voor mannen en vrouwen hebben 
bovendien tot gevolg dat in sommige gevallen (vooral in 
gevechtseenheden) vrouwen niet als volwaardig militair 
beschouwd worden door collega’s omwille van de 
“gemakkelijkere” sportproeven.”72  

Het Belgische leger zet momenteel stappen om fysieke testen 
tijdens de rekrutering als tijdens de militaire loopbaan niet 
langer te koppelen aan het man of vrouw zijn maar aan de 
functie.73 De planning is dat deze testen in 2012 mogelijks de 
                                            
71 Orna SASSON-LEVY, “Gender Integration in Israeli Officer Training: Degendering and 
Regendering the Military”, Paper presented at the annual meeting of the American 
Sociological Association, 11 augustus 2007 ; Martin VAN CREVELD, Men, Women & War: 
Do women belong in the front line?, Cassell&Co, Londen, 2001, p.195. 

72 “Analystisch rapport betreffende de situatie van mannen en vrouwen bij Defensie 2008”, 
DGHR-Belgische Defensie, 2008, p.10. 

73 Jean-Marie DE BUYSER, “Van MTLG naar nieuwe functionele fysieke testen - studie 
“TRG 01””, ACOS Ops&Trg, 22 juli 2009 ; ACOS Ops&Trg & Institut des Sciences de la 
Motricité (ULB),“Convention de collaboration Condition physique fonctionelle et 
opérationelle, Etude de recherche scientifique et technologique de la Défense Nr TRG 01”, 
31 mars 2009, p.2. De wetenschappelijke basis voor het huidige onderscheid is trouwens 
twijfelachtig en dit geldt voor België maar ook voor andere legers: “Les tests physiques 
actuels, hormis les Tests Militaires d’Aptitude Physique (TMAP) et les tests “Fire Fighters”, 
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huidige testen zullen vervangen.74 Dit in tegenstelling tot 
argumenten van het Comittee for Women in NATO Forces 
waarvan de naam recent werd gender equalisized en hernoemd 
tot NATO Committee on Gender Perspectives. In een rapport van 
dit comité werd de fysieke fitheidtest tijdens de 
selectieprocedure bij de rekrutering, die aan vrouwen hogere 
scores gaf dan aan mannen voor dezelfde prestatie, gezien als 
een goede zaak omdat deze rekening houdt met biologische 
verschillen tussen mannen en vrouwen. Het rapport stelde dat 
hierdoor vrouwen niet langer benadeeld waren tegenover 
mannen en dat zo het aantal vrouwelijke rekruten kon 
toenemen. Toch moesten ze ook toegeven onder de rubriek 
challenges dat er een perceptie was van oneerlijkheid en een 
dubbele standaard.75  

Een ongelijke beoordeling bij de rekrutering of voor een functie 
zorgt eigenlijk voor het benadelen van vrouwen, dit omdat ze 
automatisch als minder geschikt worden gezien aangezien de 
vereisten voor mannen hoger liggen. Dit werkt discriminatie in 
de hand van vrouwen die mogelijks wel voldoen aan de 
‘mannelijke’ testen. Als illustratie hierbij het antwoord van de 
meerderheid van de Amerikaanse soldaten en officieren die in 
2005 werden ondervraagd door een journaliste over hun positie 
tegenover vrouwen in gevechtseenheden: “women need tougher 

                                                                                                               

n’ont pas de base scientifique actualisée. L’évaluation du personnel doit être 
professionnelle, médicale et physique. L’évaluation de la capacité physique du personnel à 
remplir sa fonction doit se faire sur la base d’une batterie de test ciblés de manière 
scientifique. A l’heure actuelle aucune étude scientifique au niveau militaire JOINT n’est 
disponible dans d’autres Forces Armées.”( ACOS Ops&Trg & Institut des Sciences de la 
Motricité (ULB),“Convention de collaboration Condition physique fonctionelle et 
opérationelle, Etude de recherche scientifique et technologique de la Défense Nr TRG 01”, 
31 mars 2009, p.2.) 

74 Email met Majoor Lieven Geeraert, DG HR, 23 april 2010. 

75 The Committee on Women in the NATO Forces, “Best practices to improve the gender 
balance”, NAVO, 18 november 2008, p.9. Dit systeem waarbij er onderscheid wordt 
gemaakt tussen mannen en vrouwen bij de beoordeling van fysieke prestaties bij de 
rekrutering wordt toegepast door België, Canada, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Spanje, 
Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, 
Slovenië, Turkije, de Verenigde Staten en deels door Groot-Brittannië. (The Committee on 
Women in the NATO Forces, “Best practices to improve the gender balance”, NAVO, 18 
november 2008, p.9.) 
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physical-fitness standards to perform well in infantry jobs, but many 
could meet those standards.”76  

 

2.2. De toelating van vrouwen tot gevechtsfuncties 

en de inzet van gevechtstroepen in 

gevechtssituaties 

 

Ongeacht de redenen waarom Britse, Amerikaanse en 
Israëlische militaire vrouwen officieel of officieus buiten het 
gevecht worden gehouden, wat alle drie deze strijdkrachten 
gemeen hebben, is een grote waarschijnlijkheid van de inzet 
van hun gevechtstroepen in gevechtssituaties. Voor de Britten 
en Amerikanen is dat tegen een verafgelegen dreiging die via 
de retoriek van de War on Terror tot een existentiële bedreiging 
voor de natie werd gemaakt. In het geval van Israël is dat tegen 
een regionale dreiging die ‘objectief’ beperkt is maar die, zoals 
we zullen zien, als existentieel wordt beschouwd vanuit een 
historisch en zionistisch perspectief. Het lijkt logisch dat bij een 
grote waarschijnlijkheid van de inzet van gevechtstroepen in 
gevechtssituaties er meer zal nagedacht worden over de plaats 
van vrouwen in dit gevecht. De kans is immers groot dat er 
vrouwelijke dodelijke slachtoffers terugkeren naar het 
moederland. Ondanks de gelijkheid van man en vrouw in 
Westerse samenlevingen staan regeringen huiverachtig ten 
opzichte van vrouwelijke militaire slachtoffers. Deze zijn 
moeilijk te verkopen aan een publieke opinie die op zich al 
afkerig staat tegenover militaire slachtoffers en dikwijls vragen 
stelt bij het nut van militaire operaties in ‘verre landen’. De 
media speelt hier ook een belangrijke rol als schakel tussen 
leidinggevende politici en bevolking. Het is helemaal niet goed 
voor de publieke ondersteuning van een bepaald beleid en een 
toekomstige herverkiezing, als er vrouwen, moeders omkomen. 

                                            
76 Ann Scott TYSON, “Realities vs. policy: Women face growing combat roles in Iraq”, The 
Seattle Times, 26 mei 2005. 
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Dit is een algemeen aangenomen idee dat daarvoor niet altijd 
geldig is. Zo was generaal Grisaro verwonderd toen de dood in 
het gevecht van de eerste vrouwelijke ‘gevechtssoldaat’ (een 
helikopter-ingenieur) van de IDF sinds 1948, binnen de 
Israëlische maatschappij niet anders bekeken werd dan deze 
van haar mannelijke collega’s.77 Hierbij moet wel de 
kanttekening gemaakt worden dat ze ook wel het enige 
vrouwelijke slachtoffer was in de zomeroorlog van 2006 waarin 
in totaal 119 Israëlische militairen stierven.78 Wat wel 
opmerkelijk is, is hoe bij gesneuvelde vrouwelijke militairen 
dikwijls de nadruk wordt gelegd door de media op hun vrouw- 
of moeder-zijn terwijl ze in de eerste plaats omkwamen in de 
hoedanigheid van militair. Dit valt eveneens te kaderen in de 
opmerking dat vrouwen in het algemeen en vrouwelijke 
militairen in het bijzonder dikwijls verbonden worden met 
‘vrede’ zoals we hierna in dit werk nog zullen bespreken.  

  

Een bedenking die uit de beschouwingen hierboven naar voren 
gebracht kan worden, is dat het misschien moeilijk is voor 
legers die werkelijk worden ingezet in het gevecht om een soort 
‘ingebakken’ psychologische drempel te overschrijden om 
vrouwen toe te laten tot alle gevechtsfuncties. Zonder 
overhaaste conclusies te willen trekken is het een feit dat 
vrouwen in veel EU-legers wel alle functies kunnen uitoefenen 
binnen de strijdkrachten en bijgevolg ook de functies met het 
label ‘gevechtsfunctie’. Deze legers hoeven al geruime tijd niet 
langer klaar te zijn om het existentiële bestaan van de staat te 
verdedigen tegen een agressor.79 Daardoor is er geen directe 
                                            
77 “IDF commission to recommend women soldiers serve in all units”, Haaretz, 17 
September 2007 ; Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 
18 September 2008. 

78 “Israel-Hizbullah conflict: Victims of rocket attacks and IDF casualties”, geraadpleegd op 
30 juli 2009. 

79 Dit was zeker het geval na de ineenstorting van de Sovjetunie maar in feite kan eveneens 
beargumenteerd worden dat dit ook al het geval was toen Europa kon schuilen onder de 
nucleaire (en in mindere mate conventionele) paraplu van de VS. (Robert KAGAN, “Power 
and Weakness”, Policy Review, June-July 2002, p.23.) 
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band meer tussen gevechtsfuncties en het gevecht in de 
frontlinie. De Europese legers voeren momenteel meestal Crisis 
Response Operations uit die minder intensief zijn of de 
overheden van deze landen kiezen simpelweg voor minder 
intensieve militaire operaties.80 Daardoor sneuvelen er minder 
militairen (en is de verwachting laag dat er in de (nabije) 
toekomst een groot aantal militairen zullen sneuvelen), en 
vrouwelijke militairen in het bijzonder, wat maakt dat er geen 
debat is over women in combat er geen hindernissen zijn voor 
een volledige openstelling van alle functies in het leger voor 
vrouwen. 

 

De kwestie van het niet toelaten van vrouwen tot de 
gevechtsinfanterie, het pantserkorps en de sayaret door de IDF 
is volgens mij dus geen specifiek Israëlisch fenomeen en kan 
verbonden worden met de mate waarin de gevechtsfuncties 
effectief gevecht moeten voeren.  

  

 

Een historische beschrijving van de opening van 
gevechtsfuncties voor vrouwen en een algemene beschouwing 
van het discours rond vrouwen en combat die we hebben 
beschreven in onze twee eerste hoofdstukken zouden 
voldoende kunnen zijn voor een heleboel landen om de situatie 
van vrouwen in gevechtsfuncties te beschrijven. Dit is niet het 
geval voor Israël vanwege de belangrijke sociale dimensie van 

                                            
80 Dit is een visie op een fenomeen dat al voordien beschreven werd in theorieën rond 
veiligheid in Internationale Relaties zoals in Barry BUZAN, Ole WAEVER & Jaap DE 
WILDE, Security: A New Framework For Analysis, Lynne Rienner Publishers, Boulder & 
London, 1998. (o.a. p.22: “For many of the advanced democracies, defense of the state is 
becoming only one, and perhaps not even the main de facto, function of the armed forces. 
Their militaries may be increasingly trained and called upon to support routine world order 
activities, such as peacekeeping or humanitarian intervention, that cannot be viewed as 
concerning existential threats to their states or even as emergency action in the sense of 
suspending normal rules.”) 
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de ‘echte’ gevechtsfuncties binnen de gemilitariseerde 
Israëlische maatschappij, een punt dat we zullen bespreken in 
het volgende hoofdstuk. 
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3. Vrouwen en het ideaalbeeld van de 

mannelijke gevechtssoldaat in de Israëlische 

gemilitariseerde maatschappij 

 

 

Het is relevant om een onderscheid te maken tussen de rol van 
vrouwen in de IDF zoals we hiervoor historisch beschreven 
hebben en het sociale aspect van de verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen in de IDF en de wisselwerking met de 
Israëlische civiele maatschappij zoals we hierna zullen doen. 
Dit omdat, hoewel de rol van vrouwen in de IDF werd 
uitgebreid, deze nog steeds onderhevig is aan dezelfde sociale 
mechanismen als bij het ontstaan van de IDF, mechanismen die 
een weerspiegeling zijn van de Israëlische maatschappij die 
gecentreerd is rond nationale veiligheid. Deze mechanismen 
gaan verder dan de spanningen tussen vrouwen en gevecht die 
we beschreven hebben in het tweede hoofdstuk.  

Verschillende Israëlische professoren zoals Stuart Cohen, 
Martin van Creveld en Orna Sasson-Levy wijzen op het 
ideaalbeeld van de mannelijke gevechtssoldaat dat nog steeds 
heerst in Israël. Dit is zowel een ideaalbeeld binnen de IDF, als 
daarbuiten in de Israëlische maatschappij. Het is een 
ideaalbeeld dat kon doordringen tot de Israëlische civil society 
via de band tussen de IDF en de gemilitariseerde civiele 
maatschappij en tegelijk deze band versterkt. Dit ideaalbeeld is 
problematisch voor vrouwen aangezien ze, zoals hierboven 
werd uitgelegd, nog steeds niet de ‘echte’ gevechtsfuncties 
mogen uitoefenen, zoals de infanterie, de pantsertroepen en de 
sayaret. 
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3.1. Het Israëlische veiligheidsnetwerk: zionisme 

en militarisme 

 

"the civilian is a soldier on eleven months' annual leave."  

(generaal Yigael Yadin) 81 

 

Het ideaalbeeld van de mannelijke gevechtssoldaat is 
verbonden met het veiligheidsdiscours in Israël dat zelf 
voortkomt uit het Israëlische nationalisme, het zionisme. Deze 
ideologie zorgde op het einde van de 19e eeuw voor een 
belangrijke cesuur in de joodse geschiedenis die sinds het 
neerslaan van de joodse opstand door de Romeinen in 70 n.C. 
gekenmerkt was door een leven in diaspora. In de tweede helft 
van de 19e eeuw ontstonden twee strekkingen binnen het 
zionisme, een religieuze en een socialistische. 

Het was het socialistische zionisme dat op het einde van de 19e 
eeuw opgang maakte. Het volgen van de socialistische 
ideologie was een keuze van de vaders van dit zionisme. In 
“Der Judenstaat”, dé zionistische basistekst, legde Theodor 
Herzl de fundamenten voor een socialistisch zionisme door een 
heleboel socialistische ideeën te verbinden met de oprichting 
van een joods thuisland.82 Dit socialistische ideeëngoed omvatte 
o.a. de maakbaarheid van mens en samenleving, het 
gemeenschappelijk belang boven het individuele stellen met 
o.a. de kibboets waar bezit collectief beheerd werd en zelfs de 
kinderen samen werden opgevoed. Het feit dat in een eerste 
fase Israël ontstond vanuit een socialistisch zionisme bleef 
doorwerken in de jaren na de onafhankelijkheid waar de 
overheid overheersd werd door de Arbeiderspartij en de 

                                            
81 Michael FEIGE, “Peace Now and the Legitimation Crisis of “Civil Militarism”, Israel 
Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 

82 Theodor HERZL, L’état des juifs, Editions La Découverte, Paris, 1989, p. 32. 
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socialistische vakbond bijzonder sterk stond. Door de 
omstandigheden van de stichting van de staat Israël werd het 
bevrijdende ideaal van het socialisme de facto verbonden met 
militarisme en dit werd bestendigd door de verbinding tussen 
socialisme en militarisme op de hoogste beleidsniveaus van 
zowel overheid en leger. Het militarisme is een essentiële 
component van het zionisme aangezien de bedoeling van een 
joods thuisland juist was om alle joden te verdedigen, dit kan 
gezien worden als de ideologische militaristische component. 
Herzl stelde dat een joods thuisland noodzakelijk was zodanig 
dat de joden zouden kunnen ontsnappen aan het antisemitisme, 
een noodzaak die bewaarheid zou worden in de aanloop naar 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog.83 Voor Herzl was het om 
het even waar het joodse thuisland zou gecreëerd worden. 
Maar hier komt voor de eerste maal de druk van de religieuze 
zionisten naar boven. Zij zorgden er voor dat het Eerste 
Zionistische Congres in 1897 besloot dat de joodse natie diende 
opgericht te worden in Palestina. Het voordeel dat de seculiere 
zionisten zagen in de claim van het Heilige Land als joodse 
staat was de historische band.84  

Maar de creatie van een joods thuisland in Palestina zorgde ook 
voor een praktisch militarisme, een militarisme uit noodzaak, 
aangezien ondanks de woorden van Israel Zangwill, het 
huidige Israël en Palestina geen “land zonder volk, voor een 
volk zonder land” was. Vanaf de start van de joodse inwijking 
waren er spanningen met de plaatselijke bevolking en moesten 
de joodse nederzettingen verdedigd worden. Dit praktische 
militarisme ten dienste van de joodse inwijkelingen zou zich 
verderzetten na de onafhankelijkheid van Israël in de 
bescherming van de staat Israël tegen de Arabische legers. De 

                                            
83 Claude KLEIN, Essai sur le sionisme, de l’Etat des Juifs à l’Etat d’Israël, Editions La 
Découverte, Paris, 1989, p.144. 

84 Eline GORDTS, Politieke vertegenwoordiging van orthodoxe joden in Israël. Tussen 
zionisme en antizionisme, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2009, p.11-12. 
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kibboets, waarvan de eersten werden opgericht in 191085,  is de 
materialisering van de band tussen het zionisme, socialisme en 
zowel het praktische, als ideologische militarisme in de lijn van 
Herzl. Via het bewerken van de grond zorgde de joodse 
landbouwer voor de band tussen de joden en Israël en tegelijk 
voor de productie van voedsel voor nieuwe joodse 
inwijkelingen. Maar de kibboetzim hadden ook een 
drievoudige praktische militaire functie: de verdediging van de 
eigen kibboets en controle over het land, als steunpunt voor de 
verdediging van Israël en ze leverden een belangrijk deel van, 
eerst de joodse militieleden, en daarna Israëlische militairen.86 

Ondanks het feit dat het socialistische, seculiere model, de 
bovenhand had in het oorspronkelijke zionisme87 en in de 
politiek in de beginperiode van de staat Israël, heerste er 
eveneens steeds een conservatieve, religieuze onderstroom 
binnen de joodse diaspora en de Israëlische maatschappij in het 
bijzonder. De belangrijkste groepen van religieuze joden zijn de 
ultra-orthodoxe haredim, die momenteel 6 à 7% uitmaken van 
de joodse Israëlische bevolking en de religieuze nationalistische 
joden met 10 à 15%. Deze laatste zijn eveneens gematigder dan 
de haredim ten opzichte van de in essentie seculiere Israëlische 
maatschappij. De haredim sluiten zich grotendeels af van de 
samenleving. Ze vinden dat het niet kan dat via het zionisme 
joden op eigen initiatief een staat stichten, tegen de goddelijke 
wilsbeschikking in.88 In tegenstelling tot de haredim sluiten de 

                                            
85 Luc DE VOS, Internationale tegenstellingen na 1945, Koninklijke Militaire School, Brussel, 
2002, p.81.  

86 Pieter-Jan PARREIN, De OSLO-akkoorden: Palestijns nationalisme vs. Israëlische 
veiligheid, Koninklijke Militaire School, Brussel, 2003, p. 12. 

87 In de beginperiode van het socialistische zionisme was de joodse gemeenschap in 
Palestina gepolariseerd tussen de daar al aanwezige joodse gemeenschap die zich enkel 
met het religieuze bezig hield en de zionistische nieuwkomers die grotendeels anti-religieus 
waren en die een joodse economische productie nastreefden via landbouwnederzettingen. 
(University of Calgary, “Orthodox Zionism”, University of Calgary, geraadpleegd op 10 juli 
2009) 

88 Eline GORDTS, Politieke vertegenwoordiging van orthodoxe joden in Israël. Tussen 
zionisme en antizionisme, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2009, p.15. 
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modern-orthodoxen zich niet af van de Israëlische 
maatschappij, maar streven ze toch een hoger religieus doel na. 
Ze zijn ook gekend als religieus-zionisten en religieus-
nationalisten. Zij beschouwen steun aan het zionisme als een 
religieuze plicht. Zoals Eline Gordts stelt: “De kolonisering van 
het Land Israël werd gezien als een goddelijk geïnspireerd plan 
dat het Joodse volk naar haar land zou terugbrengen, een plan 
dat de komst van de Messias en de verlossing van de wereld 
zou bespoedigen.”89 Dus voor hen bracht de verovering door 
Israël in 1967 van Oost-Jeruzalem, van de Westelijke 
Jordaanoever, het Bijbelse Judea en Samaria en de Gazastroook, 
de komst van de Messias dichterbij. Bijkomend werd door de 
toevoeging van deze Bijbelse plaatsen de religieuze waarde van 
Groot-Israël veel groter en diende dit gebied onder joodse 
controle gehouden te worden en verdedigd.90  

De macht van de IDF, een bolwerk van de seculiere asjkenazim 
(joden van Europese afkomst), werd in 1973 tijdens de Yom 
Kippoer-oorlog aan het wankelen gebracht. Het was het eerste 
signaal voor de achteruitgang van het socialistische zionisme 
dat verbonden was met de asjkenazim. In mei 1977 eindigde 
definitief de alleenheerschappij van deze strekking over Israël 
toen de monopolistische macht van de Arbeiderspartij 
doorbroken werd door de rechtse (seculiere) Likoed-partij. De 
religieuze nationalisten hadden massaal voor Likoed gestemd 
dat de nationaal-religieuze claim op Groot-Israël steunde. Er 
kwam een alliantie tussen Likoed en het nationaal-religieuze 
blok, vertegenwoordigd door de Nationaal Religieuze Partij. 
Door deze alliantie kon de Goesj Emoeniem-beweging die deel 
uitmaakte van de Nationaal Religieuze Partij zijn programma 
dat een actieve nederzettingspolitiek nastreefde in de Bezette 

                                            
89 Rav Yosef BLAU, “Religious Zionism and Modern Orthodoxy”, Mizrachi.org, 20 June 2004 
; Eline GORDTS, Politieke vertegenwoordiging van orthodoxe joden in Israël. Tussen 
zionisme en antizionisme, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2009, p.15 ; Matthew 
WAGNER, “Analysis: Religious Zionism and the ‘People’s Army’”, The Jerusalem Post, 18 
January 2009. 

90 Eline GORDTS, op.cit., p.17-18. 
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Gebieden, uitvoeren. Likoed zorgde er voor dat de religieus 
zionistische visie meer aan bod kwam op het politieke niveau. 
Dit vertaalde zich in het opdrijven van de kolonisatie van Oost-
Jeruzalem en de Bezette Gebieden, nu vanuit een ideologische 
religieuze visie en niet enkel om de militaire diepte van Israël te 
vergroten of seculier (zionistisch) ideologisch als joods 
thuisland.91  

Yom Kippoer is dé breuklijn in de Israëlische nation-at-war 
omdat na Yom Kippoer het Israëlische leger uitgebreid werd 
waardoor minderheidsgroepen zoals vrouwen en nationaal-
religieuzen grotere kansen kregen. Zoals we gezien hebben 
werden vrouwen gedeeltelijk ingeschakeld in ‘mannelijke’ 
functies, functies met een gevechtskarakter. Voor mannelijke 
religieuze nationalisten zou de IDF meer en meer een middel 
worden om hun ideeëngoed in daden te vertalen en in de 
belangrijkste functies, de gevechtsfuncties, mee te helpen aan 
de verdediging van Groot-Israël. Hierna zullen we meer 
ingaan, in een vierde punt van dit hoofdstuk, op de 
maatschappelijke verschuivingen binnen de IDF en hun invloed 
op de positie van de vrouw. Tegelijk zou de Yom Kippoer-
oorlog ook de aanloop vormen voor de Camp David-akkoorden 
die zorgden voor vrede met Egypte. Dit vredesakkoord zorgde 
voor het definitieve uiteenvallen van het Arabische front. Na 
Camp David vormde de Arabische militaire dreiging geen 
existentiële dreiging meer voor de staat Israël. Ook was Israël 
ondertussen algemeen aanvaard door de belangrijkste staten in 
de wereld en had het onvoorwaardelijke veiligheidsgaranties 
gekregen van de VS.  

Toch bleef de Israëlische overheid doordrongen van een 
veiligheidscultuur waarbij de (hogere) binnenlandse en 
buitenlandse politiek gekaderd bleef binnen de bedreiging van 
Israël en de noodzaak zich hiertegen te beschermen. De 
                                            
91 Pieter-Jan PARREIN, De OSLO-akkoorden: Palestijns nationalisme vs. Israëlische 
veiligheid, Koninklijke Militaire School, Brussel, 2003, p. 17, 24 ; Eline GORDTS, Politieke 
vertegenwoordiging van orthodoxe joden in Israël. Tussen zionisme en antizionisme, 
Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2009, p.28-30. 
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underdog-positie die in de beginjaren van de staat Israël nog te 
verdedigen viel, bleef gecultiveerd toen Israël een grote 
regionale superioriteit verwierf vanuit de eigen superieure 
militaire middelen en de steun van de militaire grootmacht van 
de wereld, de VS. De nationale veiligheid in Israël is als het 
ware verheven boven de realiteit:  

“That the existence of a "security threat" is a taken for granted, 
irrespective of the disputes over the scale and immediacy of the 
threat, renders it a clement of Israeli life. There is perhaps no 
term more charged in the Israeli lexicon; even if its evocative 
power has declined a bit over the years, it remains virtually a 
self-evident presence.”92  

Er kan gesteld worden dat dit gegeven zijn historische 
oorsprong vindt in het streven om van Israël een burcht te 
maken voor alle joden in de wereld en het trachten om absolute 
veiligheid te creëren. Dit is natuurlijk onmogelijk aangezien 
veiligheid niet als absoluut of objectief te kwalificeren valt.93 
Wat mogelijks nog essentiëler was om tot deze situatie te 
komen, was het feit dat de IDF als organisatie was opgebouwd 
om deze existentiële dreiging tegen te gaan en ondanks 
structurele aanpassingen zich nooit ideologisch aanpaste aan 
een nieuwe situatie. Hier speelt het welbekende effect waarbij 
organisaties zichzelf in stand willen houden of beter, dat de 
leiders van organisaties ‘hun’ organisatie willen behouden 
zoals ze was of zelfs nog verder uitbouwen en versterken en de 
daaruit voortvloeiende privileges willen behouden. De beste 
garantie voor een blijvende hoofdrol van de IDF in Israël is een 
constante (militaire) dreiging die als een existentieel 
veiligheidsprobleem kan naar buiten worden gebracht om de 

                                            
92 Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, Israel Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 

93 “Security” is thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue 
becomes a security issue - not necessarily because a real existential threat exists but 
because the issue is presented as such a threat. (Barry BUZAN, Ole WAEVER & Jaap DE 
WILDE, Security: A New Framework For Analysis, Lynne Rienner Publishers, Boulder & 
London, 1998, p.24.) 
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uitzonderlijke rol van de IDF te blijven rechtvaardigen.94  
Momenteel is deze dreiging o.a. gepersonifieerd in ‘Iran en 
bondgenoten’. Voordien, en nog steeds in mindere mate, waren 
het de dreiging van het ‘Arabische nationalisme en Palestijnse 
terrorisme’ die onder controle dienden gebracht te worden via 
vredesakkoorden en een veiligheidsmuur/hek. 

 

Dat de enorme rol die de IDF spelen in de Israëlische 
maatschappij nog steeds niet in vraag wordt gesteld, kan deels 
verklaard worden doordat velen zich deels vereenzelvigd 
hebben met dit instituut waarin ze letterlijk zijn opgegroeid. 
Anderzijds overheerst deze instelling, zowel ideologisch als via 
personen, de politiek van Israël waardoor de situatie bestaat 
waarbij degene die hun voordeel gehaald hebben uit hun 
positie in de IDF moeten beslissen over de toekomst van 
ditzelfde instituut. Militaire topfuncties die meestal zelf 
verbonden zijn met een carrière in gevechtseenheden, zijn een 
ideale springplank voor o.a. topfuncties in de politiek. Een 
groot deel van de beleidsmakers heeft er een (grote) carrière 
opzitten in de IDF. Typerend is dat in de regering Defensie als 
meest prestigieuze portefeuille wordt gezien:  

“The dominance of the security discourse in Israeli politics is 
well-reflected in the hierarchy that prevails among ministerial 
portfolios. Defense is considered the most important portfolio and 

                                            
94 Dreigingen worden gesecuritiseerd/verveiligd tot existentiële dreigingen. Securitization 
gebeurt wanneer “...(an) issue is presented as an existential threat, requiring emergency 
measures and justifying actions outside the normal bounds of political procedure. (...) 
Thereby, the actor has claimed a right to handle the issue through extraordinary means, to 
break the normal political rules of the game (e.g., in the form of secrecy, levying taxes or 
conscription, placing limitations on otherwise inviolable rights, of focusing society’s energy 
and resources on a specific task). (...) If by means of an argument about the priority and 
urgency of an existential threat the securitizing actor has managed to break free of 
procedures or rules he or she would otherwise be bound by, we are witnessing a case of 
securitization.” (Barry BUZAN, e.a., A New Framework For Analysis, Lynne Rienner 
Publishers, Boulder & London, 1998, p.23-25.) 
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is awarded to the senior minister, or may be held by the Prime 
Minister himself.”95  

 

In Israël worden de IDF gelijk gesteld met veiligheid en kunnen 
de IDF dus gezien worden als een geïnstitutionaliseerde fysieke 
vorm van securitization naast de veiligheidsretoriek in de 
Israëlische politiek.  

 

Het is interessant om hier nog even verder in te gaan op de 
studie van Oren Barak en Gabriel Sheffer over de civiel-
militaire relaties in Israël. Ze maakten een typologie met daarin 
vier verschillende visies op de civiel-militaire relaties binnen 
Israël: een traditionele, een kritische, een nieuw-kritische en de 
voorstelling als een veiligheidsnetwerk.  

De traditionele visie stelt dat Israël een nation-in-arms is met een 
“civilianized military in a partially militarized society”. In deze visie 
zijn het militaire en civiele twee aparte sferen met tussen beide 
gefragmenteerde grenzen. Desalniettemin heeft het civiele de 
controle over het militaire.  

In de kritische visie is Israël eveneens een nation-in-arms maar is 
het onderscheid tussen het civiele en militaire minder strikt dan 
bij de traditionele visie en versterkt de militaire macht zich 
tegenover de civiele.  

In de nieuw-kritische visie wordt Israël afgeschilderd als een 
garnizoensstaat waarin militarisme en het militair-industrieel-
complex allesoverheersend zijn en de civiele sfeer zwak of 
onbestaande is. Deze visie ziet het militarisme als intrinsiek aan 
het zionisme.  

                                            
95 Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
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Een laatste visie is deze van de auteurs zelf, namelijk de totale 
verweving van het civiele en het militaire in een 
veiligheidsnetwerk met zowel politieke, sociale, economische 
en culturele facetten. In deze is de Israëlische maatschappij een 
netwerk waarin de sterkte van de civiele sfeer zwak is en de 
macht moet delen met de veiligheidssector maar zich soms kan 
doen gelden en toch terug het initiatief kan nemen op het 
militaire. In crisissituaties neemt de veiligheidssector echter 
over. In dit model is er ook competitie over resources en 
policymaking tussen de civiele en de militaire sector, maar de 
militaire sector wint aan macht.96  

De vier modellen zijn natuurlijk maar wat ze zijn: simplificaties 
van de werkelijkheid, en hebben alle vier hun waarde. Wat 
deze modellen alvast duidelijk maken en door iedereen 
bevestigd zal worden in Israël en ook bijzonder goed aan te 
voelen is in Israël zelf, is een sterke militarisering van de 
maatschappij en bijgevolg de enorme invloed van de IDF. Het 
Israëlische leger heeft volgens Michael Feige een grote 
autonomie en invloed op het beslissingsproces zonder dat het 
daarvoor directe macht moet uitoefenen in de politieke arena.97 
Of deze invloed van de IDF nu groot of overweldigend groot is, 
maakt voor dit werk niet zo veel uit. Volgens mij geeft vooral 
het vierde model, het veiligheidsnetwerk, een goede indruk van 
de subtiliteit van dit militarisme. Het manifesteert zich in dit 
model niet enkel rechtstreeks via dienstplicht voor zowel 
mannen als vrouwen of via het belang van het leger in de 
Israëlische (gepercipieerde) veiligheidssituatie maar eveneens 
in onderwijs, natievorming (de psychologie van de natie), het 
culturele, economische en de vorming en versterking van 
sociale patronen. Parallel stellen Barry Buzan, Ole Waever en 
Jaap de Wilde dat een constante staat van totale oorlog, zoals 
dit in Israël het geval is en volgens mij onproportioneel is met 
                                            
96 Oren BARAK & Gabriel SHEFFER, “The study of Civil-Military Relations in Israel: A New 
Perspective”, Israel Studies, Vol.12, Iss.1, spring 2007, p.21-22. 

97 Michael FEIGE, “Peace Now and the Legitimation Crisis of “Civil Militarism”, Israel 
Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 
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mogelijke reële dreigingen, er voor zorgt dat de scheiding 
tussen het militaire en politieke leven onduidelijk is.98 Gal Levy 
en Orna Sasson-Levy schetsen een beeld van de militaire 
indoctrinatie via het onderwijs in Israël. Tijdens de periode dat 
kinderen onderwijs volgen en zelfs al daarvoor, worden ze 
blootgesteld aan thema’s zoals vervolging, heroïek en oorlog, 
met als meest in het oogspringend de ceremonies (op school) in 
het kader van Herinneringsdag waarin de (hoofdzakelijke 
mannelijke) gevallen strijders voor Israël herdacht worden. In 
de lagere school zijn er field trips naar de belangrijkste 
slagvelden. Verder worden in de middelbare school zowel 
mannelijke als vrouwelijke leerlingen op Gadna 
(Jeugdregimenten)-kamp gestuurd. Tijdens zo een kamp 
kunnen de toekomstige dienstplichtigen proeven van het 
legerleven: de discipline, de uniformen, een basistraining met 
wapens,... Daarnaast weten Gal Levy en Orna Sasson-Levy nog 
te melden dat er private, dure voorbereidingscursussen bestaan 
die als doel hebben om een plaats bij de elitegevechtseenheden 
te helpen verzekeren en waaraan bijgevolg hoofdzakelijk 
jongens deelnemen. Deze cursussen benadelen natuurlijk de 
minder gegoede families. In de laatste jaren van het middelbaar 
komen er ook gevechtssoldaten spreken om de leerlingen te 
motiveren zich aan te melden bij gevechtseenheden. Verder 
wordt via het onderwijs over de holocaust en reizen langs de 
holocaustsites de noodzaak aangeduid van een sterk leger, “to 
ensure that the Holocaust shall never happen again”. Daarnaast 
duikt het beeld van de fighter ook overal op in het culturele 
leven, in fictie, poëzie, liedjes, toneelstukken, films, 
reclamespots, ...99 Uit dit beeld dat de Levy’s schetsen, blijkt ook 
duidelijk dat vooral de (mannelijke) gevechtssoldaat wordt 
gebruikt als referentiebeeld, waarop hierna dieper wordt 
ingegaan. Een recent allesomvattend beeld van de 
                                            
98 Barry BUZAN, Ole WAEVER & Jaap DE WILDE, Security: A New Framework For 
Analysis, Lynne Rienner Publishers, Boulder & London, 1998, p.28. 

99 Gal LEVY & Orna SASSON-LEVY, “Militarized socialization, military service, and class 
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verbondenheid tussen het civiele en het militaire binnen het 
onderwijs is dat het aantal oud-studenten in gevechtseenheden 
wordt gebruikt als een maatstaf voor de kwaliteit van een 
school binnen het Israëlische onderwijs. Met hieraan gekoppeld 
dat een groot aantal oud-studenten in gevechtseenheden gelijk 
staat met goed onderwijs en een goede school.100 Algemeen is 
het blijkbaar een doelstelling van het Israëlische onderwijs om 
het aantal dienstplichtigen in de IDF te verhogen waaraan de 
schoolhoofden gewillig meewerken:  

“Students report that the principal at Alon, Yehuda Yaakovson, 
has said the school aims to raise the rate of students who serve in 
the Israeli Defense Forces and that inviting the Israeli-
Palestinian organization could damage this. Education Minister 
Gideon Sa’ar also seeks to increase the rate of army enlistment as 
a goal of the education system.”101 

 

 

3.2. Het ideaalbeeld van de mannelijke strijder en 

de ‘ondersteunende’ rol van de vrouw binnen de 

gemilitariseerde maatschappij 

 

a. De Nieuwe Jood en het ideaalbeeld van de mannelijke Israëlische 

strijder 

 

Verbonden met de wil tot het oprichten van een nieuwe joodse 
staat was er in het zionisme het ideaal van het creëren van een 
Nieuwe Jood, een ideaal dat al voor de Tweede Wereldoorlog 
uitgewerkt en gecultiveerd werd in het (socialistisch) zionisme. 

                                            
100 Gideon LEVY, “In Israel, succes is measured in combat service”, Haaretz, 10 August 
2009. 

101 Or KASHTI, “High school bans Israeli-Palestinian dialogue group due to parents’ 
pressure”, Haaretz, 17 May 2010. 
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“Zionist culture in the first half of the twentieth century believed that 
the renewal of the Jewish nation would be achieved, in part, through 
the renewal of the Jewish man.”102 De parallel met de socialistische 
visie waar het socialisme ook voor een nieuwe mens moest 
zorgen, is hier weer duidelijk. De Nieuwe Jood stond radicaal 
tegenover de galutim, de onderdrukte jood uit de getto’s van de 
diaspora. De Nieuwe Jood liet zich niet wegstoppen in de 
getto’s maar streefde zijn eigenheid na, als onderdeel van een 
volk, in zijn land. De Nieuwe Jood was assertief en verdedigde 
zijn terrein.  

De joodse militaire organisaties zorgden er voor dat aan het 
beeld van de Nieuwe Jood dat van de (mannelijke) 
gevechtssoldaat werd gekoppeld die sterk was en bereid was 
om zijn leven te geven voor het zionisme.103 Na de Tweede 
Wereldoorlog met de Shoah werd dit assertieve beeld nog 
versterkt. De idee in het zionisme van bescherming voor alle 
joden werd gekoppeld aan een ‘never again’. De figuur van de 
mannelijke fighter, de krachtige Nieuwe Jood, onderdeel van 
een leger met een offensieve doctrine die de strijd preventief 
wil voeren op het terrein van de vijand, zou daar voor moeten 
zorgen. Deze fighters moesten immers zorgen voor de 
bescherming van de behoeders van de toekomst van Israël: de 
kwetsbare vrouwen aan het thuisfront.104  

De haredim zetten zich af tegen de Nieuwe Jood. Op basis van 
hun geloofsovertuiging moet een jood afzien van het gebruik 
van agressie en geweld. Het was verboden voor joden om een 
militaire actie te ondernemen. Een joodse nederlaag of 
overwinning is volgens hen volledig afhankelijk van de 

                                            
102 Orna SASSON-LEVY, “Constructing identities at the margins: Masculinities and 
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goddelijke wilsbeschikking. Joden kunnen de steun van God 
voor het bereiken van hun doelen slechts verdienen via het 
uitvoeren van goede daden, niet via politieke of militaire 
successen.105 Ze stelden: “Other than the Torah we have no 
security; neither soldiers nor the IDF will help us.”106 

  

Het beeld van de Nieuwe Mens (Jood) correspondeerde sociaal 
gezien wonderwel met het oude beeld van de man in de joodse 
maatschappij. Deze was (en is nog steeds) sterk patriarchaal, 
niet in het minst vanwege het feit dat de man boven de vrouw 
wordt geplaatst in de religieuze wet. Vanaf het ontstaan van 
Israël was de scheiding tussen religie en staat niet compleet. Zo 
werd de joodse religieuze wet, de halakha, ingevoerd als de wet 
die mee zaken rond de persoonlijke status zou regelen, zoals 
het huwelijk en de echtscheiding. Dit was deels een 
tegemoetkoming ten opzichte van de religieuze bevolking - Ben 
Goerion had ook minder altruïstische politieke motieven - maar 
hoofdzakelijk de bevestiging van een conservatieve 
maatschappij over de grenzen van religieuzen en seculieren 
heen. Bij beide groepen heerste een conservatief familiebeeld en 
de bijzonder patriarchale religieuze wet was hiervan de 
bezegeling. Deze stelde dat de vrouw letterlijk het bezit werd 
van de man wanneer beiden trouwden wat zich weerspiegelt in 
het feit dat vrouwen enkel kunnen scheiden van hun man als 
hij daarmee instemt terwijl de man zondermeer kan scheiden 
van zijn vrouw.107 Volgens Hanna Herzog staat de familie 
centraal in het Israëlische gemeenschaps- en privéleven:  

                                            
105 Eline GORDTS, Politieke vertegenwoordiging van orthodoxe joden in Israël. Tussen 
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“Israel is a family-oriented society.” “The Israeli family, even in 
the secular community, is on average larger than its counterpart 
in the West, the divorce rate is lower, the network of ties among 
blood relatives is broader.” 108  

Ze stelt verder dat het concept van ‘nationale veiligheid’ deze 
sociale verhoudingen mee in stand heeft gehouden.109 De 
nationale veiligheid waarin de fighter centraal kwam te staan 
zorgde voor het versterken van de sociale positie van de man 
aangezien enkel zij de gevechtsfuncties mochten uitoefenen, 
wat tegenwoordig nog steeds voor de primaire 
gevechtsfuncties het geval is, en tegelijk werd de vrouw in een 
ondersteunende rol geduwd tegenover haar fighter-man. Zowel 
als dienstplichtige als daarna terug in de burgermaatschappij 
moest de vrouw zorgen dat de man beter zijn ‘belangrijke taak’ 
kon uitvoeren. In een volgend hoofdstuk wordt de rol van de 
vrouw meer uitgewerkt.  

Vanuit de positie van de staat was het in het begin van de staat 
Israël essentieel om de motivatie bij mannen om te dienen als 
gevechtssoldaat hoog te houden. Het was in het belang van de 
verdediging van de staat om het aanzien van de meest 
gevaarlijke functies te vergroten. Orna Sasson-Levy stelt dat:  

“Defining the combat soldier as the “good citizen” serves the 
interests of the state. (...) In this republican discourse of 
citizenship, the “good citizen” is the Jewish male who has served 
in a combat role and has proved his willingness to risk his life for 
the collective good. Therefore, the masculinity of the combat 
soldier has achieved a hegemonic status and turned into a social 
ideal, the emblem of both masculinity and full citizenship.”110  
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In Israël wordt de veiligheidssituatie die de politiek beheerst, 
verbonden met existentiële dreigingen die op hun beurt een 
grote waarschijnlijkheid voor een high intensity-inzet van de IDF 
met zich meebrengen. De combat soldier staat daarom nog steeds 
centraal binnen de IDF. En doordat de IDF centraal staan in de 
Israëlische politiek en maatschappij vanwege het (gecreëerde) 
belang van veiligheid, is de combat soldier de afspiegeling van de 
ultieme burger. Dus net zoals met het belang van de IDF (of 
juist daardoor) is ook dit beeld gebleven ondanks het 
verdwijnen van het reële existentiële karakter van de strijd. 
Toch dient vermeld te worden dat er verschuivingen zijn 
binnen dit beeld. De echte elite-eenheden zijn tegenwoordig de 
speciale eenheden, de sayaret, die o.a. strijden tegen het 
terrorisme en die bijgevolg vaker ingezet worden en vaker met 
harde actie te maken krijgen in vredestijd dan de 
gevechtstroepen van de gevechtsinfanterie en het pantserkorps 
die in de harde actie worden ingezet in oorlogstijd. Op zijn 
beurt hebben deze gevechtsfuncties meer aanzien dan 
bijvoorbeeld de genie of de artillerie die, hoewel in Israël 
aangeduid als gevechtsfuncties, (meestal) niet in direct contact 
staan met de vijand aan de frontlinie. Logistieke en technische 
ondersteuning staan dan terug een trap lager. Een duidelijke 
hiërarchie met de (elite) gevechtssoldaat als referentiepunt. In 
de literatuur stelt Orna Sasson-Levy:  

“The military schema (...) has a pyramid-like formation, which 
positions the warrior as the hegemonic model for the entire 
organization. Other military identities are constituted in 
hierarchical relation to the warrior, and their status is 
determined by their level of proximity to him.”111  

                                            
111 Orna SASSON-LEVY, “Gender Integration in Israeli Officer Training: Degendering and 
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Deze hiërarchie loopt parallel met de nabijheid van de vijand en 
het gevecht volgens de gevechtsfunctie: hoe dichter de vijand 
hoe meer aanzien de gevechtsfunctie heeft. 

 

b. De instelling van de algemene dienstplicht en de ondersteunende 

militaire rol voor vrouwen 

 

Zoals gezien hierboven bracht het zionisme, dat nochtans hand 
in hand ging met een socialistische ideologie, met zich mee dat 
mannen, als de ideale fighters voor Israël, een centrale rol 
kregen in de nieuwe Israëlische maatschappij, een rol die sterk 
aanleunde bij de oude rol van de man in de patriarchale joodse 
maatschappij als pater familias. 

In ons historisch overzicht was al duidelijk geworden dat 
vrouwen altijd, zelfs tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, 
militair de tweede viool moesten spelen. Deze situatie, samen 
met de traditionele kijk op de evenwichten tussen man en 
vrouw, botste met het socialistische model dat het model was 
voor het nieuwe seculiere Israël van de socialistische zionisten. 
Maar David Ben Goerion, de aanvoerder van het nieuwe Israël, 
probeerde zowel seculiere als religieuze joden te verzoenen in 
de nieuwe staat die een staat voor alle joden moest zijn en van 
alle inwijkelingen Israëli’s moest maken. Deze verzoening 
gebeurde niet in het minst vanwege pragmatische politieke 
redenen maar tevens vanuit de socialistische gedachte van de 
maakbaarheid van de mens. Er werd aangenomen dat 
uiteindelijk zelfs de religieuzen mee zouden gaan met de tijd. 
Lange tijd zag het er naar uit dat inderdaad de seculiere 
ruggengraat van Israël de Israëli’s zou vormen naar zijn 
evenbeeld, maar het draaide anders uit.  
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i. De spanning tussen seculieren en religieuzen rond de instelling 

van de algemene dienstplicht 

 

Vanaf de start waren de IDF hét middel om de verschillende 
joden tot Israëlische burgers te maken112, maar ook vanaf het 
begin was deze nation building onderhevig aan de spanning 
tussen het seculiere socialisme en het traditionele religieuze. 
Deze spanning weerspiegelde zich, na de onafhankelijkheid, 
het duidelijkste bij de IDF met de instelling van de dienstplicht 
en deze spanning vertaalde zich in de positie van de vrouw 
t.a.v. de dienstplicht.  

Enerzijds werd, vanuit de gelijkheidsgedachte van het 
socialistisch zionisme, beslist dat vrouwen ook dienstplicht 
dienden te vervullen. Praktische overwegingen speelden ook 
mee, namelijk het beperken van het onevenwicht qua 
manschappen tussen het Israëlische leger en de Arabische 
legers. Bovendien had de instelling van de universele 
dienstplicht ook de symboliek in zich van een bedreigd volk dat 
zich diende te beschermen met alle middelen, o.a. de inzet van 
de ganse bevolking in een people’s army en niet enkel een 
professioneel leger.113 David Ben Goerion stelde in dit kader 
dat:  

“The Army is the supreme symbol of duty, and as long as women 
are not equal to men in performing this duty, they have not yet 
obtained true equality. If the daughters of Israel are absent from 
the army, then the character of the Yishuv will be distorted."114  

Maar tegelijk kreeg Ben Goerion kritiek van de haredim en de 
orthodoxe joden. De haredim zijn grotendeels tegen 
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legerdienst, zeker voor vrouwen. Maar ook de religieuze 
zionisten, die zich wat betreft ideeëngoed tussen de haredim en 
de meer seculiere joden bevinden, stelden dat de plaats van de 
vrouw zeker niet in het leger is. Beiden vertegenwoordigden de 
patriarchale joodse stroming die inging tegen de gelijkheid die 
het socialistische zionisme nastreefde, waaronder de gelijkheid 
tussen man en vrouw. Vanwege politieke overwegingen heeft 
Ben Goerion vanaf het ontstaan van Israël de ultra-orthodoxe 
mannen en vrouwen de toelating gegeven om niet te dienen.115 
Tegelijk kwam hij ook deels tegemoet aan de religieus-
zionistische strekkingen: hij behield de socialistische visie dat er 
gelijkheid moest zijn tussen mannen en vrouwen met de 
verplichte dienstplicht voor beiden, maar vrouwen kregen een 
lagere status binnen het leger en de bescherming van Israël. 
Hun dienstplicht werd feitelijk ondergeschikt gemaakt aan hun 
plicht als moeders en vrouwen, twee hoedanigheden die hen 
ontheffen van hun taak als militaire verdediger van het 
vaderland. In de nationalistische securitization van de moederrol 
waarbij de moeders moeders voor Israël werden, zorgen deze 
voor het grootbrengen van nieuwe soldaten en steunen ze hun 
zonen en echtgenoten tijdens hun dienstplicht en in de reserve.  

 

ii. De ‘re-gendering’ binnen de IDF tijdens de dienstplicht 

 

Zoals al aangehaald hoefden getrouwde en religieuze vrouwen, 
evenals moeders en zwangere vrouwen, hun dienstplicht niet te 
doen. Samen met de oprichting van CHEN en het leiden van 
vrouwelijke dienstplichtigen naar ‘vrouwelijke’ jobs, zoals 
sociale werksters, verpleegsters, leerkrachten, ziet Orna Sasson-
Levy dit als een regendering-mechanisme dat ingaat tegen de 
universele dienstplicht welke in feite eerst een degendering 
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was.116 De ondergeschikte functie van vrouwen was (is) ook 
bijzonder duidelijk door hun uitsluiting uit zowel 
gevechtsfuncties als het gevecht zelf.117 De bescherming van de 
toekomst van Israël, de kwetsbare vrouwen en kroost aan het 
thuisfront gebeurde door de mannelijke fighters, zowel tijdens 
hun dienstplicht als daarna als reservisten in de 
gevechtseenheden.118 De voornaamste taak van de vrouwelijke 
dienstplichtigen was zorgen dat zoveel mogelijk mannen 
konden dienen in gevechtseenheden, terwijl ze zelf 
ondersteunende taken kregen. De Israëlische kunstenares 
Rachel Papo beschrijft de vrouwelijke dienstplicht als volgt:  

“At an age when social, sexual, and educational explorations are 
at their highest point, the life of an eighteen-year-old Israeli girl 
is interrupted. She is plucked from her home surroundings and 
placed in a rigorous institution where her individuality is 
temporarily forced aside in the name of nationalism. During the 
next two years, immersed in a regimented and masculine 
environment, she will be transformed from a girl to a woman, 
within the framework of an army that is engaged in daily war 
and conflict.”119  

Ze legt duidelijk de nadruk op de nefaste socialiserende functie 
van de IDF op een kritiek moment in het leven, op de grens 
tussen adolescent en volwassene. Ook Susan Sered verwijst 
naar de bijzonder sterke greep die de IDF hebben op hun leden 
als een total institution, een organisatie die een eigen sociaal 
universum is en waaraan de leden zich aanpassen (of zich 
dienen aan te passen). Ze stelt dat er tijdens de periode van 
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dienstplicht immers geen andere culturele realiteit is dan de 
militaire en dit juist op het einde van de adolescentie, een 
moment in de levenscyclus, dat bepalend is voor toekomstige 
denkbeelden.120 

 

iii. Vrouwen: uit noodzaak en ondersteunend  

 

(Gevechts)functies voor vrouwen in de IDF zijn steeds 
opengesteld volgens noodzaak, wanneer er onvoldoende 
mannen waren voor de functies, en niet vanwege het ideaal van 
gelijkheid.121 Deze opening begon na de Yom Kippoer-oorlog 
van 1973 toen vrouwen in het gevechtsspectrum de functie van 
instructeur konden uitoefenen. Echter volgens Brian Mitchell, 
heeft de inzet van vrouwen voor deze taak ook een seksistisch 
operationeel kantje: mannen zouden zich extra goed inzetten, 
want als vrouwen het al kunnen...122  

Na het Miller-proces (1994-1996) volgde de opening van alle 
‘gevechtsfuncties’, uitgezonderd degene die werkelijk hoog 
aangeschreven worden binnen Israël. Dit zorgt er voor dat 
vrouwen in de praktijk nog steeds geweerd worden van het 
echte werk op het slagveld, wat kan opgemaakt worden uit de 
inzet van vrouwelijke reservisten hoofdzakelijk voor medische 
steun en inlichtingenvergaring.  

Een zelfde proces is momenteel merkbaar waarbij een tekort 
aan mannen die interesse tonen voor technische functies wordt 
aangevuld door vrouwen:  
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“While the motivation to serve in elite combat units remains 
high, young men are less enthusiastic about serving in 
technological positions, partly due to the steady decline in the 
number of trade schools and of high school students who opt to 
study technological and technical subjects at a high level. To fill 
the ranks, the Munitions Corps has opened up almost all its 
technical positions to female recruits, and in large numbers. 
Today 21 percent of draftees in technical roles in the corps are 
women, and they also do reserve duty after discharge. In effect, 
the only jobs that have remained closed to them are tank 
mechanics and heavy armored vehicle mechanics, jobs that 
require great physical effort, and even in those fields certain 
exceptional women are admitted.”123  

Dit laatste punt wordt versterkt via de huidige demografische 
ontwikkelingen. De voorbije vier jaar nam het aantal 
dienstplichtigen af met 12% door een verlaging van de 
geboortecijfers en het afnemen van immigratie van jongeren. 
Volgens de IDF zullen de tekorten voornamelijk gevoeld 
worden in de gevechtssteuneenheden (combat support). 
Opnieuw wordt er weer gedacht aan de vrouwen om deze 
tekorten aan te vullen zodanig dat er mannen vrijgemaakt 
kunnen worden om te dienen in gevechtseenheden.124 Blijkbaar 
slagen de IDF ook in hun opzet om meer vrouwen voor 
technische functies aan te trekken. Zo maken ze tussen een 
kwart en een derde van het personeel uit in luchtmacht-
eskadrons. Het jaar 2008 stond zelfs in het teken van deze 
doelstelling en in 2009 zal er een inspanning gedaan worden 
om meer vrouwen in het Ordinance Corps te krijgen, de combat 
service support die instaat voor de ontwikkeling en onderhoud 
van het materieel.125 

  
                                            
123 Anshel PFEFFER, “Breaking the mud ceiling”, Haaretz, 30 March 2009. 
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Vrouwen wenden hun ‘ondersteunende militaire rol’ ook aan 
om onder de dienstplicht uit te geraken. Sinds 1981 is het niet 
meer nodig voor (ultra-)orthodoxe joodse vrouwen die een 
vrijstelling willen krijgen voor dienstplicht om voor een 
tribunaal van rabbijnen te verschijnen, een declaratie pro forma 
is voldoende.126 Zoals vermeld, zorgde dit voor misbruik en 
antwoordde de Israëlische overheid recent door controles op de 
religiositeit van vrouwelijke dienstontduikers te controleren.  

  

 

Zowel functioneel met de uitsluiting van vrouwen uit de echte 
gevechtseenheden, als operationeel met de hieruit volgende de 
facto uitsluiting van vrouwen uit het gevecht, wordt het 
overwegende mannelijke karakter van de militaire cultuur van 
de IDF onderstreept. De rol van de vrouw wordt voorgesteld 
als complementair aan deze van de mannelijke strijder maar is 
in feite ondergeschikt aangezien de strijder, de man, hoger staat 
aangeschreven. 

 

c. De status van vrouwelijke militairen en de nabijheid van de 

(mannelijke) gevechtssoldaat 

 

Een bijzonder merkwaardig neveneffect van het ‘centraal 
stellen’ van de figuur van de mannelijke gevechtssoldaat is dat 
een deel van het ‘aura’ van deze fighter als het ware afstraalt op 
andere mannelijke en vrouwelijke militairen die opereren in 
zijn omgeving of ten dienste van hem. Deze niet-fighters 
schatten hun eigen status hoger in doordat ze in de nabijheid 
van de echte (mannelijke) gevechtssoldaten werken of doordat 
ze ten dienste van hen werken. Dit is één van de meest 
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duidelijke empirische bewijzen van het centraal stellen van de 
gevechtssoldaat binnen de IDF.  

 

Over het algemeen werken en opereren de gevechtssoldaten 
gescheiden van de andere militairen. Dit geldt niet voor een 
deel van de opleiding en voor de relatief recente inzet van 
zowel fighters als niet-fighters voor de bewaking van de 
veiligheidsmuur/hek, één van de weinige plaatsen waar ze 
actief samen ingezet worden. 

 Op de officiële website van de IDF was er een voorbeeld te 
vinden in een artikel over vrouwelijke wapeninstructeurs - één 
van de functies opengesteld voor vrouwen, naast de lichte 
infanterie, die het dichtst de real stuff benaderen - die 
heropfrissingslessen over persoonlijke bewapening gaven aan 
mannelijke gevechtssoldaten die op het punt stonden de 
Gazastrook binnen te trekken in het kader van operatie Cast 
Lead: 

“The interaction with the soldiers made me feel like I was part of 
the combat operations,” explains Corporal Shapira. “Thanks to 
our lessons, the combatants will be sure of themselves and the 
weapons they use. The last week was the most meaningful week I 
have had so far in my service.”127  

 

Bij een bezoek aan een spotters-peloton in Israël kreeg ik 
dezelfde redenering te horen. De taak van een dergelijk peloton 
bestaat er in om de bewakingscamera’s te bedienen die langs 
beide kanten van het veiligheidshek128 - en op sommige 
                                            
127 Tal MOISE, “Preparing the Infantry For Battle”, IDF, 7 January 2009. 

128 Oorspronkelijk werden enkel spotters ingezet aan het veiligheidshek in en langs de 
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vanuit een positieve of een negatieve conotatie dient gelezen te worden. (Anshel PFEFFER, 
“IDF’s newest heroes: Women spotters on Gaza border”, Haaretz, 3 March 2010.) 
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plaatsen veiligheidsmuur - zijn opgesteld om infiltraties te 
bevestigen of te detecteren (indien de detectie-apparatuur werd 
omzeild) en om de mannelijke gevechtssoldaten (het quick 
response-team) te ondersteunen - via de camera’s - die 
tussenkomen op het terrein. De operator van de camera moet 4 
uur lang geconcentreerd (de blik mag niet afgewend worden) 
op een scherm kijken en het terrein afspeuren met een camera 
die bediend wordt via een toetsenbord of joystick. Meestal zijn 
de operatoren van de camera’s uitsluitend vrouwelijke 
dienstplichtigen, dikwijls onder het bevel van een mannelijke 
officier. Daarbij stelden zowel de mannelijke officier als de 
vrouwelijke operatoren dat vrouwen heel geschikt zijn voor dit 
werk aangezien ze langer geconcentreerd kunnen blijven dan 
mannen. De vrouwelijke operatoren bevestigden allemaal dat 
ze zichzelf deels als gevechtssoldaten beschouwen omdat ze in 
dezelfde ‘gevaarlijke’ omgeving moesten opereren als de 
mannelijke gevechtssoldaten maar voornamelijk vanwege de 
nabijheid van de gevechtssoldaten zelf.129  

Zowel de spotters als de gevechtstroepen die interventies 
moeten doen, vormen slechts een deel van de troepen die 
zorgen voor de grensbewaking. Naast deze twee categorieën 
zijn er ook nog de militairen van de Militaire Politie en van de 
Grenspolitie die instaan voor de check points in het 
veiligheidshek/muur en de chauffeurseenheid. Hoewel deze 
troepen volgens sector werken en gelegerd zijn in dezelfde 
compounds maken ze geen deel uit van eenzelfde eenheid. De 

                                            
129 Het heeft er alle schijn van dat deze narratives die terug gekoppeld worden aan de 
referentiefiguur van de IDF, namelijk de gevechtssoldaat, narratives zijn die in de schaduw 
van deze van de gevechtssoldaat worden gecultiveerd vanwege het voordeel voor de 
organisatie. De narrative van het hogere concentratievermogen van vrouwen dient dan op 
zijn beurt om dat van de ‘gevechts’-spotter in dienst van de gevechtssoldaat te 
ondersteunen en aantrekkelijk te maken voor vrouwen. Parallel hiermee en ter bevestiging 
van het feit dat het hier niet gaat om een afzonderlijk geval maar een weldoordachte 
narrative, een uitspraak in een artikel van de IDF-website over hoe nuttig de taak wel is van 
vrouwelijke dienstplichtigen die binnen het Field Intelligence Corps de kustlijn van Israël 
bewaken door uren geconcentreerd naar een scherm te zitten staren: “The concentration 
level of the observers is very high and so is their personal discipline” stelt de mannelijke 
commandant van de vrouwen. (Rani SNEH, “Women Protecting Israel’s Shoreline”, IDF, 12 
June 2009.) 
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troepen voor de grensbewaking vormen dus geen eenheden op 
zich maar werden samengesteld volgens behoefte.130 Voor 
militaire sociologen in de IDF, zoals majoor Vainer, vormt de 
biotoop van de grensverdediging een bijzonder interessant 
studie-object omdat het één van de weinige plaatsen is waar 
mannen en vrouwen samen operationeel worden ingezet of 
zoals hij zelf stelt: “an experiment in the deployment of women and 
‘lower-grade’ troops”.131 Uit deze korte case study blijkt nog maar 
eens de dienende rol van vrouwelijke militairen 
(dienstplichtigen) tegenover de mannen die het echte militaire 
werk doen en actief kunnen tussenkomen. De enige vrouwen 
die eventueel de infanteristen van de gevechtseenheid zouden 
kunnen begeleiden zijn de chauffeurs, aangezien deze komen 
uit een gender-gemengde eenheid. Maar ook in dit geval is de 
chauffeur slechts degene die de mannen vervoert naar de 
strijd.132  

Zij het nu als spotters of als chauffeurs, vrouwen spelen de 
tweede viool. Bovendien is het een strijd aan een bijzonder 
rustig front in een long war, een inzet van gevechtstroepen 
waarover de mannen zelf denigrerend doen en waarvoor vaak 
reservisten worden opgeroepen.  

Als sluitstuk van het veiligheidshek/muur-systeem zijn er de 
gemengde eenheden die de check points moeten bemannen. 
Deze hebben ook geen echte gevechtstaak maar moeten 
reageren op incidenten, dus staan ze toch weer iets dichter bij 
de actie. Maar ook hier komt een eerder gezien thema terug wat 
betreft de inzet van vrouwelijke militairen: de inzet van de 
vrouwelijke grenswachters wordt gezien als een noodzaak, om 

                                            
130 Maj Ariel VAINER (MPC), “Technology, Gender, and New Combat Roles: Forces along 
the Seperation Barrier”, 29 Nov 07: 1330-1415 tijdens ‘War and the Mind’, The Second 
IDF/Military psychology Center International Conference, 27-29 Nov 07, Netanya (ISR) 

131 Ariel VAINER, “Technology, Gender, and New Combat Roles: Forces along the 
Seperation Barrier” in “General information: War and the mind”, IDF/Military Psychology 
Center, November 2007, p.90. 

132 Maj Ariel VAINER (MPC), “Technology, Gender, and New Combat Roles: Forces along 
the Seperation Barrier”, 29 Nov 07. 
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vrouwen te kunnen fouilleren. Dat vrouwen ingezet worden 
voor functies die mannen niet willen uitoefenen, zoals deze van 
spotter, kan eveneens gezien worden als een inzet uit noodzaak. 
En terwijl vrouwen zich optrekken aan deze ‘gevechtsfuncties’ 
en de nabijheid van het ‘gevecht’133 stellen de aan de grens 
ingezette mannen: “De vrouwen verlagen onze status.”134  

In feite kan de plaats van de vrouwelijke militairen binnen het 
systeem van de veiligheidsmuur en -hekken gezien worden als 
een bijzonder goede metafoor voor de plaats van vrouwen en in 
het bijzonder vrouwelijke strijders binnen de IDF.  

 

d. De invloed van securitization op de positie van de vrouw in de 

Israëlische ‘civiele’ maatschappij  

 

Hoger werd al uitvoerig ingegaan op de plaats van vrouwen in 
de IDF. Maar de verwevenheid van het militaire en het civiele 
brengt met zich mee dat de positie van de vrouw binnen de 
IDF, ook zijn invloed heeft op de positie van de vrouw in de 
gemilitariseerde burgermaatschappij. Hoewel het 
oorspronkelijk de bedoeling was om dit werk te beperken tot de 
IDF, werd duidelijk dat het noodzakelijk was om de brug naar 
de civiele maatschappij te maken vanwege deze verwevenheid. 

In een eerste deel zullen we het hebben over de securitization 
van de moederrol in dienst van Israël, die tegelijk onderhevig is 
aan de patriarchale joodse maatschappij. Vervolgens zal de 
convertibiliteit van de militaire carrière naar een civiele carrière 
voor vrouwen vergeleken worden met deze voor mannen. 

                                            
133 Opnieuw zorgt het belang van de grens voor het opwaarderen van een positie tot een 
gevechtspositie. Tijdens de zomeroorlog tussen Hezbollah en Israël in 2006 werden de 
vrouwelijke soldaten van de Militaire Politie die ingezet werden om te patrouilleren rond de 
joodse dorpen aan de grens met Libanon, eveneens gevechtssoldaten genoemd. (Bar BEN-
ARI, “A Woman of Valor”, IDF, 1 August 2007.) 

134 Maj Ariel VAINER (MPC), “Technology, Gender, and New Combat Roles: Forces along 
the Seperation Barrier” 
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i. Moeders voor Israël 

 

Zoals al duidelijk werd, was de indiensttreding van vrouwen 
als dienstplichtigen in de IDF slechts één mogelijkheid om de 
ondersteunende rol die vrouwen hadden/hebben in de 
verdediging van Israël, in de praktijk uit te voeren. Na de 
dienstplicht werden vrouwen meestal nooit meer opgeroepen 
als reservisten, in tegenstelling tot de mannen, en konden ze 
zich wijden aan het moederschap dat vanuit een 
nationalistische visie een verderzetting was van hun taak in 
dienst van de natie. De militaire dienstplicht stond zelfs pas op 
de tweede plaats aangezien moeders, getrouwde en zwangere 
vrouwen, niet hoefden te starten aan hun dienstplicht.  

Hanna Herzog kadert de moeders voor Israël in het algemene 
kader van moeders van de natie, een beeld dat ingevoerd werd 
door het nationalisme op het einde van de 19e eeuw. Ze stelt dat 
de familie als instituut een nieuwe rol toebedeeld kreeg waarin 
vrouwen door hun functie als “reproducers” werden gezien als 
vertegenwoordigers van het collectief, moeders van de natie. 
Vrouwen worden gezien als verantwoordelijk voor het verder 
zetten van de natie via het baren van kinderen, het overdragen 
van de cultuur aan hen en het onderwijzen van een nieuwe 
generatie. Hanna Herzog stelt dat er een verband is tussen de 
rol van vrouwen als “reproducers” en hun onderwerping. Het is 
inderdaad zo dat het narratief van het moederschap als bijdrage 
aan de natie, zorgt voor de versterking van het rollenpatroon 
tussen man en vrouw. Een vrouw die voor de kinderen moet 
zorgen is tegelijk ook een vrouw die afhankelijk is van haar 
man:  

“The powerful sense of belonging and of contributing 
meaningfully to the group, which accompanies women’s role, 
blurs the discrimination and subjugation underlying the 
gendered division of roles. (..) Having more children increases 
women's dependence on men, and the preservation of this 
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traditional mothering role places an excessive burden on working 
women.”135 

 

Deze visie is ook overgenomen in het zionisme. Daarbij werd 
de narrative van moeders van de natie versterkt en in feite 
gesecuritiseerd omdat de natie zich moest verdedigen 
tegenover de Arabische massa. Ben Goerion schakelde in het 
begin van de jaren 1950 de vrouwelijke vruchtbaarheid in als 
wapen in een demografische oorlog. De demografische balans 
tussen Israël en de ‘Arabieren’ moest in evenwicht gebracht 
worden. Zoveel mogelijk kinderen krijgen werd een nationale 
plicht:  

“Increasing the Jewish birthrate is a vital need for the existence 
of Israel, and a Jewish woman who does not bring at least four 
children into the world is defrauding the Jewish mission”.136  

The national mission of "few against many."137  

 

Momenteel zijn de joodse Israëli’s deze oorlog aan het 
verliezen, een nachtmerriescenario voor de Israëlische overheid 
en in het bijzonder de rechterzijde van het Israëlische politieke 
spectrum.138 Deze situatie wordt in Israël algemeen aangeduid 

                                            
135 Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, Israel Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 

136 Simona SHARONI, “Gender and Military Occupation” in Esther FUCHS, ed., Israeli 
Women’s Studies: a Reader, Rutgers University Press, London, 2005, p.238. 

137 Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, Israel Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 

138 Pieter-Jan PARREIN, De OSLO-akkoorden: Palestijns nationalisme vs. Israëlische 
veiligheid, Koninklijke Militaire School, Brussel, 2003, p. 18-19 ; Hanna, HERZOG, op.cit.. 
Momenteel zijn er al 23,6% Palestijnse Israëli’s op een totale Israëlische bevolking van 7,23 
miljoen (CIA, “Israel”, CIA world factbook, geraadpleegd op 24 juni 2009.) en als je de West 
Bank en de Gazastrook meetelt, is er zelfs ongeveer een bevolkingsevenwicht tussen 
Palestijnen en joodse Israëli’s (CIA, “West Bank”, CIA world factbook, geraadpleegd op 24 
juni 2009 ; CIA, “Gaza Strip”, CIA world factbook, geraadpleegd op 24 juni 2009.) 
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als de demografische kwestie. De regering ondersteunt nog 
steeds deze politiek en verscherpte deze zelfs aan het begin van 
de jaren negentig:  

“The monthly children's grant that every family in Israel 
receives from the National Insurance Institute shows the same 
spirit. In the early 1990s, the grant for the first and second child 
was abolished. Although this was done as an economizing 
measure, it exposed the state's wish to support large families, 
with three or more children.”139 

 

De moedertaak is niet enkel een reproductieve taak, de moeder 
van de natie moet eveneens de zonen en mannen steunen die 
opgeroepen worden voor militaire dienst. Life in the shadow of 
war enhances the family’s importance.140 Nog steeds wordt het als 
de taak van de moeders gezien om hun zonen en echtgenoten te 
ondersteunen, no questions asked. Zo zei minister van Defensie 
Yizthak Mordechai in 1997 tegen vrouwen die opkwamen tegen 
de verdere bezetting van Zuid-Libanon door de IDF: "Mothers 
would do better if they use their energy to support the IDF officers and 
security ability of the army in Lebanon.”141 

 

ii. De convertibiliteit van de militaire rol naar een positie in de 

civiele maatschappij 

 

                                            
139 Hanna, HERZOG, op.cit. ; Hanna HERZOG, “The status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, in Esther FUCHS, ed., Israeli Women’s Studies: a Reader, Rutgers 
University Press, London, 2005, p.218-220. 

140 Hanna HERZOG, “The status of Jewish and Palestinian Women in Israel”, in Esther 
FUCHS, ed., Israeli Women’s Studies: a Reader, Rutgers University Press, London, 2005, 
p.218-220. 

141 Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, Israel Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 
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We hebben al aangeduid dat de grote rol van de IDF in de 
Israëlische maatschappij en het centraal stellen van de 
gevechtssoldaat binnen deze organisatie, er voor zorgt dat dit 
mannelijke militaire rolmodel eveneens een maatschappelijk 
rolmodel wordt - algemeen overgedragen via de universele 
dienstplicht - en zorgt voor het in stand houden en versterken 
van de algemene positie van mannen ten opzichte van 
vrouwen.142 Orna Sasson-Levy stelt:  

“The military has a special role in the ideological construction of 
patriarchy because of the major significance of combat in the 
construction of masculine identities and in the justification of 
masculine superiority.”143  

De hiërarchie die bestaat in de IDF die, zoals hierboven al 
gezien, wordt opgebouwd met de gevechtssoldaat als 
referentie, wordt vertaald naar het civiele leven doordat de 
positie ingenomen in de IDF de mate van “belonging and 
allegiance to the state” bepaalt. Dit omdat: “Military service is still 
perceived in Israel as the fundamental expression of the individual’s 
commitment to the state, and civic virtue is constructed in terms of 
military virtue. “144  

De status van de vrouw binnen de IDF weerspiegelt zich 
binnen de civiele maatschappij doordat deze gemilitariseerd is. 
Dit is problematisch aangezien vrouwen nog steeds geen 
toegang hebben tot de gevechtsfuncties die ook voor mannen 
het grootste civiele kapitaal opleveren, namelijk de echte 

                                            
142 De fighter wordt volgens Gal Levy en Orna Sasson-Levy voorgesteld als het 
typevoorbeeld van de “good citizen”. Dit ideaalbeeld zorgt mee voor het verder 
marginaliseren van al gemarginaliseerde groepen in de Israëlische maatschappij, zoals de 
Palestijnse Israëli’s die geen dienstplicht doen en de Israëlische vrouwen die grotendeels 
uitgesloten zijn uit de categorie van echte fighters.(Gal LEVY & Orna SASSON-LEVY, 
“Militarized socialization, military service, and class reproduction: the experiences of Israeli 
soldiers”, Sociological Perspectives, Volume 51, Issue 2, 2008, p.354-356.) 

143 Orna SASSON-LEVY, “Constructing identities at the margins: Masculinities and 
Citizenship in the Israeli Army”, Sociological Quarterly, summer 2002, p.358. 

144 Orna SASSON-LEVY, “Gender Performance in a Changing Military”, in Esther FUCHS, 
ed., Israeli Women’s Studies: a Reader, Rutgers University Press, London, 2005, p.267. 
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gevechtsfuncties zoals de gevechtsinfanterie, het pantserwapen 
en de sayaret. Dus ook voor personen die niet van plan zijn om 
een militaire carrière uit te bouwen, is het interessant om te 
kunnen stellen je dienstplicht te hebben gedaan in de 
gevechtseenheden en dat je reservist bent in een 
gevechtseenheid. Tijdens een jobinterview is er steeds de vraag: 
“What was your part in the army?'”145 Daarnaast zijn het deze 
eenheden die het meeste uitzicht geven op een doorgroei 
binnen het leger zelf, functies die opnieuw nog meer civiel 
kapitaal opleveren. Het belang om een zo groot mogelijk 
militair kapitaal op te bouwen is niet te onderschatten in Israël 
aangezien bijna alle officieren met een actieve militaire carrière 
een tweede carrière starten in de burgerij vanwege de relatief 
snelle op pensioenstelling (ze blijven wel actief in de reserve). 
In de IDF ligt de leeftijdslimiet voor de pensionering op 45 jaar. 
Daarom ook is de militaire carrière relatief steil: de minimale 
leeftijd voor de graad van kolonel is 33 jaar, deze voor generaal 
36.146 Het militaire kapitaal dat zowel bestaat uit de functie als 
de behaalde graad, bepaalt de toegang tot “concrete and 
symbolical social resources” in het burgerleven.147 “This hegemony 
(van de combat soldier) is expressed through a wide range of 
phenomena such as economic benefits for combat soldiers, their 
symbolic social and political power, (...),...”148 Er bestaat een 
opvallende correlatie tussen ‘het gemaakt hebben in het leger’ 
en topfuncties in het bedrijfsleven en in de politiek. 

  

De vrouwen die dienst nemen in gevechtseenheden geven de 
convertibiliteit tussen de militaire positie en de latere positie in 

                                            
145 Email-interview met Israëlische burger, 13 augustus 2009. 

146 Pierre RAZOUX, Tsahal: Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, Paris, 2006, 
p.103. 

147 Orna SASSON-LEVY, “Gender Performance in a Changing Military”, in Esther FUCHS, 
ed., Israeli Women’s Studies: a Reader, Rutgers University Press, London, 2005, p.267. 

148 Orna SASSON-LEVY, “Constructing identities at the margins: Masculinities and 
Citizenship in the Israeli Army”, p.360. 
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het burgerleven aan als reden voor hun keuze om te dienen in 
deze eenheden. “Je rang en je prestaties in het leger worden in 
je CV vermeld en zijn van invloed op je verdere carrière. 
Daarom willen steeds meer vrouwen zich in het leger meten 
met hun mannelijke collega’s en een gevechtsfunctie 
verwerven.”149 Maar Orna Sasson-Levy stelt dat het 
gevechtssoldaat zijn, voor de weinige vrouwen die het doen, 
niet dezelfde voordelen oplevert als voor hun mannelijke 
collega’s. De convertibiliteit bij vrouwen is lager omdat ze geen 
deel uitmaken van de old boys’ networks:  

“The IDF is a source of recruitment for managers in business 
and industry, and a channel of political mobility - but primarily 
for males. Women are not part of the old boys' network that 
coalesces in the army and is carried over into civilian life.”150  

Een belangrijk deel van dit old boys’ network wordt gevormd 
door het systeem van reservisten waar hoofdzakelijk mannen 
actief in zijn. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom zoals 
Orna Sasson-Levy vaststelt:  

“in spite of the cultural capital and prestige earned in their semi-
combat roles, they (de vrouwen) do not have more social or 
political power than women soldiers who served in traditional 
feminine roles. Even women in the highest ranks in the military 
are not mobilized into powerful economic or political positions 
after their release. This in contrast to men, who find the military 
elite to be a convenient trajectory toward high-status roles in 
Israeli politics and economy. The power that women soldiers 
acquire through their military service is temporary and localized, 
as it does not lead them to positions of power, either in the 
military or in civilian life.151  

                                            
149 Simone KORKUS, “Rambovrouwen van Israël”, Knack, 14 mei 2008. 

150 Rachel SHABI, “The fight to not fight”, The Guardian, 17 April 2006 ; Hanna, HERZOG, 
“Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian Women in Israel”, Israel 
Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 

151 Orna SASSON-LEVY, “Constructing identities at the margins: Masculinities and 
Citizenship in the Israeli Army”, Sociological Quarterly, summer 2002, p.360. 
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De enige uitzondering op deze regel die ik kon vinden, is het 
geval van brigade-generaal Miri Regev. Zij was het ‘gezicht van 
de ‘Tweede Libanese Oorlog’ in Israël als IDF spokesperson (let 
op de ge-degender-de functiebeschrijving). En hoewel dit geen 
gevechtsfunctie is, was het wel een bijzonder belangrijke en 
publieke functie die werd toevertrouwd aan een vrouw.152 De 
aandacht voor haar in de media bleek een ideale opstap te zijn 
voor een zitje in de Knesset. Ze werd in februari 2009 voor 
Likoed verkozen als lid van de Knesset.153  

Deze uitzondering neemt niet weg dat de meerderheid van de 
vrouwen (en relatief onproportioneel veel ten opzichte van 
mannen) zowel in de IDF als in het burgerleven traditionele 
‘vrouwelijke jobs’ uitoefenen. Bovendien blijken ‘militaire 
vrouwelijke functies’ zoals secretaresse, administratief 
bediende, sociaal werkster, verpleegster en lerares, parallel te 
zijn aan de vrouwelijke beroepen op de Israëlische 
arbeidsmarkt die gebaseerd zijn op de perceptie van vrouwen 
als caretakers.154 Zo zijn het merendeel van de lagere ambtenaren 
in burger vrouwen (zoals secretaresses) terwijl ze slechts een 
beperkt aantal topfuncties innemen.155 Militaire vaardigheden 
zoals leiding geven worden gezien als de beste basis voor het 
managen van burgerbedrijven, wat opnieuw zorgt dat degene 
die het ‘gemaakt hebben in het leger’ ook hier het merendeel 
van de belangrijkste functies kunnen vastkrijgen. Bijkomend 
zorgt dit voor een verdere reproductie van ditzelfde stereotype 
beeld.156  

                                            
152 Ruth EGLASH, “Women at war”, The Jeruzalem Post, 3 August 2006. 

153 Knesset, “Miri Regev, Likud”, Knesset, geraadpleegd op 5 augustus 2009. 

154 Orna SASSON-LEVY, “Constructing identities at the margins: Masculinities and 
Citizenship in the Israeli Army”, Sociological Quarterly, summer 2002, p.370. 

155 Arie CASPIE, “Wasted Women”, The Jerusalem Report, 3 October 1991. 

156 Hanna HERZOG, “The status of Jewish and Palestinian Women in Israel” in Esther 
FUCHS, ed., Israeli Women’s Studies: a Reader, Rutgers University Press, London, 2005, 
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In de politiek is er een gelijkaardig effect. Wie beter dan een 
oude topmilitair kan er een land leiden waarin veiligheid of 
juist het gepercipieerde gebrek aan veiligheid, centraal staat? 
Veel functies binnen de Israëlische regering(en) worden 
ingenomen door mannen die het gemaakt hebben in het leger 
en die pas op latere leeftijd in de politiek gestapt zijn. Dit 
zorgde er o.a. voor dat er tot 1992 geen vrouwen zetelden in het 
belangrijkste comité van de Knesset, het Foreign Affairs and 
Security Committee. Hanna Herzog versterkt dit feit nog door de 
opmerking te maken dat op lagere politieke niveaus topfuncties 
eveneens slechts zelden worden ingevuld door vrouwen.157 

 

Het contradictorische is ook dat vrouwen die gevechtsfuncties 
willen invullen, om in te gaan tegen de dominantie van 
mannen,158 (een dominantie die ze verkrijgen doordat deze 
functies meer kansen geven op hogere posities binnen leger en 
maatschappij) in feite mee de voordelen die deze functies geven 
aan mannen binnen de maatschappij onderschrijven. Orna 
Sasson-Levy schrijft: 

“Women who serve in nontraditional roles are of special interest 
to my research because of their ambivalent position in the 
military: on the one hand, they occupy the most prestigious 
positions that women soldiers can hold in the army - they teach 
combat soldiers how to use their weapons, drive a tank, and shoot 

                                                                                                               

p.215 ; Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, Israel Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 

157 Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, Israel Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 

158 Deze achterliggende gedachte is zeker één van de grootste motieven naast de meer 
algemene van “het willen maken” aangezien het vooral vrouwen van de seculiere 
asjkenazim-middenklasse zijn die school liepen in de betere middelbare scholen van Israël 
die willen dienen in gevechtsfuncties.(Orna SASSON-LEVY, “Constructing identities at the 
margins: Masculinities and Citizenship in the Israeli Army”, Sociological Quarterly, summer 
2002, p.370.) 
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a missile - yet, at the same time, the structure, culture, and 
policies of the military perpetuate dichotomous gender differences 
and continually emphasize that they are the “women” within the 
system, rather than an integral part of it.”159  

 

Bovendien worden de gevechtsfuncties en in het verlengde de 
IDF niet vrouwvriendelijker gemaakt maar worden de vrouwen 
in de gevechtsfunctie, volgens Orna Sasson-Levy, als het ware 
geïndoctrineerd door de IDF als instelling met een 
vrouwonvriendelijke, mannelijke militaristische ideologie. Dit 
komt eveneens tot uiting in het fysieke aangezien volgens haar 
vrouwelijke soldaten in ‘non-traditional army roles’ dikwijls het 
gedrag, houding en taalgebruik van mannelijke 
gevechtssoldaten overnemen.160 Wanneer ze startte met haar 
onderzoek ging ze er van uit dat het toelaten van vrouwen tot 
gevechtseenheden volledig staatsburgerschap zou garanderen, 
net zoals dat het geval is voor mannen. In de plaats hiervan 
ontdekte ze dat dit geen gelijkheid bracht aangezien vrouwen 
in gevechtseenheden volledig de mannelijke manier van doen 
kopieerden en zelfs hun houding ten opzichte van andere 
vrouwen. De vrouwen die het maakten in de ‘non-traditional 
army roles’ begonnen, net zoals de mannen, andere vrouwen als 
minderwaardig te aanzien.161  

 

 

De verschillende hierboven beschreven dynamieken zorgen 
telkens voor een ondersteuning en mogelijks de verderzetting 
van een rollenpatroon tussen man en vrouw binnen de IDF en 
de Israëlische maatschappij dat tegenwoordig slechts een 
                                            
159 Orna SASSON-LEVY, op.cit., p.370. 

160 Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 
2008. 

161 Ruth EGLASH, “Women at war”, The Jeruzalem Post, 3 August 2006. 
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beperkte relevantie meer heeft en vooral kan gezien worden als 
het bevestigen van een voor de mannen voordelige situatie. De 
sterkte van het rollenpatroon waarbij de mannelijke 
gevechtssoldaat centraal staat en de vrouw deze dient te 
ondersteunen, is dat indien je er als vrouw tegenin wil gaan 
door een gevechtsfunctie op te nemen of je dienstplicht niet te 
doen, het in feite ondersteunt.  

 

 

3.3. Het gebruik van vrouwelijke militairen als 

antithese van de Israëlische mannelijke 

gevechtssoldaat 

 

Vrouwen worden niet enkel in een tweederangsrol ten opzichte 
van de mannelijke gevechtssoldaten geduwd door de IDF, ze 
worden ook actief uitgespeeld in deze rol in de publieke 
communicatie van de IDF en dit als antithese van de agressieve 
fighter, hoofdzakelijk voor een buitenlands publiek. 

De figuur van de sterke, agressieve mannelijke gevechtssoldaat 
is voornamelijk bedoeld voor intern Israëlisch gebruik. De 
figuur van de vrouwelijke militair en zelfs deze van de 
vrouwelijke gevechtssoldaat wordt gebruikt in de 
communicatie van de IDF naar de internationale gemeenschap 
toe. Dit neemt niet weg dat de vrouwelijke gevechtssoldaten 
eveneens een antwoord zijn op een interne vraag vanuit de 
hoek van personen die strijden voor gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen binnen Israël. In feite worden vrouwelijke 
gevechtssoldaten dus ingezet voor zowel de internationale PR 
van de IDF, als voor binnenlands gebruik en zodoende 
uitgespeeld op twee verschillende PR-fronten op twee 
verschillende wijzen en voor twee verschillende doelen. Voor 
binnenlands gebruik worden vrouwelijke strijders 



Women: Warriors for Israel? De band tussen leger en maatschappij 

    86 

hoofdzakelijk gelijkgesteld met de (agressieve) mannelijke 
strijders, voor buitenlands gebruik als de antithese van deze.162 

Israël is zeker niet het enige land dat gebruik maakt van 
vrouwelijke militairen om een zeker internationaal imago te 
verkrijgen of om dit te verbeteren. Wat wel bijzonder is, is dat 
dit zeer expliciet gebeurt tegenover een internationaal 
doelpubliek doordat de regionale politiek wereldpolitiek is.  

In dit hoofdstuk zal eerst de connectie tussen vrouwen en vrede 
aangeduid worden en een toepassing hiervan door de IDF in 
zijn internationale communicatie bekeken worden. In een 
tweede punt bespreken we hoe de IDF vrouwelijke militairen 
uitspeelt als lustobject, met als doel het beeld van de IDF en 
Israël te verbeteren ten opzichte van een internationaal publiek. 

 

a. Vrouwen en vrede 

 

Iets wat in mijn onderzoek voor dit werk meermaals 
terugkwam, was de band tussen vrouwen en vrede die door 
verschillende legers wordt uitgespeeld. Het is niet de bedoeling 
om in deze studie het mechanisme te verklaren dat achter dit 
beeld zit, maar wel te duiden op het gebruik van dit archetype 
binnen of met betrekking tot een militair kader. Deze band 
heeft consequenties bij de inzet van vrouwen in militaire 
operaties, meer bepaald wat betreft gender equality. Via dit 
archetype worden vrouwelijke militairen, zelfs bij inzet in 
operaties in vijandig terrein, verbonden met een zorgend en 
ondersteunend beeld. En als vrouwen vrede betekenen dan zal 
de gewelddadigheid van de militaire operatie wel meevallen, 
“als er vrouwen zijn zal het wel niet zo erg zijn”. Binnen het 
hierboven geschetste beeld wordt aangenomen dat vrouwen 
toch niet zo wreed zijn als mannen, wat opnieuw veronderstelt 
dat ze een matigende invloed op een conflict hebben. De band 
                                            
162 Internationaal speelt het thema van gender equality natuurlijk ook voor een deel. 



Women: Warriors for Israel? De band tussen leger en maatschappij 

    87 

tussen vrouwen en vrede is op zichzelf een tegenvoorbeeld van 
gender mainstreaming. Door vrouwen te verbinden met vrede, 
worden ze via narratives in een niet-combatante militaire taak 
geduwd. 

Het is niet verwonderlijk dat ook het Israëlische leger in zijn 
internationale communicatie hiervan gebruik maakt. Een 
duidelijk voorbeeld163 hiervan is het verschil tussen de beelden 
gebruikt op de Hebreeuwse en Engelse versie van de IDF-
website, zoals opgemerkt door Robert Mackey op zijn blog op 6 
januari 2009, op het hoogtepunt van de gevechten tussen de 
IDF en Hamas tijdens operatie Cast Lead. Het spreekt voor zich 
dat de Engelstalige website in de eerste plaats gericht is op een 
internationaal publiek terwijl de Hebreeuwse de nationale PR 
moet verzekeren. Robert Mackey wees er op dat de banner van 
de Hebreeuwse versie een biddende religieus-zionistische 
soldaat toonde terwijl de Engelse versie een verleidelijk 
kijkende vrouwelijke militair. Deze banner verandert constant 
en toen hij de website in januari 2009 bezocht toonden de eerste 
zeven foto’s van de Engelstalige versie vrouwelijke militairen in 
soms bijzonder artistieke poses (zoals de coverfoto van dit 
werk), nooit dreigend. De reeks foto’s op de Hebreeuwse versie 
had slechts één vrouw in de eerste zeven foto’s en promoot de 
IDF ten opzichte van de Israëli’s op een mannelijkere en 
agressievere manier, in overeenstemming met het centraal 
stellen van de (mannelijke) gevechtssoldaat.164 Momenteel is het 
nog altijd zo dat de Engelse site van de IDF ‘vrouwelijker’ naar 
buiten wil komen dan de Hebreeuwse. De foto’s in de banner 
van de twee versies van de IDF-site (gecheckt in september 
2009) zijn ongeveer dezelfde met uitzondering van het feit dat 
in de Engelse versie duidelijk foto’s met vrouwen werden 

                                            
163 Een mogelijks ander voorbeeld kan gezien worden in het verzorgen van de internationale 
PR tijdens operatie Cast Lead door een vrouwelijke majoor. (Eduardo MISSRI, “IDF 
Spokesperson Comments on Operation Cast Lead”, IDF, 30 December 2008.) 

164 Robert MACKEY, “Online, Two Pictures of the Israeli Military”, The New York Times 
News Blog, 6 January 2009 ; “Beautiful green-eyed soldiers wage PR battle for IDF”, 
Haaretz, 8 January 2009. 
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toegevoegd. Zo waren op de Hebreeuwse site 13 van de 70 
foto’s gebruikt in de banner foto’s van vrouwelijke militairen, 
terwijl er op de Engelse site 19 foto’s van vrouwen stonden op 
een totaal van 78. Maar dat dit een duidelijk bewuste strategie 
is, blijkt vooral uit het feit dat de vier eerste foto’s op de Engelse 
site van vrouwelijke militairen zijn, terwijl op de Hebreeuwse 
slechts 1 op 4. In de eerste tien foto’s zijn er respectievelijk 8 en 
3 van vrouwelijke militairen op de Engelse en Hebreeuwse 
site.165 

 

Om te wijzen op de internationale tendens om vrouwen en 
vrede te verbinden in een militair kader willen ik nog twee 
voorbeelden aanhalen. Een voorbeeld van het Britse leger in 
Afghanistan en het beeld dat naar voren wordt gebracht bij een 
wervingscampagne van de Belgische Defensie gebaseerd op 
resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad.166 

Ondanks het grote aantal gesneuvelde Britse militairen in 
Afghanistan - begin augustus 2009 waren het er 192 - is er tot 
nu toe slechts één vrouwelijke militair gesneuveld. De reden 
hiervoor is dat de Britse overheid nog steeds geen vrouwen 
toelaat bij de gevechtstroepen. Tegelijk toont haar dood dat niet 
enkel de troepen in ‘de eerste lijn’ gevaar lopen. De Britse 
militaire, een korporaal van een Psychological Operations Support 
Element van het Intelligence Corps, sneuvelde toen het voertuig 
waarin ze zat werd getroffen door een improvised explosive device 

                                            
165 Engelse website IDF, geraadpleegd op 17 september 2009 ; Hebreeuwse website IDF, 
geraadpleegd op 17 september 2009. 

166 1325 omvat twee basisgedachten. Ten eerste, het aanklagen van het grote aantal 
vrouwen (en kinderen) die dikwijls de grootste slachtoffers zijn van een conflict, terwijl er 
slechts weinig rekening gehouden wordt met hen. Daarom bepleit de VN het invoeren van 
een gender perspective in alle acties rond het herstellen van de vrede. Ten tweede moeten 
vrouwen beter vertegenwoordigd zijn “in all decision-making levels in national, regional and 
international institutions and mechanisms for the prevention, management, and resolution of 
conflict.” Daaruit volgend vraagt de VN om de rol van vrouwen in “United Nations field-based 
operations” te vergroten waaronder dus deze in militaire of door militairen bijgestane 
operaties. (VN-Veiligheidsraadresolutie 1325, 31 October 2000.) 
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(IED). Ze sprak Pashtu en werkte aan de zijde van de SAS.167 
Victoria Basham stelde vast dat ondanks het feit dat ze zichzelf 
voorstelde als een professional, een militair en “that she actively 
contributed intelligence that is likely to have led to violence and 
deaths”, ze voorgesteld wordt als een vrouw die vrede 
probeerde te brengen. Ze wordt vanwege haar vrouw-zijn het 
statuut van warrior ontnomen: 

“Her role in Afghanistan is not one of violent intervention but of 
offering local Afghanis “hope and confidence that they might 
eventually enjoy peace, progress and prosperity”. As 
‘empathetic’ and perhaps even ‘motherly’ she is denied the 
agency to be ‘warrior- like’ by gender norms (..) Men are 
natural-born killers, women are not.”  

De foto die de pers en de overheid hoofdzakelijk gebruikten in 
artikels rond haar dood was haar trouwfoto, waar ze als vrouw 
stond afgebeeld in haar witte trouwjurk naast haar man in 
militair uniform. Volgens Victoria Basham is de keuze om deze 
foto te nemen bedoeld om haar af te schilderen als een 
slachtoffer van geweld en niet als een actieve deelnemer aan 
daden van geweld. De vrouwelijke militair wordt als vrouw 
verbonden met vrede :  

Sarah Bryant may have been a soldier but she was also a bride 
and a woman trying to bring peace and prosperity to other 
women. Her death is extra-ordinary because no matter what she 
contributed to the military and no matter that she even died 
making those contributions, her embodiment means she is 
remembered as a victim of violence, not an active perpetrator of 
it.168 

                                            
167 icasualties.org, “British casualties in OEF”, geraadpleegd op 6 augustus 2009 ; 
Cassandra Jardine, “Mourn Sarah Bryant as a soldier, not a woman”, The Telegraph, 20 
June 2008 ; Alastair Taylor, “The shattered husband of tragic Army girl Sarah Bryant 
declared yesterday: “She was an awesome soldier who died doing the job she loved.”, The 
Sun, 20 June 2008. 

168 Victoria Basham, “From ‘Bride to Body Bag’: The Death of Corporal Sarah Bryant and the 
Gendered ‘War on Terror’”, e-International Relations, 30 June 2009. 
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Een ander voorbeeld van deze archetypische band tussen 
vrouwen en vrede is de wervingscampagne van de Belgische 
Defensie in juni 2009 die kaderde in VN-
Veiligheidsraadresolutie 1325 en die dezelfde ondertitel 
“Vrouwen, vrede en veiligheid” gebruikte.169 De band tussen 

vrouwen en vrede 
wordt niet enkel in de 
ondertitel gelegd 
maar ook in de kop 
van de affiche die 

vrouwen 
uitdrukkelijk 

verbindt met 
vredesoperaties. Peace 
operations is een term 
die hoofdzakelijk 
gebruikt wordt in het 
kader van een inzet 
als VN-blauwhelm, 
de term crisis response 
operations (CRO’s) 
wordt tegenwoordig 
algemeen gebruikt. 
Het beeld op de 
affiche weerspiegelt 
de operationele 

noodzaak van 
vrouwen om een 
beter contact met de 
plaatselijke bevolking 
te krijgen. Maar de 

affiche had ook een bijzonder goede timing. Ze spreekt 

                                            
169 VN, VN-Veiligheidsraadresolutie 1325, 31 October 2000 ; Belgische Federale Overheid, 
op.cit. ; “Engageer je!”, Metro, 19 juni 2009, p.10. 

Affiche en publiciteit in Metro (Belgische Federale 
Overheid,“Campagne ministerie van Landsverdediging: 
Vrouwen, vrede en veiligheid”, Fedweb.be, 16 juni 2009 ; 
“Vrouwen spelen een belangrijke rol in vredesoperaties: 
Engageer je!”, Metro, 19 juni 2009, p.10.) 
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specifiek vrouwen aan om zich te engageren voor Defensie. Dit 
terwijl er een gender-problematiek bestaat bij de huidige 
rekrutering aangezien deze rekrutering zich vooral toespitst op 
gevechtsposities. Deze posities spreken de Belgische 
vrouwelijke kandidaat-rekruten duidelijk minder aan.170 
Trouwens, de (Belgische) militairen die in (vredes)operaties 
worden ingezet, komen hoofdzakelijk uit gevechtseenheden (of 
uit gevechtssteun-eenheden die zoals in het geval van de 
artillerie als lichte infanterie worden ingezet.) Dit maakt ook 
dat vrouwen “die overwegend logistieke, administratieve of 
niet-technische functies uitoefenen” minder goed 
vertegenwoordigd zijn in operaties. In 2007 was 4,9% van de 
deelnemers in buitenlandse opdracht vrouw, terwijl ze 8,3% 
van de Belgische Defensie uitmaken.171  

 

Er kan vastgesteld worden dat er sprake is van het verbinden 
van vrouwen en vrede in de communicatie rond vrouwen in 
Defensie en ook het Israëlische leger maakt hiervan gebruik. 

  

b. De IDF-babes 

 

De IDF en de Israëlische regering maken ook gebruik van hun 
vrouwelijke militairen om, op een eerder primaire manier, 
hoofdzakelijk bij een mannelijk doelpubliek, steun te verkrijgen 
voor hun beleid of om als bliksemafleider te dienen voor 
netelige kwesties. Daarbij worden vrouwelijke militairen of ex-
militairen uitgespeeld als lustobject. Op deze manier wordt het 
militaire letterlijk geromantiseerd, je zou kunnen stellen dat 

                                            
170 Interview Belgische officier DG HR op 22 juni 2009 ; Pieter DE CREM, “Politieke 
oriëntatienota”, Ministerie van Landsverdediging, 2008, p.1, 10. 

171 “Analytisch rapport betreffende de situatie van mannen en vrouwen bij Defensie 2008”, 
DGHR-Belgische Defensie, 2008, p.6, 8. 



Women: Warriors for Israel? De band tussen leger en maatschappij 

    92 

vrouwen op deze manier vrede uitstralen maar op een in de 
eerste plaats sexy manier. 

Blijkbaar zijn de meer recente voorbeelden te plaatsen in een 
lange traditie binnen de IDF. Zo was het acroniem voor het 
vrouwenkorps, CHEN, het Hebreeuwse woord voor 
‘(vrouwelijke) gratie’. Volgens Susan Sered werd binnen CHEN 
ook grote nadruk gelegd op het uiterlijk. Zo werden de jonge 
rekruten geadviseerd om hun voorkomen te verbeteren en te 
verzorgen omdat zij de IDF representeren en er daarom 
attractief moeten uitzien:  

“As national symbols, IDF women are expected to be attractive. 
Female attractiveness in IDF culture is comprised of two 
overlapping components: neatness and sexuality.”172 

Nog steeds worden vrouwelijke militairen gebruikt als handige 
propaganda of als afleidingsmiddel. Een mooi voorbeeld was de 

                                            
172 Susan SERED, What makes women sick? Maternity, modesty, and militarism in Israeli 
society, University Press of New England, Waltham, 2000, p.78. 

Miss Israël 2009 en schoonheidskoningin van de Israëlische Marine, Adi Rodnitzki (Rani 
SNEH, “Israel Navy’s Beauty Queen”, IDF, 23 March 2009.) 
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bijzonder goede timing van een artikel over Miss Israël die haar 
dienstplicht deed binnen de Israëlische Marine met een 
bijhorende mooie fotoshoot (zie foto hierboven). De reportage 
verscheen drie dagen nadat het Israëlische leger in opspraak 
was gebracht in een artikel in Haaretz op 20 maart 2009. De 
Israëlische krant had interne kritiek van militairen op de acties 
van de IDF in de Gazastrook tijdens operatie Cast Lead naar 
buiten gebracht. Deze militairen, allemaal gevechtssoldaten en -
officieren, hadden een voordracht gegeven over hun 
wedervaren tijdens operatie Cast Lead voor een publiek van 
gegradueerden van een voorbereidingsprogramma op dienst in 
de IDF (in gevechtsfuncties). Hierin kwam een beeld van een 
onethisch en inhumaan IDF naar buiten dat weinig rekening 
hield met de Palestijnse burgerbevolking en zelfs intentioneel 
burgers afmaakte.173 Drie dagen na het verschijnen van het 
artikel in Haaretz werd op 23 maart 2009 op de website van de 
IDF heel nadrukkelijk een artikel gepost met als titel “Israel 
Navy’s Beauty Queen” waarin het verhaal wordt verteld van 
miss Israël 2009, Adi Rodnitzki, die haar dienstplicht doet als 
korporaal bij de Marine. Alle bezoekers van de IDF-website die 
naar aanleiding van het schandaal rond Cast Lead op zoek 
waren naar meer informatie, kwamen eerst bij miss Israël 
terecht, de perfecte bliksem(aandachts)afleider.  

Bovendien blijkt uit het artikel rond miss Rodnitzki dat de 
algemene representatiefunctie van vrouwen allerminst 
begraven werd na het opdoeken van CHEN. In het artikel 
wordt de Marine “the most presentable Corps in the IDF” 
genoemd. In de inleiding van het artikel wordt verder zonder 
verpinken gesteld: “Even less surprising is the fact that she serves 
as the secretary of the head of the Foreign Relations, whose job it is to 
present the Navy to the world.”174  

 
                                            
173 Amos HAREL, “Shooting and crying”, Haaretz, 20 March 2009. 

174 Rani SNEH, “Israel Navy’s Beauty Queen”, IDF, 23 March 2009 ; Robert MACKEY, “The 
War Over Gaza Continues Online”, The New York Times News Blog, 24 March 2009. 
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Een ander bekend - en zelfs letterlijk en figuurlijk minder 
bedekt - voorbeeld van de inzet van militaire babes is de 
reportage in het julinummer 2007 van Maxim, het bekende 
mannenblad. Het Israëlische consulaat-generaal in New York 
besloot om een fotoshoot te organiseren met modellen die zich 
voorstelden als oud-militairen van de IDF, dit omdat “Israel’s 
image among New York men aged 18-38 is lacking.” Binnen Israël 
kwam heel wat kritiek tegen de reportage met als titel “Women 
of the IDF”. Maar het doel was volgens de mannelijke 
spokesperson van het consulaat om de perceptie over Israël te 
veranderen. “Israel is viewed as a very macho society. We want to 
show that we are a normal society like others.”175 Natuurlijk, de 
beste manier om niet macho over te komen is een reportage in 
een mannenblad over vrouwen in bikini met als tekst “They’re 
drop-dead gorgeous and can take apart an Uzi in seconds.”176 

 

3.4. Maatschappelijke verschuivingen in de IDF en 

hun invloed op de positie van de vrouwelijke 

militair 

 

De mogelijkheid voor vrouwen om binnen de IDF 
gevechtsfuncties uit te oefenen is zich aan het openen maar 
tegelijk is er een nieuwe bedreiging voor hun positie. De 
nationalistische religieuzen, gekenmerkt door hun kippah 
serugah (gehaakt keppeltje), en in veel mindere mate de 
haredim, winnen steeds meer terrein binnen de IDF en 
ondergraven het seculiere karakter ervan. Hun maatschappij is 
er een van sterke scheiding tussen man en vrouw. Een 
religieuzer IDF betekent een IDF waar de positie van de man 
extra versterkt wordt en waar er weer een grotere scheiding 

                                            
175 Julie A. SERGEL, “Redefining the Israeli Defense Force’s Feminine side”, geraadpleegd 
op 22 juni 2009. 

176 
http://www.maximonline.com/girls_of_maxim/girl_template_magnified.aspx?id=1296&ind=0 
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tussen mannen en vrouwen is. In het bijzonder is dit van belang 
voor de positie van vrouwelijke militairen in gevechtseenheden 
- die zo populair zijn bij de religieuzen - omdat dit de verdere 
opening van deze voor vrouwen zou kunnen tegenhouden. De 
toelating van vrouwen tot ‘gevechts’eenheden aan het einde 
van de jaren negentig zorgde er voor dat gender-relaties een 
issue werden voor de religieuzen omdat zij er een probleem van 
maken dat in gevechtseenheden mannen en vrouwen 
noodzakelijkerwijs dicht in elkaars buurt moeten opereren (bijv. 
in een pantservoertuig). Dit gaat in tegen de wetten van 
zedelijkheid (tzeniyut in de joodse wet) aangezien contacten 
tussen beide seksen moeten beperkt worden, zeker vóór het 
huwelijk.177 Als illustratie kan de uitspraak van de hoofdrabbijn 
van de IDF wel tellen, een uitspraak die hij deed op een 
conferentie in juni 2009: “I personally think that a priori, women 
should not serve in the army.” Hij kreeg vooral kritiek omdat hij 
dit gezegd had in zijn functie als IDF-rabbijn, niet zozeer omdat 
de inhoud als ongepast werd gezien. De meeste orthodoxe 
(religieus zionistische) rabbijnen, waaronder zijn voorgangers 
in deze functie, zouden het met hem eens zijn.178 

  

Vanaf zijn oprichting werden de IDF gecontroleerd door de 
asjkenazim, de joden van West- en Oost-Europese oorsprong 
die het grootste deel van de hogere en middenklasse vormen in 
Israël. Zij bekleden ook de belangrijkste posities binnen de 
politiek en van de kern van de IDF, de gevechtseenheden. Het 
zijn net deze asjkenazim die de moraliteit en het nut van de 
inzet van de Israëlische strijdkrachten in twijfel zijn gaan 
trekken. Dit begon met de Yom Kippoeroorlog, waarin het 
imago van de IDF een ferme knauw had gekregen en zette zich 

                                            
177 Stuart A. COHEN, “Tensions Between Military Service and Jewish Orthodoxy In Israel: 
Implications Imagined and Real”, Israel Studies, Vol.12, Iss.1, spring 2007, p.105, 112, 117-
118. 

178 Anshel PFEFFER, “Angry MKs demand top IDF rabbi ousted for comments on women”, 
Haaretz, 3 July 2009. 
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verder met de daarop volgende verbreding van de toegang tot 
de IDF, met het gecontesteerde offensief in Libanon in de jaren 
tachtig, de militair oneervolle inzet tijdens de Intifada en de 
blijvende bezetting van de Palestijnse Gebieden.179  

Bovendien is de Israëlische maatschappij ook onderhevig aan 
een algemene trend in de Westerse wereld naar meer 
individualisering.180 Voor de IDF betekent dit dat hoofdzakelijk 
seculiere en hoger opgeleide jongeren, in het bijzonder de 
asjkenazi-jeugd, een functie willen uitoefenen die voor henzelf 
een meerwaarde betekent. De militaire dienst wordt in de eerste 
plaats bekeken als een mogelijkheid tot zelfverwezenlijking en 
het verbeteren van de eigen ontwikkeling in plaats van te 
streven naar de traditionele militaire ethos in dienst van Israël. 
Dit maakt dat de asjkenazim hoofdzakelijk willen toetreden tot 
elitegevechtseenheden en, indien dit niet lukt, verkiezen ze een 
niet-gevechtspositie die hen persoonlijk iets oplevert. Zo zijn ze 
steeds meer vertegenwoordigd in high tech 
oorlogsvoeringsystemen. De trend tot individualisering 
weerspiegelt zich ook in het feit dat steeds meer mannen en 
vrouwen het leger zien als een hinderpaal in de carrière. 
Daardoor proberen ook meer mannen onderuit te komen aan 
de dienstplicht. Cijfers tonen aan dat het aantal mannen dat 
zich liet vrijstellen van legerdienst steeg van 20% in 1995 tot 
33% in 2007181. De gewone gevechtsfuncties zoals de 

                                            
179 The Associated Press, “IDF hires investigators to spy on suspected draft dodgers”, 
Haaretz, 18 March 2009. 

180 Cohen relativeert toch ook zelf deze individualiseringstrend enigszins door te stellen dat 
het beeld van de fighter in dienst van de joodse staat ondanks de individualisering van de 
maatschappij toch nog steeds een aantrekkelijk beeld is. Zo reageerden reservisten 
overweldigend op hun oproep voor emergency combat duty in de zomer van 2006 toen de 
oorlog met Hezbollah al een week bezig was. Bovendien is er ondanks een lichte 
neerwaartse trend bij jongeren om hun dienstplicht te doen nog steeds een motivation for 
service van meer dan 70% en is er nog steeds een grotere vraag dan aanbod voor een 
functie bij de gevechtseenheden. (Stuart A. COHEN, Israel and its Army: From cohesion to 
confusion, Routledge, London & New York, 2008, p.59, 65.) 

181 Een belangrijke oorzaak voor het stijgen van dit percentage is eveneens het groter 
wordende aandeel van de ultra-orthodoxen (haredim) binnen de Israëlische maatschappij. 
(The Associated Press, “IDF hires investigators to spy on suspected draft dodgers”, Haaretz, 
18 March 2009.) 
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gevechtsinfanterie en het pantserkorps, de feitelijke 
ruggengraat van de IDF, worden steeds meer ingevuld door 
soldaten vanuit de periferie of semi-periferie van de Israëlische 
samenleving. Daaronder worden immigranten van de vroegere 
Sovjetunie, de nationaal-religieuzen, de immigranten uit 
Ethiopië, de joden uit moslimlanden (mizrahim), druzen en 
bedoeïnen. Het feit dat de asjkenazim afhaken maakt dat deze 
‘minderheden’ door de selectie komen voor deze wapens en er 
hun dienstplicht vervullen of er een carrière kunnen 
uitbouwen.182 De infanterie organiseert zelfs speciale 
wervingscampagnes gericht op deze doelgroepen.183 De 
gevechtsinfanterie blijft, algemeen gezien, nog steeds bijzonder 
populair bij de rekruten voor de IDF. Voor iedere plek in 
bijvoorbeeld de Golani-gevechtsinfanteriebrigade zijn er 3 
kandidaten. Gevechtseenheden zijn algemeen nog altijd 
bijzonder populair met 67,9% van de dienstplichtigen die in 
2008 hun voorkeur aan deze gaven.184 

  

Sommige analisten waarschuwen er voor dat de religieuze 
nationalisten het Israëlische veiligheidsbeleid in een religieuze 
dwangbuis willen duwen met hun relatief grote aandeel in 
belangrijke posities binnen de IDF. Zoals al aangehaald is dit 
problematisch voor de vrouwelijke militairen maar eveneens 
voor de eenheid binnen Israël waarbij de huidige interne 
spanningen tussen seculieren en de steeds belangrijker 
wordende religieuzen echt naar buiten zou kunnen treden bij 
het wegvallen van gemeenschappelijke Israëlische vijanden. 
Religieus-nationale militairen waren altijd bijzonder 

                                            
182 Yagil LEVY, Edna LOMSKY-FEDER, Noa HAREL, “From “Obligatory Militarism” to 
“Contractual Militarism” - Competing Models of Citizenship”, Israel Studies, Volume 12, 
Issue 1, spring 2007, p.128, 137-138 ; The Associated Press, “IDF hires investigators to spy 
on suspected draft dodgers”. 

183 Adir MOR, “This is what combat is really about”, IDF, 11 December 2007 ; Yagil LEVY, 
Edna LOMSKY-FEDER, Noa HAREL, op.cit., p.131-132. 

184 Yossi YEHOSHUA, “Number of IDF recruits hits 20-year low”, Ynet, 21 July 2008. 
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gemotiveerde militairen maar hun motivatie was niet enkel 
defensief gericht op het beschermen van Israël. Ook het behoud 
(vanaf 1967) van Groot-Israël met het eengemaakte en 
ondeelbare Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, het 
Bijbelse Judea en Samaria, was hun doel. In hun zionistische 
visie zien ze de staat Israël in het Heilige Land als een stap naar 
de vervulling van het joodse messianisme. Voor deze nationaal-
religieuzen is het deelnemen aan nationale heropbouw een 
heilige plicht. Daaruit volgt dat dienst in de IDF om (Groot-
)Israël te verdedigen evenzeer een religieuze plicht is als een 
civiele.185  

De nationaal-religieuzen kregen pas echt invloed binnen de IDF 
vanaf 1988 toen de eerste religieuze pre-militaire academies 
werden opgericht. Voordien werd een groot deel van deze 
religieuze Israëli’s geseculariseerd in de IDF, waar ze dienst 
deden samen met de tot dan seculiere elite. Ofwel deden ze een 
verkorte legerdienst, dikwijls in gevechtseenheden, 
gecombineerd met religieuze studies, maar hierdoor konden ze 
niet opklimmen tot officier.186 Nu kan dat wel, en momenteel 
zijn er meer dan 12 nationaal-religieuze brigade-generaals in 
veldformaties en vier leden van de generale staf (generaal-
majoors) die tot deze minderheid behoren.187 Terwijl in de 
periode 1986-1996 de motivatie om militaire dienst te doen 
achteruit ging met een gemiddelde van 2% per jaar, was deze 
trend omgekeerd bij de religieus-nationalisten. In de eenheden 
waarvoor de selectie heel sterk is, zijn de nationaal-religieuzen 
oververtegenwoordigd. Stuart Cohen haalt het voorbeeld aan 
van de sayaret waar er procentueel 3 maal meer nationaal-
religieuzen zijn ten opzichte van de rest van de Israëlische 
joodse bevolking. Ongeveer 30% van alle IDF gevechtstroepen 
                                            
185 Stuart A. COHEN, “From integeration to segregation: The role of religion in the IDF”, 
Armed Forces and Society, Vol.25, Iss.3, spring 1999. 

186 Matthew WAGNER, “Analysis: Religious Zionism and the ‘People’s Army’”, The 
Jerusalem Post, 18 January 2009. 

187 Stuart A. COHEN, “Tensions Between Military Service and Jewish Orthodoxy In Israel: 
Implications Imagined and Real”, Israel Studies, Vol.12, Iss.1, spring 2007, p.104. 
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dragen een kippah serugah.188 Ze maken een disproportioneel 
deel uit van het aantal officieren in gevechtseenheden, zowel 
wat betreft beroepsofficieren als bij de reservisten. Matthew 
Wagner stelt dat 30 tot 40% van de afgestudeerde officieren 
tegenwoordig van de religieus-nationalistische strekking zijn.189 
Hun belangrijke positie binnen de Israëlische gevechtstroepen 
werd duidelijk tijdens het offensief tegen Hamas van december 
2008-januari 2009. Er werden relatief gezien veel religieuze 
troepen ingezet wat zich o.a. weerspiegelde in het feit dat 4 van 
de 10 soldaten die sneuvelden in operatie Cast Lead religieuze 
zionisten waren. Hun aandeel in de Israëlische bevolking is 
slechts 10 tot 15% maar hun aandeel stijgt aangezien ze grotere 
gezinnen hebben dan seculiere joden.190 De religieuze vrouwen 
dienen Israël bijzonder goed als moeders van de natie. 

Hun religieuze ideologie maakt dat ze zich willen afzonderen 
van andersdenkende Israëli’s. Zo ondergraven ze feitelijk één 
van de belangrijkste bestaansredenen van de IDF, het creëren 
van een nationale identiteit. Voor veel seculieren is het ernstige 
aan deze zaak dat de IDF hierin meestappen en het officiële 
beeld van een people’s army steeds meer aan het opschuiven is 
naar een gediversifieerde aanpak. Voorbeelden hiervan zijn de 
bataljons voor religieuze nationalisten, speciale druzische en 
bedoeïenenbataljons en het overwegend vrouwelijke Karakal-
bataljon. De religieus-nationalistische lobby verkreeg de 
oprichting van gender-segregated units binnen de IDF.191  

                                            
188 Stuart A. COHEN, “From integeration to segregation: The role of religion in the IDF”, 
Armed Forces and Society, Vol.25, Iss.3, spring 1999. 

189 Matthew WAGNER, “Analysis: Religious Zionism and the ‘People’s Army’”, The 
Jerusalem Post, 18 January 2009. 

190 Matthew WAGNER, op.cit. ; Stuart A. COHEN, op.cit.. 

191 Stuart A. COHEN, “Tensions Between Military Service and Jewish Orthodoxy In Israel: 
Implications Imagined and Real”, Israel Studies, Vol.12, Iss.1, spring 2007, p.117-118. Een 
voorbeeld van de religieuze bataljons waar de religieuze nationalisten hun dienstplicht 
vervullen is het nahal haredi netzah yehuda battalion: http://www.nahalharedi.org/. 
Israëlische militairen willen officieel niet deze trend tot een duidelijker afscheiding binnen de 
IDF zien. Zo liet kolonel Caspi uitschijnen dat de religieuzen meer invloed kregen en dat dit 
in de toekomst misschien implicaties zou kunnen hebben maar voor haar was er geen 
probleem met de eenheid van de IDF. Ze haalde daarvoor het voorbeeld aan van religieus-
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De IDF laten de religieuze nationalisten, die voordien al werden 
grootgebracht in een apart sekse gescheiden onderwijssysteem, 
toe om hun militaire dienst te combineren met theologische 
studies.192 Ze kunnen een vijf-jaren-programma volgen waarin 
hun theologische studies regelmatig worden onderbroken door 
ingekorte periodes van dienstplicht in aparte gesegregeerde 
religieus-nationalistische companieën. Ze vormen volgens 
Stuart Cohen zelfs een probleem voor het militaire gezag 
doordat ze tijdens hun dienstplicht twee heren dienen, hun 
commandant in de IDF en hun rabbijn in het yeshivot hesder. 
Door seculiere joden wordt dit systeem gezien als het krijgen 
van greep door de religieus-nationalisten op de IDF. Bovendien 
vinden deze dienstplichtigen dat de bevelen van God boven 
deze van de overheid/IDF staan:   

“The IDF’s true mission is to act as the instrument of God’s will 
and to facilitate the realization of His plan. Once its actions 
contradict that role, however, military orders necessarily become 
devoid of all authority. Indeed, they have to be disobeyed.” 193  

De nationaal-religieuzen stellen dat geheel het Heilige Land 
toebehoort aan het joodse volk. Dit Heilig Land omvat zeker 
Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever en anderen zien 
de grenzen nog ruimer. Ze zijn ook de basis van de kolonisatie 
van de Westbank en Oost-Jeruzalem. Een eventuele ontruiming 
van nederzettingen door deze troepen zou problematisch 
kunnen zijn.194 

  

                                                                                                               

nationalistische soldaten die rondlopen met een hoofdband met daarop ‘eenheid’ en 
‘samenwerking’. (Interview met kolonel Hanny Caspi, Israëlische defensieattaché voor de 
Benelux en vertegenwoordigster voor de IDF bij de NAVO, 8 juli 2009.)  

192 aan o.a. de yeshivot hesder, wat staat voor arrangement academies (overeenkomst 
academies), verwijzend naar de overeenkomst gemaakt met de IDF om aangepaste militaire 
dienst te kunnen doen. 

193 Stuart A. COHEN, “Tensions Between Military Service and Jewish Orthodoxy In Israel: 
Implications Imagined and Real”, Israel Studies, Vol.12, Iss.1, spring 2007, p.105. 

194 Stuart A. COHEN, op.cit., p.112. 
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Ook recent nog werd de positie van de religieuzen in de IDF 
nog verder versterkt en aangemoedigd. In 2007 werd de IAF 
(Israeli Air Force) geopend voor haredim om hun dienstplicht te 
doen, vanwege het achteruitgaan van de rekrutering. Het was 
een geslaagd experiment want, ondanks het feit dat haredim 
normaal afkerig staan tegenover het leger, dienen ze nu als 
mechaniciens, computerprogrammeurs en elektriciens. Ze 
werken in een omgeving zonder vrouwen, eten glatt kosher (een 
versterkte vorm van kosher eten) en krijgen één Torah-les per 
dag. De haredim blijken ook bijzonder gemotiveerd: in juni 
2009 braken ze een IDF-record doordat 60% van een groep van 
meer dan 250 dienstplichtigen een aanvraag indiende om hun 
militaire dienstplicht te verlengen via een opleiding tot officier. 
De meesten wilden blijven vanwege de zekerheid die de jobs 
boden.195 Ondanks de tegenkanting van rabbijnen zit ook het 
aantal nationaal-religieuze vrouwen dat dienstplicht doet in de 
lift. In 2006 diende een derde van hen in de IDF terwijl de rest 
één of twee jaar burgerdienst deed.196 Momenteel loopt er een 
programma om het aantal religieuze vrouwen in de IDF op te 
drijven; een denkpiste is om speciale eenheden voor hen te 
creëren, dus exclusief voor vrouwen en met een belangrijke 
religieuze component in het programma.197  

 

In Israël is het leger steeds een middel geweest om de positie 
van een bepaalde strekking te versterken en hun ideeëngoed te 
bewerkstelligen. Dit was eerst het geval voor de socialistische 
asjkenazim na de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog. 

                                            
195 Yaakov KATZ, “60% of haredim in IAF request to become officers”, The Jerusalem Post, 
25 June 2009. 

196 Stuart A. COHEN, Israel and its Army: From cohesion to confusion, Routledge, London & 
New York, 2008, p.126. 

197 Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 
2008 ; Rani SNEH, “IDF Celebrates Integral Service of Its Female Soldiers”, IDF, 8 March 
2009. Natuurlijk kan gesteld worden dat het creëren van religieuze eenheden voor vrouwen 
ook een antwoord is op het ontduiken van de dienstplicht door seculiere vrouwen die zich 
voordoen als religieus. 
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Momenteel is de trend een religieuzer worden van het leger en 
in het bijzonder het religieuzer worden van de 
gevechtseenheden door toedoen van de religieus-nationalisten, 
met de gesegregeerde mannelijke bataljons als een extreme 
uiting hiervan. Deze evolutie maakt de IDF (nog) minder 
vrouwvriendelijk en is zelfs een bedreiging voor een verdere 
opening van gevechtsfuncties voor vrouwen. 
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4. Gender equality in de IDF: het openstellen 

van gevechtsfuncties voor vrouwen vs. de 

demilitarisering van de Israëlische 

maatschappij 

 

 

In het eerste hoofdstuk was te zien dat vrouwen stapsgewijs 
hun opmars binnen de IDF verder zetten. In het bijzonder 
wordt aan de vrouwen meer en meer toegang gegeven tot 
“gevechtsfuncties” en in een beperkte mate tot het gevecht zelf. 
Toch worden vrouwen als groep nog steeds de toegang ontzegd 
tot de echte gevechtsfuncties: de gevechtsinfanterie, het 
pantserkorps en de sayaret. Dit maakt dat ze momenteel slechts 
een bijzonder klein deel van de ‘gevechts’troepen uitmaken, 
tussen 2 en 3,5%.  

In een derde hoofdstuk werden de raw data in contact gebracht 
met de ideologie van de veiligheid binnen Israël en de vertaling 
hiervan binnen de IDF waarin de (mannelijke) gevechtssoldaat 
de referentie is. In dit deel werd ook duidelijk dat het probleem 
van de tweederangspositie voor vrouwen in de IDF een 
algemeen maatschappelijk probleem is vanwege het 
gemilitariseerde karakter van de Israëlische maatschappij. 

 

Als het grote belang van de ideologie van de veiligheid in Israël 
en de verwevenheid van en, voor sommige analisten, zelfs de 
dominantie van het militaire over het politieke even op zij 
zouden worden gezet, dan zou het antwoord op de vraag: “hoe 
meer gender equality krijgen binnen de IDF?”, eenvoudig zijn. 
Dit antwoord zou namelijk als volgt luiden: alle militaire 
posities openen voor vrouwen en daaruit volgend hen toelaten 
tot het slagveld. Zowel militairen als academici kwamen ook tot 
dit antwoord.  
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Zo stellen sommige aanhangers van de positief feministische 
strekking dat vrouwen militair willen worden simpelweg 
omdat het leger een laatste mannenbastion is en door zijn 
monopolie op geweld - in het bijzonder oorlog voeren - aan 
mannen een superioriteit ten opzichte van en controle over 
vrouwen geeft. Indien dit laatste bastion kan ingenomen 
worden, stort volgens deze feministen het patriarchale - door 
mannen overheerste - sociale systeem in. Gevechtsfuncties zijn 
binnen het leger de meest prestigieuze functies en deze worden 
in veel legers nog steeds gemonopoliseerd door mannen. Indien 
vrouwen hierin een serieuze vertegenwoordiging kunnen 
krijgen dan is de val van het leger als een mannenbastion een 
feit in de ogen van deze feministen.198 Er wordt teruggegrepen 
op het socialistische deel van het discours rond de vrouwelijke 
dienstplicht om vrouwen via de IDF op gelijke basis te 
behandelen als mannen:  

“In Israel, military service is perceived as both an obligation and 
a right, but above all as the basis of civil equality. Women's 
service is a mechanism by which they are included in the civil 
order, and it places them on par with men in contributing to 
society. This attitude was reflected in the enactment of the 
Defense Service Law. It is also articulated by many women who 
want to enhance gender equality in the IDF and, consequently, 
oppose the abbreviation or elimination of military service for 
women.”199  

 

In 2007 plaatste een militaire adviescommissie zich op dezelfde 
golflengte als de uitspraken hierboven. Ze kwam met de 
aanbeveling om vrouwen te integreren in alle eenheden, met 
inbegrip van alle gevechtseenheden. Deze commissie was 
opgericht door generaal Grisaro, de raadgeefster van de 
                                            
198 Martin VAN CREVELD, Men, Women & War: Do women belong in the front line?, 
Cassell&Co, London, 2001, p.9-12. 

199 Hanna, HERZOG, “Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and Palestinian 
Women in Israel”, Israel Studies, Vol.3, Iss.1, 31 March 1998. 
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generale staf over vrouwenzaken, en bestond uit vrouwelijke 
brigadier-generaals en academici en had als taak om de way 
ahead te bespreken voor vrouwen in de IDF. Het hoofd van de 
adviescommissie, oud-CHEN-hoofd, generaal Yehudit Ben-
Natan stelde dat de gevechtseenheden de kern zijn van de IDF 
en dat vrouwen daarom ook in deze moeten kunnen dienen:  

“The heart and soul of the army is combat and if we are in the 
army we need to be at its heart” (...) “Let there be tanks with all-
female crews and all-woman missile batteries200, because we can 
do it and we must stop allocating duties by gender.”201  

De commissie weerlegde ook de argumenten waardoor 
vrouwen uit het gevecht aan de frontlijn worden gehouden:  

“Retired general Yehudit Ben-Natan, who headed the now-
defunct Women’s Corps, said she had long championed total 
integration of women in the military and rejected arguments that 
women should be kept out of the front line because they might be 
hurt, taken prisoner or forced to work in uncomfortably confined 
spaces with men.”202  

Toen er openlijk heftige kritiek op het rapport van de 
commissie kwam vanuit de maatschappij in het algemeen en de 
religieuze gemeenschap in het bijzonder (en bedekte kritiek 
vanuit de IDF zelf), stelde de legertop dat het rapport vooral 
een hulpmiddel was voor lange-termijn-planning.203 Ondanks 

                                            
200 Het is opmerkelijk dat ook hier dezelfde redenering wordt gemaakt, net zoals door 
kolonel Caspi, dat tanks of een artillerieploeg moeten bestaan uit enkel vrouwen. Dit lijkt er 
toch op te wijzen dat het niet willen samen laten leven van gemengde teams een algemene 
vorm van ingebakken joodse deugdelijkheid is, zelfs bij seculieren. 

201 Haaretz Service and The associated Press, “IDF commission to recommend women 
soldiers serve in all units”, Haaretz, 17 September 2007 ; Brenda GAZZAR, “Israel’s Female 
Soldiers Face Military Inspection”, Womensnews.org, 9 December 2008 ; Lauren GELFOND 
FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 2008. 

202 Haaretz Service and The associated Press, “IDF commission to recommend women 
soldiers serve in all units”. 

203 Brenda GAZZAR, op.cit. ; Lauren GELFOND FELDINGER, op.cit.; Haaretz Service and 
The associated Press, “IDF commission to recommend women soldiers serve in all units”. 
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deze kritiek zijn er al stappen gezet naar meer gender-
neutraliteit. Zo werd in 2003 een gender-neutrale officierscursus 
ingevoerd maar deze maakt slechts een beperkt deel van de 
opleiding uit.204 Oud-raadgeefster voor vrouwenzaken, 
generaal Grisaro stelt dat ze optimistisch is en denkt dat 
vrouwen op een dag de toestemming zullen krijgen om te 
dienen in de echte gevechtswapens.205  

 

De positie om alle functies open te stellen voor zowel mannen 
en vrouwen aan de hand van objectieve criteria en niet langer 
een uitsluiting volgens gender, lijkt inderdaad het meest 
logische antwoord op de vraag “hoe meer gender equality 
krijgen binnen de IDF?”. Maar de gender-kwestie in de IDF 
beperkt zich niet tot de IDF vanwege het feit dat de hele 
maatschappij gemilitariseerd is. Daardoor is het van belang om 
gender equality binnen de IDF te koppelen aan gender equality in 
de Israëlische maatschappij. Uit deze redenering volgt dat het 
openstellen van alle posities voor vrouwen in de IDF en het 
bekomen van de utopische situatie waarbij de vrouwen in de 
gevechtseenheden in de eerste plaats als militair worden gezien 
(beoordeeld op hun militaire competenties) en niet langer in de 
eerste plaats als vrouw, niets wezenlijks verandert aan de 
positie van de vrouw in het algemeen binnen de Israëlische 
maatschappij. Slechts een kleine minderheid van de vrouwen 
kan wegens de gemiddelde minder aangepaste fysieke en 
fysische eigenschappen een gevechtsfunctie aan binnen de 
echte gevechtswapens: de gevechtsinfanterie, het pantserkorps 
en de sayaret. Zolang deze functies verbonden worden met het 
ideaalbeeld van de Israëlische burger met de bijhorende 
beloningen en incentives - dus zolang de Israëlische 

                                            
204 Stuart A. COHEN, Israel and its Army: From cohesion to confusion, Routledge, London & 
New York, 2008, p.123 ; Interview met kolonel Hanny Caspi, Israëlische defensieattaché 
voor de Benelux en vertegenwoordigster voor de IDF bij de NAVO, 8 juli 2009. 

205 Lauren GELFOND FELDINGER, ‘Skirting history’, The Jerusalem Post, 18 September 
2008. 
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maatschappij overmatig gesecuritiseerd blijft - zullen vrouwen 
in het algemeen benadeeld worden ten opzichte van mannen. 
De ‘vooruitgang’ van enkelen (de vrouwen in de echte 
gevechtsfuncties) zal niets opleveren voor de positie van de 
anderen en er zelfs mee voor zorgen dat deze bestendigd blijft.  

 

 

Een negatief geformuleerde conclusie van deze studie zou 
kunnen zijn dat vrouwen niet thuishoren in gevechtsfuncties 
binnen de IDF aangezien ze zo niets bijdragen tot de positie van 
de vrouw als groep binnen de Israëlische maatschappij. 
Persoonlijk zou ik het positiever stellen dat de opening van 
gevechtsfuncties van de IDF voor vrouwen slechts een 
vooruitgang betekent indien die ook gekoppeld wordt aan een 
normale plaats van defensie en de IDF binnen de Israëlische 
democratie. Dit zal enkel mogelijk zijn als de ideologie van de 
staat gedesecuritiseerd wordt en herleid tot een ‘realistischer 
discours’.  

  

Zonder dit werk te willen laten verzanden in een theoretische 
discussie is het noodzakelijk om mijn visie op een ‘realistischer 
discours’ uiteen te zetten.  

Mijn invalshoek volgt de verveiligingstheorie van de 
Kopenhagenschool (Barry Buzan, Ole Weaver en Jaap de 
Wilde). Dit is een bijzonder interessante theorie omdat deze 
goed beschrijft hoe een in se ‘neutrale’ of a-politieke kwestie tot 
een veiligheidsprobleem wordt gemaakt en de problematieken 
schetst die hieruit kunnen voortvloeien. Deze theorie legt ook 
goed de terugkoppeling bloot tussen het internationale en 
nationale niveau van het bekijken van veiligheid. In de 
verveiligingstheorie is iets pas een veiligheidsprobleem als het 
als zodanig aangeduid wordt door actoren die hiertoe in staat 
zijn en die hiertoe de intentie hebben. Veiligheid is inderdaad 
een subjectief gegeven, een kwestie van de relatie tussen 
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degene(n) of een zaak die gezien worden als de bron van het 
veiligheidsprobleem, en actoren die het veiligheidsprobleem 
‘herkennen’ en bijgevolg er een veiligheidsprobleem van maken 
(verveiliging, securitisering).  

Voor de kwestie die wij hier bespreken is het interessant om de 
Kopenhagenschool te combineren met de theorie van het 
neorealisme. Het neorealisme, ook wel structureel realisme 
genoemd, ziet staten als de enige dominante actoren in de 
internationale relaties en bijgevolg in de internationale 
veiligheid. Deze theorie bekijkt veiligheid enkel op het 
internationale niveau en koppelt niet terug naar het nationale, 
en interesseert zich niet in de binnenstatelijke gevolgen van 
internationale relaties. Het neorealisme neemt ook aan dat de 
relatie tussen deze staten een constante is, namelijk gebaseerd 
op wantrouwen. Dit leidt tot competitie en selfhelp om het 
hoogste goed voor een staat: zelfbehoud, na te streven. Er 
ontstaat een veiligheidsdilemma waarbij een tekort aan kennis 
over de bedoelingen van de tegenstrever (alle andere landen) 
leidt naar het trachten van dit te compenseren via de opbouw 
van de eigen verdediging en/of het aangaan van allianties. In 
dit structureel realisme is de enige variabele die de basis is voor 
de verhoudingen tussen staten de mate waarin een staat meer 
of minder capabilities heeft, structurele kenmerken zoals 
bevolkingsgrootte, grootte territorium, grondstoffen, 
economische en militaire macht, politieke stabiliteit,....206  

Persoonlijk denk ik dat in ons geval het bijzonder constructief is 
om de veiligheidssituatie van Israël tegelijk te bekijken vanuit 
beide theorieën om een realistischer discours te verkrijgen. De 
verveiligingstheorie van de Kopenhagenschool geeft een goede 
beschrijving van de uitbuiting van veiligheidsproblemen voor 

                                            
206 Gebaseerd op: de lessen van Prof. Dr. Dirk De Bièvre en Jorg Kustermans tijdens het 
college van Theorieën van de internationale betrekkingen van de Master na master 
internationale betrekkingen en diplomatie aan de Universiteit van Antwerpen (2008-2009) ; 
Dirk DE BIÈVRE, Theorieën van de internationale betrekkingen, Universiteit Antwerpen, 
Antwerpen, 2008 ; Kenneth N. WALTZ, Theory of International Politics, Random House, 
New York, 1979.   
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de versterking of het behoud van interne machtsposities binnen 
een land. In Israël is dit het bestendigen van de macht van de 
IDF en de defensieportefeuille ten dienste van een militair-
politiek old boys-netwerk. Daarnaast verklaart de 
Kopenhagenschool ook de vermindering van de democratische 
controle die gepaard gaat met verveiliging. In het geval van 
Israël is er sprake van een vermindering van de democratische 
controle over de IDF en het militaire door verveiliging:  

“National security should not be idealized. It works to silence 
opposition and has given power holders many opportunities to 
exploit “threats” for domestic purposes, to claim a right to 
handle something with less democratic control and constraint.” 

207 

Zoals Hanna Herzog aangeeft is een gevolg van securitiseren 
dat collectieve belangen de bovenhand nemen op individuele 
zoals gender equality en zelfs een situatie creëren waarbij het 
toch aanbrengen van individuele belangen als conflicterend 
wordt beschouwd met de veiligheidsbelangen:  

“The security rationale has created a situation in which collective 
considerations take precedence. Consequently, demands for civil 
equality and individual rights, including gender equality, are 
shunted aside. Indeed, gender equality is not only seen as a 
luxury, but as conflicting with, or even harming, security 
needs.” 208 

De Kopenhagen-theoretici zeggen duidelijk dat iets verveiligen 
altijd de laatste optie moet zijn en dat er steeds gestreefd moet 
worden om een kwestie te desecuritiseren, om deze zo terug in 
het normale politieke proces en discours te krijgen en niet 
langer in een emergency mode: 

                                            
207 Barry BUZAN, Ole WAEVER & Jaap DE WILDE, Security: A New Framework For 
Analysis, Lynne Rienner Publishers, Boulder & London, 1998, p.29. 

208 Hanna HERZOG, “The status of Jewish and Palestinian Women in Israel” in Esther 
FUCHS, ed., Israeli Women’s Studies: a Reader, Rutgers University Press, London, 2005, 
p.217. 
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“Security should not be thought of too easily as always a good 
thing. It is better, as Waever argues, to aim for desecuritization: 
the shifting of issues out of emergency mode and into the normal 
bargaining processes of the political sphere.”209  

“Basically, security should be seen as negative, as a failure to 
deal with issues as normal politics. Ideally, politics should be able 
to unfold according to routine procedures without this 
extraordinary elevation of specific “threats” to a prepolitical 
immediacy.”210 

 

Neorealisten trachten internationale relaties en bijgevolg ook 
veiligheidskwesties te analyseren vanuit een, in hun ogen, 
objectieve, structurele kijk. Persoonlijk denk ik dat een 
objectieve neorealistsche kijk slechts één kijk is op veiligheid, 
het sociale en intersubjectieve karakter211 van veiligheid zijn 
minstens even belangrijk. Toch zit het nut van de 
neorealistische kijk er voor mij in dat deze zou kunnen zorgen 
voor een vollediger beeld waardoor ontveiliging mogelijk 
wordt.212 Dit zou kunnen gebeuren door de capabilities van 
Israël af te wegen tegenover deze van Iran en organisaties zoals 
Hamas, Hezbollah, Fatah (die, hoewel ze non-state actors zijn, 
kenmerken hebben van deze, met zelfs ‘eigen’ territoria). De 
capabilities van Israël zouden zeker het zwaarste doorwegen 
hoofdzakelijk door het militaire en economische (ondanks de 

                                            
209 Barry BUZAN, Ole WAEVER & Jaap DE WILDE, Security: A New Framework For 
Analysis, Lynne Rienner Publishers, Boulder & London, 1998, p.4. 

210 Barry BUZAN e.a., op.cit., p.29. 

211 termen van Buzan e.a. (Barry BUZAN, e.a., op.cit., p.31.) 

212 Deze visie wordt gedeeltelijk ondersteund door Buzan e.a. zelf wanneer ze in hun theorie 
verwijzen naar het technische karakter van dreigingen (bijv. aantallen en techniciteit van 
wapens) als facilitators of securization en facilitating conditions. Deze zijn voor hen niet 
irrelevant maar zijn enkel een basis voor verveiliging via een speech act en niet de essentie 
van veiligheid zelf. ( Barry BUZAN, e.a., op.cit., p.32, 40) Als theoretici maken zij een keuze 
tussen beide theorieën waarbij zij hun eigen theorie beter vinden dan de neorealistische. 
Analisten hoeven geen waardeoordeel uit te spreken en kunnen beide theorieën als bril voor 
de werkelijkheid gebruiken ter ondersteuning van een eigen redenering. 
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beperkte bevolking, territorium en grondstoffen), met 
daarnaast nog de alliantie met de VS die van belang is. 

 

Om nu terug te keren naar de kern van de zaak. In feite kom ik 
tot hetzelfde besluit als Orna Sasson-Levy die stelde dat 
wanneer ze startte met haar onderzoek ze dacht dat het toelaten 
van vrouwen tot gevechtseenheden volledig staatsburgerschap 
voor vrouwen zou garanderen net zoals voor mannen. In de 
plaats ontdekte ze dat dit geen gelijkheid bracht aangezien 
vrouwen in gevechtseenheden volledig de mannelijke manier 
van doen kopieerden en zelfs hun houding ten opzichte van 
andere vrouwen, die ze als minderwaardig aanzien.213  

Het is bijzonder moeilijk om te desecuritiseren eens een 
maatschappij gemilitariseerd en bijgevolg structureel 
gesecuritiseerd werd, omdat er een zichzelf versterkend proces 
ontstaat. Het is relatief eenvoudig om een ander 
veiligheidsdiscours aan te nemen binnen een maatschappij die 
niet structureel verveiligd werd, een maatschappij waarbij het 
leger enkel een uitvoerende taak heeft en volledige 
verantwoording ten opzichte van de politiek moet afleggen en 
deze niet zelf kan sturen. Eens het politieke discours 
gedeeltelijk wordt overgenomen door de militaire organisatie, 
en vice versa, is het moeilijk om de band tussen beide terug te 
verbreken aangezien beiden elkaar versterken.214  

Zelfs indien vrouwelijke exponenten van deze gemilitariseerde 
maatschappij, die een zekere invloed hebben in zowel het 
politieke en het militaire milieu, de positie van de vrouw willen 
versterken, blijven ze in hetzelfde denkkader steken. Zo stelde 

                                            
213 Ruth EGLASH, “Women at war”, The Jeruzalem Post, 3 August 2006. 

214 Een zeker niet algemeen maar bijzonder exemplarisch voorbeeld, in het kader van het 
voorstel van Miri Regev dat er een wet dient te zijn die er voor zorgt dat er tenminste één 
vrouwelijke Generaal-majoor is, is de reactie van een lezer van The Jerusalem Post die 
stelt: “We don’t want the Knesset legislating Army decisions.”( Reactie van Shel Zahav op 
“It’s time for a female general”, The Jerusalem Post, geraadpleegd op 5 augustus 2009.) 
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oud-generaal Miri Regev, als lid van het Foreign Affairs and 
Defense Committee, het belangrijkste comité van de Knesset, voor 
om wettelijk vast te leggen dat er tenminste één vrouwelijke 
generaal-majoor moet zijn.215 Door de verbinding van de echte 
gevechtsfuncties met de grote meerderheid van de topfuncties 
binnen de IDF, is er nog geen enkele vrouw ooit generaal-
majoor geweest, een graad die een zeg verzekerd op het vlak 
van de Israëlische veiligheidspolitiek. Tot nu toe lijkt de graad 
van brigade-generaal het hoogst haalbare voor de IDF-
vrouwen.216 De redenering achter een verzekerde plaats voor 
een vrouwelijke generaal-majoor is dat indien vrouwen een 
grotere zeg krijgen in de veiligheidspolitiek binnen de IDF, ze 
ook kunnen wegen op de positie van de vrouw binnen de IDF 
en, in het verlengde daarvan, binnen de Israëlische 
maatschappij. Maar de kans dat (minstens) één vrouw binnen 
een mannelijke club van generaals veel invloed zal uitoefenen, 
laat staan een nieuwe (gemeende) vrouwappreciërende en 
gevechtsdepreciërende cultuur zal kunnen invoeren, is 
twijfelachtig. Bovendien zal de toename van de invloed van 
religieuzen binnen de Israëlische maatschappij ook geen grote 
hulp zijn om dit te bewerkstelligen. De verplichte invoering van 
één vrouwelijke generaal-majoor zou zelfs een omgekeerd 
effect kunnen hebben en de positie van vrouwen nog meer 
kunnen verzwakken binnen de IDF. Dit omdat deze zou 
kunnen gezien worden als positieve discriminatie waardoor de 
waarde en bijgevolg de invloed van de vrouwelijke generaal-
majoor terug ondergraven wordt.  

 

Dus de weg om de positie van vrouwen in de Israëlische 
maatschappij te vergroten via de IDF lijkt niet de geschikte te 
zijn. De beste kans om dit te verwezenlijken is door de greep 
van de IDF op de maatschappij te verzwakken. Daarvoor moet 
                                            
215 “Miri Regev, Likud”, Knesset, geraadpleegd op 5 augustus 2009 ; “It’s time for a female 
general”, The Jerusalem Post, 23 July 2009. 

216 Enkel de stafchef is in Israël een luitenant-generaal. 
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de overdreven plaats van het veiligheidsdiscours in de 
Israëlische maatschappij doorbroken worden. Ondanks het feit 
dat geen enkel buurland, laat staan de Palestijnse Israëli’s en de 
Palestijnen in de Bezette Gebieden, een existentiële dreiging 
vormen voor het bestaan van Israël, blijft de overheid een 
enorm leger onderhouden, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Zelfs een toekomstige nucleaire dreiging vanuit Iran kan 
onmogelijk een voldoende verklaring zijn voor het 
onderhouden van deze enorme militaire machine, de Israëlische 
nucleaire wapens zouden voldoende moeten zijn als 
afschrikking, net als de Amerikaanse militaire hegemonie over 
het Midden-Oosten.  

Dus de vraag is, qui bono? Wie haalt voordeel uit een 
gemilitariseerde Israëlische maatschappij. Het lijkt er op dat een 
hoofdzakelijk mannelijke toplaag van militairen, politici en 
industriëlen zijn voordeel hieruit haalt. De vraag is of dat in een 
hedendaagse democratische maatschappij als Israël de belangen 
van enkelen opwegen tegen de belangen van o.a. de bijna 
voltallige vrouwelijke bevolking? De enige manier om uit deze 
door mannen beheerste vicieuze cirkel van macht en 
veiligheidsbedreigingen te geraken is een realistischere kijk (zie 
hierboven uitgelegd) op de veiligheid en onveiligheid van 
Israël te ontwikkelen en trachten deze veiligheid te verbeteren. 
De monopoliemacht van de IDF en in het bijzonder van de 
(mannelijke) fighters van de IDF op de Israëlische maatschappij 
kan enkel doorbroken worden als de IDF zich niet langer 
kunnen profileren als de enige barricade tegen de Arabische 
stormloop die Israël van de kaart wil vegen en de joden in de 
Middellandse Zee wil drijven. Enkel een algemene ontspanning 
van de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten, één die zo 
groot is dat zelfs de securitization van de Israëlische 
maatschappij in vraag gesteld wordt, zou onmiddellijk een halt 
kunnen toeroepen aan deze monopoliemacht. De 
vooruitzichten hierop zijn echter niet bepaald positief.  
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Algemeen besluit 

 

 

Sinds de strijd voor een onafhankelijk Israël is er een 
krijgshaftige waas blijven hangen over de vrouwelijke 
dienstplichtigen en militairen van de joodse staat. In het 
historisch overzicht in het eerste hoofdstuk hebben we gewezen 
op de twijfelachtige wortels van deze beeldvorming. Ze waren 
belangrijk in de Israëlische onafhankelijkheidsstrijd maar wel in 
hoofdzaak in een ondersteunende rol ten opzichte van de 
mannelijke fighters. Ondanks de dienstplicht voor vrouwen die 
na de onafhankelijkheid werd ingevoerd, werden ze in de 
eerste plaats ingezet binnen de IDF in steun van de mannen en 
enkel in plaats van mannen indien het echt nodig was. Toch is 
er ontegensprekelijk een grote kentering gebeurd sinds 1996, na 
het Miller-proces. Vrouwen kregen een grotere toegang tot 
gevechtsfuncties die verder ging dan noodzaak. Maar ze zien 
nog steeds de weg versperd tot de ‘echte’ gevechtsfuncties, 
deze die hoog staan aangeschreven binnen de IDF maar ook 
binnen de Israëlische samenleving. De gevechtsinfanterie, de 
pantsertroepen en de sayaret blijven voorbehouden voor 
mannen en leveren het overgrote deel van de legertop wat 
maakt dat de positie van vrouwen binnen de IDF nog steeds 
bijzonder zwak is.  

  

In een tweede hoofdstuk hebben we de moeilijke combinatie 
tussen vrouwen en gevecht binnen de IDF bekeken vanuit een 
internationaal perspectief. Daarbij werd aangeduid dat deze 
problematiek niet enkel speelt in Israël maar eveneens in twee 
andere belangrijke Westerse legers, namelijk het Britse en 
Amerikaanse. Alle drie deze legers gebruiken het argument van 
de mindere fysieke geschiktheid van vrouwen voor het gevecht 
om vrouwen te weren uit de kern van hun gevechtscapaciteit. 
Deze praktijk is volgens ons problematisch aangezien er 
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gediscrimineerd wordt op basis van een gemiddelde volgens 
geslacht in plaats van individueel te beoordelen op de 
geschiktheid voor een functie.  

We hebben een mogelijke verklaring gezocht in het feit dat deze 
legers nog niet de kans gevonden hebben om gender equality te 
bereiken doordat de gevechtsfuncties in deze legers ook steeds 
verbonden zijn gebleven met het gevecht wat niet het geval is 
voor andere Westerse legers.  

Dit hoofdstuk bevat ook enkele opmerkingen over de Belgische 
situatie. Het is duidelijk dat een doorgedreven onderzoek van 
de positie van vrouwen in gevechtsfuncties binnen het 
Belgische leger, een Belgische case study, tot interessante 
inzichten zou kunnen leiden. 

  

Het derde hoofdstuk analyseert de plaats van de 
(gevechts)vrouw binnen de Israëlische gemilitariseerde 
maatschappij. Voor deze maatschappij is de ‘echte’ en bijgevolg 
mannelijke gevechtssoldaat (nog steeds) dé referentie.  

De wortels van deze militarisering van de Israëlische 
maatschappij zijn te vinden in zowel het socialistische als het 
religieuze zionisme die door de oprichting van een joodse staat 
verbonden werden met het militarisme. Door een blijvende 
veiligheidsretoriek in Israël, ondanks het verdwijnen van een 
situatie van existentiële dreiging ten opzichte van de joodse 
staat, raakte het civiele verbonden met het militaire. De 
Israëlische maatschappij kan het best gekaraktiseerd worden als 
een veiligheidsnetwerk waarbij het militaire en het 
veiligheidsdenken zich eveneens genesteld hebben in sectoren 
die normaal gezien civiel zijn zoals de politiek, onderwijs, 
economie en de media. 

De centrale positie van de gevechtssoldaat kon in de beginjaren 
van Israël zeker gezien worden als een bijdrage tot de nationale 
veiligheid maar zorgde in een al patriarchale maatschappij voor 
de versterking van het bestaande rollenpatroon tussen man en 
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vrouw. Vrouwen moesten zorgen voor de ondersteuning van 
de mannelijke gevechtssoldaten zowel tijdens hun dienst in de 
IDF als nadien terug in de civiele maatschappij. Vrouwen 
sturen de Israëlische defensiepolitiek niet, ze worden er door 
gestuurd. Sinds de invoering van de dienstplicht voor vrouwen 
onder Ben Goerion, in de eerste jaren van de Israëlische 
onafhankelijkheid, steunen de vrouwelijke dienstplichtigen de 
mannelijke fighters door mogelijk te maken dat zoveel mogelijk 
mannen kunnen doorstromen naar ‘hun’ functies: de 
pantsertroepen, de gevechtsinfanterie en de sayaret, kortom de 
echte gevechtsfuncties. De veiligheidsretoriek in Israël heeft er 
ook voor gezorgd dat de moederrol verveiligd werd. Vrouwen 
moeten hun mannen en zonen ondersteunen die strijden in 
dienst van Israël, maar eveneens moeten ze zorgen voor het 
produceren van een toekomstige generatie van fighters en het 
behoud van de joodse demografische meerderheid binnen 
Israël. De moederrol, bekeken in de meest algemene manier, 
zorgt voor een versterking van het rollenpatroon van man en 
vrouw en bijgevolg van fighter en ondersteuner van de fighter. 
De ondersteuning van de fighter door vrouwen en het centraal 
stellen van de mannelijke gevechtssoldaat binnen in de IDF 
zorgt er voor dat de vrouwelijke dienstplichtigen het prestige 
van hun eigen ondersteunende functie koppelen aan de 
‘nabijheid’ van de gevechtssoldaten. De kentering in 1996, toen 
een heleboel ‘tweederangs’-gevechtsfuncties toegankelijk 
werden voor vrouwen, zorgde er niet voor dat vrouwen in het 
gevecht werden ingezet. Het geleidelijk openstellen van 
technische functies voor vrouwen omdat mannen niet meer 
gemotiveerd zijn om deze te doen, duidt er zelfs op dat de visie 
van “vrouwen uit noodzaak” nog steeds gangbaar is in de IDF. 
De dienstplicht zorgt mee voor het in stand houden van deze 
rolverdeling door zijn invloed op het denkbeeld van de jonge 
vrouwelijke dienstplichtigen.  

Vanwege de verwevenheid van het civiele en het militaire in de 
Israëlische maatschappij worden militaire rollenpatronen 
overgedragen naar de burgerwereld. Dit proces zorgt op zijn 
beurt voor een versterking van het bestaande rollenpatroon 
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tussen man en vrouw. Kunnen stellen dat je behoorde tot een 
gevechtseenheid en er eventueel een hoge functie in hebben 
uitgeoefend, zijn punten die zorgen voor maatschappelijk 
kapitaal want als je het gemaakt hebt in de IDF zal je wel uit het 
goede hout gesneden zijn om ook succesvol te zijn in de 
‘minderveeleisende’ burgerwereld. Het feit dat 
gevechtsfuncties veel maatschappelijk kapitaal opleveren is een 
belangrijke reden voor vrouwen om deze in te vullen maar 
hierdoor bevestigen ze de bestaande maatschappelijke 
dynamieken en de ondersteunende minderwaardige rol van 
vrouwen, zowel binnen de IDF als in de ‘civiele’ wereld.  

De Israëlische overheid maakt ook gebruik van vrouwelijke 
militairen, zelfs van deze in gevechtsfuncties, ter ondersteuning 
van de publieke communicatie van de IDF, hoofdzakelijk voor 
een buitenlands publiek. Daarbij worden militaire vrouwen 
gebruikt ter representatie van de IDF om te zorgen voor het 
uitdragen van een vredelievend beeld waarbij de vrouwen de 
antithese zijn van de agressieve mannelijke fighters die 
hoofdzakelijk een beeld voor intern gebruik zijn. Het verbinden 
van vrouwelijke militairen met vrede is overigens zeker geen 
exclusief Israëlische praktijk.  

De groter wordende invloed van religieuze nationalisten 
binnen de IDF, in het bijzonder in de gevechtseenheden, zorgt 
er voor dat de huidige positie van vrouwen binnen de IDF 
onder druk komt te staan en kan zelfs een verdere opening van 
gevechtsfuncties binnen de IDF voor vrouwen belemmeren. De 
religieus-zionisten willen hun ideeëngoed ondersteunen door 
dienst te nemen in gevechtseenheden. Het doel is om Groot-
Israël te behouden voor de joden. Door deze motivatie zijn ze 
disproportioneel sterk vertegenwoordigd in deze eenheden. Ze 
krijgen ook steeds meer gezaghebbende posities in handen en 
de combinatie van deze positie met een ideeëngoed dat 
afwijzend staat tegenover vrouwen in de IDF, in het bijzonder 
in gevechtsfuncties, maakt dat de vrouwen in gevechtsfuncties 
extra onder druk komen te staan. Deze evolutie werpt ook een 
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schaduw over een eventuele verdere uitbreiding van de 
toegang tot gevechtsfuncties voor vrouwen. 

 

Het laatste hoofdstuk van dit werk zette de militair-historische 
en militair-sociale kijk tegenover elkaar om na te gaan hoe er 
meer gender equality tot stand kan komen binnen de IDF. 
Doordat de gemilitariseerde Israëlische maatschappij zorgt 
voor een band tussen het civiele en het militaire was het 
onmogelijk om gender equality enkel te bekijken vanuit een 
standpunt enkel gefocust op de IDF. Voor de algemene positie 
van vrouwen in Israël is een volledige gender mainstreaming 
binnen de IDF niet het belangrijkste. Dit zou enkel tot resultaat 
hebben dat enkelingen een gevechtsfunctie kunnen uitoefenen 
die voordien simpelweg afgesloten was voor vrouwen. 
Vrouwen zullen nooit dezelfde positie als mannen kunnen 
innemen in de echte gevechtseenheden. Een beperkt aantal 
vrouwen in ‘mannelijke’ gevechtsposities zal niets 
fundamenteels veranderen aan de geprivilegieerde positie van 
de mannelijke gevechtssoldaten binnen de Israëlische 
maatschappij.  

Het is belangrijker dat de greep van het militaire op de civiele 
maatschappij vermindert zodanig dat het leger een neutraal 
machtsinstrument wordt en onder een echte democratische 
controle komt van zowel mannen als vrouwen, op een gelijke 
basis. Hiervoor dient de Israëlische veiligheidspolitiek meer 
realistisch te worden. Deze politiek overstijgt al jaren de reële 
dreigingen. Maar het probleem is dat daarvoor de huidige 
securitization van de Israëlische maatschappij in vraag gesteld 
moet worden en aangepast en dit kan enkel door de mensen die 
mee door dit systeem groot gemaakt zijn.  

Een betere kans om uit deze vicieuze cirkel te geraken is een 
duidelijke ontspanning van de veiligheidssituatie in het 
Midden-Oosten, een ontspanning die zo groot is dat zelfs de 
securitization van de Israëlische maatschappij in vraag gesteld 
wordt. Maar natuurlijk kan gesteld worden dat zij die hun 
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voordeel halen uit deze situatie binnen Israël, niet staan te 
springen om mee te werken aan een regionale duurzame vrede. 
Welke buitenstaander heeft voldoende leverage om deze deadlock 
te doorbreken? 
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