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Het historische nucleaire akkoord met Iran en een drastisch veranderd internationaal 
speelveld waarin Oost en West als vanouds tegenover elkaar staan, vormen een goede 
aanleiding om de fascinerende maar onderbelichte relatie tussen Israël en Rusland — 
waarop bovenstaande ontwikkelingen direct van invloed zijn — onder de loep te nemen. 
Wat zijn Israëls beweegredenen in zijn handelen ten aanzien van Rusland en kan Israëls 
huidige relatie met Rusland los worden gezien van de (verslechterde) betrekkingen met de 
Verenigde Staten? Dit artikel analyseert de unieke — en volgens velen scheve — relatie 
door de jaren heen en stelt dat Israël Rusland als een sleutelfiguur ziet in de behartiging 
van de nationale veiligheidsbelangen. Hierbij spelen “acute” dreigingen, zoals Iran, maar 
in toenemende mate ook mogelijke toekomstige dreigingen een rol.  

Veel mensen zetten vraagtekens bij Israëls genereuze Ruslandbeleid dat, zo zegt een blik op 
het scorebord, niet wordt beantwoord met eenzelfde vrijgevigheid. Zo stemt Rusland 
structureel voor de Palestijnen in de VN-Veiligheidsraad, heeft het meermalen Hamas in 
Moskou uitgenodigd, en is het een strategische bondgenoot van Iran (dat publiekelijk met 
de vernietiging van Israël heeft gedreigd), waaraan het zelfs overweegt geavanceerde 
raketsystemen te leveren. Desondanks bestaat er een vrij goede, zij het complexe relatie. 
Het laatste is een gevolg van de verschillende rollen die Rusland voor Israël aanneemt en die 
soms met elkaar botsen.  

Rusland als… 

Family 

Het fundament voor Israëls relatie met Rusland werd gelegd in de jaren ’90, toen — na de 
val van de Muur en hervatting van diplomatieke betrekkingen — meer dan een miljoen 
joden afkomstig uit Rusland en de voormalige Sovjetunie zich in Israël vestigden. Nog steeds 
vormt de Russische diaspora in Israël een wezenlijk onderdeel van de bilaterale 
betrekkingen. Dat er sprake is van een (blijvende) subcultuur die een sterke band behoudt 
met het moederland, blijkt uit de oprichting van de rechts-nationalistische partij “Yisrael 
Beitenu” (Israël Ons Thuis) in 1999 door Avigdor Lieberman en bestaande uit voornamelijk 
Russische migranten. De partij, die gaandeweg aan macht won en van 2009 tot 2015 zeer 
sterk vertegenwoordigd was in de Knesset, weet de bilaterale betrekkingen met Rusland in 
verschillende domeinen te versterken.  

Friend 

De culturele verwantschap tussen de Russische diaspora en de nog altijd in Rusland 
woonachtige joden werd steeds benadrukt en, zo lijkt het, actief aangewend om het idee 
van een sterke, alomvattende bilaterale band te consolideren. Een beeld waar met name 
Israël bij gebaat is, omdat een goede band met Rusland mogelijk bescherming biedt tegen 



Iraanse agressie. Dit gevoel van verbondenheid werd kort na de eeuwwisseling versterkt, 
toen Israël en Rusland zich geconfronteerd zagen met een volgens veel waarnemers zelfde 
interne problematiek: islamitisch geïnspireerd terrorisme en territoriaal conflict. De 
staatsleiders Sharon en Poetin waren van mening dat dergelijk terrorisme alleen met harde 
hand kan worden bestreden, een idee dat ook onder volgende Israëlische staatsleiders bleef 
bestaan.  

Foe 

De culturele verbondenheid en ideologische raakvlakken ten spijt, blijft één pijnpunt als een 
donkere wolk boven de relatie hangen: Iran. Al sinds de jaren ’90 wordt Iran, en met name 
zijn vermeende nucleaire aspiraties, gezien als ultieme bedreiging voor de veiligheid en het 
voortbestaan van Israël. 

Israël heeft het nucleaire monopolie in het Midden-Oosten. Wanneer Iran dat monopolie 
doorbreekt, betekent dat het einde van Israëls nucleaire afschrikking, de grote pijler van het 
nationale veiligheidsbeleid. De stellige verwachting is dat Iran en, zorgwekkender, proxies 
Hezbollah en (tot op zekere hoogte) Hamas zich dan een stuk agressiever gaan gedragen. 
Om dit te voorkomen wil Israël, dat eerder nucleaire faciliteiten in Syrië en Irak bestookte, 
te allen tijde de militaire optie open houden. Russische S-300-afweersystemen zouden 
Israëlische luchtaanvallen ernstig bemoeilijken.  

Israël heeft daarom sinds de eerste geluiden over een mogelijke S-300-verkoop aan Iran 
iedere gelegenheid aangegrepen om Rusland op andere gedachten te brengen. Concreet 
heeft dit zich vertaald in veel tegemoetkomingen van Israëlische kant. Met deze 
zogenaamde quid pro quo’s hoopt Israël Rusland van levering te weerhouden. Een 
voorbeeld is het besluit om in 2008 op verzoek van Rusland de wapenverkoop aan Georgië 
te stoppen, waarmee Rusland op dat moment in oorlog was. Maar de inspanningen namen 
ook meer indirecte vormen aan, waarbij vaak een beroep werd gedaan op de culturele en 
historische banden. Zo was de formele reden voor Poetins bezoek aan Israël in 2012 de 
onthulling van een herdenkingsmonument voor het Rode Leger, maar stond Iran feitelijk 
boven aan de agenda. 

‘Strategic hedging’ 

Spanningen met de VS 

Behalve het behartigen van Israëls directe veiligheidsbelangen met betrekking tot Iran kan 
een sterke band met Rusland ook op andere manieren voordelen met zich meebrengen. 
Deze gedachte werd zichtbaar vanaf 2009, toen Israël te maken kreeg met een nieuwe, zeer 
progressieve Amerikaanse president, Barack Obama. Strubbelingen ontstonden al direct na 
aantreden van de Obama-regering, blijkt uit een artikel in Haaretz waarin Israëlische 
beleidsmakers hun zorgen uitten over de sterk afgenomen coördinatie tussen de Obama-
regering en Israël, alsook de verminderde mate waarin het Witte Huis de Israëlische 
regering informeert over veiligheidskwesties en het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid.1 
Daarnaast toonde Obama zich zeer kritisch over Israëls nederzettingenbeleid en oefende hij 
grote druk uit om het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw leven in te blazen. Wat 
Iran betreft voert Obama, in tegenstelling tot zijn voorganger, juist een mild beleid van 



“engagement”. Dit stuit op veel weerstand bij de Israëlische regering onder leiding van 
Netanyahu. De meningsverschillen over kritieke onderwerpen in combinatie met de weinig 
verhulde mismatch tussen beide leiders op persoonlijk vlak, resulteerden door de jaren 
heen in harde verwijten en zelfs in persoonlijke beledigingen. 

Hoewel onenigheid tussen de twee bondgenoten niets nieuws is beleefde de “special 
relationship” niet eerder een crisis die zo publiekelijk en persoonlijk wordt uitgevochten. 
Voormalig Amerikaans ambassadeur in Israël, Daniel Kurtzer, spreekt zelfs van de slechtste 
politieke banden in de geschiedenis van de Israël-VS-relatie.2  

Israël, dat naast de nucleaire afschrikking een aanwezige en geloofwaardige VS in het 
Midden-Oosten als cruciaal voor de nationale veiligheid ziet, heeft ook kritiek op het 
(inadequate) handelen van de VS tijdens de Arabische Lente, met name in Egypte, Libië, en 
tijdens de Syrische burgeroorlog. En hoewel de VS de coalitie tegen IS leidt, is het 
onwaarschijnlijk dat het land zich in de nabije toekomst nog aan een grondoperatie in het 
Midden-Oosten zal wagen, een twijfel die wordt versterkt door de “pivot naar Azië”. 

Weerslag op de Israël-Ruslandrelatie 

Terwijl de politieke relatie met de Verenigde Staten sterk bekoelde, bloeide de relatie met 
Rusland sinds 2009 juist verder op. Dit is grotendeels een verdienste van Yisrael Beitenu’s 
inspanningen en het recordaantal (ministeriële) bezoeken dat partijleden — Lieberman als 
minister van Buitenlandse Zaken voorop — in korte tijd aan het land brengen. Al in aanloop 
naar de verkiezingen had Lieberman de ambitie uitgesproken om de relatie met Rusland 
naar hetzelfde (strategische) niveau te tillen als de relatie met de VS.3 Ook Netanyahu en 
Poetin lijken het goed met elkaar te kunnen vinden, zeker als de relatie wordt vergeleken 
met die tussen Netanyahu en Obama. 

Het is niet ondenkbaar dat Israël, dat bij Obama herhaaldelijk bot vangt als het gaat om een 
hardere aanpak van Iran en dat zich zorgen maakt over Amerika’s afnemende mondiale 
positie en daaruit voortkomende terugtrekking uit het Midden-Oosten, een “hedging” 
beleid voert. Volgens Tessman is deze strategie, waarbij een land tracht de afhankelijkheid 
te spreiden over meerdere landen, “most prevalent in systems that are unipolar and in the 
process of power deconcentration”. “Hedging” is met name effectief voor “second-tier 
states … because it … can insure the hedging state against security threats that might result 
from the loss of public goods or subsidies that are provided by the system leader at that 
time”.4  

Tot 2009 heeft Israël zich uitsluitend op de VS gericht in termen van militaire, diplomatieke, 
en economische steun. Maar wat gebeurt er als Amerika’s positie in de wereld en 
aanwezigheid in het Midden-Oosten (verder) verzwakt? Of, en misschien nog wel 
belangrijker: wat gebeurt er als de trend van een steeds rechtser wordend Israël doorzet en 
de meningsverschillen met de VS zodanig oplopen dat de laatste dreigt de hulp alleen voort 
te zetten in geval van (grote) Israëlische concessies op het gebied van het 
nederzettingenbeleid en een ‘tweestatenoplossing’? Veel rechtse Israëlische politici voelen 
hier alleen al om puur ideologische redenen niets voor. Met andere woorden: in hoeverre 
kan Israël erop vertrouwen dat de VS Israël ook in de toekomst zal kunnen en willen blijven 
steunen?  



Dat “hedging” inderdaad leeft onder Israëlische beleidsmakers blijkt uit Liebermans 
woorden tijdens een persconferentie in november 2013, toen hij zei dat de VS te kampen 
heeft met grote binnen- en buitenlandse problemen, en dat om deze reden “[Israel] should 
strengthen ties with other powers as a means of advancing critical security interests in the 
region”. Hij suggereerde hiermee dat de VS niet meer volledig in Israëls veiligheidsbelangen 
kan voorzien. “Israel’s foreign policy for decades has focused on one direction — toward 
Washington”, gaat hij verder, “but my policy is multi-directional”.5 

Hoewel hij dit niet expliciet benoemde, wordt aangenomen dat Lieberman op Moskou 
doelde. Ook Netanyahu liet zijn wens om de banden met Rusland verder aan te halen 
doorschemeren toen hij in 2013 na afloop van een bezoek aan Moskou de “shared values, 
common interests” en zijn persoonlijke vriendschap met Poetin benadrukte. Naar eigen 
zeggen leidden die tot “closer, warmer, more intimate and productive bilateral ties”.6 
Hoewel Netanyahu noch Lieberman waarschijnlijk zo naïef is om te denken dat Rusland 
daadwerkelijk de Israëlische belangen voorop zal stellen, laat staan een gelijkwaardig 
alternatief is voor de VS, lijkt Rusland — zowel op korte als lange termijn — een logische 
keuze gezien de mogelijke invloed die het heeft op Iran, alsook de reeds bestaande culturele 
banden waarop Israël zich kan beroepen. 

Dat de Netanyahu-regering bereid is vrij ver te gaan in het tegemoetkomen aan Ruslands 
wensen bleek toen Israël zich in maart 2014 onthield van stemming in de Algemene 
Vergadering van de VN. Daarmee koos het ervoor neutraal te blijven in de veroordeling van 
Ruslands annexatie van de Krim, in plaats van zich achter de VS en EU te scharen. Dit leidde 
tot grote verontwaardiging van de VS, die nog verder werd aangewakkerd door Liebermans 
reactie dat Israël goede en vertrouwde relaties heeft met de VS én Rusland.7  

Recente ontwikkelingen  

Nadat de bilaterale relatie tussen Israël en Rusland vanaf 2009 een vlucht had genomen, 
deden zich sinds het begin van dit jaar in hoog tempo belangrijke ontwikkelingen voor die 
direct en indirect hun weerslag hebben op de veiligheidsmotieven in Israëls Ruslandbeleid.  

Twee van deze ontwikkelingen betreffen Iran. In april kondigde Poetin aan het exportverbod 
op te heffen dat levering van de S-300-afweersystemen aan Iran tot dat moment onmogelijk 
maakte. Niet veel later, op 14 juli, bereikten de P5+1 en Iran na jarenlange 
onderhandelingen een akkoord over Irans omstreden nucleaire programma. Grote 
inspanningen van opeenvolgende Israëlische regeringen waren in beide gevallen tevergeefs. 

Overige ontwikkelingen hebben betrekking op Israëls relatie met de VS en met Rusland. In 
maart — vlak voor de Israëlische parlementsverkiezingen — sprak Netanyahu, volledig 
buiten het Witte Huis om, het Congres toe. Likud behaalde in de verkiezingen uiteindelijk 
een vrij ruime overwinning op de linkse “Zionistische Unie”. In mei trad de nieuwe regering 
aan — met een buitengewoon rechts en religieus karakter — onder leiding van Netanyahu. 
Grote verliezer Yisrael Beitenu maakt geen deel uit van de nieuwe regering en Lieberman 
zag zich genoodzaakt af te treden als minister van Buitenlandse Zaken.  

Gevolgen 



Hoewel het wellicht nog te vroeg is om harde uitspraken te doen, lijkt er vooralsnog geen 
sprake van een bekoelde relatie met Rusland, er worden hoogstens wat minder vleiende 
woorden gesproken. Illustratief is Netanyahu’s reactie op de aangekondigde S-300-levering 
die meer als algemene waarschuwing voor de gevaren van een nucleair Iran, dan als een 
persoonlijk verwijt aan het adres van Poetin aandoet. Israël zou tevens hebben afgezien van 
wapenverkoop aan Oekraïne als reactie op de S-300-levering, nadat Poetin dit Israël 
expliciet afraadde.8 

Wel lijkt het nucleaire akkoord de relatie tussen de Netanyahu-regering en het Witte Huis 
nog verder onder druk te hebben gezet. Netanyahu en zijn achterban rekenen het, in hun 
ogen, slechte akkoord de Obama-regering persoonlijk aan en weten zich hierin gesteund 
door de Republikeinen in het Congres.  

Of het wegvallen van pro-Russische lobbypraktijken door Yisrael Beitenu gevolgen heeft 
moet nog blijken. Duidelijk is in ieder geval dat het merendeel van de opvolgers — onder 
wie ook Russische migranten en sympathisanten — qua ideologie nog verder afstaan van de 
Obama-regering.  

Een blik op de toekomst 

Ervan uitgaande dat het Ruslandbeleid ten dele wordt bepaald door Israëls relatie met de VS 
zoals hierboven geschetst, en met de zeer recent aangetreden Israëlische regering en Poetin 
nog stevig in het zadel, zijn de ogen vooral gericht op de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen in november 2016. Dan zal blijken of Obama uitzondering op de 
regel was, of dat er wat betreft de relatie tussen Israël en de VS een structurele verandering 
in gang is gezet. Het lijkt erop dat Netanyahu uitgaat van het eerste, een idee dat 
ongetwijfeld wordt gevoed door Republikeinse presidentskandidaten, maar ook door Hillary 
Clinton, die zich in aanloop naar de verkiezingen prominent achter Israël scharen.  

Wat de uitkomst van de verkiezingen in 2016 ook mag zijn, en wat er nu ook beloofd wordt, 
Amerika’s terugtrekking uit het Midden-Oosten is al ingezet en lijkt onomkeerbaar. Dit blijft 
een heikel punt voor Israëlische beleidsmakers. Daarnaast wordt Amerika’s dominante 
positie naar verwachting binnen enkele decennia aangetast door rivalen, China voorop. 
Israël zal, kortom, ook na 2016 geneigd blijven de relaties met andere mogendheden, 
waaronder Rusland, te versterken. 

Daar komt bij dat zolang er geen concrete consequenties aan zijn verbonden, er geen 
aanleiding is voor Israël om het charmeoffensief richting Rusland te staken. Zoals een 
Israëlisch politicus in Haaretz zei: “There is an assumption in Jerusalem that it is easier to ask 
the Americans to swallow the frog than to risk upsetting the Russians”.9 

Ook om andere redenen, los van de VS, hoeft er in de toekomst geen significante 
trendbreuk in Israëls Ruslandbeleid te worden verwacht, om de simpele reden dat deze dan 
waarschijnlijk al zou hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld toen Rusland toch besloot tot 
levering van de afweersystemen over te gaan, iets wat Israël jarenlang uit alle macht heeft 
getracht te voorkomen. Het lijkt er echter op dat Israël op wat milde kritiek na ook deze pil 
zal slikken, en op andere manieren zal proberen Rusland te beïnvloeden. 



Tot slot mag de internationale context niet worden vergeten, en die is de laatste jaren — 
zowel mondiaal als regionaal — drastisch veranderd. Wat de Oekraïnecrisis betreft lijkt 
Israël de koers aan te houden waarin het niet beledigen van Rusland de hoogste prioriteit 
geniet. Hiervan getuigt niet alleen Israëls keuze om zich van stemming te onthouden bij de 
VN-Resolutie, maar ook Israëls (hoewel niet publiekelijk bevestigde) besluit om af te zien 
van wapenverkoop aan Oekraïne. De huidige instabiliteit in het Midden-Oosten — een licht 
ontvlambare regio waar Ruslands aanwezigheid sterk voelbaar is — heeft ongetwijfeld 
bijgedragen aan deze keuze: het is niet het moment om (onnodig) vijanden te maken.  

Samenvattend blijft Rusland zowel op korte als lange termijn een belangrijke strategische 
partner waarmee Israël zal proberen een goede relatie te onderhouden, zelfs — zo is 
gebleken — als dit ten koste gaat van de relatie met de VS. Israëls relatie met Rusland lijkt 
daarmee niet een puur rationele, maar ook één gebaseerd op emotie, namelijk angst. In 
tegenstelling tot de Verenigde Staten — wier aanzienlijke steun de huidige Israëlische 
regering voor lief lijkt te nemen — geniet het Rusland van Poetin een groot Israëlisch 
ontzag. Dit is misschien wel de belangrijkste verklaring waarom Israël al 15 jaar op z’n tenen 
loopt waar het Rusland betreft, en waarom het dit hoogstwaarschijnlijk zal blijven doen. 

Emma Smit is politicoloog. Zij schreef dit artikel op persoonlijke titel.  
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