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Why the Arab Spring reached Bahrain: 
A study of popular democratic 
demands and political reforms. 

 

MAARTEN DANCKAERT 

 

Abstract 
 

Research on political reform in the Arab Gulf region has traditionally focused on the larger 

GCC-states. However, because of the recent uprising in the small Kingdom of Bahrain, this 

article aims to make a contribution concerning this tiny Gulf-island state to the existing 

political science literature in the MENA research field. Despite its still inconclusive outcome, 

the Arab Spring in Bahrain – at least for now – seems to have been crushed by government 

repression. What we would like to find out is why the Arab Spring reached Bahrain in the first 

place. In order to do so we will perform a comprehensive literature study of relevant academic 

books, scientific articles and other current publications. Which will allow us to construct a 

chronology of interactive political episodes, that will help us to understand the current popular 

uprising in Bahrain, by assisting us to uncover the main factors and trends that underlie the 

core grievances of the Bahraini population and the reactions of the ruling al-Khalifa regime to 

their complaints and demands. To be able to comprehend previous reforms (or the lack 

thereof) to Bahrain’s political, institutional, economic and social fabric; we will have to take a 

closer look at the internal balance of power within the ruling family. Accordingly we shall 

employ a “dynastic cleavage” as a kind of guide throughout our study (rather than focusing on 

the sectarian Sunni-Shia cleavage). As such we will come to understand the role being played 

by the demographic pressure, the worsening economic situation, the continuing lack of 

political democratization and participation, and the internal power struggle within the ruling 

family, that led to the outbreak of the ‘Duwwar al-Lulu’-revolt in February 2011. 
 

Keywords: Bahrain, Arab Spring, al-Khalifa, gulf monarchy, political participation, al-Wefaq 
 

 

Niet alleen in Noord-Afrika, maar ook in de golfregio bereikte de Arabische Lente haar 

kookpunt. De golf van volksopstanden begon eind 2010 met de Tunesische Jasmijnrevolutie, 

maar waaide al gauw over naar Egypte, Jemen, Libië,… en Bahrein! Een jaar na het uitbreken 

van de eerste protesten op 14 februari 2011, wonnen twee Al Jazeera English journalisten de 

63
e
 George Polk Award in Journalism, voor de documentaire die ze maakten over de opstand 

in deze kleine eilandstaat. Het is uit die ‘Shouting in the Dark’-documentaire dat de titel van 

de onderstaande, inleidende paragraaf komt. Als kleinste en minst bekende Arabische staat, 

die getroffen werd door de zogenaamde “Arab Spring,” loopt Bahrein zonder twijfel het 

meeste kans om het snelst vergeten te worden. Een goed argument om in dit artikel op te zoek 

te gaan naar een verklaring voor de reden waarom ook dit land niet gespaard is gebleven voor 

de hete lentewind die doorheen dit deel van de wereld raast (Al Jazeera, 2012, 22 februari). 
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“Abandoned by the Arabs, forsaken by the West and forgotten by the world” 
 

In deze bijdrage pogen we te verklaren waarom er in februari 2011 ook in Bahrein 

protesten zijn uitgebroken door diepgaand toe te spitsen op de voorgeschiedenis van politieke, 

sociale en economische verzuchtingen in deze kleine golfmonarchie. Om de recente protest-

golf te kunnen begrijpen is het eveneens noodzakelijk om op voldoende wijze te beschikken 

over kennis omtrent de politieke hervormingen die reeds werden doorgevoerd in de voorbije 

decennia. De onderzoeksvraag die we dan ook wensen te beantwoorden is: “Hoe kunnen we 

verklaren dat Bahrein niet gespaard is gebleven voor de Arabische Lente?” M.a.w. hoe komt 

het dat er ook in een welvarend land als Bahrein – in tegenstelling tot armere Arabische staten 

als Egypte, Jemen of Tunesië – grote volksopstanden zijn uitgebroken? 

 

Dit artikel poogt niet enkel om theoretisch bij te dragen aan de reeds opgebouwde 

kennis omtrent de “Arabische Lente,” teneinde de onrust in de Arabische wereld beter te 

kunnen begrijpen, maar heeft evenals de intentie om een significante bijdrage te leveren aan 

de eigen onderzoeksgroep waar de expertise aangaande de golfregio nog eerder beperkt is. 

Tot op heden bleef Bahrein, als kleinste der golfstaten, namelijk steeds onderbelicht binnen 

het MENA-onderzoeksdomein. Bovenop de inherente maatschappelijke en wetenschappelijke 

relevantie, kan deze verhandeling aldus hopelijk ook helpen om meer inzicht te verschaffen in 

de conflict- en ontwikkelingsproblematiek van deze regio, met als opzet het “Gulf Studies” 

onderzoek in de toekomst te helpen uitbouwen binnen de MENARG.
1 

 

Om onze onderzoeksvraag te beantwoorden maken we gebruik van enkele deelvragen. 

Zo zullen we in de onderstaande paragrafen een chronologie schetsen van de populaire 

grieven van de Bahreinse bevolking en de respons van het regime, die samen de politieke 

geschiedenis van deze eilandstaat karakteriseren. Hiervoor trachten we op zoek te gaan naar 

het antwoord op deze vragen: a) “Welke trends verklaren de verzuchtingen die als voedings-

bodem dienen voor het volksprotest?,” en b) “Hoe komt het dat Bahrein nog steeds niet 

beschouwd kan worden als een constitutionele monarchie?” Op de eerste deelvraag zullen we 

een antwoord trachten te formuleren door verscheidene maatschappelijke eisen te bestuderen 

die in het verleden reeds meermaals werden geuit. Tegelijkertijd zullen we de tweede 

deelvraag beantwoorden, door te bekijken hoe het regime de democratische verwachtingen 

van haar bevolking probeerde in te lossen door te experimenteren met vormen van politieke, 

legislatieve en (sociaal-)economische hervormingen. 
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Analysestrategie: theoretisch kader en ‘rode draad’ 
 

Zoals hierboven reeds werd aangegeven verschilt de Bahreinse gevalstudie op minstens 

één belangrijk punt van de revoltes in andere Arabische staten als Tunesië, Egypte, Jemen of 

Syrië (mogelijks met uitzondering van Libië). Met name door de relatieve welvaart die de 

olie- en gasrijke golfregio kenmerkt. Waardoor de legitieme eisen en verzuchtingen van de 

Bahreinse bevolking hoofdzakelijk van politieke aard waren, in tegenstelling tot de 

voornamelijk socio-economische grieven in de overige staten die getroffen werden door de 

Arabische Lente. Het resultaat is dat onderzoekers die verklaringen hebben gezocht voor de 

gebeurtenissen in Tunesië en Egypte zich veelal hebben bediend van theoretische analyse-

kaders die zich baseerden op een kritische lezing van de gevolgen van het neoliberalisme op 

hun studiedomeinen. Eenzelfde aanpak is niettemin onmogelijk in onze gevalstudie aangezien 

het neoliberalisme nooit dezelfde impact heeft gehad op de maatschappij in Bahrein. Over het 

algemeen wordt Bahrein namelijk net zoals de overige landen van de Gulf Cooperation 

Council (GCC) door politieke wetenschappers en Midden-Oosten specialisten beschouwd als 

een zogenaamde “rentier-staat” (Hanieh, 2011; Herb, 1999; Wright, 2006). 

 

Een rentier-staat is een staat die haar inkomsten niet haalt uit belastingen, maar uit de 

opbrengsten van de verkoop van natuurlijke rijkdommen zoals olie en gas. Die opbrengsten 

worden vervolgens voor een groot deel aangewend om de bevolking te laten meeprofiteren 

onder de vorm van goed uitgebouwde en veelal kostenloze gezondheids-, onderwijs- en 

andere sectoren. Tevens worden dikwijls ook voedsel, huisvesting, elektriciteit en brandstof 

gesubsidieerd, en kunnen voldoende overheidsjobs worden gecreëerd opdat er in principe 

geen werkloosheid zou mogen zijn. Door deze manier van herverdeling slaagt het regime er 

volgens het paradigma van de rentier-these in om de bevolking aan zich te binden. De rentier-

theorie gaat er vervolgens van uit dat burgers geen behoefte zullen hebben aan politieke 

participatie zolang hun financiële en materiële verwachtingen zijn ingelost. Of anders gesteld; 

als er geen (of enkel erg lage) belastingen dienen te worden betaald en eenieder een job 

gegarandeerd wordt in de publieke sector, zullen de burgers gedepolitiseerd zijn en bijgevolg 

geen rekenschap van hun politieke bestuurders eisen. Cf. evenals de “no representation 

without taxation”-gedachte. Het gevolg is politieke stagnatie in non-democratische, autoritaire 

regimes (Hanieh, 2011; Ismael, 2003; Selvik & Stenslie, 2011; Ünay, 2011). 

 

Ons inziens gaat dit paradigma niet op in het geval van Bahrein, aangezien het land 

bijna door zijn oliereserves heen is en de inwoners van deze golfstaat allesbehalve politiek 
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passief zijn, en we zijn niet de enigen want ook Justin Gengler (2011a) is in zijn doctoraats-

dissertatie dezelfde mening toegedaan.
2
 Ook Michael Herb was niet overtuigd van de rentier-

these toen hij in 1999 zijn boek ‘All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy 

in the Middle Eastern Monarchies’ uitbracht; waarin hij een kritiek op de rentier-theorie 

formuleerde en een alternatief paradigma ter verklaring van de stabiliteit van de Arabische 

monarchieën uitwerkte. In zijn publicatie probeert hij aan te tonen dat de cruciale rol die 

gespeeld wordt door de koninklijke familie, bepaald hoe stabiel een regime is. Met zijn 

‘dynastic monarchy’ paradigma
3
 tracht hij de lezer er eigenlijk van te overtuigen dat het erg 

onwaarschijnlijk is dat er revoluties zullen uitbreken in de golfmonarchieën. Echter, de 

recente gebeurtenissen in Bahrein hebben zijn ideeën en uitgangspunten vermoedelijk 

ontkracht. Dientengevolge is Herbs dynastieke paradigma ook (al) niet bruikbaar – als 

theoretisch analysekader – in ons onderzoek. Niettemin lijkt het relevant om een aantal van de 

‘sleutelconcepten’ die hij gebruikt over te nemen en ook doorheen onze eigen studie aan bod 

te laten komen. Meer bepaald gaat het om de rol van: het onderwijs, de armoede, de 

veiligheidsdiensten, het parlement, de talenten van de vorst, en de aan- of afwezigheid van 

buitenlandse pressie (Herb, 1999; Selvik & Stenslie, 2011).
4
  

 

Overigens nemen we eveneens het belang dat Herb hecht aan de rol van de monarchie 

mee in ons eigen onderzoek. Heel wat commentatoren hebben zich met name gebaseerd op de 

“sektarische breuklijn” om uit te leggen wat er in 2011 en 2012 gebeurde in Bahrein. Hoewel 

deze breuklijn uiteraard van groot belang is, lijkt ze in onze ogen veeleer een gevolg van de 

gebeurtenissen te zijn dan één van de oorzaken. Het is namelijk zo dat bepaalde conservatieve, 

niet compromisgezinde leden van de koninklijke familie de sektarische spanningen hebben 

aangewakkerd; teneinde Iran ervan te kunnen beschuldigen onrust te zaaien, en pro-regime 

leden uit de Soennitische gemeenschap te mobiliseren, waardoor Saoedi-Arabië het niet naliet 

te interveniëren om hun positie te versterken. Wat velen niet doorhebben is dat de al-Khalifa 

dynastie gekenmerkt wordt door tweespalt, tussen een liberale vleugel en een conservatieve 

vleugel. De jongere, progressieve leden van de monarchie moeten zich, samen met de kroon-

prins, zien staande te houden tegen de dominantere, conservatieve familievleugel die geleid 

wordt door eerste minister Khalifa, die tevens de nonkel van het huidige staatshoofd is. 

Hoewel koning Hamad bin Isa al-Khalifa door de pers gepercipieerd wordt als voorstander 

van hervormingen, moet hij de vrede bewaren met tal van familieleden die niet wensen toe te 

geven aan de eisen van de bevolking. De conservatieve vleugel van het regime is niet bereid 

om aan macht in te boeten, en probeert haar standpunt te legitimeren door de (internationale) 
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publieke opinie ervan te overtuigen dat dit zou leiden tot maatschappelijke instabiliteit en 

sektarisch geweld. Ons inziens is het dan ook belangrijker om deze – tot op heden steeds 

onderbelichte – “dynastieke breuklijn” te bestuderen. Net daarom zal ze fungeren als de ‘rode 

draad’ doorheen dit artikel (Davidson, 2011, 19 november). 

 

We hebben behoefte aan een theorie die ons toelaat te analyseren waarom een groot 

gedeelte van de bevolking in februari 2011 is ‘beginnen’ revolteren tegen het al-Khalifa 

regime. Uit al het bovenstaande kunnen we niettemin besluiten dat er eigenlijk (nog) geen 

geschikte theorie bestaat die als analytisch kader gehanteerd zou kunnen worden in onze 

specifieke Bahreinse gevalstudie. Ook Charles Tilly was alreeds tot deze conclusie gekomen. 

Naar zijn mening bestaat er geen enkele voldoende uitgebouwde theorie, omtrent volksop-

standen of sociale protestbewegingen, die het mogelijk maakt om de politieke mobilisatie van 

grote bevolkingsgroepen te bestuderen: “[N]o one has identified powerful empirical regulari-

ties or compelling causal models that account for all sorts of political opportunity structures, 

framing processes, or sequences of political mobilization (2004, p. xi).” In een van zijn 

studies, aangaande een eerdere grote volksopstand in Bahrein, heeft Fred H. Lawson (2004) 

dit probleem evenwel proberen op te lossen. Hij deelde de ‘Bahreinse intifada’ van 1994-

1998 op in vijf fases, die hij elk afzonderlijk onderzocht door te focussen op de manier van 

protesteren van de demonstraten, en de tactieken die de overheid hanteerde om te reageren. 

 

Net zoals in het geval van het paradigma van Herb, trekken we ook een aantal lessen uit 

de wijze waarop Lawson te werk ging, om ons eigen analytisch kader op te bouwen. Wij 

zullen meerbepaald op een min of meer soortgelijke manier te werk gaan, door de politieke 

geschiedenis van Bahrein eveneens in fases op te delen, en telkenmale in iedere fase te 

bestuderen welke de grieven waren van de bevolking en oppositiebewegingen, en welke 

politieke hervormingen vervolgens werden (aangekondigd en) doorgevoerd. Op deze manier 

construeren we een chronologie van interactieve politieke episodes die ons in staat stelt om de 

hedendaagse onrust in Bahrein te begrijpen en aldus onze onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Dit doen we aan de hand van een grondige literatuurstudie van relevante academische boeken, 

wetenschappelijke tijdschriftartikels en actuele publicaties omtrent de volksopstand in 

Bahrein. Gezien de beperkingen die inherent deel uitmaken van dit rapporteringsformaat zal 

het evenwel onmogelijk zijn om de invloed van belangrijke externe actoren (zoals Saoedi-

Arabië of de Verenigde Staten) te bespreken. 
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Ons artikel is als volgt opgebouwd: Na de bovenstaande bespreking van onze 

probleemstelling, gaan we in wat volgt van start met het chronologisch bestuderen van de 

interactieve politieke episodes, waarin we de Bahreinse politieke geschiedenis hebben 

opgedeeld. Allereerst bestuderen we kort Bahrein voor de onafhankelijkheid. In een tweede 

fase komen het eerste parlementaire experiment aan bod. Daarna onderzoeken we de 

desillusie die volgde op de kortstondige parlementaire ervaring. Vervolgens is het in een 

vijfde stadium de beurt aan de ‘Bahreinse intifada’. In fase zes gaan we dieper in op het 

tweede democratisch experiment. Waarna we tot een voorlopige conclusie zullen komen, 

vooraleer in fase acht de huidige ‘Duwwar al-Lulu’-revolte onder de loep te nemen. Het 

artikel wordt afgesloten met enkele slotopmerkingen, op basis van onze belangrijkste 

onderzoeksresultaten, waarmee we de huidige volksopstand in het bredere kader van de 

Arabische Lente plaatsen. 

 

 

De pre-onafhankelijkheidsperiode (<1971) 
 

In 1783 werd Bahrein veroverd op het Perzische Rijk door de al-Khalifas. Deze Soen-

nitische clan, die behoorde tot de Bani Utub-stam, kwam oorspronkelijk van het Arabische 

vasteland maar had zich in de 18
e
-eeuw gevestigd in Zubara aan de Qatarese westkust. 

Volgens Rosemarie Said Zahlan is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat Bahrein 

in hun handen viel d.m.v. verovering. “Unlike the ruling families elsewhere in the Gulf states, 

they did not come to power from within society, an important political difference that may 

well provide an explanation [for] the absence of a traditional dialogue between the ruler and 

his people (1998, p. 61).” Al snel deden ze hun macht gelden over de voornamelijk Sjiietische 

bevolking. Om toch enigszins een vorm van participatie toe te laten, werden informele en 

raadgevende ‘Majalis’ (meervoud van ‘Majlis’) voorzien, conform het Islamitische principe 

van consultatie (‘Shura’).
5
 Tot op de heden blijven deze consultatieve raden een niet te 

onderschatten rol spelen in de golfmonarchieën. Omdat ze door de regerende families worden 

aanzien als een alternatief voor democratisch verkozen instellingen, of zelfs als een vorm van 

democratie die beter verzoenbaar is met Islamitische en Arabische normen en waarden. Een 

andere situatie die vandaag de dag evenals nog steeds opgaat is het multi-etnische karakter 

van de Bahreinse samenleving. Reeds voor de verovering door de al-Khalifas, speelde 

Bahrein als havenstad een beduidende rol in de regionale handel, waardoor er veel emigratie 

en immigratie was. Ook heden is de heterogene maatschappij opgebouwd uit verscheidene 

etnische, culturele en religieuze groepen. Volgens de Bahreinse minister van informatie, 
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sheikha Mai bint Mohammed al-Khalifa (2012), is gebleken uit de 2010 Housing and 

Population Census dat slechts 46% van de 1,2 miljoen inwoners autochtone Bahreini’s zijn. 

Meer bepaald Sjiieten (65-à-70%), Soennieten (+-25%), Christenen (+-9%) en Joden (<1%). 

De Sjiieten zijn opgebouwd uit de ‘Baharna’; dit zijn de oorspronkelijke bewoners van de 

Bahreinse eilandenarchipel, en de ‘Ajam’; Perzische Sjiieten die emigreerden naar Bahrein in 

de 20
e
-eeuw. Naast de al-Khalifa familie (en de clans die hen vergezelden in 1783) bestaat de 

Soennitische bevolkingsklasse evenals uit de ‘Hawala’; deze van oorsprong Soennitische 

Moslims emigreerden in de afgelopen eeuwen vanuit Perzië naar de andere zijde van de golf 

en behoren voornamelijk tot de huidige hogere (midden)klasse van de Bahreinse 

maatschappij. De overige 54% van de bevolking zijn – veelal tijdelijke – buitenlandse 

inwoners, hoofdzakelijk gastarbeiders uit Zuid-Azië of andere Arabische Staten, die werken 

in de private sector of tewerkgesteld zijn in de veiligheidsdiensten (Herb, 1999; Ismael, 2003; 

Kinninmont, 2011a; Louër, 2008; Nakhleh, 2011; Stewart, 2009; Zahlan, 1998).
6 

 

Nadat in 1932 in Bahrein de eerste rendabele olievoorraad in de golfregio werd ontdekt, 

kwamen veel gastarbeiders werken in de door de Bahrain Petroleum Company (Bapco) 

geëxploiteerde olie-industrie. Buitenlandse werkkrachten waren nodig omwille van hun 

hogere opleiding en productiviteit. Ze brachten nieuwe ideeën en kennis met zich mee, zo 

werd de autochtone bevolking onder meer ingelijfd in het pan-Arabisch gedachtegoed. Ook 

heel wat Bahreini’s – die voordien hun brood hadden verdiend met de (parel)visserij of in de 

landbouw – werden door Bapco tewerkgesteld, zei het in lagere en minder goed betaalde 

functies. Ten gevolge van de opbrengsten uit de petroleumindustrie, was Bahrein in staat om 

de financieel-economische rampspoed die vele andere landen in deze periode trof te ontlopen, 

en de welvaart te verhogen. Desondanks was er heel wat ongenoegen; zo bleken het 

onderwijs, de werkomstandigheden en de lonen ondermaats. Ook de door Groot-Brittannië 

ondersteunde overheid bleef niet van kritiek gespaard. Steeds meer groeide het besef dat er 

behoefte was aan een rechtsstaat met een functionerende administratie – inclusief politie en 

veiligheidsdiensten – opgebouwd uit Bahreini’s (i.p.v. buitenlanders) die zowel aan de 

koninklijke familie als aan de bevolking verantwoording zou afleggen. Het ongenoegen bleef 

aangroeien, totdat in 1938 één van de eerste georganiseerde stakings- en protestacties 

plaatsvond in de golfregio. Geïnspireerd door het pan-Arabisch nationalisme en hervormings-

bewegingen in andere Arabische staten, bundelden Bapco-werknemers, studenten en 

handelaars hun krachten om institutionele hervormingen, kwaliteitsvol onderwijs, betere 

werkomstandigheden, een eerlijker loon, meer jobs en voorrang voor de autochtone bevolking 
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bij rekrutering in de industrie af te dwingen. Hun eisen werden afgewezen door de al-Khalifas 

en de Britten die vreesden voor een aantasting van hun autoriteit. Niettemin werd wel gezocht 

naar mogelijkheden om werknemersparticipatie toe te laten en het onderwijs te verbeteren 

(Ismael, 2003; Kinninmont, 2011a; Louër, 2008; Nakhleh, 2011; Zahlan, 1998). 

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd politiek activisme alsmaar zichtbaarder naarmate 

meer maatschappelijke organisaties werden opgericht. Het verbeterde onderwijssysteem had 

enkele individuen voortgebracht die de krachten probeerden te bundelen met de intentie de al-

Khalifas te overtuigen van de noodzaak om politieke hervormingen door te voeren. Volgens 

hen had Bahrein behoefte aan een verkozen parlement, autonome rechtbanken en vakbonden 

om de belangen van het volk te behartigen. In 1954 werd het “Higher Executive Committee” 

(HEC) opgericht door vier Soennieten en vier Sjiieten die streefden naar meer politieke 

participatie, een burgerlijk, arbeids- en strafwetboek, en de onafhankelijkheid van Groot-

Brittannië. De autoriteit van de regerende familie werd echter geenszins in vraag gesteld. Wel 

werd een petitie opgesteld waarin de stichting van een verkozen parlement werd bepleit. 

Omdat de al-Khalifas hier niet positief op reageerden, besloot het HEC om een algemene 

staking af te kondigen. Dit was het begin van de stakingsgolf van 1954-1956. Toen in 

november 1956 ten gevolge van de Suez-crisis spontane protestacties uitbraken, werden ze 

verbannen, hun organisatie ontbonden en de noodtoestand afgekondigd (Ismael, 2003; 

Kinninmont, 2011a; Louër, 2008; Nakhleh, 2011; Zahlan, 1998). 

 

 

Onafhankelijkheid en het eerste parlementaire experiment (1971-1975) 
 

Nadat Groot-Brittannië zich uit de golfregio terugtrok, werd Bahrein op 15 augustus 

1971 onafhankelijk. De toenmalige emir, sheikh Isa bin Salman al-Khalifa, die al sinds 1961 

over de Bahreinse natie regeerde, werd het staatshoofd en de opperste bevelhebber van de 

strijdkrachten. Zijn broer, sheikh Khalifa bin Salman al-Khalifa, verwierf als premier de facto 

de werkelijke macht om de kleine eilandstaat te besturen. Als eerste minister stond hij tevens 

aan het hoofd van de regering, waarvan de belangrijkste ministerportefeuilles waren 

toebedeeld aan leden van de al-Khalifa familie. De jonge staat had nood aan eigen politieke 

instellingen en een geschreven grondwet (aangezien de voorgaande wetgeving grotendeels 

ongeschreven was gebleven), zodat duidelijk zou zijn over welke basisrechten de populatie 

beschikte, en om meer participatie in het bestuur van de staat toe te laten. Volgens Roger 

Owen (1993) was het normaal om onmiddellijk na de ‘dekolonisering’ een eigen grondwet in 
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te voeren en verkiezingen aan te kondigen. Deze moesten gezien worden als een ‘geschenk’ 

van de heersende familie aan haar bevolking, niet als een respons van overheidswege op de 

maatschappelijke roep om meer vrijheden en participatie. Dit is een groot verschil met de 

situatie in 2011; toen heel veel burgers op straat kwamen om hun rechten af te dwingen 

(Kinninmont, 2011a; Nakhleh, 2011; Zahlan, 1998). 

 

Vooreerst zou een grondwetgevende raad (“Constitutional Assembly”), bestaande uit 

zowel verkozen als benoemde leden, worden aangesteld. Om een door de regering geschreven 

ontwerpgrondwet te bespreken en goed te keuren, vooraleer deze ter ratificatie voor te leggen 

aan de emir. Deze constitutionele raad was opgebouwd uit 42 leden; waarvan 22 werden 

verkozen door het volk en acht door de emir werden aangeduid. De overige 12 zetels waren 

voorzien voor de regeringsleden. Uit de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering 

bleek dat heel wat verwacht werd van de grondwet. Zo was er volgens de bevolking nood aan 

bescherming van hun universele basisrechten en -vrijheden, een scheiding der machten, een 

autonome justitie, stemrecht voor vrouwen en het recht om vakbonden op te richten. De 

arbeidersbeweging was in die periode namelijk een medium geworden waarmee men ook 

politieke streefdoelen hoopte te realiseren. Maar de overheid stond wantrouwig tegenover 

beroepsverenigingen. In 1971 en 1972 werden verscheidene arbeiders opgepakt omdat ze 

ervan verdacht werden de openbare orde te hebben verstoord. Hierop braken in maart 1972 

verschillende stakingsacties uit die het openbare leven grondig verstoorden. In juni liet de 

emir weten dat de grondwetgevende raad er zou komen in december. Het werk van de 

constitutionele raad was afgerond in mei 1973 waarna de grondwet kon worden voorgelegd 

ter ondertekening. De constitutie voorzag in het oprichten van een vrij verkozen parlement 

(“National Assembly”). Waarvoor in december verkiezingen werden gehouden waarbij 27.000 

mannen hun stem konden uitbrengen om 30 parlementsleden te verkiezen (Ismael, 2003; 

Khalaf, 2000; Kinninmont, 2011a; Nakhleh, 2011; Zahlan, 1998). 

 

Het gevoel leefde dat de grondwet en het parlement een eerste stap waren in de richting 

van een volwaardige democratisering van de Bahreinse staat. Deze euforie leidde ertoe dat de 

bevolking ook daadwerkelijk aanspraak ging maken op haar door de grondwet gewaarborgde 

politieke en burgerlijke rechten. Vakbonden, werklozen en vrouwenorganisaties organiseer-

den zich om d.m.v. petities hun rechten af te dwingen. Nog dezelfde maand kwam het 44 leden 

tellende parlement – 14 ministers aangesteld door de emir waren ex officio leden – voor het 

eerst bijeen. Al gauw ontstonden onenigheden tussen de verkozen volksvertegenwoordigers 
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en de regeringsleden aangaande de staatsfinanciën, de inflatie, landhervormingen e.d. Het 

uitbreken van de Jom-Kippoeroorlog
7
 zorgde voor heel wat anti-Amerikaans sentiment dat 

uitmondde in stakingsacties waarin de regering werd opgeroepen om het Jufair defensie-

akkoord
8
 met de Amerikaanse marine op te zeggen. Omwille van de aanhoudende onrust 

werd de publieke noodwet van 1965 unilateraal heringevoerd door de regering. Deze wet liet 

de ordediensten toe om politieke verdachten aan te houden, en gedurende drie jaar incom-

municado te houden, zonder ze officieel aan te klagen. De verkozen parlementsleden gingen 

hier echter niet mee akkoord en het kwam tot een onoverbrugbare breuk met de regering. 

Uiteindelijk besliste de emir in 1975 om het parlement te ontbinden en de grondwet af te 

schaffen, zodat geen nieuwe stembusgang diende te worden georganiseerd (Ismael, 2003; 

Khalaf, 2000; Kinninmont, 2011a; Nakhleh, 2011; Wright, 2006; Zahlan, 1998). 

 

 

De desillusie (1975-1991) 
 

De Jom-Kippoeroorlog gaf ook aanleiding tot de eerste oliecrisis waardoor de 

petroleumexporterende golfstaten hun inkomsten explosief zagen toenemen. Hierdoor kon de 

Bahreinse overheid het welvaartspeil opkrikken om de teleurstelling en woede van haar 

populatie enigszins tijdelijk te maskeren. Tegelijkertijd zorgde de ontluikende onrust in 

Libanon voor de groei van de financiële (offshore-)sector in Bahrein. Ook het onderwijs was 

erop vooruitgegaan, waardoor geschoolde jonge mannen én vrouwen beter voorbereid werden 

op de arbeidsmarkt. Dit alles leidde ertoe dat steeds meer burgers werden tewerkgesteld in de 

publieke en private sector. In de daaropvolgende jaren zou de werkgelegenheid dan ook 

gestaag toenemen en de welvaartstaat verder worden uitgebouwd. De Islamitische Revolutie 

in Iran in 1979 gooide roet in het eten, toen een oude aanspraak op het Bahreinse territorium 

nieuw leven werd ingeblazen, en de al-Khalifa familie zich tot Saoedi-Arabië richtte voor 

bescherming. Het Wahhabische al-Saoed regime gaf de raad om Sjiieten uit te sluiten van 

belangrijke politieke en economische posities. De situatie werd verergerd toen in 1981de 

couppoging, van een groepering die een theocratische republiek naar Iraans voorbeeld wenste 

te stichten, werd verijdeld. Dit gaf niet enkel aanleiding tot sektarische spanningen tussen de 

Soennieten en Sjiieten, maar leidde er evenals toe dat Sjiieten voortaan gediscrimineerd 

zouden worden in publieke functies. Wantrouwen m.b.t. hun loyaliteit zorgde voor de 

uitbouw van een veiligheidsapparaat waarin buitenlandse huurlingen worden geprefereerd en 

Sjiieten worden geweerd. Bijgevolg is het tot op de dag van vandaag, nog altijd zo goed als 

onmogelijk voor personen uit de Sjiietische gemeenschap, om in dienst te treden van het leger 
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of de politie. En dat terwijl zij als bevolkingsgroep het zwaarst getroffen worden door 

werkloosheid. Vermoedelijk bestaat zelfs een politieke naturalisatiecampagne, die allochtone 

Soennieten toelaat om de Bahreinse nationaliteit te verwerven, om op deze manier de 

maatschappelijke mix tussen Soennieten en Sjiieten te wijzigen (Faramarzi, 2011, 12 

september; Herb, 1999; Ismael, 2003; Kinninmont, 2011a; Nakhleh, 2011; Zahlan, 1998). 

 

Bahrein werd ook gekenmerkt door een erg hoog geboortecijfer waardoor de bevolking 

niet enkel verjongde, maar er ook een onophoudelijke behoefte was aan meer jobs. Initieel 

werden de petroleuminkomsten aangewend om steeds meer Bahreini’s tewerk te stellen bij de 

overheid. “The public administration became an overstaffed, unwieldy and largely inefficient 

body, yet it was an important tool for patronizing and co-opting the citizenry (Louër, 2008, p. 

36).” Maar toen de olieprijs vanaf 1985 ineenzakte en de staatsinkomsten afnamen, groeide 

tevens het besef dat de Bahreinse olievoorraden niet oneindig lang zouden meegaan. Er was 

dan ook nood aan een diversificatie van de economie om voorbereid te zijn op het post-

olietijdperk. Teneinde buitenlandse bedrijven aan te trekken werden economische hervormin-

gen doorgevoerd en de belastingen verlaagd. En om de competitiviteit van de ondernemingen 

te bewaren, moest het mogelijk blijven om gastarbeiders aan te werven, die in tegenstelling 

tot voorheen minder verdienden dan autochtone Bahraini’s. Op die manier werd Bahrein op 

economisch vlak een open, progressief en bijzonder liberaal land. Terwijl diezelfde openheid, 

progressiviteit en moderniteit op politiek vlak niet ‘geschonken’ kon worden aan de eigen 

bevolking. Het parlement bleef namelijk ontbonden, waardoor de wetgevende macht ressor-

teerde bij de regering, totdat in 2002 een nieuw parlement zou worden gevormd. Bahrein 

bleef m.a.w. bestuurd worden als een absolute monarchie, met alle teleurstelling en frustraties 

van dien (al-Ahmed & Jacobs, 2011; Kinninmont, 2011a; Nakhleh, 2011; Wright, 2006). 

 

 

De Bahreinse intifada (1994-1998) 
 

Ontevreden met de situatie stelden 300 vooraanstaande personen uit de Bahreinse 

sociale en intellectuele elite in 1992 een petitie op, waarin de emir verzocht werd om het in 

1975 door hem afgeschafte parlement opnieuw in het leven te roepen, de grondwet herin te 

voeren en alle politieke gevangenen en bannelingen amnestie te verlenen. De emir was echter 

enkel bereid om een door hem benoemde adviesgevende Shura-raad aan te stellen – als 

alternatief voor een volwaardig parlement – bestaande uit evenveel Soennieten als Sjiieten. In 

tegenstelling tot het voorgaande parlement waren er geen leden van de regering (en aldus ook 
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geen al-Khalifas) die deel uitmaakten van deze consultatieve raad. Ze beschikte niet over de 

wetgevende macht van een normaal parlement, waardoor ze eigenlijk geenszins tegemoet-

kwam aan de eisen van de bevolking, die bleef ijveren voor een door het volk verkozen 

parlementaire vertegenwoordiging en de herintroductie van de in 1975 opgeheven grondwet 

(Cordesman, 1997; Ismael, 2003; Khalaf, 2000; Kinninmont, 2011a; Zahlan, 1998). 

 

In 1994 werd een nieuwe poging ondernomen om de emir te overtuigen. Een populair 

comité – samengesteld uit leden van religieuze en seculiere oppositiebewegingen – startte een 

nieuwe petitie
9
 die opriep tot de herintroductie van de grondwet en het parlement, het 

beëindigen van de noodtoestand uit 1975 zodanig dat de bevolking opnieuw van haar 

fundamentele vrijheden en politieke rechten zou kunnen gebruikmaken (zoals vrijheid van 

meningsuiting en vereniging), de vrijlating van politieke gevangenen, de invoering van 

stemrecht voor vrouwen, en het verbeteren van de economische toestand. Wat het laatste 

betreft, moest vooral de strijd tegen (jeugd)werkloosheid worden opgevoerd. Aangezien deze 

in de eerste plaats de Sjiietische gemeenschap trof (wat mede te danken was aan het 

overheidsbeleid zelf), en het gevaar ontstond dat ook steeds meer hoger geschoolden geen 

baan zouden vinden. In december braken evenwel spontaan straatprotesten uit. Politieke, 

economische en sociale uitsluiting lag aan de basis van het ongenoegen dat leidde tot vele 

protestmarsen die zich voornamelijk voordeden in de Sjiietische woonwijken, die niet alleen 

het zwaarst getroffen werden door hoge werkloosheid, maar wiens bewoners ook steeds vaker 

geconfronteerd werden met de gewaarwording als tweederangsburgers te worden behandeld. 

De overheid reageerde met hardhandige repressie en liet het ook niet na om de woningen en 

gebedshuizen van verdachte dissidenten en onrustzaaiers te viseren (Kinninmont, 2011a; 

Lawson, 2004; Noueihed & Warren, 2012; Peterson, 2004; Zahlan, 1998). 

 

Eind 1994 gaf de arrestatie en uiteindelijke deportatie van de jonge, charismatische 

sheikh Ali Salman en twee andere Sjiietische leiders, aanleiding tot een vier jaar durende 

volksopstand, die uit zou groeien tot een ware ‘Bahreinse intifada’.
10

 Als reactie op zijn 

verbanning werden veelvuldig massabetogingen georganiseerd. Ook gecoördineerde en 

gesynchroniseerde anti-regeringsbetogingen vonden plaats om de emir ertoe op te roepen het 

hardhandige optreden van de oproerpolitie te staken, de regering af te zetten, de grondwet te 

herintroduceren, opnieuw parlementsverkiezingen te organiseren, politieke activisten vrij te 

laten, en meer werkgelegenheid te creëren. Het antwoord dat volgde was enkel meer repressie 

en arrestaties. Nadat twee politieagenten waren omgekomen tijdens protestacties, werden 
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zelfs twee moskeeën met de grond gelijkgemaakt. In 1995 werd de regering herschikt door 

alle ministers die geen deel uitmaakten van de al-Khalifa familie te vervangen, en werd 

aangekondigd dat de bevoegdheden en het ledenaantal van de in 1992 opgerichte Shura-raad 

zouden worden uitgebreid. Doordat de regering niet inging op de eisen van de demonstranten 

liepen de protesten alsmaar vaker uit de hand, en gebruikten ook de betogers meer geweld in 

hun treffen met de ordetroepen. Aanvallen met molotovcocktails, brandstichtingen en andere 

geweldsdaden op hotels, restaurants, winkels en banken zorgden ervoor dat de veiligheids-

diensten steeds harder moesten optreden. Burgerlijke ongehoorzaamheid, georganiseerde 

boycots en hongerstakingen leidden ertoe dat prominente clerici werden gearresteerd en weer 

vrijgelaten op voorwaarde dat ze de gemoederen in hun gemeenschappen zouden bedaren. De 

overheid beloofde tevens om te proberen voldoen aan de eisen van de demonstranten, maar 

kwam haar beloftes niet na. Integendeel, de represailles werden opgevoerd (bijvoorbeeld door 

examenperiodes op te schorten om de studievoortgang van studenten in het gedrang te 

brengen, of door Sjiietische wijken water en elektriciteit te ontzeggen), om op deze wijze het 

aanhoudende protest in de kiem te smoren. Er werd een verbod op samenscholingen van meer 

dan vijf personen uitgevaardigd, dissidenten werden in ‘state security courts’ berecht, en er 

werd gedreigd om het leger te mobiliseren. De onvrede bleef aanhouden, totdat emir Isa op 6 

maart 1999 overleed, en zijn zoon Hamad aan de macht kwam (Cordesman, 1997; Lawson, 

2004; Peterson, 2004; Zahlan, 1998). 

 

 

Een nieuw democratisch experiment (1999-2010) 
 

Toen kroonprins Hamad bin Isa al-Khalifa zijn vader opvolgde ontstond nieuwe hoop 

op beterschap. De grieven van de voorgaande periode, het autoritarisme, het gebrek aan 

burgerlijke basisrechten en politieke vrijheden, de ongelijkheid die het gevolg was van 

corruptie, favoritisme en discriminatie; hadden allen geleid tot het streven naar de herinvoer-

ing van de grondwet uit 1973 en het houden van nieuwe parlementsverkiezingen. De stagnatie 

van de wereldeconomie aan het eind van de vorige eeuw ging ook in Bahrein gepaard met een 

stijgende werkloosheid, toenemende armoede en afnemende levensstandaarden die de 

ontevredenheid enkel aanwakkerden. Daar de Bahreinse economie – die sterk afhankelijk is 

van voortdurend krimpende olievoorraden, een beperkte industriële productie, een volatiele 

financiële bank- en verzekeringssector, en weekendtoerisme – het slachtoffer dreigde te 

worden van de politieke en sociale onrust, groeide het besef dat hervormingen niet langer 

konden uitblijven. Politieke, legislatieve en economische hervormingen waren niet enkel 
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benodigd opdat de Bahreinse economie en industrie hun competitiviteit zouden kunnen 

behouden, maar evenals om tegemoet te komen aan de wensen van de bevolking naar meer 

democratisering en sociale rechtvaardigheid. Om de maatschappelijke stabiliteit te waarborgen 

werd aan het begin van emir Hamads regeerschap een door het al-Khalifa regime van bovenaf 

geleid en gecontroleerd politiek liberaliseringsproces ingezet (Ehteshami, 2003, ICG, 2011; 

Niethammer, 2008; Wright, 2006, 2008). 

 

Kort nadat hij in 1999 aan de macht was gekomen, begon emir Hamad aan een consul-

tatieronde die zou uitgroeien tot een ‘nationale dialoog’ omtrent de toekomst van zijn kleine 

eilandstaat. Omdat hij hierbij de confrontatie met oppositionele krachten niet schuwde leek 

het alsof het tijdperk van politieke en sociaal-economische hervormingen eindelijk was 

aangebroken. Deze perceptie werd zelfs nog versterkt doordat hij beval de noodtoestand te 

beëindigen, de noodwet en de ‘state security courts’ af te schaffen, politieke dissidenten vrij te 

laten en bannelingen het recht te verlenen om terug te keren. Zijn voornaamste maatregel was 

evenwel het oprichten van twee comités die de toestand en de euforie van 1973 moesten 

helpen restaureren. Via deze weg hoopte de nieuwe emir zijn legitimiteit te vergroten teneinde 

zijn leiderspositie veilig te stellen. (Legitimiteit die ook noodzakelijk zou zijn om politieke 

hervormingen te kunnen doorvoeren die niet kunnen rekenen op goedkeuring van de conser-

vatieve vleugel van de al-Khalifa’s.) De eerste werkgroep werd op een transparante manier 

voorgezeten door kroonprins Salman bin Hamad al-Khalifa, die bekend stond omwille van 

zijn progressieve visie, en geacht werd zijn vader ervan te hebben overtuigd naar het volk te 

luisteren. Dit comité moest een “National Action Charter” (NAC) opstellen, waarin de 

toekomstige werking en instituties van de Bahreinse regering en overheid zouden worden 

uitgestippeld, met de intentie het land om te vormen in een constitutionele monarchie. Deze 

werkgroep was opgebouwd uit 46 academici, ambtenaren en andere prominente figuren uit 

verschillende gemeenschappen en belangengroepen (inclusief zes vrouwen). Het tweede co-

mité had als taak amendementen op te stellen voor de ‘oude’ grondwet van 1973. Deze werk-

groep werd gevormd door zeven ministers en werd op een weinig doorzichtbare manier geleid 

door de minister van justitie, die evenals behoorde tot de al-Khalifa familie (Doran & Shaikh, 

2011; Ehteshami, 2003; Noueihed & Warren, 2012; Peterson, 2009; Wright, 2006, 2008). 

 

Het National Action Charter moest dienen als actieplan voor het omvormen van de 

staatsstructuur in een constitutionele monarchie en het accepteren van de geamendeerde 

grondwet. Deze nieuwe constitutie voorzag in de transformatie van het Emiraat Bahrein in het 



 
15 

Koninkrijk Bahrein met een bicameraal parlement. Hoewel in de voorgaande grondwet uit 

1973 louter een unicameraal parlement was voorzien, was er volgens het tweede comité dit-

maal behoefte aan een bicamerale structuur. Emir Hamad, die zichzelf voortaan koning zou 

mogen heten, en zijn zoon kroonprins Salman beloofden dat het nieuwe parlement – ‘Majlis 

al-Watani’ – zou bestaan uit twee kamers, elk opgebouwd uit 40 leden, die om de vier jaar 

vernieuwd zouden worden. De parlementsleden van de eerste kamer – ‘Majlis al-Nuwab’ of 

Kamer van Volksvertegenwoordigers – zouden vrij verkozen worden door de bevolking en 

beschikken over de wetgevende macht. De tweede kamer – ‘Majlis al-Shura’ of Consultatieve 

Kamer – zou worden samengesteld uit door de koning benoemde experts met een adviserende 

rol. Teneinde het vertrouwen van de bevolking niet in argwaan te doen omslaan, werd de rol 

van de Majlis al-Shura met opzet vaag gehouden in de voorlopige ontwerptekst voor de 

nieuwe constitutie, en werd expliciet verzekerd dat deze tweede kamer slechts een raad-

gevende functie zou vervullen. De koning en kroonprins wilden namelijk een zo breed 

mogelijke goedkeuring bekomen voor het National Action Charter, zodat de verzuchtingen 

van tijdens de Bahreinse intifada eindelijk tot het verleden zouden behoren. Bijgevolg werd 

het NAC in een referendum op 14 februari 2001 met niet minder dan 98,4% van de uitge-

brachte stemmen goedgekeurd, wat heel wat legitimiteit verschafte aan het mandaat dat 

koning Hamad op deze wijze verkreeg voor de hervormingen die hij wenste door te voeren.
11

 

Desondanks moet de bicamerale parlementsstructuur gezien worden als een compromis tussen 

de progressieve en de conservatieve vleugel van de koninklijke familie (Ehteshami & Wright, 

2007; Niethammer, 2008; Peterson, 2009; Wright, 2006, 2008).
12 

 

Tussen 1959 en 1971 werd het politiek leiderschap binnen de al-Khalifa clan uitgeoefend 

door een trojka, bestaande uit emir Isa en zijn twee jongere broers, Khalifa en Mohammed. 

Perikelen zorgden ervoor dat sheikh Mohammed in 1971 vervangen werd door emir Isa’s 

oudste zoon Hamad. En toen Bahrein nog hetzelfde jaar onafhankelijkheid verwierf, werd 

sheikh Khalifa aangesteld als eerste minister (een positie die hij tot op de dag van vandaag 

bekleed). Gedurende emir Isa’s regeerschap, gold een verstandhouding tussen de beide broers, 

die premier Khalifa toeliet het effectieve dagelijkse staatsgezag uit te oefenen. Met als gevolg 

dat wanneer emir Isa kwam te overlijden en zijn zoon Hamad hem opvolgde, Hamad moest 

zien op te toornen tegen zijn nonkel, die reeds over een sterk verankerde machtspositie 

beschikte, zowel binnen de eigen familie als binnen de Bahreinse elite. De enige optie die 

Hamad had op zijn eigen machtsbasis uit te breiden, teneinde het staatsbestuur van zijn nonkel 

over te nemen, was door te appelleren op de maatschappelijke verzuchtingen die – sinds het 
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ontbinden van het Bahreinse parlement in 1975 – een alsmaar groter wordende kloof tussen 

het regime en de bevolking hadden doen ontstaan. Een bijkomend gevolg van emir Isa’s 

overlijden, was dat Hamads zoon Salman benoemd werd tot kroonprins, en de derde vrijge-

komen plaats binnen de trojka in zijn schoot geworpen kreeg. Machtsverhoudingen binnenin 

de al-Khalifa familie bepalen in welke mate hervormingen worden doorgevormd in Bahrein. 

Het NAC-referendum is er met name gekomen, omdat koning Hamad op zoek was naar de 

publieke legitimiteit die hij behoefde, om zijn zelfstandigheid t.o.v. zijn nonkel te vergroten. 

Tevens wensten hij en zijn zoon zich met dit referendum evenals te distantiëren van de 

conservatieve familievleugel. Kroonprins Salman had niet enkel het voorzitterschap van het 

eerste hervormingscomité op zich genomen, maar zou na het referendum door zijn vader aan 

het hoofd van de “Economic Development Board” (EDB) worden geplaatst. Als voorzitter 

van de EDB draagt hij verantwoordelijkheid voor een hervormingsprogramma, dat tot doel 

heeft Bahrein attractiever te maken voor investeerders, door ondermeer de arbeidsmarkt te 

hervormen en een beter opleidings- en onderwijssysteem te voorzien. Om de macht van 

premier Khalifa nog meer aan banden te leggen, werden ook andere vertrouwenspersonen op 

strategische posten binnen de overheidsinstellingen en de raadsorganen van de koninklijke 

familie geplaatst (ICG, 2011; Khalaf, 2008; Niethammer, 2008; Wright, 2008). 

 

Op 14 februari 2002, exact een jaar na het NAC-referendum, werd de vernieuwde 

grondwet – en daarmee ook de samenstelling en functies van het bicamerale parlement – 

officieel bekendgemaakt. Dit lokte heel wat teleurstellende reacties uit aangezien de civiele 

maatschappij geen inspraak had gehad bij het schrijven van de amendementen. De veront-

waardiging was groot toen bleek dat enkel de Majlis al-Nuwab verkozen zou worden door het 

volk, en ook de tweede raadgevende kamer over wetgevende bevoegdheden zou beschikken. 

Dit was nochtans anders beloofd geweest, daar oorspronkelijk de eerste kamer meer macht 

zou hebben dan de Majlis al-Shura. Om tweespalt in de familie te overstijgen, hadden koning 

Hamad en kroonprins Salman zich niet aan hun beloftes gehouden. De Majlis al-Watani was 

dan ook maar een zwak alternatief voor het parlement uit 1973. Andere belemmeringen die de 

goede werking van het parlement verhinderen zijn de macht van de regering en de koninklijke 

familie (zo benoemt de koning niet enkel de ministers, de rechters en de leden van de Majlis 

al-Shura, maar kan hij uit eigen initiatief het parlement ontbinden en dient hij alle wetten goed 

te keuren), de praktijk dat het parlement slechts één dag per week bijeenkomt, en de kieswet 

die het de regering mogelijk maakt om kiesdistricten te manipuleren (‘gerrymandering’) 
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waardoor in praktijk minder Sjiietische kandidaten verkozen geraken (Kinninmont, 2011a; 

Niethammer, 2008; Wright, 2008). 

 

In mei 2002 werden voor het eerst sinds 1957 lokale verkiezingen gehouden (waarbij 

vrouwen zowel konden stemmen als zich kandidaat stellen). In oktober waren de verkiezingen 

voor de leden van de Majlis al-Nuwab aan de beurt. Omdat de geamendeerde grondwet eerder 

gemaakte beloftes niet eerbiedigde en niet tot stand kwam in samenspraak met de politieke 

bewegingen en de rest van de civil society, maar unilateraal werd afgekondigd door koning 

Hamad, beslisten vier politieke sociëteiten
13

 om niet deel te nemen aan deze verkiezingsronde. 

Een van deze sociëteiten was de meest populaire en grootste Sjiietische oppositiebeweging 

‘al-Wefaq’ van Sheikh Ali Salman. Hun boycot leidde tot een ernstige ondervertegenwoor-

diging van de Sjiietische gemeenschap in het parlement. Vier jaar later werden opnieuw 

parlementsverkiezingen georganiseerd waaraan al-Wefaq ditmaal wel deelnam. Dit was het 

gevolg van “Political Societies Law No.25” uit 2005; die voorschreef dat politieke beweging-

en (‘societies’) enkel hun statuut konden behouden indien ze geregistreerd waren. Al-Wefaq 

behaalde 17 zetels.
14

 Desalniettemin gaf dit aanleiding tot een afscheuring van meer radicale 

leden die zich bleven verzetten tegen de grondwet en de oneerlijke afbakening van de kies-

districten. Zij richtten de (ondergrondse) al-Haq beweging op, die zich in maart 2011 met twee 

andere radicale groeperingen zou verenigen in een republikeinse coalitie, die oproept voor de 

val van het al-Khalifa regime (Diwan, 2011, 19 november; Doran & Shaikh, 2011; Ehteshami 

& Wright, 2007; ICG, 2011; Noueihed & Warren, 2012; Power, 2012; Wright, 2008). 

 

 

Voorlopig besluit: Trends & Tweespalt 
 

Vooraleer we komen tot de bespreking van de laatste fase uit onze chronologie – de 

Bahreinse volksopstand in 2011-2012 – proberen we nu alreeds om onze beide deelvragen te 

beantwoorden. We doen dit vermits we, op basis van deze antwoorden, de oorzaken van het 

aanhoudende ongenoegen van de bevolking zullen leren kennen. Waardoor we beter in staat 

zullen zijn de volgende fase en onze onderzoeksvraag te begrijpen. Meer bepaald willen we in 

deze paragraaf te weten komen welke trends en factoren er uiteindelijk voor hebben gezorgd 

dat Bahrein niet gespaard is gebleven voor de Arabische Lente. 

 

Vooreerst behandelen we onze eerste deelvraag: “Welke trends verklaren de 

verzuchtingen die als voedingsbodem dienen voor het volksprotest?” De aandachtige lezer zal 

de aanwezigheid van de volgende onderliggende trends hebben opgemerkt in de bovenstaande 
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paragrafen: a)  Demografische trend: de alsmaar grotere en jongere populatie; leidt tot meer 

behoefte aan investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid,… 

En dit terwijl de overheidsinkomsten afnemen. Sinds de onafhankelijkheid werd Bahrein 

doorgaans gekenmerkt door een geboortecijfer van 3-à-3,5%. Waardoor de bevolking op een 

paar generaties tijd ook enkele malen is verdubbeld in omvang. Desondanks is Bahrein al die 

tijd afhankelijk gebleven van buitenlandse arbeidskrachten. Het onderwijs behoeft dan ook 

nog steeds verbetering. Zo zouden jongeren adequater kunnen worden voorbereid op de 

private arbeidsmarkt indien ze professioneler en technischer opgeleid zouden worden 

(Cordesman, 2007; Mohammed, 2003; Nakhleh, 2011; Power, 2012). 

 

  b)  Economische trend: de Bahreinse olievoorraad is bijna uitgeput; waardoor 

het land niet langer een rentier-staat kan zijn die erin slaagt de politieke passiviteit van zijn 

bevolking ‘af te kopen’. Hierdoor vergroot de drang naar politieke participatie, en de afhanke-

lijkheid van Saoedi-Arabië. (Bahrein krijgt 140.000 vaten per dag van het Saoedi-Arabische 

Abu Safa olieveld die het mag gebruiken voor zijn petrochemische industrie). De afname van 

de staatsinkomsten is zowel te wijten aan de slinkende olie- en gasreserves als aan de 

wereldwijde financieel-economische crisis. Het gevolg is niet enkel een inkrimping van de 

economische activiteit, maar evenals een afname van de overheidsuitgaven, ten gevolge 

waarvan ook het aantal mensen die tewerkgesteld worden bij de overheid afneemt. De econo-

mische toestand en dan vooral de jeugdige werkloosheid verergerd de politieke spanningen, 

aangezien het jongeren bewustmaakt van de beperkte inspraak die ze hebben in het politieke 

besluitvormingsproces. Inflatie van de vastgoedprijzen is een bijkomend probleem, dat ervoor 

zorgt dat vele jonge gezinnen zich geen eigen woonst meer kunnen bekostigen zonder 

leningen aan te gaan (die ze gezien de hoge werkloosheid vaak niet kunnen terugbetalen). De 

combinatie van beide bovenstaande tendensen zorgt ervoor dat de Bahreinse welvaartsstaat 

niet langer houdbaar is, en jonge (hoogopgeleide) afgestudeerden zelf een job moeten zien te 

bemachtigen in de private sector, waar ze dienen te concurreren met veel goedkopere 

gastarbeiders. Net daarom zijn ze verbolgen, omdat ze het gevoel hebben dat de staat, hun 

overheid, en dan vooral de al-Khalifas hen in de steek laten. Met als gevolg dat het regime 

voor hen weg moet. Dit verklaart (ook) waarom het voornamelijk de jongeren zijn die de 

meer radicale eisen stellen, en zich aansluiten bij de “Coalition for a Bahraini Republic” 

(Cordesman, 2007; Davidson & Ulrichsen, 2011, 19 november; Dyke, 2012, 15 juli; Harrigan 

& Tilley, 2011; Kinninmont, 2011b, 19 november; Louër, 2008; Power, 2012; Zahlan, 1998). 
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c)  Politieke trend:  géén democratisering; maar geringe politieke liberalisering 

d.m.v. top-down geleide politieke en institutionele hervormingen. Onvermijdelijk creëren ook 

hervormingen van bovenuit steeds grote verwachtingen onderaan in de maatschappij. Echter, 

omwille van de verdeeldheid in de koninklijke familie blijven grootschalige hervormingen uit. 

Deze tendens en de dynastieke breuklijn bieden tezamen een antwoord op onze tweede 

deelvraag: “Hoe komt het dat Bahrein nog steeds niet beschouwd kan worden als een 

constitutionele monarchie?” Alle hervormingen ten spijt is Bahrein nog steeds geen constitu-

tionele monarchie. We kunnen hoogstens gewag maken van een ‘geliberaliseerde autocratie.' 

De redenen hiervoor zijn zonder meer het feit dat de ministers nog steeds aangeduid worden 

door het staatshoofd waardoor de burgers enerzijds geen zeggenschap hebben over de com-

positie van ‘hun’ regering en de belangrijkste ministersposten
15

 anderzijds in handen blijven 

van de al-Khalifas, de gelimiteerde functie van de door de bevolking verkozen volksvertegen-

woordigers, de monarch en regering die strikte controle blijven behouden over de 

totstandkoming van nieuwe wetgeving, het verbod op politieke partijen, de gerrymandering 

van kiesdistricten,… Overigens kunnen door de grondwet gewaarborgde rechten en vrijheden 

nog altijd eenvoudig beperkt worden aan de hand van door de regering uitgevaardigde 

noodwetten (Cordesman, 1997; Niethammer, 2008; Power, 2012; Wright, 2008). 

 

Eén van de belangrijkste obstakels die politieke hervormingen verhinderd is de twee-

spalt binnen de koninklijke familie. Kelly McEvers (2012, maart/april) spreekt in deze optiek 

over duiven en valken. De al-Khalifa familie lijkt ons namelijk opgebouwd uit twee kampen; 

waarbij het ene meer liberale en progressieve kamp geleid lijkt te worden door de koning (die 

het op dit moment niettemin bijzonder moeilijk lijkt te hebben om de beide fracties bijeen te 

houden) en diens zoon de kroonprins; terwijl het andere conservatieve en antihervormings-

gezinde kamp toebehoort aan de familiefractie die geleid wordt door de eerste minister (die 

nauwe banden onderhoudt met het Al-Saoed regime uit Saoedi-Arabië). Sheikh Khalifa bin 

Salman al-Khalifa was de eerste, en tot op heden nog steeds de enigste, premier van Bahrein. 

Gedurende de ambtsperiode van zijn broer emir Isa (1971-1999), was hij als het ware 

verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de eilandstaat. Echter, met het aan de macht 

komen van sheikh Hamad, werden aan het volk politieke hervormingen beloofd en werd 

duidelijk dat Hamad in tegenstelling tot zijn vader wel de intentie had om leiding te geven aan 

het dagelijkse bestuur van de uitvoerende macht. Uiteraard ging dit ten koste van het gezag en 

de bestuursmogelijkheden van premier Khalifa. Om zijn nonkel niet publiekelijk voor het 

hoofd te stoten besloot emir Hamad – die zichzelf ondertussen tot koning had benoemd – de 
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kabinetsformaties aan te passen, teneinde meer hem-gezinde personen op ministeriële posten 

te plaatsen. Vanzelfsprekend kon dit alles bezwaarlijk op de goedkeuring van de eerste 

minister rekenen (Niethammer, 2008; Wright, 2008). 

 

Daarenboven werden ook steeds meer bevoegdheden afgenomen van de regering en 

overgedragen aan nieuwe organen, die veelal geleid werden door de kroonprins, of ge-

outsourced aan ingehuurde buitenlandse specialisten die het aangekondigde hervormings-

proces mee moesten helpen vormgeven. Zoals we reeds eerder hebben uitgelegd, staat 

kroonprins Salman aan het hoofd van de Economic Development Board (EDB), die instaat 

voor het uitstippelen van het economisch beleid en het doorvoeren van hiervoor benodigde 

economische en politieke hervormingen. Samen met zijn vader, ondernam kroonprins Salman 

stappen om de kanselarij van de eerste minister te omzeilen, door de introductie van een 

nieuwe wet die bepaald dat steeds meer ministeries directe verantwoording moeten afleggen 

aan de EDB. Meer bepaald werd de bestuursraad van de EDB uitgebreid met alle ministers, 

waardoor de kroonprins als voorzitter van deze raad de facto leider is geworden van een 

tweede ministerraad, hierbij verder het gezag ondermijnend van zijn vaders nonkel en eerste 

minister Khalifa aangezien alle ministers nu ook aan hem verantwoording zijn verschuldigd. 

Een andere illustratie van de machtsstrijd, die gaande is tussen beide vleugels van de familie, 

is te vinden in de bevoegdheden die de kroonprins naar zich toetrok toen zijn vader in 2008 in 

het buitenland verbleef. De kroonprins klaagde openlijk over hindernissen die hij ondervond 

in het uitvoeren van zijn taken en corruptie onder regeringsleden, waarop twee leden uit het 

conservatieve familiekamp – één van de premier zijn zonen en een minister – uit hun functie 

werden ontheven (Kinninmont, 2011a; Niethammer, 2008; Wright, 2008). 

 

Een bijkomend probleem is dat de hervormingen die tot op heden werden doorgevoerd 

telkens afgedaan werden als ‘makramas’ (welwillende gebaren van het koningshuis uit) i.p.v. 

toegevingen aan de legitieme wensen en verzuchtingen van het volk. Op deze wijze blijft de 

perceptie bestaan dat de bevolking niet adequaat betrokken wordt bij het bestuur van de staat, 

waardoor men steeds voor meer participatie blijft ijveren. Bovendien leeft het gevoel dat het 

hervormingsproces de afgelopen 10 jaar ernstige vertraging heeft opgelopen (of soms zelfs 

stappen achteruit heeft gezet). Gemaakte beloften bleven grotendeels uit, waardoor het verzet 

tegen het regime voortdurend groter werd. Vooral de Sjiietische oppositie werd mondig omdat 

hun verzuchtingen het omvangrijkst waren. Tevens lieten heel wat leidende activisten hun 

eerdere opvatting – dat het mogelijk zou zijn om van binnenuit het politieke systeem te 
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wijzigen – varen. Ook steeds minder politici hechten geloof aan de gedachte dat het mogelijk 

zou zijn om via politieke participatie of dialoog te komen tot de realisatie van een constitu-

tionele monarchie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat exact tien jaar na het National 

Action Charter-referendum, en in de context van de volksopstanden in Tunesië en Egypte zo 

velen op straat kwamen om te protesteren tegen het uitblijven van de politieke hervormingen. 

 

 

Een nieuwe Bahreinse intifada: de ‘Duwwar al-Lulu’-revolte
16 

 

De Bahreinse volksopstand, die begon in februari 2011, legde de vinger op de pijnlijke 

wonde die ontstaan is omwille van het uitblijven van de verwezenlijking van de beloftes die 

emir Hamad maakte toen hij aan de macht kwam. Het symboliseert de ernstige mislukking van 

zijn hervormingsproject, dat poogde het vertrouwen dat de bevolking in 1973 had gekoesterd 

t.o.v. de staat (maar twee jaar later was verworden tot een desillusie), te doen heropleven in 

een hernieuwde euforie. Om de 10
e
 verjaardag van het NAC-referendum te vieren wenste de 

overheid op 14 februari 2011 een ‘nationale dag van trots’ te organiseren. Maar al gauw 

riepen jongeren de bevolking via Facebook op van deze dag gebruik te maken om te demon-

streren tegen het uitblijven van de beloofde hervormingen, voor meer politieke vrijheden en 

participatie, voor de invoering van een nieuwe grondwet, en voor het ontslag van de eerste 

minister.
17

 Voor deze “14 Februari-jeugd” moest het een ‘nationale dag van woede’ worden 

(Alekry, 2011, juli-augustus; Kinninmont, 2011b, 19 november; Shehabi, 2011, 19 november). 

 

Op 14 februari protesteerden een relatief beperkt aantal jongeren die gehoor hadden 

gegeven aan de Facebook-oproep. Eén van hen werd omgebracht door de ordediensten, 

waarna de dag nadien een tweede persoon omkwam tijdens de begrafenisprocessie van het 

eerste slachtoffer. Hierop werd het Parel-rondepunt, in de Bahreinse hoofdstad Manama, 

ingenomen als ware het een ‘Bahreins Tahrir-plein’. Totdat de demonstranten op 17 februari 

door de oproerpolitie van het plein verjaagd werden, in een actie waarbij vijf personen om het 

leven kwamen. Omdat de oppositie hierna de wind in de zeilen kreeg, besliste de belangrijkste 

politieke oppositiebeweging al-Wefaq, die geen onderdeel had uitgemaakt van de 14 

Februari-beweging, om haar 18 leden uit het parlement terug te trekken en zich achter de 

betogers te scharen. Aangemoedigd door de gebeurtenissen in Noord-Afrika, verontwaardigd 

door de hardhandige overheidsrespons en bezorgd om gemarginaliseerd te worden door radi-

calere oppositiebewegingen die het al-Khalifa regime ten val willen brengen, riep al-Wefaq de 

koning op om snel tot onderhandelingen over te gaan teneinde politieke hervormingen te 
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kunnen doorvoeren. Voorwaarde was wel dat het geweld tegen betogers zou worden gestaakt, 

de regering zou worden ontbonden en de premier naar huis gezonden. Kort daarna kreeg de 

kroonprins drie weken de tijd om een politieke uitweg te vinden, terwijl de demonstranten 

mochten terugkeren naar het Parel-plein om vreedzaam te demonstreren. Tegelijkertijd werden 

evenwel voorbereidingen voor een repressieve oplossing getroffen door conservatieve leden 

van de koninklijke familie die weinig compromisbereid waren (Diwan, 2011, 19 november; 

Kinninmont, 2011a; Mitchell, 2012; Noueihed & Warren, 2012; Sakbani, 2011). 

 

Op 8 maart riepen de meer radicale al-Haq, al-Wafa en Bahrain Islamic Freedom 

Movement (die zich in de “Coalition for a Bahraini Republic” hadden verenigd) op om de 

monarchie omver te werpen en Bahrein om te vormen in een republiek. Vanaf dan begon de 

situatie te escaleren, omdat duidelijk werd dat de kroonprins en de oppositie geen consensus 

zouden bereiken, en steeds meer demonstranten de ordediensten provoceerden door onder-

meer de belangrijkste verkeersaders en de financiële wijk te proberen inpalmen. Toen de 

tweede week van maart op z’n einde liep, trachtte de kroonprins nog een laatste maal tot een 

nationale dialoog over te gaan. Hij verklaarde bereid te zijn om over de belangrijkste grieven 

van de oppositie te onderhandelen, en om de zaken waarover een consensus zou worden 

bereikt voor te leggen aan de bevolking in een referendum. De politieke sociëteiten die bereid 

waren om deel te nemen aan de dialoog stelden echter enkele precondities. Zo moest premier 

Khalifa worden afgezet, de regering vervangen worden door een voorlopige regering van 

nationale eenheid, politieke gevangen worden vrijgelaten, een onderzoek worden gestart naar 

het overlijden van de omgekomen demonstraten, en de anti-Sjiietische retoriek van de staats-

media ophouden (Gengler, 2011b, 19 november; ICG, 2011; McEvers, 2012, maart/april; 

Noueihed & Warren, 2012; The Economist, 2011, 26 februari). 

 

De eisen van de meer gematigde verenigde oppositiebewegingen waren ondertussen 

uitgegroeid tot het aanstellen van een verkozen regering, de vervanging van de geamendeerde 

grondwet, de introductie van een nieuw unicameraal parlement, een hertekening van de 

kiesdistricten, een onafhankelijke justitie, een onderzoek naar overheidscorruptie en politieke 

naturalisatie, een veiligheidsapparaat dat alle burgers gelijk behandelt, en de eerbiediging van 

het recht op vrije meningsuiting. Er was ook nood aan betere levensomstandigheden; zo 

moesten er meer jobs en accommodatie worden voorzien, en kon sektarische discriminatie 

worden tegengegaan door Sjiieten eerlijke toegang te verlenen tot overheidsjobs. Koning 

Hamad reageerde op de onrust door ieder gezin 1.000 Bahreinse Dinar te schenken, een 
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beperkte herschikking van de regering door te voeren, en te beloven dat er 20.000 extra jobs 

en 50.000 nieuwe woonsten zouden worden gecreëerd. Desalniettemin bleek dat heel wat – 

ondertussen fel geradicaliseerde – demonstranten tegen een nationale dialoog gekant waren, 

waardoor ook de eerder gematigde oppositiebewegingen (waaronder al-Wefaq) besloten om 

niet in te gaan op het aanbod van de kroonprins (al-Ahmed & Jacobs, 2011; Alekry, 2011, 

juli-augustus; Danckaers, 2011, 1 december; Jones, 2012, 23 maart; Kinninmont, 2011a; 

Noueihed & Warren, 2012). 

 

Op 14 maart intervenieerden Saoedi-Arabische, Emiraatse en Koeweitse troepen als 

onderdeel van de “GCC Peninsula Shield Force”
18

 om de Bahreinse veiligheidsdiensten te 

assisteren bij het herstellen van de rust. De demonstranten werden van het Parelplein verjaagd 

en koning Hamad kondigde een driemaand durende noodtoestand af. In plaats van op de eisen 

van de bevolking in te gaan, en enkele langverwachte hervormingen toe te staan, volgde 

repressie. Heel wat activisten raakten gewond, anderen werden gearresteerd door de 

oproerpolitie en gefolterd om bekentenissen af te dwingen, wat tot heel wat internationale 

verontwaardiging leidde. Teneinde te onderzoeken wat er in februari en maart 2011 allemaal 

is misgelopen, stelde koning Hamad in juni een onderzoekscommissie aan, wat geen enkel 

ander Arabisch staatshoofd tot nu toe heeft gedurfd. Deze door Mahmoud Cherif Bassiouni – 

een voormalige VN-mensenrechtenspecialist uit Egypte – geleide “Bahrain Indepenent 

Commision of Inquiry” (BICI) bracht eind november haar rapport uit. Waaruit bleek dat de 

Bahreinse veiligheidsdiensten buitensporig geweld hadden gebruikt, ongerechtvaardigde 

arrestaties hadden uitgevoerd en op systematische wijze hadden gemarteld. Dit transparante 

onderzoek was niet enkel bedoeld, om de internationale reputatie van Bahrein te herstellen, 

maar evenals om een proces van verzoening op gang te brengen. Niettemin blijven de 

protestacties tot op de dag van vandaag doorgaan (Baker, 2012, 23 januari; Bakri, 2011, 23 

november; Hiltermann, 2011, 19 november; The Economist, 2011, 19 maart, 26 november; 

Ulrichsen, 2011, 19 november). 

 

 

Concluderende opmerkingen 
 

Nog voor het uitbreken van de Arabische Lente schreef Jamil Ali Hammoud (2011, p. 

65) reeds dat “de toekomst van de Arabische Wereld wordt geschreven en herschreven in de 

verschillende hoeken van de wereld, behalve door de Arabieren zelf.” Met de verscheidene 

opstanden die zich sindsdien hebben voorgedaan in landen als Tunesië, Egypte, Libië en 
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Bahrein hebben de volkeren van de MENA-regio echter aangetoond dat zijzelf diegenen 

wensen te zijn die de controle uitoefenen over het bepalen van de toekomst van hun naties. 

Eén van de meest waardevolle lessen die we dan ook kunnen leren uit de recente Arabische 

revoltes is dat de heersende regimes in de toekomst meer gehoor zullen moeten ‘schenken’ 

aan de eisen en grieven van hun bevolkingen.  

 

Slechts weinig specialisten uit ons vakgebied hadden de gebeurtenissen van de afgelop-

en twee jaar enigszins correct op voorhand zien aankomen. Hetzelfde geldt voor journalisten 

en commentatoren, die slechts in beperkte mate over de situatie in Bahrein hebben weten te 

berichten, doch steevast hebben nagelaten om de werkelijke oorzaken voor de Bahreinse 

volkswoede te doorgronden. Al te vaak zijn ze er ten onrechte vanuit gegaan dat dezelfde 

socio-economische beweegredenen als in Tunesië en Egypte in het spel waren. Niettemin mag 

de revolte in Bahrein naar onze mening niet veralgemeend worden tot een problematiek die 

voortvloeide uit armoede en sektarische spanningen alleen. De revolte in Bahrein dient 

namelijk gesitueerd te worden in een historiek van teleurstelling, verontwaardiging en 

vernedering die het gevolg zijn van alsmaar niet-ingeloste beloften van het al-Khalifa regime. 

 

Vooral voor jongeren, die recentelijk de schoolbanken achter zich hebben gelaten en het 

moeilijk hebben om een geschikte betrekking op de arbeidsmarkt te bekomen, is het onaan-

vaardbaar om vast te moeten stellen dat ze geen inspraak hebben in het bestuur van hun staat 

en bijgevolg ook geen controle kunnen uitoefenen over hun eigen leven. In een autocratische 

monarchie als Bahrein, beschikken politieke oppositiebewegingen niet of nauwelijks over de 

mogelijkheden om aan de verwachtingen van hun eigen achterban te voldoen. Dientengevolge 

hebben ook de burgers niet de kans om de politici van hun keuze verantwoordelijk te houden 

voor het bestuur van de eigen natie. Het resultaat is een gevoel van sociale uitsluiting en 

politieke frustratie, dat enkel maar versterkt wordt door de gevolgen van de wereldwijde 

financieel-economische crisis. 

 

In een staat waar de heersende familie haar bevolking gedepolitiseerd tracht te houden, 

door de macht zelf te monopoliseren en politieke agitatie repressief te onderdrukken, zit er 

niets anders op dan te blijven revolteren om de rechten en de vrijheden waarop men aanspraak 

meent te hebben af te dwingen. In de context van de Arabische Lente heeft het Bahreinse volk 

wederom haar verlangen voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en representatieve politieke 

vertegenwoordiging geuit. Wat de aandachtige lezer ongetwijfeld zal opvallen is dat de eisen 

uit 2011-2012 eigenlijk reeds 40 jaar lang worden gesteld. Velen van de demonstranten zijn te 
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jong om het te beseffen, en journalisten hebben het wegens een gebrek aan voorkennis 

evenals niet altijd in de gaten, maar waar men eigenlijk naar streeft is de herintroductie van de 

grondwet en het unicamerale parlement uit 1973. 

 

In dit artikel hebben we gepoogd om te verklaren waarom er in 2011 ook in Bahrein een 

grote volksopstand is uitgebroken. Dit hebben we gedaan aan de hand van een studie van de 

verzuchtingen van de Bahreinse bevolking en de respons op deze grieven van overheidswege. 

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van twee deelvragen – die reeds beantwoord werden in 

het bovenstaande “voorlopige besluit” – en een dynastieke breuklijn; die ons het belang hebben 

doen inzien van de demografische druk, de terugval van de economische toestand, het blijvend 

gebrek aan politieke democratisering en participatie, en de interne machtsstrijd binnenin de 

koninklijke familie; om te begrijpen waarom Bahrein niet gespaard is gebleven voor de 

Arabische Lente. 

 

Ons onderzoek was maatschappelijk relevant om de huidige onrusten in Noord-Afrika 

en het Midden-Oosten beter te begrijpen. En ook wetenschappelijk relevant daar Bahrein tot 

nu toe steeds onderbelicht is gebleven in de studie van de Arabische Wereld. Zo zijn we tot de 

conclusie gekomen dat de revolte in Bahrein niet gezien mag worden als een gevolg van de 

gebeurtenissen in Noord-Afrika (cf. de Jasmijnrevolutie in Tunesië en de Tahrir-opstand in 

Egypte), aangezien volksprotest allerminst een nieuw fenomeen was in Bahrein en er sowieso 

protestacties zouden plaatsvinden op 14 februari 2011 omwille van de 10
e
 verjaardag van het 

NAC-referendum (en de 9
e 
verjaardag van de invoering van de geamendeerde grondwet). Wel 

mogen we ervan uitgaan dat de context die geschapen werd door de Arabische Lente bijge-

dragen heeft aan de mobilisatie van grotere aantallen burgers, waardoor de protestacties zijn 

kunnen uitgroeien tot een nog steeds niet geluwde volksrebellie. 

 

Op basis van de dynastieke breuklijn, die de al-Khalifas opdeelt in hervormers en 

conservatieven, hadden we kunnen verwachten dat het uitbreken van de Arabische Lente in 

Bahrein de machtsstrijd had kunnen (of misschien nog steeds zou kunnen) beslechten in het 

voordeel van het hervormingsgezinde kamp. Desalniettemin lijkt het er volgens Jane 

Kinninmont op, dat eerste minister Khalifa van de onrust van de volksopstand gebruik heeft 

kunnen maken, om het tij te keren zodanig dat zijn kamp nu opnieuw aan de winnende hand 

is: “In early 2011 it appeared that the balance of power within the government had tilted 

firmly in favour of the conservative and security-focused members of the royal family (…), 

and away from the more reformist and development-focused members (2011a, p. 42).”  



 
26 

 

Het ziet ernaar uit dat gematigde actoren uit de oppositie en de koninklijke familie – 

althans voorlopig – het onderspit hebben moeten delven. Niettemin is het mogelijk dat koning 

Hamad en kroonprins Salman, van de implementatie van de aanbevelingen uit het BICI-

rapport gebruik zullen maken, om opnieuw het laken naar zich toe te trekken. Teneinde toch 

enigszins een rooskleurige toekomst voor Bahrein voorop te stellen, is het uitermate 

belangrijk dat de koninklijke familie en de verscheidene oppositiebewegingen opnieuw 

gezamenlijk rond de tafel gaan zitten. De dialoog die daaruit voort zal vloeien dient het 

vertrouwen te herstellen in de staat, opdat echte politieke, economische en sociale 

hervormingen zouden kunnen worden doorgevoerd, die tegemoetkomen aan de legitieme 

verzuchtingen van de bevolking. 

 

Om meer kennis te verwerven omtrent de wijzigende machtsverhoudingen tussen de 

verscheidene fracties binnenin de al-Khalifa familie, zullen we de gebeurtenissen in Bahrein 

moeten blijven volgen. Tevens zou bijkomend onderzoek aangaande de rol van externe 

actoren – waaronder Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, 

en Sjiietische clerici uit Irak en Iran – extra inzichten kunnen opleveren over buitenlandse 

factoren die de machtsrelaties in Bahrein beïnvloeden. Ook de mate waarin de ‘Duwwar al-

Lulu’-revolte de relaties tussen Soennieten en Sjiieten heeft gewijzigd zou het voorwerp 

kunnen uitmaken van aanvullend toekomstig onderzoek. 
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Noten 
 
1. Dit werkstuk zal ‘verhalend’ overkomen, wat ook de intentie is, aangezien het evenals bedoeld 

is als een exploratieve voorstudie – waarmee de auteur de Bahreinse samenleving beter poogt te leren 

kennen – voor een veldwerkonderzoek in september 2012. 
 

2. Gengler (2011a) noemt Bahrein zelfs een “dysfunctional rentier state.” Hoe het ook moge zijn, 

het is een feit dat de Bahreinse oliereserves bijna uitgeput zijn en het land alreeds heel wat stappen 
heeft gezet om de economie te diversifiëren teneinde zich voor te bereiden op het post-olietijdperk. 

Aangezien Bahrein heden ten dage aldus eigenlijk niet langer beschouwd kan worden als een rentier-

staat komt de vraag naar democratie en politieke hervormingen opnieuw aan de oppervlakte. Voor de 

meeste Bahreini zijn de eisen niet van (sociaal-) economische aard (behalve voor sommigen – 
overwegend Sjiieten – uit de lagere klasse) omwille van het hoge bbp/capita en de relatieve welvaart 

van de middenklasse. 
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3. Herb (1999) onderscheidt twee types Arabische monarchieën, namelijk “dynastieke 

monarchieën” zoals Bahrein, de VAE en Saoedi-Arabië, waarin leden van de koninklijke familie de 

belangrijkste staatsposten bekleden; en “liberale monarchieën” zoals Marokko en Jordanië, waarin de 
koning zijn macht dient te delen met een verkozen parlement en een regering waarin zijn familieleden 

geen ministersposten bekleden. 

 
4. Volgens Michael Herb worden volgende verklaringen vaak geopperd in de vakliteratuur: “1. 

The spread of modern education makes monarchies less stable.   2. Poverty makes monarchies less 

stable, while generous amounts of rentier income, usually from oil sales, makes monarchies more 

stable.   3. Monarchies are more stable when the regime recruits the military from a group thought 
more likely to be loyal (…).   4. A fairly elected parliament makes monarchies more stable; 

alternatively, it is also possible that parliaments make monarchies less stable.   5. The support of (…) 

tribes makes monarchies more stable.   6. Kings skilled in the art of statecraft make monarchies more 
stable, while incompetent kings bring on revolutions.   7. An absence of (or comparatively lower level 

of) international pressure on the regime makes monarchies more stable (1999, pp. 6-7).” Over de 

functie die stammen vervullen in de Bahreinse maatschappij zullen we het echter niet expliciet hebben. 
Abdulhadi Khalaf (2000) gaat er namelijk van uit dat hun rol dikwijls verkeerd ingeschat wordt en 

eigenlijk zelfs verwaarloosbaar is. We wijzen er hier enkel op dat het voor mannen met een 

Soennitische tribale achtergrond vaak gemakkelijker is om een militaire carrière uit te bouwen. 

 
5. ‘Shura’ of ‘consultatie’ is een principe uit de Koran dat typisch is voor Islamitische tribale 

samenlevingen. Het idee is dat de heerser het advies inwint van leidende (sociale, religieuze, 

economische,…) figuren uit zijn gemeenschap. Meestal is hij echter niet verplicht om hun adviezen 
ook daadwerkelijk op te volgen. (Het is voornamelijk de raadpleging zelf die van belang is.) 

 

6. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook nog enkele duizendtallen ‘Bidun’. Dit zijn apatriden die 

doorgaans leven in de illegaliteit en dientengevolge ook niet mee opgenomen worden in de tellingen. 
 

7. Ook wel de Ramadan- of Oktoberoorlog genoemd. Op 6 oktober 1973 vielen het Egyptische 

en het Syrische leger gelijktijdig Israël aan op het moment waarop Jom-Kippoer of de grote 
verzoendag werd gevierd. 

 

8. Volgens dit in 1971 afgesloten akkoord werden de vroegere haveninstallaties van de Royal 
Navy doorverhuurd aan de U.S. Navy. Officieel werd de verhuurovereenkomst ten gevolge van de 

protestacties in 1973 tijdelijk opgezegd. Officieus werd het akkoord uitgebreid zodat de Amerikaanse 

Vijfde Vlooteenheid later van Bahrein haar thuisbasis kon maken. 

 
9. In nauwelijks twee jaar tijd zouden meer dan 25.000 personen deze petitie ondertekenen. 

 

10. “[T]he opposition’s fight for limiting the ruling family’s autocratic rule and resuming 
parliamentary life, which Bahrainis had experienced for less than a short two years (1973-1975), 

culminated in wide mass mobilization during the 1990s, locally referred to as the “Bahraini intifada” 

(Niethammer, 2008, p. 145).” 
 

11. De opkomst bedroeg 89% van de stemgerechtigde burgers (zowel mannen als vrouwen). 

 

12. “That is to say, the king and the Crown Prince were forced to compromise on their plans for 
legislature reform in order to ensure they had a viable degree of support within the ruling elite 

(Wright, 2006, p. 17).” De conservatieve leden van het regime waren immers niet bereid om hun 

gezag zomaar kwijt te spelen aan een door het volk verkozen parlement. Daarom moest er tevens een 
tweede kamer komen met benoemde volksvertegenwoordigers die hun belangen zouden kunnen 

blijven behartigen. 
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13. Politieke partijen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds verboden in Bahrein. Sociëteiten 

(of ‘societies’) met een politiek oogmerk zijn daarentegen wel toegelaten. Zij vervullen dan ook min 

of meer dezelfde functies als politieke partijen. 
 

14. Vervolgens zouden de parlementsverkiezingen van 2010 al-Wefaq 18 zetels opleveren. 

 
15. Leden van de al-Khalifa familie bekleden nog steeds de meest strategische ministersposten, 

zoals: binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, defensie en justitie. Voor het uitbreken van de Parel-

revolte in februari 2011 waren 12 van de 25 ministeriële portefeuilles in hun handen. 

 
16. Vertaald in het Nederlands: ‘Parel-rondepunt’-revolte. 

 

17. De overige GCC-staten zijn gekant tegen zijn eventuele gedwongen ontslag, omdat dit een 
precedent zou kunnen zijn voor het afzetten van andere conservatieve, oudere (regerings)leden van de 

koninklijke families uit hun staten. 

 
18. De regering – en dus premier Khalifa – was waarschijnlijk verantwoordelijk voor het 

binnenhalen van de GCC-interventiemacht, achter de rug van de kroonprins om, in maart 2011. 

Saoedi-Arabië zit met name bijzonder verveeld met deze revolte. Er wordt met name gevreesd dat een 

succesvolle opstand in Bahrein de Sjiietische inwoners in het olierijke oosten van Saoedi-Arabië zou 
kunnen aanmoedigen om evenals meer rechten en vrijheden op te eisen. 
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