
JITSCHAK RABIN 1922 – 1995 

 
 

1922 1 maart in Jeroesjalajim geboren 
 
 
1941 Lid van de Palmach, onderdeel van de Haganah, het 
ondergrondse leger 
 
 
1948 Commandant van de Har El Brigade (onderdeel van de 

Palmach) tijdens de onafhankelijks oorlog.  
 Trouwt met Lea Schlossberg 
 
 
1964 Chef-staf van het Israëlische leger (Tsahal) 
 
 
1967 Commandant van het leger tijdens de zesdaagse oorlog 
 

 
 
1968 Ambassadeur in de Verenigde Staten 
 
 
1974 Minister President tot 1977 
 
 
1984 Minister van Defensie 
 
 
1992 Opnieuw Minister President 
 
 

 
1994 Tekent in Washington het Oslo 

akkoord met de Palestijnen 
 Tekent een vredesakkoord met 

koning Hoessein van Jordanië 
 Ontvangt de Nobelprijs voor de 

vrede samen met Shimon  Peres 
en Jassar Arafat 

 
 
1995 Wordt 4 november in Tel Aviv 

vermoord aan het eind van een 
vredesdemonstratie. 



Jitschak Rabin  (uiy Atlas van de Joodse Geschiedenis) 

 

Op een zaterdagavond in 1995 woonde premier Jitschak Rabin (1922 – 

1995) een vredesdemonstratie bij in Tel Aviv. Hij gaf een toespraak en 

sprak over de noodzaak van vrede. Hij zei: „Ik heb altijd geloofd dat de 

meerderheid van het volk vrede wil en dat het bereid is voor vrede risico’s 

te nemen. (...). Geweld ondermijnt het fundament van de Israëlische 

democratie. Het moet worden veroordeeld en in een isolement gedreven.” 

Samen met iedereen die aanwezig was, zong hij het ‘Lied van de Vrede’. 

Toen hij aan het eind van de avond van het podium afkwam, werd hij 

vermoord door een verblinde jonge Israëli, die het niet eens was met het 

vredesproces. De president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, en 

staatshoofden uit de hele wereld onder wie koning Hoesein van Jordanië, 

president Hosni Moebarak van Egypte en talloze andere politici uit de 

Arabische wereld woonden zijn begrafenis bij. 

 

Jitschak Rabin werd in 1922 in Jeroesjalajim geboren. Hij ging bij de 

Hagana, de strijdmacht die uit vrijwilligers bestond en de Joden van 

Palestina beschermde. De Hagana werd na 1948 tot het officiële 

Israëlische leger omgevormd. Als opperbevelhebber van het leger leidde 

hij Israël in de Zesdaagse Oorlog naar de overwinning. Hij was twee keer 

premier van Israël: eerst drie jaar vanaf 1974 en daarna nog eens van 

1992 tot 1995. 

 

De wereld zal zich Jitschak Rabin niet alleen als premier herinneren, maar 

ook als iemand die oprecht vocht voor vrede. Hij onderhandelde met de 

politieke tak van de PLO (de Palestijnse Bevrijdings Organisatie) en 

tekende verschillende vredesakkoorden met haar leider Jasser Arafat. In 

1994 tekende hij een vredesverdrag met Jordanië. In datzelfde jaar 

werden zijn inspanningen voor de vrede internationaal erkend, toen hem 

samen met Sjimon Peres en Jasser Arafat de Nobelprijs voor Vrede werd 

toegekend. Net voordat hij werd vermoord, was hij op hoog niveau 

vredesbesprekingen met Syrië begonnen. Zijn hele leven hoopte hij dat 

Israël en haar buren normale betrekkingen zouden aanknopen en 

vreedzaam naast elkaar zouden kunnen leven. 


