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De relatie tussen Israël en Duitsland is allerminst ingewikkeld te 
noemen. Deze zomer zal in het Berlijns Olympisch stadion, waar in 
1936 de nazi Olympische spelen plaatsvonden, de grootste Joodse 

sportmanifestatie, de Europese Maccabi Spelen, plaatsvinden.

Door A.Z.

n mei was het juist 50 jaar geleden dat Israël en het toenmalige 
West-Duitsland diplomatieke betrekkingen aanknoopten. 
Het was 20 jaar na de Holocaust en 14 jaar nadat Duitsland de 
morele en financiële schuld hiervoor erkende. 
Toen al was het niet evident door de druk van de Arabische landen. 

In de 50 voorbije jaren is de relatie uitgegroeid tot een samenwerking die 
uitstijgt boven de historische noodzakelijkheid en op alle domeinen o.a. 
politiek, militair, cultureel en economisch. Het is daarom interessant om 
de belangrijkste momenten van deze relatie op een rij te zetten.

1965: 
West Duitse Kanselier Ludwig Erhard en Israëlische Eerste Minister Levi Esh-
kol brengen de diplomatieke betrekkingen tot stand en wisselen ambassadeurs 
uit. Tegelijkertijd snijdt Irak geen banden door met West-Duitsland omwille 
van haar erkenning van Israël. De politieke boycot is dus niets nieuws en moet 
in haar historisch perspectief geplaatst worden. 

I 1970: 
Israëlisch minister van buitenlandse zaken Abba 
Eban wordt de eerste Israëlische diplomaat die 
Duitsland bezoekt. Hij gaat ook naar Dachau. De 
Duitse politie slaagt erin een plan van de Arabieren, 
om hem te vermoorden, te verijdelen.
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1972: 
Voor de eerste keer sinds 1936 organi-
seert Duitsland de Olympische spe-
len. Palestijnse terroristen gijzelen in 
München 11 Israëlische atleten. Nie-
mand overleefde. Daarna worden som-
migen in Libië vrijgelaten. De Israëliërs 
zullen hen allen najagen.    

1973:
Eerste Minister Golda Meir vraagt de 
Duitse kanselier Willy Brandt, tijdens 
zijn bezoek aan Israël, om de Egyptische 
President Anwar Sadat de boodschap 
door te geven dat Israël bereid is het 
grootste gedeelte van de Sinaï af te staan 
om vrede te sluiten. 

1975:
Yitzhak Rabin wordt de eerste Israëlische 
Eerste Minister die Duitsland bezoekt. 
Na een bezoek aan Bergen Belsen vraagt 
hij de Duitse bondskanselier dat Wes-
terse leiders geen druk op Israël zouden 
uitoefenen. De aan olie verslaafde Eu-
ropese landen kozen altijd de kant van 
hun Arabische leveranciers.

1983:
De Israëlische basketballer en Holocaust 
overlevende Ralph Klein wordt de coach 
van de Duitse nationale ploeg. 

1989:
Israëlisch Eerste Minister Yitzhak 
Shamir vertelt Helmut Kohl over zijn 
angst voor een verenigd Duitsland na de 
val van de Berlijnse muur.  

1991:
Gedurende de Golfoorlog steunt kanse-
lier Kohl Israël en schenkt hij twee Dol-
phin onderzeeërs. Daarna werden nog 
vier andere onderzeeërs door Duitsland 
gesubsidieerd. 

1992:
Rabin brengt een bezoek aan het vere-
nigd Duitsland. Hij vraagt Europese 
landen de Arabische boycot tegen Israël 
niet te volgen. Hij spreekt ook tegen xe-
nofobische aanvallen in Duitsland. 

Hij vraagt in het prille begin in te grij-
pen. Europa reageert traag en de ex-
treem rechtse aanvallen muteren in 
extreem links antisemitisme en Islami-
tische Jodenhaat.  

1998:
Duitse officieren oefenen samen met 
het Israëlisch leger en bezoeken Yad 
Vashem. 

2002:
In dat jaar vestigden zich meer Joodse 
immigranten uit de voormalige Sovjet-
Unie in Duitsland dan in Israël. 19.000 
in Duitsland tegen 18.000 in Israël. De 
Duitse Joodse gemeenschap is op de 
goede weg om de grootste van Europa 
te worden.

2005:
Minister van buitenlandse zaken van 
Duitsland Joschka Fischer, spreekt voor 
de Verenigde Naties naar aanleiding 
van de 60ste verjaardag van de bevrij-
ding van Auschwitz. Hij beschrijft 
Israëls bestaansrecht als “niet-onder-
handelbaar en een fundamenteel deel 
van Duitslands buitenlandse politiek”. 
Tot nu toe begrijpen vele landen niet 
dat de meeste Arabische landen Israëls 
bestaansrecht niet aanvaarden en de 
vernietiging van Joodse aanwezigheid in 
het Midden-Oosten nastreven.

2009:
Duitsland stemt tegen het Goldstone 
verslag die Israël en de Palestijnen be-
schuldigt van oorlogsmisdaden.  

2011:
Angela Merkel spreekt zich uit tegen 
de nederzettingspolitiek. Hetzelfde jaar 
speelt het Israëlische Kamer Orkest voor 
de eerste keer Wagner, de antisemitische 
componist geliefd door Hitler.  

2014:
Shimon Peres geeft Angela Merkel de 
presidentiële medaille, de hoogste deco-
ratie van het land voor haar uitzonderlij-
ke dienstverlening aan de Joodse Staat.

ABBA EBAN in 1972

Angela Merkel krijgt de 
presidentiële medaille 

“Tot nu toe begrijpen 
vele landen niet dat 
de meeste Arabische 

landen Israëls 
bestaansrecht niet 
aanvaarden en de 
vernietiging van 

Joodse aanwezigheid 
in het Midden-

Oosten nastreven.”


