
Internationale politiek sinds 1945 
INLEIDING 
 
The Big Three 

 
WOII: Samen fascistische dreiging afhouden 
Na:  Verschillen komen te boven bij de topontmoetingen 
 
 

Stalin = ‘Secretaris-Generaal van de Communistische Partij’ + ‘premier van de Unie van
Socialistische Sovjet Republieken (U.S.S.R)’ (hoogste functie reg + partij) 

 Reg< Partij (P alle belangr besliss in Politburo) 
 
Grote terreur ’30: burgers uit alle lagen van de maatschappij werden geëxecuteerd of
naar de GOELAG-kampen werden gestuurd op beschuldiging van alles wat onder de
ruime noemer ‘vijandelijke activiteiten tegen de staat of tegen het socialisme’ viel. 
Dr Stalin 

 
Churchill = Anticommu + wantrouw Stalin 

WEL Stalins steun noodzakelijk was om Hitler tot een halt te brengen 
Roosevelt = koos resoluter vr samenwerking met Stalin 

 wou toonaangevende rol VS na WOII = ‘Great Design’ 
Dr  een collectief veiligheidssysteem o.l.v. vier ‘politiemannen’: de V.S., het
V.K., de S.U. en (nationalistisch) China. 

 

HET EUROPESE STRIJDTONEEL  
 

04/41: Stalin neutraliteitspact met Japan afgesloten, terwijl Duitsland, Italië en Japan een 
Tripartite verdrag hadden ondertekend in september 1940. 

 stelde Stalin in staat zijn troepen te concentreren op de westgrenzen vs SU 
+ ontradingseffect t.a.v. Hitler om een oorlog tegen de S.U. te starten 
 

22/06/1941: Inval Nazi-Duitsland in SU  
Schending Molotov Von Ribbentrop pact door Hitler 
= overeenkomst tussen SU en Nazi-DUI om Polen binnen te vallen en te verdelen + 
Nazi-DUI zou geen probleem maken van Sovjet-inval Baltische staten 
 01/09/’39: inval DUI Polen  
 17/09/’39: inval SU Polen 

 
Afwegingen SU: 
1. Territoriaal voordeel SU door akkoord met DUI: verloren gebied terugwinnen 
2. Confrontatie tussen SU en DUI onvermijdelijk, maar kan nog wel even uitgesteld 
worden door goodwill-politiek SU tav DUI 
 
= Operatie Barbarossa 

Operatie Barbarossa + de grote drie 



 
3 trajecten 

o Leningrad (via Baltische staten) 
één van de “speerpunten in de nieuwe cultus van de Grote Vaderlandse 
Oorlog”   symfonie van Sjostakovitsj, de Leningradsymfonie 

o Slag van Moskou (via Wit-Rusland) sept 1941 – apr 42 
Bereidh vd Sovjetbevolking om h moederland te verdedigen leverde een eerste 
succesvolle tegenaanval op vr h Rode Leger, o.l.v. generaal Zjoekov 

o Stalingrad aug 1942 – febr 43 
Verlies Duitsers + heroveren steenkoolmijnen van de Donbas   prestige + 
economisch voordeel door grondstoffen 

Verheelijking strijdlust vd troepen en vd Sovjetburgers dr Sovjetpropaganda + ‘Geen
stap terug’ – order STalin 

 
 

 REACTIE GB EN VS 
 
Juli 1941: akkoord GB & SU 

● Elkaar steun bieden 
● Geen aparte vrede met asmogendheden 

 staat erin omdat RUS in WOI wel apart akkoord aanging met DUI 
 
September 1941: inmenging VS 

● Officieel nog neutraal, geen formele oorlogsverklaring tot aan Pearl Harbour 
● Uitbreiding vd Lend & Lease Act: VS leent materiaal en kapitaal aan GB, RUS, FR  
● George Kennan: tegen uitbreiding Lend & Lease Act omdat Rode Leger met 

Amerikaanse hulp in staat zou zijn Europa onder de voet te lopen 
 

 Operatie Barbarossa bracht de SU dichter bij h VK & VS, zo w h bondgenootschap vd Grote 
Drie een feit 
 

 
Stalin slaagde erin de vaderlandgevoelens vd bevolking aan te wakkeren  na Barbarossa en 
de MH vd Sovjetburgers als 1 blok achter hem te scharen in de strijd tegen nazi-Duitsland 
 
Radiospeech die Stalin op 3 juli 1941: ‘Broeders en zusters’, ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ link 
met verslaan vd inval v NAP 
 
Leningrad (via Baltische staten) 

Honger & ontbering  corruptie met de rantsoeneringsbonnen +
wanpraktijken en machtsmisbruik 
één van de “speerpunten in de nieuwe cultus van de Grote Vaderlandse 
Oorlog”   symfonie van Sjostakovitsj, de Leningradsymfonie 
 
 



Slag van Moskou (via Wit-Rusland) sept 1941 – apr 42 
Bereidh vd Sovjetbevolking om h moederland te verdedigen leverde een eerste 
succesvolle tegenaanval op vr h Rode Leger, o.l.v. generaal Zjoekov 

Stalingrad aug 1942 – febr 43 
Verlies Duitsers + heroveren steenkoolmijnen van de Donbas   prestige + 
economisch voordeel door grondstoffen 
 
Verbetenheid sovjets + nachtelijke bombardementen over de Duitse linies dr 
vrouwelijke piloten (nachtheksen) 

 
Verheelijking strijdlust vd troepen en vd Sovjetburgers dr Sovjetpropaganda +

‘Geen stap terug’ – order STalin 
 
 

 Het Grote Vaderlandse Oorlog: nu nog in collectief geheugen 
Poetin: Herdenking  OM herstellen van de gekrenkte Russische nationale trots

en het benadrukken van de unieke band tss Rusland & de andere
voormalige Sovjetrepublieken die samen tegen het nazisme streden 

 
Het Atlantisch Handvest (augustus 1941): eerste stap in realisatie van Roosevelts visie 
 
ROOSEVELT (Presi 33-45) 
Doelstelling: vorming van een collectief veiligheidssysteem 
= alle landen dragen verantwoordelijkheid tav een aantal fundamentele spelregels in een 
internationaal systeem, indien schending keren andere landen zich tegen dat land 
 
Middel: oprichting Volkenbond, reeds voorzien in Verdrag van Versailles 
 
Probleem: Amerikaanse Senaat verhindert Amerikaans lidmaatschap Volkenbond 
 
Oplossing: nieuwe internationale organisatie die fouten volkenbond oplost 
 
  de 4 politiemannen, met VS in de hoofdrol 

1. VS 
2. SU 
3. VK 
4. CH 

= nationalistisch China olv Tsjang Kai-Tsjek  
In China woeden op dat moment twee oorlogen: 1. Tegen Japan 
                                                                                          2. Burgeroorlog tussen  
                                                                                               communisten en nationalisten 
  

              Amerikanen willen dat Tsjang Kai-Tsjek meer aandacht besteedt aan oorlog tegen 
                   Japan + willen hem als leider ipv communist Mao 



 
Atlantic Charter 14 augustus 1941 
 VK + VS 

8 principes die de na-oorlogse wereld zouden moeten kenmerken 
Hoofdprincipes (waarmee VK eigenlijk toegeving doet aan VS): 

o Zelfbeschikkingsrecht volkeren 
o Geen expansie 
o Oprichten v/e vereniging v alle naties na oorlog: vrede 
o Afbouw beperkingen vrij handel 

● Op 1 januari onderschreven door meer landen: basis Verenigde Naties 
● Rol FR? Zit nu toch in VN-Veiligheidsraad? 

 FR wordt pas in 1945 betrokken door VK   gedeelde koloniale belangen FR & VK 
 
De topontmoetingen 
 
INLEIDING IJKPUNTEN (slide) 
• Top van Casablanca (jan. 1943)  
• Top van Caïro (nov. 1943) 
 
 1. Top van Teheran (28 nov. – 1 dec. 1943) 

● Ontmoeting Roosevelt, Churchill en Stalin 
● 1ste keer Stalin aanwezig 

 
• Opstand van Warschau 
 
2. Percentage Akkoord van Moskou (9-17 okt. 1944) 

● Churchill naar Moskou voor ontmoeting met Stalin 
 Churchill maakt zich zorgen over Europa na de oorlog: percentage onvlod in 

verschillende gebieden na oorlog 
Eigenlijke bedoeling: regeling over Griekenland treffen 

 
• Opstand van Warschau 
 
3. Top van Jalta (4-11 feb. 1945) 

● Gaat over DUI 
● Steun SU bij oorlog tegen Japan 

 
• Manhattan Project Test (16 juli 1945) 
 
4. Top van Potsdam (17 juli – 2 aug. 1945) 
 

● Amerika heeft steun SU in Japan niet meer nodig 
● Truman weigert erkenning Sovjetgebieden 

 
• Hiroshima (6 aug. 1945) en Nagasaki (9 aug. 1945) 
 
• Griekse kwestie 



 
 
5. Truman doctrine (12 maart 1947) 

● Indammingsdoctrine 
● Amerikanen nemen rol Britten over op wereldvlak 

 
• Coup van Praag (jan. 1948)  
• Berlijnse blokkade (mei 1948 – aug. 1949) 
 
6. BRD & DDR + Volksrepubliek China (oktober 1949) 
• Start van de Koreaanse Oorlog (25 juni 1950) 
 
Bindmiddel tussen diverse topontmoetingen 

● GB + VS hadden besloten SU te helpen in strijd tegen DUI 
● 1941: Sovjetsteun oorlog tegen Japan 

 
TOP VAN CASABLANCA (jan. 1943) 
In Marokko (Frans protectoraat sinds 1912) 
 
WIE     Topontmoeting FDR & Churchill 

+ 2 Fransen v/h verzet: Henry Giraud en Charles De Gaulle (poging tt verzoening 
onder druk van FDR & Churchill) 
Foto (zie slide): diner tussen Roosevelt, Churchill & Mohammed V Sultan van Marokko 
 De Gaulle aanschouwt aanwezigheid als belediging Frans statuut Marokko + FDR 

vond Giraud betere bondgenoot vr de VS 
 Krachtig signaal v FDR op nood naoorlogs kolonisatieproces 

 
FDR ook ontmoeting met Eisenhower: voerde in Algiers h bevel over de troepen in 
het Middelandse Zeegebied 
 
Belangrijk: Stalin was wel uitgenodigd: afwijzing 
-> Formele reden: slag om Stalingrad 
-> Echte reden: ergernis geen 2de front 
 

Voor de Top 
1942:  FDR  & Churchill nt snel bereid openen v 2e front in FR 

FDR: Marshall, stafchef van de Amerikaanse landmacht, had 2e front in FR
voorgesteld aan FDR   FDR vreesde afslachting BR en Am troepen dus nee 
 

Churchill: Behoud v Britse imperium verzekeren   veiligstellen Br controle over
Suezkanaal in Egypte 

 
belooft tweede front Westen 

Belofte groeit uit tot obsessie van Stalin 
Stalin boos dat het te lang duurt + dat enkel fronten gevormd

worden indien eigenbelang Westen  
WEL  front Noord-Afrika: Britse belangen Egypte + Suez kanaal  



<-> SU wilt tweede front in FR 
slag van El Alamein: Britse veldmaarschalk Montgomery  verslaat de Duitse
generaal Rommel - bijgenaamd ‘Woestijnvos” - in november 1942 
Einde vh Panzerarmee Afrika 
Operatie Torch (GB&VS): verdrijven vd duitsers uit N-Afr 

 
1943: Front Italië  

<-> belangen SU 
Reden FDR vr opening front: afwachten want Frankrijk was nog te riskant en er
zouden te veel Amerikanen sneuvelen + geen front in Balkan want Britse belangen &
wespennest van burgeroorlogen 

 
6 juni 1944: frontopening Normandië 

<-> perceptie Stalin: VS wilt DUI zo snel mogelijk verslaan zodat SU niet te ver kan
komen 

 
Uitkomst Top 
1. Afspraak over 2de front in Italië 

 Aanval tegen DUI via Sicilië 
Churchill liever via Balkan omdat SU daar Britse belangengebieden zou gaan bezetten, mr VS 
weigerde want Balkan = een wespennest v burgeroorlogen 
 
2. Eis onvoorwaardelijke overgave 

Er zouden dus geen onderhandelingen of compromissen worden afgesloten. Op die
manier wilde men elke mogelijkheid voor de asmogendheden om terug een oorlog
op te starten in de kiem smoren 
-> herhaling WOI (aparte vrede Sovjets & DUI) vermijden 
-> VS & VK schenden deze eis later zelf door akkoord met Italië 

  
TOP VAN CAÏRO (nov. 1943) 
WIE Tsjang Kai-Sjek, Roosevelt & Churchill 
 
Van Japan de onvoorwaardelijke overgave geëist + na de nederlaag alle gebieden die het 
sinds het aan zijn opmars was begonnen in 1894 had veroverd (o.a. Korea, Formosa, en 
Mantsjoerije) verliezen 
 
Tsjang Kai-Sjek:  voorrang aan oorlog tegen Japan in ruil voor erkenning  

 nationalistisch China in internationaal systeem als 1 vd 4 politiemannen 
Belangrijkste gebieden voor China: Formosa & Mantsjoerije 
 
Molotov (Sovjetminister BuZa) uitgenodigd, mr Tsjang Kai-Sjek komt, Stalin houdt Molotov 
tegen 

 angst dat indien SU te duidelijk steun zou geven aan nat. China, ze Japan aan hun
broek zouden hebben en dan langs 2 fronten zouden moeten vechten 
 

TOP VAN TEHERAN (28 nov. – 1 dec. 1943) 



Poging overtuigen Stalin dat er gn sprake was van anti-sovjetfront in Italië + frustr v afwh 
bijkom front wegnemen 
DOEL nood aan SU als betrouwbare bondgenoot  

overtuigen v belang international orgaan 
steun SU in oorlog <-> Japan 

 
WIE Roosevelt, Churchill en Stalin = EERSTE ONTM GROTE DRIE 

(1ste keer Stalin aanwezig) 
 
 

WAT  
Stalin  
Herbevestigde zijn instemming met de idee van de vier “politiemannen” en de Verenigde 
Naties  (was er eig al met de Verklaringen van Moskou in 43, blz 17) 
+ erkent Chinese positie onder Tsjang Kai-Sjek 

 Bij verdrijven van Japan zou China noordelijke deel Indochina kunnen veroveren 
+ CH krijgt voogdijschap Indochina   tegen zin van Fransen 

+ aanvaardt onafh van Finland 
+ Overwicht aan VS in de regelingen in de Pacific 
Churchill  zwakker in de onderhandelingen: belofte Amerikanen nodig dat Amerikanen zich 
zouden focussen op Europa ‘Europe first’ tegen toenemende dreiging Rode Leger & NAZI 

Dus Amerikanen kunnen samen met SU beslissingen nemen die ingaan tegen 
koloniale belangen VK 

FDR: instemming met inlijving van de Baltische staten + Bessarabië  bij de Sovjet-Unie  
 

Na-oorlogse oostelijke grens Polen (dus westgrens SU) op Curzonlinie (= bestandslijn in 1919 
getrokken tussen Polen en Rusland door Britse minister van BuZa) 

 
PERCENTAGE AKKOORD VAN MOSKOU (9-17 okt. 1944) 
6 juni 1944: Landing in Normandië (D-Day) 

Stalin ziet operatie als poging om h oprukkende Rode Leger de pas af te snijden 
 Westerse geallieerden laten eer aan SU om Berlijn als eerste binnen te vallen 

 
9okt – 19nov 1944 : de Vierde Geallieerdenconferentie in Moskou  

(verzoek v Churchill  poging om een Brits invloedszone) 
WIE: Stalin + commissaris van BuZa Molotov 

Churchill + minister voor BuZa Eden  
De V.S. ambassadeur in Moskou Harriman 
+ Po Reg + comm tegenhanger 
 

WAT:  Percentage Akkoord van Moskou 
= Verdeelsleutel voor Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Joegoslavië en Hongarije 

Churchill stemt in met principe “hij die bezet, controleert” + mogh Stalin Sovjetinvloedssfeer 
in Centraal – en Oost-Europa DUS Churchill in het krijt bij Stalin  

 churchill: Invloedszone in Middellandse Zee regio 
 
Griekenland: Britten schakelen Griekse communisten uit en Stalin laat het gebeuren 



 
Vertegenwoordigers van de Poolse regering in ballingschap en van hun communistische 
tegenhanger in Lublin aanwezig tijdens conferentie 

 voor en na het Percentage Akkoord liep er de Opstand van Warschau   Poolse
kwestie liep dus tussendoor 
TOP VAN JALTA  (4-11 feb. 1945) 
Omvang Nazigruwel w duidelijk  SU bevrijden de concentratiekampen 
WIE: Roosevelt, Churchill & Stalin 
WAT: 
Bekommernis Stalin = herstelbetaling 

Eis: 20 miljard dollar 
Niet evident voor de anderen: dreiging zelfde scenario interbellum Br zeggen nee 

 
Tussenoplossing: ‘Allied Commission on Reparations’: Om compensaties te regelen (terr+fin) 
 
Stalin belooft oorlog aan Japan te verklaren (mil actie in Mantsjoerije) 
Amerika steunt op Sovjetsteun voor oorlog tegen Japan 

Amerikaanse eis onvoorwaardelijke overgave (zie Casablanca) botst met 
Japans beeld van hun keizer   Japan en VS strijd tot het bittere eind voeren 

I.r.drvr : Territoriale comp  Koerilleneilanden + enkele comp in China 
 

 Onderhandelingen met Tsjang Kai-Sjek:  afgesproken dat Roosevelt Tsjang Kai
Tsjek zal aanmoedigen te praten met SU over compensaties 

VN: akkoord - elk vd permanente leden vd V.N. Veiligheidsraad, (de V.S., het V.K., de S.U., 
China en Frankrijk  een vetorecht 
 

 Laatste conferentie van Roosevelt  idealistisch wereldbeeld 4 politiemannen 
verdwijnt 
Drna steeds meer Koude Oorlog-denken want gn nood meer aan Sovjetinterventie 

 
 
TOP VAN POTSDAM (17 juli – 2 aug. 1945) 
Achtergrond ontmoeting is anders 

DUI verslagen (capitulatie 2mei)  
Nieuwe presi VS Truman (andere stijl: anticomm + gn ervaring internat pol + nt dipl
vaardigheden FDR)  
Het Manhattenproject (AM OZproject om atoomwapen te produceren) 

Succesvolle atoomtest VS tijdens Potsdam (Truman hoopt bovenste hand
krijgen bij onderhand   Stalin nt onder de indruk) 
 

1ste topontmoeting tss Stalin & Truman 
Frustraties Truman tav Stalin, belangrijkste bekommernis: sovjetbelofte 8 augustus 
oorlog te starten tegen Japan in Mantsjoerije  
 
Stalin wilt erkenning sovjetcontrole Roemenië en Bulgarije  
 in ruil voor oogje dicht te doen bij Griekse burgeroorlog (zie eerder) 
 rekent op Churchill 



+ wilt regeling herstelbetalingen DUI aan SU 
MR Weigering toegevingen over herstelbetalingen & volledige sovjetcontrole
Roemenië en Bulgarije 
 
1 zaak wél opgelost = Potsdam deal = koppeling herstelbetalingen aan Poolse 
westgrens op Ober-Neisse + wegslepen van kapitaalgoeden door SU 
Maar Ober-Neisse zou wel tijdelijke oplossing moeten zijn 
+ Oprichting internationaal militair tribunaal in aug 1945: de Nürenbergprocessen 
+ Demilitarisatie DUI  

 
Tijdens de verschillende topontmoetingen werden de onverzoenbare tegenstellingen tussen 
de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten steeds duidelijker. In hun visies op het naoorlogse 
Europa keerden twee kwesties telkens terug op de agenda die de tegenstellingen pijnlijk 
duidelijk maakten: de Poolse en de Duitse kwesties 
 
DE POOLSE KWESTIE 
Belang Polen 

VOOR SU: Nation veiligheidsbelang (nt aangevallen w langs die flank) 
VOOR We:  Buffer tegen SU  

1. Oostgrens 
Oplossing Teheran (zie boven)  Curzonlinie 
Churchill suggereert dat Polen gecompenseerd zal w dr verschuiving Poolse grens naar het 
Westen = De Oder-Neisse grens  nog gn akk in Teheran, wel in Potsdam 
= Huidige grens Wit-Rusl, Litouwen, Oekraine 
 
2. Poolse regering 
 
Inval Nazi-DUI in Polen 
Regering in ballingschap in Londen o.l.v. Generaal Sikorski (premier Polen tot dood in 1943) 

Antiduits, antirussisch en anticommunistisch 
Ongelukkig over Molotov-Von Ribbontrop pact bcs benadeelt Polen + versterkt door
actieve uitdrijvingspolitiek Stalin 

In Polen zelf: anticommunistische verzetsbeweging 
Doel Stalin: communistische verzetsbeweging op poten zetten in Polen als tegengewicht 
 
April 1943: Duitsers ontdekken in Rusland (Katynwoud) een massagraf van 4400 lijken van 

Poolse officieren  
 Duitsers hopen hiermee conflict Westen & SU te voeden 
 SU wou nationalistische Poolse bovenlaag uitroeien om verzet te onderdrukken 

 
Juli 1943: Sikorski dood, opgevolgd door Mikolajcik 

 Poolse regering in Londen krijgt steeds minder de steun van het Westen  
Bv besliss teheran 

 
Juni 1944: Stalin in Warschau 
Communistische tegenregering opgericht uit de comm verzetsleiders  = Comité van Lublin  

 politieke controle over de gebieden 



 comité start oorlog tegen nt-comm verzet 
 
Juli 1944 
De anti-communistische verzetsbeweging ‘Armia Krajowa’ onder impuls van regering         
Mikolajcik in Londen om strijd tegen nazi’s door te zetten  opstand in Warschau org 
Rode Leger orga blokkade rond Warschau om anti-communistisch verzet te onderdrukken  

Gevolg: nazi’s elimineren Pools verzet 
 

 
 
Slag om Warschau ( Aug- Dec 1944) 
Rode Leger trekt Warschau binnen om te ‘bevrijden’  
Beheer Warschau w aan Comité van Lublin gegeven  
Akkoord: Comité van Lublin zou worden uitgebreid 
 
Top van Jalta 
Stalin aanvrd, op aandringen van Churchill en FDR, 

leden Poolse reg in Londen opnemen in de Poolse regering (Poolse regering van nationale              
eenheid in afwachting van vrije verkiezingen) 
 
Mr Stalin houdt zich nt aan afspraken (FDR laat het doen bcs wil SU in VN) 

 Truman: neemt harde positie in, ontmoet Molokov 
Comité toch uitgebreid, maar nepcoalitie, in prakt volledig dr comm gecontroleerd 
Truman erkent die nieuwe coalitie eerst, maar daarna niet meer 

Stalin: “wie effectief bezet, bepaalt de politieke ontwikkelingen in het bezette gebied” 
 

 Polen w satellietstaat v SU 
 
3. Westgrens (Oder-Neisse) 
Potsdam  Potsdam Deal 
Oder-Neisse grens vastgelegd als de Poolse westgrens 
Regeling ivm schadevergoeding vanuit DUI naar SU  

 10 miljard dollar aan machines wegslepen 
Oder-Neisse tijdelijk onder controle SU ter afwachting van vredesregeling met DUI  

 Comité van Lublin de facto controle en zal actieve uitdrijfpolitiek DUI organiseren 
(12 miljoen DUI vluchtelingen= uitdaging vr DUI) 

 
Conclusie: De 3 elementen bekijken vanuit Koude Oorlog-context  spanningen Westen & SU 
spelen grote rol & beide spelers gaan handelingen stellen om controle over bepaalde 
gebieden te versterken en verlengen 
 
DE DUITSE KWESTIE 
1. Top van Jalta 

1. Herstelbetalingen 
2. DUI gebieden zullen w onderverdeeld in bezettingszones 

 4 bezettingsmachten: VS, GB, SU, FR 
 4 bezettingszones: Duitse gebieden, Berlijn, Oostenrijkse gebieden, Wenen 



 
2. Potsdam 
 
Probleem: visies over hoe DUI er moet uitzien lopen uiteen  2 kampen 

1. VS & VK: versterkt DUI 
Arm DUI zou voedingsbodem zijn voor extremistische strekkingen dus DUI 
moet zekere welvaart bereiken door bestuurskracht + sterke munt 

2. SU & FR: verzwakt DUI 
SU & FR bang voor revanchisme (zie ook houding na WOI) 
SU wil 20 miljard (verworpen dr Truman na de succesv atoomtest) 

 
Up: Creatie 1 Dui staat 

Voorlopig bestuur dr ‘Allied Control Council’ ((unanimiteit) 
Principes van Oprichting dr  conferentie van BuZa-ministers (unanimiteit) 
 
Elke bezettingsmacht : zelf compensaties zorgen dr kapitaalgoederen uit de eigen
bezettingszone in Duitsland te halen (Nadelig vr SU - agrarisch gedeelte gkregen) 

 
Deal van Potsdam 

Stalin: vrlopig beheer over gebied ten oosten v Oder-Neisse 
Herstelbetaling: 10miljard dollar, 1/4 dr kapi goederen uit we. Bezetz 
+ grondstoffen en landb prod aan Westen leveren 

 
Truman: hoop met succesv atoomtest Stalin afschrikken, mr wist het al (inlichtdienst) 

 
3. Stuttgart Speech van Byrnes 6 sept 1946 
Speech van James Byrnes:  
Argument: DUI arm houden zou betekenen West-Europa arm houden  zou West-Europa in 
de handen van Stalin duwen DUS DUI econ heropbouwen  want grote capaciteit +econ motor 
W-Europa + voming voorlopige Duitse regering 
 
01/01/1947: Oprichting Bizone Duitsland 

Belangrijke beslissing want: 
1. Stoppen wegslepen kapitaalgoederen 
2. Bestuurlijke en economische integratie Britse & Amerikaanse bezettingszones 

 
4. Moskou Voorjaar 1947 
Nieuwe Am. Minister BuZa = Marshall 
Plan dat hij aan SU wilt voorleggen: eengemaakt DUI voor periode van 25 jaar 
gedemilitariseerd & neutraal  
Maar: unanimiteit nodig, SU wilt herstelbetalingen als deel v/d onderhandeling (njet) 
NA conferentie: Marshall werkt Marshallplan uit 

economisch herstelplan voor Europa 
Ernest Bevin, de Britse min Buza, verdedigde het plan 
niet exclusief aan West-Eur landen aangeboden, ook de SU en landen in Centraal- en
Oost-Europa konden intekenen op het plan 



- Molotov wierp heel wat bezwaren op tegen het plan, vooral tegen het feit
dat Duitsland ook economische steun zou genieten onder dit plan. 
- Wat Stalin vooral verontrustte aan het Marshallplan was de pan-Europese
aard van het plan. Op die manier vormde het een bedreiging voor de
exclusieve invloed die Moskou opbouwde in het Oostblok 

 de econ ineenstorting en mogelijks communistische machtsovername in deze
landen vermeden 
 
5. Londen (najaar 1947) 
VS & VK maken duidelijk dat element eenmaking achter de rug is  
 Focus op westelijke bezettingszones 

SU laat men vallen in het overleg 
Einde ACC in maart 1948 

managed their control of the defeated countries through Allied Commissions, often
referred to as Allied Control Commissions (ACC), consisting of representatives of the
major Allies 

 
6. Zesmogendhedenconferenties (februari - maart 1948) 
VS, VK, FR, BE, NL, LUX 
= nieuwe onderhandelingsformaat m.b.t. de Duitse kwestie 

Waarom? Bekommernis economisch herstel DUI   vrees nieuwe dreiging indien er 
niet een bepaalde voorwaarden wordt voldaan 

Context: half jaar na afkondiging Marshallplan 
Serieuze investering VS in DUI en rest van Europa onder vw  v/e gem Europees plan
over de middelenbesteding  
Komt tegemoet aan idee van Bidault: DUI herstel incapsuleren in Europese structuur 

 
In schaduw van onderhandelingen Marshallplan vinden onderhandelingen OEES (later OESO) 
plaats  uiteindelijk zwakker dan gehoopt 
 
Context 1948 
Tsjechoslowakije 
EM Tsjechoslowakije = Klement Gottwald (leider communistische partij) 
Pres Tsjechoslowakije = Edvard Benes (gematigde nationalistische partij) 

 vormen samen coalitie 
Minister BuZa = Jan Mazaryck 
 
Mei 1948: verkiezingen, zag er naar uit dat communistische partij verlies zou leiden  
communisten wouden dit vermijden: poging tot machtsgreep 

 communistische Coup van Praag 
 
België 
Spaak: “Nous avons peur” 
Pact van Brussel (14 maart 1948) 
Verdrag FR, VK, BE, NL, LUX 
Bijstandsverdrag: andere verdragslanden militair steunen indn aangevallen (collect. Veiligh) 
Economische, sociale en culturele samenwerking op te zetten 



Bouwde verder op Verdrag van Duinkerke (verschil: toen tegen DUI, nu tegen SU) 
 

 Echter besef dat dit niet voldoende zou zijn: Nood Amerikanen benaderen 
Maar niet evident dat Amerikanen zich militair zouden binden aan verdrag 

Truman: Probeert steun te krijgen van Republikeinen, lukt met Vandenbergresolutie 
(11/06/1948)  actieve steun in regionale veiligheidsallianties + mogelijkheid dat VS zich 
zelf bij dergelijke allianties zou aansluiten 

Voorwaarde: FR wilt duurzaam engagement van de VS in veiligheid van 
West-Europa 

1. Beschermen tegen SU gevaar 
2. Beschermen tegen DUI revanchisme 

 
4 april 1949 
Trizonia opgericht 
Integratie FR bezettingszone  
FR geeft dus voor het eerst instemming met West-Duitse staat 
 
 
De Oprichting Navo 4 april 1949 
Vandenbergresolutie effent pad vr de oprichting vd NAVO 
Lord Ismay = eerste secretaris—Generaal vd NAVO 

● 3 bedoelingen NAVO 
● Americans in, Soviets out and Germans down  (basis = coll angst vr sovjetimperialism) 

 
De blokkade van Berlijn en de oprichting van de BRD en DDR 
 
Westerse bezettingszone: Deutsche Mark ingevoerd als gem munt (juni 1948) om 
hyperinflatie & zwarte markt stoppen 
Vandenbergresolutie 

 SU overtuigd dat beiden tegen hen waren gericht 
⬄ Su reageert: eigen munt (Oostmark) in eigen bezettingszone 
 
Invoer Deutsche Mark in W-Berlijn  ergernis Stalin  

 Blokkade van Berlijn 4 juni 1948 tot mei 1949 
Stalin : alle landelijke toevoerwegen vanuit de westelijke bezettingszones naar

West-Berlijn afsluiten ( hoop geallieerden uit W-Berl verjagen) 
VS: luchtbrug + verdere verharding vh Westen tav SU  versterkte bereidh tot NAVO
(4apr 1949) 

 
8 mei 1949: aanvaarding Duitse GW  oprichting Bondsrepubliek Duitsland (BRD)  
     Vs was daar vragende partij voor: VK en FR vragen veiligheidsgaranties 
     Oprichting NAVO 
 
      1952: ‘Deutschlandvertrag’ 
      Bezettingsstatuut van West-Duitsland door de V.S., het V.K. en Frankrijk opgeheven 

Mei 1949: oprichting Bondsrepubliek Duitsland 
September 1949: oprichting DDR 



       W-DUI: volledige bvgdh inzake binnen – en buitenlands beleid 
     behalve vr kwesties v berlijn, duitse hereniging en formele vredesregeling, grenzen 
     Geallieerden troepen in W-DUI als verdedigingsmacht 
 
7 okt 1949: Duitse Democratische Republiek (DDR) 
 
BRD 
Hallsteindoctrine (vral tijdens 1949-1963, regeerperiode Adenauer) 
Centraal = idee dat W-Duitsland gn diplomatieke betrekkingen onderhouden met landen die 
de DDR erkenden (met uitzond vd SU en de Oostbloklanden).  

 ‘Politik der Stärke’ :  Up= de econ welvaart in WDUI zou leiden tt h ineenstorten vd DDR 
 
Rijnlandmodel= model waarop sociaaleconomische bestel in BRD gebas was, kapitalistische 
econ systeem 
 
 
 
Sovjetkijk op de veiligheidssituatie in Europa 
 
Visie Stalin: het na-oorlogse europa moest zo worden georganiseerd zodat er geen enkele 
dreiging vanuit het Westen tav SU zou kunnen w gesteld 
 
Redenering: Westelijke vlaktes SU waren enorm kwetsbaar voor veiligheid SU zelf 

● Buffer rond SU 
● De landen die tot buffer behoren moesten hun buitenlandsbeleid en 

veiligheidsbeleid volledig afstemmen op visie SU  
 
MAAR voor die landen was het uitgesloten om beleid SU uit te voeren want die landen 
hadden de effecten ondervonden van de “bevrijding” van het Rode Leger  
anticommunistische reflex geeft aanleiding tot versterking antirussisische reflex (zie vb 
Polen) 
 
Dus buffer was tot mislukking gedoemd, de enige manier om buffer te vormen zou zijn 
volledige controle binnen- en buitenlandsbeleid SU op die landen  communistische 
regimes installeren  
 
ZO 
Veroverden communisten de absolute macht in Roemenië en Bulgarije, daarna in Hongarije 
en Polen, en vervolgens ook in Tsjechoslovakije 

  Comm P in de satellietlanden: stappenplan 
Nationalisatie cruciale econ sectoren 
Industrialisering 
Aristocratie, kerk, grootgrondbezitters = vijand 
Scholing + indoctrinatie 
Repressie 

 Angstcultuur  Ijzeren Gordijn 
 



Sovjetovertuiging versterkt dr beslissing VS (James Byrnes) om atoombom droppen op Japan 
 

DE ZEEOORLOG IN DE PACIFIC 
Pearl Harbor en de Amerikaanse deelname aan de oorlog 
7 dec 1941: Japanse luchtaanval op de Am marinebasis in Pearl Harbor op Hawaii 

Pacific Fleet volledig vernield 
Strategie van ‘Shock and awe’ dr admiraal Yamamoto: poging Blitzkrieg tegen VS 
Werd doodsteek Japan 

8 dec 1941: Oorlogsverklaring VS aan Japan, Hitler aan VS 
 
Veroveringstocht Japan: Britse Singapore38 en Hongkong, Frans Indochina (zie hoofdstuk 
vier) en Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) 
 
 
Van eiland tot eiland: de succesvolle strategie van de V.S. 
Europa: ‘Europe First’ = Troepen aan land 
Pacific war: ‘Peripheral strategy’= Nadruk op het inzetten van de lucht- en

zeemacht om de druk op Japan opvoeren 
Slag van Midway ( juni 1942) 
Vier grootste vliegdekschepen van de Japanners gezonken 
 
Strategie van ‘Island hopping’ 
Vanaf 1942 VS stilaan controle in Stille Zuidzee 
 
! In Filippijnen wel landoorlog: kregen in 1946 de onafh tov Japan in ruil vr instemming 
aanwh Amerikaanse legerbases 
 
Vnaf nov 1944 Tokio op regelmatige basis gebombardeerd 
 
 
De atoombom als game changer 
Na capitulatie DUI: Japan = laatste asmogendheid 
 
EIS VS: onvoorwaardelijke overgave Japan (Top van Casablanca) dus keizer die goddelijke 
status had zou bij overgave moeten vertrekken  
 
Japan was bereid tot onderhandelingen over een voorwaardelijke overgave: Keizer Hirohito 
moest gwn op de troon blijven, anders vernedering te groot 

 vele signalen drvr aan VS en SU, mr dat w toen geheim gehouden 
 
In Jalta: Belofte Stalin oorlog verkl aan Japan + dat VS Tsjang Kai-Tsjek zouden overtuigen tt 
akkoord komen met SU  

  Onderhandelingen met Soong (zie verder) 
 
Na dood FDR: Truman verdedigt ook onvoorwaardelijke overgave 

 Wel niet op de totale bevolking, mr  slechts op Japanse milit leiders 
 Later liet zich beïnvl dr Byrnes: toegeeflijke houding verdwijnt 



 
 
‘The Russian Option’: van gewild tot ongewenst 
= de al dan niet wenselijkheid van een rol voor de Sovjet-Unie in de oorlog in de Pacific 
 
FDR: Voorstander Russian option 

Stalin: Conf v Moskou & Teheran: SU na Dui capitulatie mee tegen <-> Japan strijden  
Mr niet zich meteen constructief opstellen inzake de uitwekring v/e gezamenlijke 
Amerikaanse -Sovjet aanpak in de Pacific (Kan 2 fronten nt aan) 
FDR: bereid concessies te doen in China o.a.  militaire controle vd SU over Port Arthur 

 
Dec 1944 : V.S.-ambassadeur in Moskou, W. Averell Harriman, een gesprek met Stalin 

 Stalin wil Sovjetcontrole over Zuid-Sachalin, de Koerilleneilanden en de Chinese
havensteden Port Arthur en Dalian (of Dairen) 

 
Top van Jalta: Stalin krijgt belofte meeste gebieden krijgen, mr nog concrete afspraken 
maken met nationalistisch CH 
 
Onderhandelingen met chinees premier T.V. Soong 
onenigheid tss China en de S.U. o.a. over de gedeelde exploitatie van een cruciale 
spoorweglijn en over de Sovjeteis op controle over Dalian 
 
WEL belofte stalin oorlogsverklaring aan Japan 
Mr steeds meer twijfel over wenselijkh ervan 

 VS. overwicht in Pacific zonder betrokkenh SU + spanningen met SU nemen toe ( nt
naleven vd afspraken rond Poolse kwestie) 

 
Ontwikkelingen in Manhattanproject  de Russian Option helemaal overbodig na Potsdam 
 

DOEL NU VS : vermijden SU oorlog verklaren aan Japan, SU uit de Pacific War houden 
 Blokkeren onderhandelingen China & SU,  Inzet atoombom 

 
De atoomdiplomatie van de V.S 
Japan tot onvoorwaardelijke overgave te dwingen via het gebruik van de atoombom 

Truman : omdat James Byrnes hem duidelijk maakte hoe het gebruik van de
atoombom in een ruimer perspectief bekeken kon worden 
 

 Buiten de context van de oorlog tegen Japan zou de V.S. niet gauw
over een te verantwoorden voorwendsel beschikken om de kracht van het

atoomwapen aan de wereld -of om preciezer te zijn aan Moskou- te tonen. 
DRM 
Potsdam Proclamation van 26 juli 1945 
Byrnes en Truman ondanks duidelijke signalen vuit Japan dat mits behoud van de keizer een 
onm overgave zou volgen, aan de eis tot onvoorwaardelijke overgave bleven vasthouden. 
= Amerikaanse-Brits Chinese verklaring 
 
 



 
 
6 augustus: 1ste bom op Hiroshima 
8 augustus: SU oorlog aan Japan 
9 augustus: SU valt Mantsjoerije binnen & rukt snel op naar grens Noord-Korea en China 

2de bom op Nagasaki mr Japan blijft weigeren onvoorwaardelijke  
 
11 augustus: Japan biedt voorwaardelijke overgave, overgave mits behouden keizer  VS

stemt in 
14 augustus:  Japan geeft zich over 
 
In Mantsjoerije: weinig of geen weerstand v Japan  SU al in NK 
 
15 augustus: Tsjang Kai-Sjek en Stalin sluiten akkoord want TKS wilt akkoord over 
Mantsjoerije 
 
Officiële einde Pacific war = 2 sept 1945 
 

 Vernietigende kracht atoombommen = aangetoond, wat het vr SU nog noodzakelijker 
maakt om totale controle te hebben over bufferzones, zeker tot SU zelf atoomwapen heeft 
 

 Men kon toen wel nog gn atoombommen miniaturiseren en op raket plaatsen, kon enkel 
met bommenwerpers (vliegtuigen)   hoe groter het grondgebied, hoe langer de vlucht over 
het grondgebied dat je onder controle hebt dus hoe meer tijd je hebt om die vliegtuigen uit 
de lucht te schieten alvorens ze de belangrijkste steden bereiken 
 
Dus atoombommen hadden eigenlijk omgekeerde effect van wat Truman had gehoopt 
 
 
GEVOLG 1: SU meer investeringen in eigen atoomprogramma + verharding houding 

● “Eerste Bliksem” 
● Verandert gevoel van kwetsbaarheid 

 Nucleaire wapenwedloop is ingezet + einde bondgenootschap Grote Drie 
 
GEVOLG 2 : SU zet in op versnelde industrialisering op gecontroleerde gebieden 

● Alfabetisering 
● Veel inzetten op onderwijs 
● Langs de andere kant indoctrinering 

 Sovjetinvloedssfeer in Centraal- en Oost-Europa, dat uitgroeide tot het Oostblok. 
 
TEGELIJK voedt het percepties aan beide kanten dat ze elkaars tegenstanders zijn  

 beleid voeren dat tegen elkaar gericht is 
 
ANDERE GEVOLGN 
Onafh, niet-commu regeringen in Stille Zuidzee dr VS 
Eur machten niet meer zo machtig + steeds meer afh van VS om imperiale status te 
behouden 



 
 

De Chinese Kwestie 

 
Voor WOII: Japan expansieve veroveringstocht 
sept 1931: Japan, na uitgelokt incident Mantsjoerije, in het noordoostelijke deel van China- 
binnengevallen + een marionettenregime met de afgezette Chinese keizer Pu Yi aan de 
macht gebracht  Gebied krijgt naam Mantsjoekwo 
 
Incident bij de Marco Polo brug in juli 1937: Tweede Japans- Chinese Oorlog (1937-45) 

 Tsjang Kai-Tsjek, opgedoken uit de rangen van de Kuomintang (KMT). 
 
Tijdens WOII: de communisten en de KMT officieel samen een front tegen de Japanners 
 
Slag om Shanghai in 1937: eerste slag oorlog  Shanghai komt in handen van de Japanners 
Japanners winnen steeds meer gebied: SU biedt nt veel hulp 
 
De Grote Drie lieten de Chinezen in grote mate aan hun lot over in de strijd tegen Japan en in 
de onderlinge strijd tussen de communisten en de Kuomintang 
 
Tsang Kai Tsjek: uiteindelijk wel tijdens de topontmoetingen dr de Grote Drie als de leider 
van China erkend +  China mocht aanschuiven als vierde politieman in de nieuwe wereldorde 
die FDR uittekende 
 
 
1945-1949: tussen einde oorlog tegen Japan en uitroeping Volksrepubliek China  Chinese 
burgeroorlog 
 
Top van Caïro 
Tsjang aan boord heisen als 1 vd 4 politiemannen in scenario Roosevelt onder vw dat Tsjang 
Kai-Sjek zijn oorlogsinspanningen zou focussen tegen Japan 

 tot dan gingen meesten inspanningen naar oorlog tegen Mao 
 gaf Mao meer legitimiteit 

Leger geteisterd door corruptie  
 
Einde WOII: Sovjets ingevallen in Mantsjoerije (na atoombommen) + NK 

 Gn def regeling over Korea, wel VS en SU afgesproken dat de Japanners ten zuiden
van de 38ste breedtegraad in Korea zich zouden overgeven aan de Amerikanen, die
ten noorden van die parallel aan de S.U. Zo geschiedde.  
 
Was tijdelijk bedoeld, mr blijft (zoals bij duitse kwestie) 
Conflict blijf tt op vndg 

 
Akkoord 15 augustus 45 
WIE Stalin met Tsjang Kai-Sjek 
WAT Beslissing Stalin om in China verdeel en heers politiek te voeren 



Belooft dat SU medecontrole krijgt over spoorlijnen dr Mantsjoerije (sterk geïndustr)
+ daar gebruik zou kunnen maken van aantal belangrijke havens 

Belofte van SU: ze zouden troepen Tsjang Kai-Sjek toelaten tot Mantsjoerij
+ dat ze wanneer ze terugtrekken ze de gebieden zouden overlaten aan de
Kuomintang olv Tsjang Kai-Sjek 

Grens op Noord en Zuid-Korea  
 
 
April 1946 
Sovjets trekken zich terug uit Mantsjoerije en ook uit NK maar in NK hadden ze ondertss wel 
communistisch regime geïnstalleerd olv Kim Il-sung  

 krijgen wapens geleverd voor behoud status quo in Noord Korea 
Houden zich op het eerste zicht aan de afspraken uit akkoord 

 Dragen gebieden over aan troepen Kuomintang mr halen wel de belangrijkste 
gebieden eerst leeg en leveren het over aan Mao en voeden zo de burgeroorlog 
 Burgeroorlog zal dus eerst opnieuw op gang komen in Mantsjoerije  

 
Wat doen Amerikanen ondertussen? 

● Amerikanen in kuststeden tijdelijk aan land gebracht 
● Moeten er voor zorgen dat Japanse troepen zich overgeven aan Kuomintang mintang 
● Positie Kuomintang aan kuststeden versterken  

 
Uitkomst:  
1.  Tsjang Kai-Tsjek nederlaag, vlugt naar Taiwan 

 bestuur Republic of China (RoC) 
2. In Bejing wordt in oktober 1949 Volksrepubliek China uitgeroepen  
3. Amerikanen erkennen aanvankelijk geen van beide landen 
4. Mao aan de macht, wordt geconfronteerd met dramatische situatie in China 

Behoefte aan buitenlands kapitaal drijft hem naar Stalin 
Stalin keert dus zijn kar, gaat nu akkoord sluiten met Mao (februari 1950)  

vriendschaps- en alliantieverdrag 
 SU trekt erkenning Republiek China olv Tsjang (1943 teheran) in en

erkent Volksrepubliek China als vertegenwoordiging van China 
krijgt rechten in Chinese havens  
w betrokken in ertsontginning in China 
geeft omvangrijke lening aan China 
belooft China bij te staan bij dreiging 

 Mao  belooft SU te volgen in buitenlands beleid 
 

Waarom vertelt hij dit? Brengt ons naar het volgende verhaal  Koreaanse oorlog 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De Koreaanse Oorlog 
 
Vanuit Amerikaanse ppt: najaar 1949 & 1950 niet zo goed verlopen 
29 augustus 1949: succesvolle atoomtest SU 
1 oktober 1949: Volksrepubliek China uitgeroepen 
14 februari 1950: vriendschaps- en alliantieverdrag SU en Volksrepubliek China 
 

 serieuze afgang buitenlandsbeleid Truman 
 belangrijke elementen aanleiding McArthurism (anticommunistische heksenjacht) 

 
GEVOLG: Truman wilt radicaal nieuw buitenlands veiligheidsregime 

● Oprichting National Security Council 
● National Security Council report 68/NSC 68 

Scenario: Sovjet-Unie =  hegemoniale dreiging, waar ‘de idee van slavernij 
heerst onder de oligarchie van het Kremlin’ en gedreven dr ‘een fanatiek 
geloof’ de VS ziet  als obstakel in het streven naar werelddominantie 
 
DUS atoomwapens niet genoeg om de VS te beschermen   noodzakelijk om 
massaal te investeren in conventionele wapens  
 Verviervoudiging defensiebudget (niet publiek gemaakt) 

 
Juni 1950: Noord Korea valt binnen in Zuid Korea 
 

 Mensen zien hier in een bevestiging van wat in report stond 
REDENERING: inval NK in ZK = onderdeel v wereldwijde stalinistische strategie waarv 
inval eig afleidingsmanoeuvre is om VS er toe te brengen troepen die massaal in 
Europa aanwezig waren te verplaatsen nr Korea    Europa verzwakt + in handen v 
Stalin vallen 

 Redenering zowel in Washington als in sommige West-Europese landen 
 vooral ook  gevolgd in Bonn = hoofdstand West-Duitsland 
 West Duitsland bewapenen? 

 
⬄  Franse regering in lastige positie 
 
Aan de ene kant willen ze niet dat West-Duitsland zich zou mogen bewapenen
maar langs andere kant zien ze ook wel bedoeling Stalin als dreiging 

 
Sovjet-Amerikaanse joint commission 
afspraken maken over een voorlopig democratisch bestuur voor heel Korea tss SU en VS  
MR ze geraken er niet uit 

SU : in NK communistisch regime te installeren 
Kim Il-sung geïnstalleerd 
Dec 1948: Sovjets trekken zich terug uit noorden maar blijven wel wapens leveren 
zodat Noorden zich kan verdedigen tegenover mogelijke aanval Zuid-Korea  

 



 
NK vraagt in context schermutseling grensgebied meer wapens aan Stalin in ruil voor
grondstoffen.  
Stalin eist belofte gebruik wapens uitsluitend vr defensieve doeleinden, dus enkel als
Zuid-Korea Noord-Korea binnenvalt (wat men toen als waarschijnlijk achtte) 

 
 

Amerikanen installeren in ZK regime olv Syghman Rhee (presi) 
Repressief regime 
Doelstelling: eenmaking realiseren en vader v/h herenigde Korea w 
 

 zowel Rhee als Kim Il- Sung claimen leiderschap over heel Korea 
 
 
April 1950: 
Syghman w door amerikanen gedwongen parlementsverkiezingen: nederlaag  
 
FACTOREN INVAL NK IN ZK 
1.  Nieuw parlement: pleidooi vreedzame hereniging Koreaanse schiereiland, resolutie

gestemd 
 bij Kim Il-sung groeit overtuiging dat wnr hij Zuid-Korea binnenvalt hij dr met open 

armen zal w ontvangen 
 

2. 12 januari 1950: Speech van Dean Acheson = de perimeterspeech 
Over een defensieperimeter die de VS in haar Aziëbeleid zou hanteren.  
China, Taiwan en Korea zouden niet binnen die perimeter vallen 

Bewuste vergetelheid NK? : Door Korea buiten de defensieperimeter te laten w ook 
gehoopt dat Synghman Ree niet zou overgaan tot een invasie in het noorden in een 
poging om Korea te unificeren 

Mr Kim Il-sung interpreteert dit als VS vindt Zuid Korea nt belangrijk, dus mag invallen 
 
3. Stalin  
Maart 1950: Wapens geleverd + afspraak uitsluitend defensieve doeleinden 
Voorjaar 1950: Kim blijft wapens kopen + landingschepen onder vw dat wnr schepen w 
gebruikt er gn sovjetadviseurs aanw mogen zijn op schepen  

 toont aan dat Stalin eigenlijk wel wist wat Kim Il-sung van plan was en het wat in het 
midden laat  

 Kim Il-sung beschouwt dit als een groen licht  
 
 
INVAL NK IN ZK 
Zeer snel alles veroverd, behalve Poesan (belangrijke havenstad) 
Truman : vanuit Poesan een defensief op te zetten met Amerikaanse troepen vanuit het 
naburige Japan 
 
 
 



 
 
 
Ondertss in VS: Veel kritiek op Truman dr alle ontwikkelingen 
Truman hoopt om stevig op te treden 
 
Eerste beslissing:  
VS zendt vloot naar straat van Formosa (tussen Taiwan en vasteland China) + erkennen 
formeel Taiwan als legitieme vertegenwoordiger China 
 
Tweede beslissing 
Trekken nr VN Veiligheisraad, willen:  

1. Formele veroordeling inval Noord in Zuid 
2. Beslissing VN-interventie onder VN vaandel maar de facto via internationale 
coalitie olv VS (want ondertss 30 juni 1950: Noord-Koreaanse troepen in pocktets) 
 
Hoe konden ze dat doen? 
5 permanente leden met vetorecht, dus SU had ook vetorecht en nationalistisch China 
ook vetorecht mr SU was verbolgen dat Chinese zetel naar China was gegaan (wilden 
nr hen) 
 SU boycotte vergadering veiligheidsraad en kon dus vetorecht niet gebruiken 

 
GEVOLG  7 sept 1950: Amerikanen voeren landing uit op Inchon (Havenstad) 

 NK troepen moeten zich terugtrekken, tot aan de 38e breedtegraad 
 roll back vd comm uit NK toch nt onm? 

 
!!! WRM deed VS dat? 

De Koreaanse Oorlog=  de eerste grote ‘proxy oorlog’ in de Koude Oorlog 
 

Wanneer VS in de buurt komen van NK troepen gebeuren er een aantal zaken: 
 
1. Amerikaanse oorlogsambitie gevoed  

 stemmen voor nieuwe oorlogsdoelstelling eenmaking Korea 
VS zal opzoek gaan naar legitimatie in VN-veiligheidsraad 
= roll back (communisme terugduwen) 
MAAR de V.S. kreeg geen VN goedkeuring voor verdere acties omdat de Sovjet-Unie hun veto 
stelden 
 
 
2. MacArthur (=Am bevelhebber):  

 besliste de 38ste breedtegraad  te overschrijden in een poging heel Korea te veroveren. 
 Pleidooi oorlog te gebruiken om ook het resultaat van Chinese burgeroorlog om te draaien

en daar mee te starten door luchtbombardementen (Truman weigert) 
 
3. Chinezen zien het niet zitten dat VN troepen in buurt van Yalu rivier komen, Chinese 
houding mee gestimuleerd dr retoriek McArthur 
China zal reageren wanneer troepen in de buurt komen 



● Chinees offensief 
● Chinezen drijven VN troepen terug tot 38ste breedtegraad en trekken zich dan terug 

MAAR vragen wel dat VS gaat overgaan tot onderhandelingen in VN over Korea  
 
 

Ondertss hebben Sovjets veto gebruikt en Amerika geblokkeerd 
-> verhuizen naar algemene vergadering  
 uniting for peace resolution 3 november 1950  
Dean Acheson diende bij de Algemene Vergadering een voorstel tot resolutie in die 
het mogelijk moest maken om een veiligheidskwestie te behandelen in de Algemene 
Vergadering wanneer dat niet mogelijk was in de Veiligheidsraad door het veto van 
een permanent lid en wanneer door het veto de internationale vrede en veiligheid in 
het gedrang dreigde te komen 
 
+ mogelijkh om binnen de 24 uur een speciale urgentievergadering vd Algemene 
Vergadering bijeenroepen 
 

Bezoek Chinese delegatie NYC 
MacArthur: groot offensief richting Yalu-rivier op dag dat Chinese delegatie in NYC komt 

DOEL: torpederen van elke mogelijke diplomatieke 
1. Oorlogsdoelstelling dat VS eenmaking Korea in westerse invloedsfeer  
2. Onderhandeling met Volksrep China zou impliciete erkenning Volksrep China 
inhouden 

 
Chinees tegenoffensief: verdrijft Amerikanen tot voorbij 38ste breedtegraad tot Seoul 
Amerikanen duwen terug 
 
Maart 1951:Herovering Seoul dr MacArthur:  oorlog loopt vast rond 38ste breedtegrad 

 Koreaanse oorlog eigenlijk uitgedraaid op Chinees-Amerikaanse oorlog 
 weinig beweging in te krijgen  

 
April 1951: MacArthur ontslaan 
 
RESULTAAT: Akkoord van Panmoenjon juli 1953 
Geen vredesakkoord 
= een wapenstilstandsakkoord 
= Installeert gedemilitariseerde zone (DMZ) van 4 km tussen NK en ZK 
+ de uitlevering van de krijgsgevangenen aan neutrale landen voor hen die verkozen om niet 
naar Noord-Korea of China terug te keren. 
 
Amerikaanse troepen in ZK doorn in oog NK blijven mr dubbelzinnig genoeg is vijandsbeeld 
VS ook belangrijk instrument NK regime om legitimiteit af te dwingen tav NK bevolking 

+ vanaf jaren 90 ontwikkeling kernwapens 
 
HOE? 
Nieuw presi VS: Dwight Eisenhower 
Stalin gestorven  dooi in Oost-West relaties 



 
Gevolgen van de Koreaanse Oorlog: voor de militaire samenwerking in West-Europa

& h Sovjetantwoord in vorm vh Warschaupact 
 

 EDG blz 70 – 74 en NAVO NIET GEDAAN in BOEK 
 
 

Het Koreaans vervolgverhaal (1993-2019) 
WRM NU NOG : Koreaanse oorlog afgesloten met wapensstilstandakkoord ‘Panmoenjon’ 
(1993) en niet vredesakk   situatie bevroren 

 
Gevolg akkoord:  
Groot aantal amerikaanse troepen gestationeerd in ZK (rode kaders kaart) 

 ook in Seoul 
= doorn in oog NK:  heel veel amerikaanse basissen 

 
 Blauw kader slide: Jointsecurity area 
= plaats waar overleg tss Noord-en Zuid-korea/VS kan plaatsvinden, formeel onder controle 
van de Verenigde Naties 

 Artilleriebereik v Noord-Koreaanse artillerie (stippellijn naast kaart) 
Seoul ook in bereik  tirannie van de nabijheid 

 
Aanwh am troepen  NK, mede onder impuls van KO, op zoek nr ontw kernwapen (v af ’50) 

Niet verbazend: zowel president Eisenhower als president Truman: aangeg da 
alle mog wapens zouden ingezet kunnen w incl kernwapens 

 bepaald resultaat te forceren  
 
Ontginning uranium en onderzoek  

 
Implosie SU: val Berlijnse Muur 1989 : implosie SU 1991 

NK : Sovjet veiligheidsparaplu, militaire en econ steun kwijt  
NK gaat op zoek nr kernwapens + econ crisis 

Nk was partij bij non-proliferatie verdrag (1968) nu nog steeds aan de gang 
Voorziet in non -proliferatie van kernwapens 

Aantal landen dat kon beschikken over kernwapens beperkt houden 
slechts tijdelijk  ultiem doel was afbouw kern 

Vijf landen: VS, Rusl, volksrep china, fr, GB 

Bill Clinton -periode 

Jan 1993: vr het eerst echt conflicten  
(toen nog Kim Il -Sung)  
 

Internat atomic energy agency (IAEA) 
Controleren landen met nucleaire energiecapaciteit opdat ze die niet
gaan gebruiken voor militaire doeleinden 

NK in conflict met IAEA : Stelt vast da NK beschikt over aantal
ongerapporteerde plutoniumfaciliteiten 

 



 
Aandacht gaat zich focussen op kerncentrale Yongbyong 
NK beslist om uit NPV te vallen 

 
Clinton: rode lijn die nt overschreden mag worden dr NK = h aanmaken v plutonium dat ht 
bruikbr is voor militaire doeleinden 

 
GEVOLG  B.clinton was op bep moment van plan om Yongbyong te

bombarderen (niet gebeurd) 
 
Onderhandelingen  Nucleair agreed framework 21 okt 1994

Ondertss Kim jong- il 
Economische probl en hongersnood 
Nood aan voedselhulp 

 
Bereidh v NK afst doen v nucleair progr gebruikt als bargaining chip in ruil vr Am

voedselhulp 
 

 bevriezing ontw nucl wapens dr NK 
 Am beloftes: Levering energie 

Japan en ZK aanzetten energie te leveren 
Steun opbouw lichtwaterkernreactoren 
Werken aan onderlinge betrekkingen 

 
Doel op LT totstandkoming vredesakk + non agressie pact 

 
MAAR lancering v/e testraket dr NK in 1998  verstoring 

NK raket boven japans territoriale waters 
Onrust en ergernis 
VS en ZK starten onderhandelingen over rakettentechnologie 
Betekenis v raketten test = belangr 

 Atoombom kan gedropt w via raket 
Nk lijkt te werken aan ontw atoombom, ontw raket en de
miniaturisering van atoombom zodat ze als kernkoppen
kunnen w geplaatst in kernraketten 

 
Clinton- Administration probeert tot vergelijk te komen over die rakettentechnologie met NK 
 
Lukt niet MAAR WEL grotere bereidh v NK in die periode om inspecties

van zijn militaire basissen te laten uitvoeren
Kumchangri Basis in ruil vr voedsel 

 
Nk: belooft gn nieuwe rakettentesten + ruimte vr toenaderingspolitiek tss NK en ZK 

Beleid van “carrots and sticks” d.m.v.  dreigementen en beloofde hulp – vooral voedselhulp – 
meer medewerking vanwege Pjongjang bekomen w, o.m. de belofte dat geen nieuwe 
rakettentesten zouden worden uitgevoerd 
 



Einde Clinton-periode (+- 2000) 
 
 
 
 
 Kim dae-jung = ZK president, grote voorstander toenaderingspolitiek nr NK,  Sunshine policy 

Topontmoeting tss Kim Dae-Jung en Kim Jong- il  (juni 2000) in Pjongjang 
 aug 2000: 1e  ontmoeting tss familieleden Nk en ZK 

 
Dooi in relatie: Am min buitenl zaken brengt bezoek aan NK + ontmoetingen

met Kim jong-il  (Madeleine Albright)  
 
 

George W. Bush – periode 

Sunshine policy verzand 
Ontmoeting Kim Dae-Jung en Bush 7 maart 2001 in het witte huis 

 ontmoeting op moment dat KDJ v plan was om met KJI een vredesverklaring ondertekenen 
 
MAAR Bush-regering had het niet op die vredesverkl en sunshine policy  

(officieel wel, Mr drukte scepticisme tav ware bedoelingen KJI) 
 

Houding VS na 9/11 groot impact op die vredesverkl:  
 

Bushdoctrine: pre-emptieve strategie = Staten die nr Am oordeel bezig waren
met ontw massavernietingswapens, drdr directe bedreiging vr belangen vd VS 

 
 ‘As vh kwade’ = Rogue states = Iran, Irak en NK 

Toenaderingspolitiek tss NK, VS en ZK moeilijk 
+ Incidenten tss NK en ZK schepen juni 2002 
+ Juni/juli 2002: Vs ontdekt dat Nk werkt aan clandestiene

uraniumverrijkingsprogr 
 
Bush beslist einde Nucleair agreed framework 

Energielevering stopgezet 
Inspecteurs in NK weg 
Kerncentrale Yongbyong produceert weer 

 
Jan 2003: NK zich terug uit non proliferatie verdrag 

Willen wapenstilstandakkoord opzeggen 
 

 Onrust in Washington & Bejing :  
Creërde opening vr de amerikanen om de druk op de chinezen op te voeren om een rol te 
gaan spelen in de onderhandlingen die rond het hele NK vraagstuk moesten w gevoerd 
 
Idee= China bemiddelingsrol doen spelen binnenin ruimer kader (overleg dat zou w gevoerd 

tss zes partijen VS, china, rusland, NK, ZK, Japan) 



Argument: Chinezen direct belang bij bevriezing NK nucleaire progr omdat ontw atoombom
dr NK ook impact zou hebben op Japan en ZK en  de start van japans nucleair progr
niet zou uitsluiten.  zou geostrategisch balans in gedrang brengen 

 
Aug 2003: 1e  zespartijenoverleg – periode van dooi in h conflict tss Nk en VS 
Sept 2005: Gaan vr stuk terug nr afspraken gemaakt in nuclear framework 

Grotendeels weerspiegeling chineze compromis 
NK: nucl progr bevriezen 
VS: lichtwatereactoren leveren aan NK 
NK: terug toetreden tt NPV en controles intern atomic agency energy
toestaan 

Uitvoering akk: discussie tss VS en NK + amerikaanse beschuldiging aan NK over
activiteiten van bank ‘o delta asia’ 

 loopt vast 
Druk dr china op NK: nadat rakettesten NK op 4juli 2006 en 1e succesvolle ondergrondse 
atoomtest  
 
RESULTAAT (in kader v zespartijenoverleg) 

AKKOORD 13 FEBR 2007 
- Binnen 60 dagen NK:  Nucleaire faciliteiten in Yongbyong sluiten, door het 
IAEA gecontroleerd. NK meteen voedsel & andere hulp krijgen + levering van 50.000 
ton petroleum. 

 
- VS: Onderhandelingen met NK starten over normalisering vd onderlinge 

relaties + proces starten waarin de omschrijving van NK als 
terrorisme-sponsorende staat zou w ingetrokken. Dit laatste zou eveneens 
gebeuren met de handelssancties die tegen NK gericht waren. 
 

 - Japan zou onderhandelingen met NK starten over de normalisatie vd
onderlinge betrekkingen. 

 
 - Na 60 dagen: min van BuZa vd zes betrokken landen bijeenkomen  
Om implementatie vh akk bevestigen +om onderhandelingen aanvatten over

regionale samenwerking op h gebied v veiligheid.  
Enkele vd betrokken landen : aparte onderhandelingen voeren over de

vervanging vh Akkoord van Panmoenjon dr een vredesakk.  
 
- NK aan de andere betrokken landen een lijst opstellen v al zijn nucleaire

faciliteiten en programma’s + belofte al deze faciliteiten buiten werking stellen + 
een levering van 950.000 ton petroleum krijgen. 

 
Rol vd chineze gezant : Tang Jiaxuan 
Dr communistische leider Hu Jintao nr washinton gezonden, onderhandelingen met Bush 

Bush: belofte constructieve houding in het zespartijenoverleg en in vraagstuk
rapportering NK nucl progr (gevoelig bij partijgenoten Bush) 
 
 



Kerncentrale Yongbyong gesloopt: toch blijft uraniumdiscussie  
Te weinig garantie over verificatie van de nucleaire programma’s: vral aandacht voor
uraniumverrijkingsprogr   onderhandelingen liepen vast 

 

Barack Obama 

Uraniumprogr blijft centraal  
 
Relatie tss amerika en Nk in die periode bemoeilijkt  

 
1. Satellietlancering dr NK op 5 april 2009 (mislukt) 

Toch gevolgen: betekent dat Nk op actieve wijze werkt op
langeafstandenraketten ( 1vd luiken v/e nucl strategie ontw atoombom)  
 
2. Nucl test v 25 mei 2009 (succesvol) + aantal nieuwe rakettentesten 

Sancties afgekondigd dr VN veiligheidsraad  
DUS ook china geen verzet tegen sancties !!! 

 Nk trekt zich terug uit zespartijenoverleg 
 
3. 2010: NK beschieting v ZK, afkond handelsembargo dr ZK tov NK, heropstart vd activ op 
kerncomplexen van yongbyong, … 

 Reg Obama wil inzetten op china: ‘Strategic Patience’ 
Nk : bewijzen bereidh tt gedragswijziging vrdat de VS
bereid zou zijn econ hulp aanbieden & sanctieregime te versoepelen 

 
China: druk op Nk opdrijven 

 
Bekommernis in China =  politieke stabiliteit NK 

Op dat moment Leider sterft in dec 2011 (kanker) 
Kim jong Un treedt op (nt fundamenteel anders dan zijn vader) 

 patroon nucl testen en rakettentesten en sancties blijft 

 

Trump- periode 
 
Eerste fase: Escalatie 
 
KNMRK – testen uitgevoerd dr NK 
Eerste succesvolle thermonucl atoomtest 
Succesvolle ICBM test  (Hwasong -15 ICBM) = langeafstandraket  

Reik ICBM= 13.000km  zou vs kunnen bereiken 
‘fire and fury’ uitspraak van Trump  
 
Tweede fase: Voorlopige dooi 
1. Overtuiging bij Kim jong un : dr de versch testen (2017) onomkeerbare positie alsnucl 
macht  
2. Zoektocht KJU internat erkenning v Nk als nucl staat 
3. Nood aan voorzichtige opening vd eigen economie (bescheiden liberalisering) 



4. Groeiende Chineze bereidh om Nk  onder aanzienlijke econ druk te zetten opdat het
bilaterale dialoog zou starten met de VS over atoomwapens en kernraketten zou

starten 
 

Chinezen op zoek nr optimaal sanctieniveau  
(opdat NK bereid onderhand met Vs maar ook niet zou imploderen) 
 
bv wann KJU versch ontmoetingen heeft gehad met trump, in de aanloop

telkens overleg met de chineze leider gehad 
 
5. Verlangen Trump om doorbraak  in het Nk conflict  
 
6. Tijdelijke opportuniteit ontst dr ZK president (Moon Jae-In) actieve
toenaderingspolitiek wil voeren t.a.v. NK  
 
Aanloop nr eerste ontmoetingen tss trump en kim jong un 
Gebaren: Trump: ‘staat open voor ontmoeting, heeft goede relaties met KJU’ 

KJU tav ZK: zendt eigen zus nr de olympische spelen (2018) 
Mike Pence bij begin bezoek vrij hard en bij einde VS bereid Met NK in
gesprek te treden 

Drie ontmoetingen tss Trump en KJU 
1. Singapore 
2. Hanoi 27 febr 2019: onderhandeld over NK nucleair progr en sanctieregime 
3. Joint Security Area (verassingsbezoek dr Trump) 

 Versch elementen hebben meegespeeld bij de ontmoetingen 
Driehoeksverhouding tss NK, CH, VS 
Belangrijkste doelst NK: wil vredesakkoord  

 
Met non-agressie pact  (aanwh am mlitairen verminderen in 

ZK) 
Zou ook in voordeel china zijn (vermijden NK volwaardige nucl
macht w bcs impact op ambities china + wil optimaal niv v 

druk) 
! te grote toenadering tss NK en ZK wil CH wel vermijden 

Resultaat 
Bevriezing militaire oefeningen dr ZK en VS gezamenlijk in ZK w uitgeoefend 
Bevriezing nucl test dr NK 
Bevriezing vd ICBM (! Niet alle rakettentesten, wel langeafstandenraketten) 

 
WRM in Hanoi vastgelopen? 
Opheffen vd sancties gekoppeld w aan nucl programma van NK 
NK wil gefaseerde aanpak = stapsgewijze afbouw vh raketten en nucleaire progr v NK 
gekoppeld aan stapsgewijze afbouw sancties 
VS wil big bangformule= NK moet progr volledig afbouwen (volledig nucleaire afbouw) 
Dan pas volledige afschaffing sancties 

WRM : Wantrouwen (stapsgewijze risico dat NK statuut nucl macht gaat blijven
behouden indien verminderde sancties) 



 
 

Van Vreedzame co-existentie tot confrontatie 1953-1962 
1953: twee belangrijke veranderingen  

VS: Eisenhower treedt aan als amerikaans president 
5maart: Stalin sterft aan beroerte  Chroestjov ! 

 belangr impact op relatie tss VS en SU 

De Berlijnse Opstand: Sovjettanks grijpen in 
EISENHOWER 
In de verkiezingscampagne v 1952: ( koreaanse oorlog) 
Bereid alle mog middelen inzetten om wapenstilstandsakk te bekomen  

  Campagne Eisenhower als anticomm: Belangr kritiek op containmentpolitiek
truman administr  (=VS damt uitbreiding SU in) 
John  Foster Dulles w zijn Secretary of State 
 
The roll back = wann am troepen in NK waren terecht gekomen en daar geloofden da ze 
eenmaking schiereiland konden realiseren 
MAAR snel afstappen van de Rollbackmodel 

 buitenlandse pol w politiek ‘New Look’ 
 

1. Massive retaliation 
Redenering E: bezit kernwapens aan VS geeft strategische ruimte om te
kunnen besparen op conventionele bewapening en te voorkomen dat er
conflicten zouden ontst waarin massale soldaten het slagveld in w gestuurd 

 
DUS leunt sterk op atoomwapen 

 
Idee= als de massale vergelding  in veiligh doctrine centraal  

ontradend effect  
 

2.  Brinkmanship 
Vs in crisissit te maken met poging commu land invl zone uit te breiden, de VS
moet bereid zijn tot aan de rand v/e oorlog te gaan 

 
John Foster Dulles: ‘The ability to get to the verge without getting into the war
is the necessary art. If you’re scared to go to the brink, you’re lost" 
(Am min buitenl zaken tijden eisenhower periode) 
 
DOEL: Massive retaliation geloofwaardig maken 

 
!! Opvallend dat eisenhower dergelijke doctrine centraal zet, vanuit eigen militaire ervaring 
 

WRM Risico vh militair industrieel complex = verweving tss milit top in de vs en
miltaire industrie waarbij de bestelling (v nieuwe wapens) in de eerste orde w
ingeg door de belangen van de defensieindustrie  veiligh eerder verkleind
dan vergroot 



 
 
 
 
Ontwikkelingen in de SU 
Dood Stalin  machtsstrijd in SU  
Aantal figuren proberen op het voorplan te komen als opvolger 

Bv: Georgi  Malenkov, Molotv, Beria, Boelganin, Chroetsjov, Kaganovich 
Sommige resoluut stalinistisch, andere voorstanders hervormingen 

 
 1e groep: Malenkov en Beria w  Regeringsleiders 

M- secr generaal v sovjet comm partij + eerste min 
B – min Binnelandse zaken en staatsveiligh  

(weer aan hoofd veiligheidsdienst –bestond angst voor hem) 
 Een week later reactie dr preasidium (pollitbureau) functie partijvrzitten aan 

Malenkov ontnomen, wel nog premier maar  B, K, C en Beria vice premiers 
aangesteld 
 

 2e groep: Bulganin, Kaganovich, Chroetsjov 
Bulganin en chroetsjov leiders vd CPSU 

 
Context 1953: Wapenstilstandsakk in het kader v koreaanse oorlog aanw, dreigement 
eisenhower die alle middelen zou inzetten om tt akkoord te komen 
 
Laatste industrialiseringsplan van stalin: industriële basis vr de sovjetmilitaire slagkracht 
vrtdurend te versterken, dus ingezet op zware industrie & amper in de productie  v andere 
goederen 

Na de dood v stalin toename onrust (ervoor durfde niemand iets zeggen) 
Besef bij Malenkov en Beria meer ruimte geven vr
consumptiegoederen om communisme leefbr en duurzaam
 

Consensus tss de twee groepen: zo snel mogelijk einde maken aan Koreaanse oorlog 
  Rechterhand Mao: Zhou Enlai op dat moment in Moskou vr begrafenis stalin 

 hem aanzetten een meer open positie aannemen in de onderhandelingen vr een
wapenstilstandsakkoord (panmoejon) 

 
Berlijnse opstand: juni 1953 
SU: voorstander regeling v/e neutraal en gedemilitariseerd Duitsland 

Vrgstuk demilit = nijpend 
Te maken met Kor Oorlog  
 w  geinterpr als onderdeel vd wereldwijde stalinistische strategie om aandacht af 

te lijden nr het kor schierleiland, opdat vs troepen zou moeten verplaatsen nr kor en zo 
kwetsbr west-europa open vr SU 

 
Antw adenauer daarop: militarisering DUI 

Te moeilijk verteerbr 
Franse antw: Europese defensie gemeenschap (EDG) 



= europees leger opgericht, zou aantal west-duitse divisies bevatten,
wel onder controle v/e eur min defensie vallen en tgl nt verhinderen dat 
Fr ook over divisies zou kunnen blijven beschikken die nt zouden vallen 
onder dat europees leger 
DUS DUI w bewapend 

 
Dr sluiting EGKS verdrag: perspectief Duitse herbewapening heel dichtbij 

 duitse kwestie beinvl mee houding beria 
 
Ontwikkelingen in de DDR 
Binnen oostblok  macht in handen v partij SED (soc eenheidspartij duitsland) 

Leiding: Walter Ulbricht 
Na afkondiging van plan v stalin1952 resoluut meegegaan in die pol vd
versnelde weg van socialisme 

 
Componenten: 
- Verhoging vd productiviteitsnormen in zware industriele

sectoren in ddr (zonder loonsverhogingen) = meest
controversieel 
- Liquideren laatste restanten middenstand in Oost -DUI 
- Collectivisering vd landbouwsgronden 
 

 grote onrust in DDR, die versterkt na de dood van stalin 
Ulbricht blijft rigide een Stalinistische aanpak volgen 
 
Er heerst gevoel in Berlijn en oostblok dat er minder repressieve druk

is vanuit moskou en drdr meer plaats voor hervormingen 
 
Tgl ook heel wat onzekerheid over wat wel/niet toegestaan was in dat

kader 
 

W.U. niet bereid toegevingen doen, MAAR DDR in financiële problemen. 
Vrg financ steun aan Beria en Malenkov 
Nt bereid, mr raden hem aan weg nr het socialisme te vertragen (prod

normen nt verhogen,…) 
 
TOCH W.U. productiviteitsnormen nog meer verhogen. Kritiek uit

Berlijn neemt toe.  
 
2 juni 1952 gesommeerd om nr Moskou te komen. Dan aangemaand

om de mtrg in te trekken 
 eisen nieuwe koers en die publiek bekendmaken in DDR  

 
DOEL  groeiende onrust milderen + de versterking sovjetpositie

bij oprichting democratisch, vreedzaam en onafh duitsland 
 



  Beria wil situatie in DDR (gekoppeld aan herbewapening w
DUI) gebruiken om het vrgstuk vh duitse eenmaking een doorbraak 
te realiseren 

 
 

W.U. (terug in berlijn): mtrg tav middenstand en collectivering  
MAAR NIET tav verhoging prod normen 

 
 Staking oostberlijnse bouwvakkers (13juni 1953) 

Aanv: Prod normen 
Drna: Eisen vrije verkiezingen 
 
Stakingen breiden zich uit nr andere steden  
 

 Moskou grijpt in  
17 juni: staat v beleg aangekondigd 
Sovjettanks in oostberlijn  50tal doden in paar uren  
= einde opstand 

Malenkov ziet nu kans om zich te ontdoen van Beria 
7juli (op initiatief Chroestjov en Malenkov): Beria uit de partij gezet 
W gearrest + schijnproces 
Dec 1953: geexecuteerd 

 
Voor de SU: verhaal vd duitse eenmaking afgelopen 

 nu ingezet op de DDR zelf als betrouwbare bondgenoot van de SU 
 Positie Adenauer versterkt: nieuwe verkiezingen georganiseerd in W-DUI 

Meerderheid CDU en CSU en FDP versterkt 
Keuze voor verankering in westerse alliantie eerder dan
eenmaking 

Sept 1953: CHROESTJOV nieuwe secretaris-generaal 
 

Destalinisatie en vreedzame coëxistentie: goodwill vanuit het oosten 
Conclusie Nikita chroestjov  DETENTE 
Nood aantal hervormingen aan het communistisch model.  

Meer investeren productie consumptiegoederen + westen blijven wantrouwen +
blijven inzetten op verankering binnen sovjetinvloedssfeer + banden met china versterken. 

 
Aantal initiatieven bevestigen détente  
 
Juli 1953: Akkoord van Panmoejon – zaak K.O gedeblokkeerd (bevestigd détente) 
1955: Vredesverdrag over Oostenrijk – einde bezetting + neutraliteit Oostenrijk 
Sept 55: bezoek aan bejing: aantal beloftes die stalin had gemaakt tijdens akk febr 1950 en 
nooit nagekomen, nu wel waargemaakt  

Ch volledige controle over Port Arthur, over spoorwegen manjoerije, SU zal
zich terugtrekken uit de gemengde ontginningsbedrijven die waren opgezet dr
de Su en China samen. 



+ chroestjov belooft dat SU china zal helpen bij uitbouw v faciliteiten die
china in staat zal stellen om uranium te verrijken (zelf atoomprogr opstellen) 

 
Mei 1955: Malenkov opzijgezet als hoofd vd regering dr chroestjov 
 
 

Partijcongres vd CPSU op februari1956: toespraak Chr achter gesloten
deuren toespraak = DESTALINISATIETOESPRAAK 

 
- Krit op Stalin: personencultus, vervolgingspolitiek, repressiepol 
- pleidooi terugkeer nr essentie vd Marxistisch-Leninistische leer 
- Afkondiging buitenlands beleid, geïnspireerd dr het principe vd 

vreedzame co-existentie 
 

 mogh v/e vreedzaam bestaan tss communistische wereld en 
kapitalistische wereld 
Confrontatie tss beiden niet meer onvermijdelijk, w als 
onwenselijk gezien dr chroestjov  echte confrontatie tss beiden 
zou onvermijd leiden tot totale vernietiging vd wereld, van alle 
klassen, ook het proletariaat 
 
DUS atoomwapens belangr ondd vreedzame co-ex: chroestjov 
moet blijven werken aan ontw rakettentechno (en ruimteprogr: 
bv succesvolle lancering spoetnik) 
+ invl uitbreiden op ander manier: dekolonisatie (zo weinig mog 
zichtbare manier)  mogh om sympathieke regimes te helpen 
uitbouwen 

 
Juni 1957: Poging coup dr oude stalinistische garde om Chr van de macht te verdrijven. 

(Molotov, Malenkov,…) 
 

Bijeenkomst vh centr comite vh sovjet comm partij (kaganovich, molotov en
malenkov) 
 

Discussie gevoed dr de ergernis ontst bij de top vh Sovjet rode leger  
WRM Chr bezig met uitvoering v/e plan waarin defensiebudget met 1/3 w

gereduceerd  
WANT Meer middelen vrij vr productie v consumptiegoederen 

+ Legitimiteit vh comm regime vastleggen  
DOEL = Molotov instellen als nieuwe leider 
 

Chroestjov behoudt macht en slaagt erin het centraal comité overtuigen dat een 
confrontatiepolitiek in het nadeel is vd SU, zo ontdoet hij zich van K,M en malenkov. 
 
Destalinisatieproces leidt tt politieke chaos  in Polen en Hongarije  
  Hongaarse opstand als eerste scheur in de Ijzeren Gordijn 



Antw Chr: Crisis uitlokken met het westen om een aantal toegevingen uit te lokken vh 
westen.  Lukt niet en geeft aanleiding tot zijn verdwijnen. 
 
BERLIJNSE KWESTIE GROOTSTE STRUIKELBLOK IN POGING TT DETENTE 

De Berlijnse crisis en de Cubacrisis 
De Berlijnse Crisis 
Nov 1958 start 

Grijze vlek = west-berlijn 
= eiland in Oost-dui, toegang nr west dui via autosnelweg 
 
CHR onder zware interne druk 
Juni 57: poging ondernomen op de bijeenkomst vh centraal  comm P 
om CHR afzetten en vervangen dr Molotov 
Mei 55: W-DUI lid v navo 
Dec 57: NAVO plaatst in W-DUI middellange afstandsraketten  
 

 
REACTIE  
- Polen en DDR smeken CHR om iets te ondernemen 
- Druk op CHR opgedreven om h westen antw geven 
- Kritiek vanuit sovjet legertop dat die besliss v uit W-DUI bewijs is dat pol ‘vreedzame

co-existentie’ de SU gn directe voordelen oplevert 
 
DOELCHR: Zaak forceren dr confrontatie met het westen aan te gaan op die plaats waar

nr zijn oordeel h westen het zwakste staat – ‘kwestie toegang west-berlijn’ 
 
1948: Stalin had tactiek al uitgeprob met blokkade vd toegang tt west-berlijn (discussie
munthervorming – vrg invoering duitse mark in west-berlijn) + Am: luchtbrug geïnstall om 
w-berlijn bevoorraden 
 
Chroesjtsjov zag baat in een internationale erkenning voor de DDR 
 

HOE 
10 nov 58:  Toespraak Sportpalast Moskou:  
Toespraak waarin hij scherpe krit geeft op politiek die t.a.v. W-DUI w gevoerd +

ultimatum over Berlijn afkondigen 
 krit focust op bewapening w-dui = schending afspraken in Potsdam 

Beschuldigt de imperialisten de DUI kwestie tt bron v internationale spanningen te
hebben gemaakt & W-berl tt staat binnen een staat te hebben omvormd. En zo

wasrschaulanden en DDR proberen te ondermijnen 
 
REDENERING CHR 

Als het westen meende dat het die afspr potsdam over demilit dui niet moest
nakomen, wrm SU zich nog aan die afspr houden  
EIS CHR Erkenning dr Westen v berlijn als neutraal gebied en nt binnen westers

invloedsfeer  als het Westen binnen tijdspanne 6m niet tt erkenning van



berlijn als vrijstaat zou erkennen, dat SU beheer over O-B en dus toegang W
berlijn in handen DDR leggen 

 
Dan zou het Westen met de DDR moeten onderhandelen over de toegang W-B, en
dat zou betekenen dat ze de DDR eig zou erkennen  
 
CHR rekende erop dat eisenhower daarop toegevingen zou doen. Dat is o.a. ook

gebeurd onder impuls vd Britse premier Harold Mcmillen, die op bep moment nr moskou 
zou trekken om er proberen over te praten met CHR. 
 

MAAR Chroesjtsjov onderschatte echter hoe symbolisch belangrijk Berlijn was
geworden voor het weste 

 
REACTIE  

Grootste druk op Eisenh  dr : Konrad Adenauer en de gaulle (toen EM) 
 

DOEL DE GAULLE: voorkomen dat een regeling over w-b en erkenning ddr weg
zou openen nr nieuwe onderhandelingen duitse kwestie 
 

ADENAUER: volgde politiek die volledig in de lijn lag ‘voorrang geven aan
loyauteit tav westers alliantie, boven de vraagstuk duitse kwestie’ 
 

EISENHOWER neemt harde houding aan onder druk v Adenauer & De Gaulle 
 

CHr beseft dat hij minder eisen moest stellen:  houding veranderen 
Aanbod eisenhower aan CHR om VS komen bezoeken, CHR gaat daarop in sept

1959 
Tournee dr de VS, ontvangen op camp david  
CHR: ontkent deadline die hij had gezet +  Afspr conferentie in Parijs tss vier vroegere

bezettingsmachten 
Besef:  kans uit conferentie veel halen is vrij klein 
MAAR opportuniteit  v diplomatiek succes uit top van Parijs w hem geboden

doordat op 1 mei 1960 een Amerikaans spionage vliegtuig w neergehaald 
 
TOP v Parijs 6 mei 1960 
CHR eist verontschuldigingen aan Eisenhower ivm dat Am spionagevliegtuig, geweigerd dr 
eisenhower ⇨ top= fiasco 
MAAR  niet echt erg want einde eisenhower-periode 
 
De Top van Wenen en de bouw van de Muur (1961-62): hoogoplopende spanningen 

ONDERTSS NIEUWE AM PRESI – John F. Kennedy  
Snel initiatief tot topontm met CHR, wel in context nieuwe militaire doctrine dr JFK  

 
Doctrine vd flexible response 
- Een kritiek op de Massive Retaliation: Atoomwapen = veel te ruw instru om succes

boeken  collateral damage is te groot 
 



- = strategie van het aanpassen antw vd VS aan poging vd SU om invl comm uitbreiden 
⇨ Opn investeren in conventionele bewapening & in econ steun aan landen die

zouden kunnen w geconfronteerd met poging tt vestiging communisme 
 
Irritatie in Moskou : investering in conv bewapening doet kritiek op CHR in Moskou groeien 
 
Topontmoeting door JFK in Wenen  
DOEL Wapenvermindering, Verbod op kernproeven  (toen geconfront met nefaste 
gezondheids- en milieueffecten v kernproeven) 
+ over de DUI kwestie en statuut van Berlijn 
 
CHR: Herhalen van eerder geuite dreigementen   apart vredesakk tss SU & DDR afsluiten

indien V.S. niet akk met een vredesakkoord met beide Duitslanden en een neutraal
en gedemilitariseerd Berlijn + Ultimatum 

  
“It’s up to the United States to decide whether there will be war or peace. The

decision to sign a peace treaty is firm and irrevocable, and the Soviet Union will sign it in 
December if the U.S. refuses an interim agreement.” 

 
 
KENNEDY: ‘then mister chairman, it will be a cold winter’  

 Westen nt bereid is om toegevingen te doen 
Verhoging defensiebudget VS + mobilisatie reservetroepen  

DUS in vgl met Eisenhower is Kennedy er meer bereid het veel concreter en harder te
spelen 

 
 
SU gn andere keuze meer dan toegang O-B nr W-B afsluiten dr bouw van de berlijnse muur 
 

13 aug 1961: na afspr tss landen vh Warschaupact 
Die bouw moet een einde maken aan het probleem vd Brain Drain 
Oost duitsers die wegwillen, de vrije doorgang van o-b nr w-b gebruiken om eig nr het
westen weg te vluchten 
 
Westen = gelukkig met de bouw WANT gn grote militaire confrontatie 
Behalve Willy Brandt = west berlijnse burgemeester en later DUI bondskanselier 

 
1962 CHR  en Ulbricht: bouw vd Hinterlandmauer 

DOEL = tss 2 muren zone hebben die volledig open ligt en die DDR in staat stelt
O-DUI die proberen vluchten af te schieten 

 
Kwestie v West- Berlijn was voor het Westen te belangrijk om toegevingen te doen tav SU 
REDENERING 
Duidelijk in JFK uitspraak 26 juni 1963: ‘ich bin ein Berliner’ 

Symboliseert dat kwestie w-b onmogelijk kon w losgekoppeld vd geloofwaardigh v
Am engagement met de W-EUR veiligh 

 



De Cubacrisis 
CHROESJTSJOV in januari 1960 hoop uitgesproken dat de revolutionaire onrust die heerste 
van Vietnam tot Cuba de communistische strijd een tweede adem zou geven. Daarom zou de 
SovjetUnie steun verlenen aan alle nationale bevrijdingsoorlogen in de Derde Wereld 
 
KENNEDY: Inzetten op armoedebestrijding in de Derde Wereld 
 
 
Citaat CHR over raketten in Cuba:  
 
 
Belangrijkste element= Missile Gap  

In de Vs werd beweerd dat er een missile gap was in het nadeel vd VS 
Er was er eentje, maar in het nadeel vd SU! 

 
Stelling v 15j: antw dat CHR daarin ziet:  Cuba 

WRM Cuba 
1. Het feit dat Fidel Castro op 1 jan 1959 formeel macht veroverd in Cuba, na

een strijd die jarenlang heeft geduurd (sinds 1953) 
 

Castro gevangen genomen, leert daar Che Guevara kennen en ze zullen daar
een nieuwe militaire actie of nieuwe guerilla actie voorbereiden tegen de

Cubaanse dictator Fulgencio Batista 
 

Fulgencio Batista: sinds 1940 met een aantal korte onderbrekingen
aan de macht geweest in Cuba: repressief regime 
+ steun vd VS 
(Sinds onafh Cuba altijd sterk onder invl van VS, o.a. omwille v
Guantanamo die VS huurt  castro betaling hier v altijd geweigerd) 

 
Regime van Batista nt onbelangr voor VS, want econ winstecon  

Rietsuikerproductie ( 40% cubaanse econ) in handen Am
bedrijven 
Havana functioneerde als soort bordeel vr amerikanen 

 
 

1956: fidel castro met leger, militaire actie ⬄ batista 
 Begint te winnen (steun bevolking) 
 Wapenembargo dr de VS (poging milit controle te verkijgen) 
 MAAR w voordeel vr Castro (via wapensmokkel) 

1 januari 1959: Castro verovert macht in Havana 
 

Conflict met Am bedrijven (vral olieraffinaderijen in beslag genomen dr 
castro) 

 
Cubaanse vluchtelingen ( nr Miami onder andere) 

 



2. Tijdens einde Eisenh CIA plan ontw paramilitaire acties opzetten in Cuba 
Met vrijwilligersleger Cubaanse vluchtelingen + hulp CIA & Am marines 

 
Kennedy zal instemmen met uitvoering van dat plan ‘actie in
Varkensbaai’ 
Hoop dat die actie voldoende zou zijn om tegenrevolutie tegen Castro
op poten te zetten omdat Cub vluchtelingen op sympathie bevolking
kunnen rekenen 

 
MAAR actie snel in de kiem gesmoord 

WANT Cubaanse leger was geïnformeerd 
Slechte coordinatie met Marine 
Steun vd cubaanse bevolk vr vlucht niet gerealiseerd 

 
Obsessie met Fidel castro leidt tt Am actie Operatie Mongoose: Reeks
complotten om tt regime change overgaan in Cuba 

 
 drijft Castro in armen vd SU: financ en bescherming tegen VS  

 
CHR: OPL =plaatsing sovjet raketten op Cuba 1962 

 opl vr missile gap 
 opl vr probl mogelijke invasie cuba 

Raketten zouden dr 50 000 sovjetsoldaten in cuba bewaakt 
Am willen gn rechtstreekse confrontatie met SU 

 
Cubacrisis 
14 okt: Am satellietfoto’s: ontdekt sovjetrakettenbasissen op cuba (42 raketten) 

Struct rakettenbasis is quasi dezelfde van vergelijkbare rakettenbasissen in de SU 
DRM ontdekt men dat snel 

 
KENNEDY gaat dat pas bekendmaken op 22 oct  

Tijdspanne gebruikt om info te verzamelen en bep hoe daarop zal w
gereageerd 

Bekendmaking  Paniek Omwille van bereik raketten  
 
AM REGERING: Eis weghalen raketten 

Afkondiging en daadwerkelijke uitvoering maritieme blokkade  
WANT raketten via handelsschepen in cuba geplaatst 
Eens afgekondigd: CHR neemt mtr om te voorkomen dat er een confrontatie
tss Sovjetschepen en Am schep zou plaatsvinden 
Communicatie tss VS en SU via telegrams 
 

EIS CHR rakettenkwestie verbindt aan de Amerikaanse houding t.a.v. Cuba  gn milit
acties ondernemen in Cuba + Am middelange a.r in Turkije weghalen 

27 Oktober 1962: Am spionagevliegtuig boven Cuba neergehaald= precaire punt Crisis 
 
 



OPL? 
Bombardementen uitvoeren op rakettenbasis: zou directe escalatie veroorzaken 
⬄ Robert Kennedy: goeie relatie ontw met Anatoly Dobrynin (de sovjetambassadeur in 
washington DC ) 

Onderhandelingen over quid pro quo 
- Belofte VS: gn nieuwe milit invasie 
- SU: onm terugtrekking alle raketten 
- Terugtrekking Am raketten Turkije tt op vndg onduid wat beslist 

 
CHR: 28okt 1962: brief aan JFK : EINDE CUBACRISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEVOLGEN 
- Castro: Voelt zich bekocht (gn vertrouwen belofte Am en terugtr raketten uit Cuba

doet wantrouwen tov SU groeien) 
 
- Kritiek op CHR in SU groeit aanzienlijk: w gezien als nederlaag omdat crisis ging ook

over Missile Gap 
= belangr factor in het afzetten van CHR op 16 okt 1964 en zijn opvolging dr Leonid
Brezjnev 

 
- Tss WDC en Moskou hotline om in periode van acute crisis toch kunnen  

Communiceren 
 
LATER (niet cubacrisis) 
 
In 1992 de Cuban Democracy Act dr Am Congres: 
Stelt dat er sancties tegen Cuba zullen van kracht blijven  (handelsembargo) zolang Cuba niet 
in de richting van democratisering en meer respect voor mensenrechten beweegt.  
 
Probl v Cubaanse bootvluchtelingen in VS 

- 1980 door castro als protest tegen het embargo 
- Na val SU: zware econ gevolgen in Cuba 

 
In 1994: radicale wijziging in Cubabeleid VS dr Obama 

WANT falen vh embargobeleid 
Embargoregime versoepeld 



De Vietnamoorlog 
 
WOII en Periode erna:  Ontw in Indochina vr VS roept vrgen en probl op 

Gebied Indochina dr Fr gekoloniseerd in 2e helft 19e E 
 

VS 2 prioriteiten die met elkaar in botsing komen 
1. Sympathie voor de strijd tegen h Europees kolonialisme 
2. Anticommunisme 

 
+ vrg hvl VS daarin moeten investeren om controle over deze situatie te krijgen 

 
Kost vd peripheral strategy 
Strategie die de VS in WOII heeft gehanteerd: een strijd in eerste orde ingezet op Am 
luchtmacht en zeemacht 

Betekent  dat wann gebieden bevrijd w, bevrijd omdat militair gesteund lokale leiders,
en na afloop pol status vd gebieden gaat afh worden vd politieke prioriteiten, pol

wensen en daden van die lokale leiders 
 
Eind april 1975: foto helikopter:  
mensen prob vluchten voor de troepen v N-V die nu volledige 
controle verwerven op Z-V  
Foto symboliseert politieke en militaire afgang van VS in Vietnam 
 

1. Eerste Indochineze oorlog 1946-1954 
AANLOOP 
Periode Franse controle over Indochina  

Grote regio’s gevormd: Tonkin, Cambodia, Annam, Cochinchina, Laos 
Zal tijdens WOII dr japan w bezet, MAAR collaborerend regime in FR 

‘Vichy-regime’ 
Krijgt burgerlijk gezag  

 
Top van Jalta febr 1945 : china tsai kai Sjek zal voogdij over indochina toegewezen krijgen 
Maart 1945: Japan neemt franse troepen gevangen + burgerlijk gezag indochina + 
ex-Keizer Bao-Dai (Bao-Dai was keizer van Anan geweest, weliswaar onder 
Franse controle) terug te installeren  
11 maart: onafhankelijkheid van vietnam uitgeroepen dr Bao Dai 
 
Top van Potsdam: twee operatiezones in Indochina  

1. Ten noorden vd 16e breedtegraad  
Tijdelijke onder controle van nat China (tsai kai tsjek) 
Stippellijn  beneden, die van boven is de 17e 

2. Ten zuiden 16e  breedtegraad 
Tijdelijk onder controle GB 

 
2 sept 1945: Ho chi Minh uitroept Democratische Republiek Vietnam  

Onafhankelijkheidsverkl = kopie vd Declaration of Independence  Sympathie in Am 
totdat Mao de Volksrepubliek China uitroept 



GB: tijdens Potsdam krijgt GB controle over gebied ten zuiden van de 16e
breedtegraad  Japanse troepen moeten zich overgeven aan GB 

Ambitie oud-koloniaal rijk herstellen: Z-V gebieden aan FR troepen 
 
Maart 1946: FR troepen in Z-V gebieden 

dr FR in Cambodjia en Laos koninkrijken geinstalleerd onder Franse protectoraat  
 

HCM:  eist erkenning onafh en onverdeeld Vietnam  geweigerd 
FR: Halen Bao Dai terug , die ondertss zijn loyauteit heeft getoond tav HCM, mr eig nr

HongKong is getrokken.  
Nt eenvoudig: BD wil onafh vdie gebieden, Fr beloven hem dat die zuid
vietnamese gebieden en uiteindelijk zelfs volledig vietnam echt onafh zou w 
MR belofte zal nooit nagekomen worden  
Kunnen BD wel met financ middelen overstelpen  luxueus leven in FR 

legitimiteit in Vietnam neemt af  geen belangr speler meer in die gebieden 
Omdat HCM niet bereid is op voorstel FR onderneemt FR een militaire actie 

 
DEC 1946: Franse bombardementen op Hai phong (belangrijkste havenstad N-Vietnam) 

= BEGIN EERSTE INDOCHINESE OORLOG 
 
VS: sterk beinvl dr uitroeping chinees volksrepubiek op 1okt 1949 + steun FR in Koude oorlog 
noodzakelijk: kant FR te kiezen (wapen en munities leveren) 
 
Slag van Dien Bien Phu op 7 mei 1954: Franse poging om de Vietminh beslissend te 
vernietigen - nederlaag FR  

->  FR besef dat vermogen om controle te behouden volledig uitgespeeld 
 
 
Onderhandelingen in Genève: FR neerleggen bij einde controle op indochineze gebieden 

VIER AKKOORDEN 
1. Wapenstilstand + vorming N-V en Z-V 20 juli 1954 

VS en FR slagen erin die grens te doen trekken op de 17e breedtegraad  
Tss 16e en 17e breedtegraad komt gedemilitariseerd zone (10Km) 
Hoofdst N-V= Hanoi (Beheer in handen Vietminh) 

Z-V=  Sai- khong (Beheer in handen FR) 
Voorzien dat grens vd 17e breedtegraad w getrokken in afwachting v al 

verkiez onder internat controle die vr heel Vietnam zullen w georg in Juli 1957 
 

2. Onafh van Cambodja en volledige terugtrekking v buitenl troepen 20 juli 1954 
3. Zelfde voor Laos (FR troepen weg) 
4. Final declaration 21 juli 1954:  de uitdrukkelijke erkenning van de

onafhankelijkheid van Cambodja, Laos en (Noord) Vietnam, de belofte van Laos en
Cambodja om in de loop van 1955 algemene en vrije verkiezingen te organiseren, de
nadruk op het verbod van buitenlandse troepen en wapens in Vietnam en de soortgelijke 
beloftes van Cambodja en Laos op dat vlak + gn bijkom mili bases 

 
 



HOE Akk grotendeels dr N-V aanvaard onder CH druk  hoop Mao om via akk de
erkenning van communistisch china dr VS te bekomen (komt niet, VS
ondertekend het betrokken akk niet) 

 
 

2. Voorbode nr Tweede Indochineze Oorlog 
Gevormd dr manier waarop VS en Z-V reageren op akk Geneve 

In akk: voorzien juli 56 verkiez op volledig grondgeb V, noch Z-V noch VS willen h org 
 
WRM 
Landhervormingen die dr HCM w ingevoerd, gepaard met veel repressie MR populair
bij N-V boeren  sterken de VS (eisenhower) in de overtuiging dat de verkiezingen in 

Z-V tot overwinning HCM zal leiden en dus hereniging V onder commu leiding  
 

 
Bao Dai in Z-V heeft gezant gestuurd nr onderhandelingen in Genève Ngo Dinh diem 

Diem:  als EM aangesteld omdat heel duidelijk vietnamees nationalist en overtuigd 
anticommu  wil vrije verkiezingen 
 
HOE ? Referendum org in Z-V, met expliciet Am steun ‘do the people wish to depose 
Bao dai and recognise djong as the chief of state of vietnam with the mission to install 
a democratic regime?’ 

 
vrg= suggestief, campagne tvv ‘neen’ is niet toegelaten  

 in Z-V Diem wint & w president 
 
DIEM: tegen akk geneve & verkiez 1956  DUS VS steunde ontw 
  

Diem volledige onafhankelijkheid v Z-V 26 okt 1955 
 
Beleid Eisenhower in die periode heel sterk beinvl dr domino-theorie (Speech april 1955) 

Indien de VS Z-V verliest aan communisme dan zullen andere delen v indochina en
uiteindelijk ook andere landen in het Aziatische gebied comm w 
 politiek voeren om verlies voorkomen, DRM gn verkiez in heel V + werken met

Diem opdat Z-V in het westen verankerd w 
 
PROBL vd politiek Diem samen met broer Ngo Dinh Nhu: repressie-regime,  
omdat vorm v verzet  - tegen gebrek aan verkiezingen, deel verzet gedragen dr
Vietminh soldaten die in het zuiden zijn gebleven  in afwachting v die verkiezingen . 

  Het NLF (national liberation front) Krijgt bijnaam ‘Vietcong’  
 
 

EINDE EISENHOWER jan 1961: JFK in functie, erft v/e situatie die onmogelijk w in zomer 1963 
 
 
 
 



 
 
 

3. Tweede Indo-chineze oorlog (Vietnamoorlog) 
Periode van JFK en Lyndon  B. johnson 

Belangrijkste verschil tss beide presidenten:  
JFK probeerde vd boot v/e Am betrokkenh bij de

vietnamoorlog  zoveel mog af te houden, terwijl Johnson die
toenemende Am betrokkenh niet kon voorkomen en daar zelf een 
heel actieve rol is in gaan spelen. 

 
Zelfde bekommernis: dominotheorie 

 
JFK: groeiende discrepantie tss theorie dat hij hanteerde en Up 
Theorie: minimale betrokkenh amerikanen: theorie van ‘Vietnamese 
vietnam oorlog’ 
Praktijk: betrokkenh steeds hoger (militair), steeds meer militaire adviseurs in Z-V (18 000) 

 
Theorie: politieke stabiliteit behouden in Z-V dr Diem en Nhu in het zadel houden  
Praktijk: Staatsgreep tegen diem en nhu, in samenspraak met VS ambassadeur in Z-V Henri 
Cabot Lodge jr.  – Diem en Nhu vermoord (officieel: zelfmoord) 

 
 
Periode van extreme politieke instabiliteit (ene staatsgreep na de andere) 

TOT juni 1965: stabilisatie met aantrede van Nguyen Van Thieu 
 
22nov 1963: JFK vermoord 
Lyndon  B. johnson: Andere prioriteiten dan Vietnam-oorlog: realiseren v/e zeer ambitieus 
binnenlands anti-armoede progr voorop:  

Programma vd Great Society + doorvoeren v/e aantal belangrijke wetten over d
burgerwetten (einde aan de manifeste segregatie vd zwarten) 

 
VS steeds meer in vietnamees verhaal doorgedreven dr aantal ontwikkelingen 

1. Ho chi ming komt met vierpuntenplan op tafel (april 1964) 
 

Wil dat beloftes aangegaan in akk v geneve w nagekomen 
Terugtrekking alle Am troepen in Z-V, einde alle vijandelijkh tegen N-V,
naleving afspraken mbt verkiezingen + toek land in handen Vietnamezen 

 
LBJ weigert, bcs toegevingen aan het communisme volgens hem 

 
2.  Incidenten in de golf v tonkin 

Tonkin= noordelijke stuk v vietnam 
=  incident met Am schip, beschoten in 1964 dr N-V torpedo boten.  bericht

drgeg aan am presi  waarschuwing indien opn zal militair niet onbeantw w.
Tweede incident  storm v verontwaardiging in politieke kringen WDC, Am congres 
tekent resolutie 



 
 
 
GOLF V TONKIN RESOLUTIE 
‘to take all necessary measures to repel any armed attack against the forces of

US and to prevent further aggression’ 
Geeft Johnson bvgdh  om te doen wat hij wilt in Vietnam 

 
Interpretatie bij congres: Bij elke verandering vh am engagement in vietnam,

presi in overleg zou treden met de congressionele leiders 
Interpretr Johnson: blanco check gekregen BCS wil nt dat hij pol kapitaal zou

moeten investeren in vietnamoorlog  
 
 

Begin 1965: (na herverkiezing Johnson) ESCALATIE OORLOG  
Veel te maken met Ho chi min trail (Febr 1965) = parcours dat w op het getouw gezet dr N-V 
vanuit de welke munities, voedsel, wapens, aan de troepen vd NFL geleverd 
 

 bombardementen dr am vliegtuigen tegen trail (meer en meer betrokken geraken) 
Luchtmachtbasissen geinstalleer in z-v 
Pleiku: mil actie v NLF tegen de luchtmachtbasis v Pleiku  

 
 voor het eerst echt Am troepen aan land gebracht in Z-V 

Vanaf juli 1965: ook offensieve acties tegen NLF 
 
Amerikanisering van Vietnamoorlog = een feit (luchtmacht, zeemacht, landmacht) 
Juni 1965: pol situatie in Z-V min of meer gestabiliseerd dr komst van Nguyen Van Thieu  

Staatsgreep, in sept 1965 verkiezingen organiseren onder druk v Am, wel zonder
controle. Schijn v/e democratie. 
 
⇨ De veramerikanisering oorlog maakt zienbaarheid in de VS veel groter, vooral omwille van 
de body bags (amerikaanse soldaten die in de oorlog zullen sneuvelen en terug gebracht nr 
de VS)  doet het verzet enorm aangroeien in VS 
 
 
LBJ aan Am commandant vd troepen in Z-V opdracht geg om in de VS zelf indruk te wekken 
dat men al aan begin vh einde vd oorlog stonden 
En William Westmoreland (generaal) w ingeschakeld om tournee in VS te org en boodschap 
te verkondigen in het licht van de voorverkiezingen vd democraten 
 
Het Tet Offensief  
= Verrassingsaanval door de Vietcong tijdens de viering van het Vietnamese nieuwjaar (Tet) 
in februari 1968. In tegenoffensief VS schakelden zij immers het NFL militair volledig uit 

 
Diplomatiek gezien vr de VS een afgang + bewijs aan Publ opinie dat begin vh einde nt waar. 
+  My Lai Massacre initiatief v/e am commandant: Dorp My Lai moord van = 500 burgers 
+ de totale vernietiging van historisch belangrijke steden 



= Ramp voor LBJ  
 
 
Robert Kennedy: aankondiging kandidatuur vrverkiezingen democr partij 
CONCL LBJ: gn kans meer om nieuwe presi verkiezingen, dus geen kandidaat  

+ einde aan Am bombardementen op N-V en opening onderhandelingen  
 
EINDFASE VH JOHNSON PRESIDENTSCHAP 
1. Robert Kennedy: doodgeschoten in California 

Kandid w Am vice -presi Hubert Humphrey 
Humphrey geeft steeds meer kritiek over beleid over vietnamoorlog, 
probeert in aanloop vd verkiezing een vredesregeling tot stand te brengen. 
In parijs onderhandelingen openen.  
 
HOE 
Probl: VS nt wil onderhandelen met NLF omdat zien als puppets Vietminh  
N-V nt onderhandelen met regering van Z-V die ze nooit hebben erkend, en

onderhandelen met hen kan gezien w als een erkenning 
 
Doorbraak: twee delegaties (1. N-V + NLF en 2. VS +Z-V samen) 
 

2. Aanloop verkiezingen 1968:  
Aantal mensen uit Nixon-campagne nemen contact op met regeringsleiders Z-V

Nguyễn Văn Thiệu en geeft aan dat Z-V regering die  onderhandelingen in Parijs moet
boycotten  politieke afgang voor Humphrey 

 
Tegenbelofte adviseurs Nixon: als Nixon verkozen w, Van Thieu betere regeling  
Van Thieu delegatie gaat niet nr onderhandelingen 
Humphrey verliest verkiezingen, Nixon wint 

 
! Johnson op de hoogte v regeling nr niets gdn ertegen als revenge vr krit Humphrey 

4. Ruimere diplomatiek consequenties Vietnamoorlog 
NIXON periode: poging afbouw Am betrokkenheid  “Vietnamisering van de oorlog” 
=deel van zijn ‘Secret Plan the end the war’ (tijdens campagne vr verkiezing 1968) 
HOE 
VS het Z-V leger bewapenen + terugtrekking Am troepen 

Bcs Z-V leger moet hoofd kunnen bieden tegen Vietcong en N-V 
 
Opdat de VS een Peace with honor zou kunnen realiseren. 
= Onderdeel v beleid Nixon: poging zo snel mogelijk onderhandelde oplossing vr

vietnamoorlog te bekomen  daarvoor druk op vietnam opdrijven dr vermindering
steun aan N-V (van SU en Volksrepubliek China) 
 
+ Bombardementen aanzienlijk opdrijven 

Mad Man theory: Nixon wil gedrag tonen aan SU waardr ze denken dat Nixon 
zodanig geobsedeerd was dr die oorlog & bereid was tt uiterste te gaan (incl 
kernwapens)  



+ WANN onderhandelingen Parijs aug 1969 vastlopen - druk opdrijven dr in Okt een 
algemene nucl alarm afkondigen  

 Impact op Sovjet ambassadeur in Washington DC Anatoli dobrynin :
vraagt onderhoud met Am president ein okt 1969 

+ bericht aan Kremlin over obsessie nixon 
MAAR in Kremlin geloofden ze niet dat Nixon tot het uiterste ging gaan  

 
Nov 1969: Nixon schroeft Mad Man theory terug 

Febr 1969: Confrontatie met N-V offensief in Z-V 
- 25000 Am soldaten teruggetrokken + poging binnenlandse druk tegen oorlog
afbouwen dr systeem rekrutering reservetroepen wijzigen dr invoering loterijsysteem  
 
- Nix beslist bombardement uitvoeren op Ho Chi Minh trail: ‘Secret Bombings’ op Laos 

en Cambodja 
 
Ondertss geheim onderhandelingen met Le Duc Tho (boodschapper HCM) + Kissinger Parijs. 
Na de dood van Ho Chi Minh op 2 september 1969 komt generaal Van Tien Dun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE OORLOG MET CAMBODJA 
De Rode Khmers 
In Camb de rangen v/e Maoïstische verzetsbeweging (comm) begint aan te zwellen in antw 
op de am bombardementen  
Ook zo’n comm beweging in Laos: ‘Pathet Lao’ 
 
Situatie camb: onafhankelijke staat, leider=Prins Sihanouk, Generaal Lon Nol, Rode

Khmers aan het opkomen 
 

Opkomst van Rod Khmers maakt positie van Sihanouk moeilijk
(neutraliteitspositie, wel eind 1969 erkenning N-V), dreiging vr gevestigde

regime groeit in Phnom Phen.  
Generaal Lon Nol staatsgreep 18 Maart 1970, Sihanouk vlucht nr
Volksrepubliek China en Lon Nol vraagt officieel steun aan VS 

 
Eind april 1970: Nixon beslist oorlog uitbreiden nr Cambodja en Laos 

Reactie publ opinie tegen oorlog=hevig 
Kent State University massacre: manifestatie van (4 doden)  

 



Am congres 30 dec 1970: Golf van Tonkin resolutie ingetrokken + presi verboden om Am 
troepen in te zetten in Laos  
 
1972: Onderhandelingen tss Henri Kissinger Lê Đức Thọ  nog steeds bezig 

+ Verkiezingsjaar! 
+ N-V grootscheeps offensief 2 mei 1972 tegen Z-V en aanw Am troepen 

Rechtstreeks dr de gedemiltariseerde zone v uit N-V nr Z-V ondernomen 
Reactie Nixon: massale bombardementen + terugtrekking bijkomende Am
troepen + afschaffing loterijsysteem – alleen mr vrijwilligers nr V 

 
EINDFASEOORLOG 
- (geheime) Onderhandelingen tss Henri Kissinger Lê Đức Thọ  

 
  
Voor het lente offensief overtuiging dat NLF veelal geleid dr N-V 
Na lenteoffensief: terugtrekking NV geëisd en am krijgsgevangen terug aan VS 

 AKKOORD:  
Gn bijkomende Vietnamese troepen gezonden in ZV (dus gehele terugtrekking niet)  
Teruggave van Am krijgsgevangenen 
Presi mag blijven als hij onderhandeld met NLF  (die Van Thieu nooit heeft erkend) 
 

Van Thieu verzet zich tegen akk + zet druk op nixon om zelfde te doen 
Nixon ergert zich op gedrag Kissinger + van mening dat het akk de VS geen Peace with Honor 
levert  DUS moet opnieuw onderhandeld w 
 
NLF moet verzwakt w, ook NV (grote bondgenoot NLF): Christmas Bombings Dec 1972 

Massale bombardementen op NV 
 Lê Đức Thọ bereid terug onderhandelen 

 
Akkoord 9 jan 1973: Van Thieu mag blijven als hij onderhandelt met NLF, gn bijkom NV 
troepen in ZV,  belofte gn NV misbruik van staakt-het vuren, behouden dus recht om in ZV te 



blijven. De VS beloofde zich zestig dagen na vrijlating Am krijgsgevangen uit Vietnam 
terugtrekken.  Van Thieu gedwongen akkoord aanvaarden 23 januari 
 
Het einde van de Vietnamoorlog 
Juni 1973: congres ‘The Cooper–Church Amendment’: Vs ook al zijn milit activiteiten 
(bombardementen op Laos en Camb) stopzetten  

+ Am troepenafbouw in die gebieden gaan van start 
15 augustus 1973 alle Amerikaanse militaire activiteiten in Indochina beëindigd 

17 apr 1975 Rode Khmers controle verworven op hoofdstad, regime van generaal 
verworpen. In Laos ook comm beweging erin geslaagd macht overnemen (eind 1975) 
30 apr 1975: Regime van Van Thieu valt in Saigon, op 21 apr Van Thieu reeds afgetreden 
9 aug 1974: aftrede presi Nixon dr Watergate schandaal   1975: Jerry Ford 
 
Op 17 april 1975 bezetten de Rode Khmers Pnom Penh (Lon Nol was reeds op 1 april 
weggevlucht) en installeerden er een meedogenloos regime o.l.v. Pol Pot dat zich zou 
schuldig maken aan één van de grootste genocides uit de geschiedenis 
 

De dubbele dyadediplomatie: het Amerikaans-Chinese been (pol 
gevolgen vietnamoorlog) 

SV: - Linkages politiek 
- Détente 
- Eerste Sovjet-Amerikaanse akkoorden ovr intercontinentale kernraketten 
- Vietnamsyndroom VS: hoge politieke drempel om VS nog in grootscheepse

militaire interventies te engageren 
 
Begin ’70: driehoeksdiplomatie waarin de VS eig probeert van twee relaties tegen elkaar uit 
te spelen 

1. Relatie tss VS en Volksrep China 
2. Vs en SU 

 
WRM kan de VS die twee relaties min of meer tegen elkaar uitspelen (toenadering
binnen de ene relatie gebruiken om de druk binnen de andere op te drijven) 

-- Rel tss VCH en SU sinds tweede helft ’60 achteruitgegaan 
 

Mao in aug 1967: SU uitroepen tt grootste vijand v VCH 
Maart 1969: Grensincidenten tss VCH en SU 

 VS onder Nixon: opportuniteit om diplom sit te veranderen
dat regeling over vietn oorlog vr VS wrs bewerkstelligt kan w 

 
Linkage Politiek (dr nixon en kissinger uitgebouwd) = De VS probeert v de rel met SU te 
verbeteren dr rel met VCH te verb, en dat zou voor een deel hun onderhandelingpositie in 
de vietnamoorlog versterken 
 

REDENERING slagkracht v NV ten dele bepaald dr steun die NV kreeg vd SU en VCH 
–betere rel met VCH en SU zou steun vdeze twee landen vr NV verminderen, drdr 



positie v NV in de geheime onderhandelingen met VS (Kissinger) verzwakken en drdr 
regeling voor vietnam sneller dichterbij 

DOEL Kans op Peace with Honor verhogen 
 

! In de uitbouw vd driehoeksdipl VS geeft voorrang aan betere rel met VCH tov SU 
= een linkage politiek manifesteert zich onder de vorm v/e dubbele dyadediplomatie 
 
Dubbele dyade Diplomatie= Twee dyades. 1 tss VS en VCH en 1 tss VS en SU, en hoe de VS 
probeert die twee tegen elkaar uit te spelen 

 
VCH en VS : eig geen formele relatie met elkaar. Het china dat de VS erkende was de republic 
of china, Taiwan onder leiding van Tsai kai chek.  Akkoorden in geneve w niet ondertekend 
want erv uitging dat VCH dit als impliciet erkenning zou kunnen beschouwen. 
 
Verslechtering relatie tss VCH en SU:  Grensincidenten periode tss maart en sept 1969 

Te maken met conflicten over waar die precieze grens zich eig bevindt 
= in de fase vd Secret Bombings 
DUS op moment van een soort v nieuwe escalatie in de vietnamoorlog 

 
Tgl: Koreaanse schiereiland (op gedemilitariseerde zone, rond 38e breedtegraad tss N en Z K )  

Opnieuw gewapende incidenten: aantal doden  
 

 Perceptie van instabiel fase in Oost-azie  
Ook te maken met Japanse vrg nr versterkte nr militarisering 
WANT Chinezen op 16 okt 1964: 1e succesvolle atoomtest in Lop Woestijn 
Die vraag Zorgt ook in Bejing voor onrust 

 
VS: Voorjaar 1969: poging via geheime kanalen contact leggen met pol leiding VCH (= 
persoonlijke diplomatie met Nixon en Kissinger, rechtstreeks vanuit het Witte huis) 

DRIETAL WEGEN 
Contacten in Parijs via Pakistaanse ambassade 
Contacten in NV via contacten met Franse ambassade 
Contacten in Polen via Pakistaanse ambassade in Warschau 

 
Interesse aan chineze zijde aanv heel beperkt + prins Sihanouk Cambodja in VCH (Am 
interventie in Cambodja eind april 1970) 

Contacten lopen tt niks uit 
 

Okt 1970: nieuwe poging met hulp v Pakistan 
9dec 1970: Eerste positieve antw v VCH eerste minister Zhou En-lai 

1. Geeft interesse aan van hoog amerikaans bezoek aan Bejing : kwestie taiwan
kunnen bespreken  

(leggen die kwestie dus direct op tafel + onderhandelen = erkennen de
regering daar niet als die van china maar als die van taiwan)  
 
2. Interesse deels gevoed dr feit dat vanuit WDC signalen geg  VS bereid chineze zetel
in de veiligheidsraad vd VN toekennen 



Was nog altijd in handen v Taiwan! 
Als dat zou verschuiven in handen zou dat een groot symbolisch voordeel zijn
vr VCH 
3. Aanwh talrijke Am troepen in taiwan op tafel gelegd 

 
Antw Nixon: Inzake taiwan gn probl inzake de chineze zaak over troepaanwh, omdat gn

echte troepen, mr slechts dviserende rol en training taiwaneze troepen 
 
Antw Zhou Enlai: Verwezen nr US occupation in Taiwan, en ook uitnodiging aan Nixon 

om Bejing te bezoeken 
 

BCS Nixon al commu hoofdsteden bezocht (belgrado en boekarest):
indruk Nixon echt bereid toenadering zoeken met comm staten 

 
Redenering Am zijde: Interne communicatie op antw van Zhou Enlai:  

Nixon geeft aan Kissinger aan dat zaak v zijn bezoek niet nr voor geschoven moet w 
Indruk VS perse Bejing wil bezoeken zou onderhandelingspositie verzwakken 

 
AM willen ook niet dat het alleen maar gaat over taiwan 

 bvb over Indochina = ULTIEME DOELSTELLING IN LINKAGES POLITIEK 
Toegevingen over Taiwan doen nog vr nixon nr bejing zou gaan is uit
den boze WANT belangrijkste troef 

TWEE sleutelmomenten 
1. Geheime bezoek Henry Kissinger aan Beijing op 9 juli 1971  
2. Intrekking Am verzet tegen toekenning Chinese zetel in VN Veiligheidsraad aan de

Volksrepubliek op 25 oktober 1971. 
 toont bereidheid tt normalisatie rel tss VS en VCH 

GEHEIM BEZOEK 
Vr Zhou en Mao betekende een normalisatie dat de VS:  

- Erkenning Taiwan integraal deel China en een provincie van China  
- Erkennen dat de VCH enige legitieme regering van China was;  
- Alle troepen binnen een kort tijdsbestek zou terugtrekken uit Taiwan en de Straat
van Taiwan (de zeestraat tussen het Taiwan en het Chinese vasteland);  
- Het wederzijdse bijstandsverdrag van 1954 met Taiwan zou opzeggen.  
 

Kissinger – geeft subtiele hint dat Chineze steun aan Vietnam nt hoefde te zijn 
Einde van het geheime bezoek:  
Zhou En-Lai wenste succes in onderhandelingen in Parijs, belofte met N-V leiders praten 
nadat bezoek Nixon aan China bekend zou zijn gemaakt, verzekerde dat N-V leiders veel 
meer bereidheid zouden tonen dan de VS momenteel verwachte + hoopte Am terugtrekking 
uit Indochina “volledig, grondig en eerbaar” zou zijn. 
+ Kissinger: vraagstuk van de de-erkenning/erkenning gn vw vr een topontmoeting Mao en 
Nixon kon zijn MR dat VS positie daarover zou laten bep dr mate waarin de Chinezen deze 
kwestie onderling zelf zouden regelen en dat op vreedzame wijze welteverstaan 
 
+ Zhou En-Lai: Chinezen geduld tonen  - VOORWAARDE  

(a) VS geen “twee China’s” zou erkennen of “een China en een Taiwan” 



(b) VS geen Taiwanese onafhankelijksbeweging zou steunen  
(c) Gn Japanse troepen ter vervanging teruggetrokken Am op het eiland  

 
21 tot 28 februari 1972: bezoek van Nixon aan VCH 

 Sjanghai Communiqué 
Moet als leidraad w gezien vr volledige normalisatie vd rel tss VS & VCH  

 
 VS belooft troepenvermindering in Taiwan + erkent dat er slechts 1 China is  

MR dubbelzinnig: blijft vaag welke china 
+ Geheime mondelinge beloftes Nixon (nt in communiqué): het verbreken van
diplomatieke betrekkingen met Taiwan in de toekomst 
+ belofte geen enkele onafhankelijkheidsbeweging in Taiwan te zullen steunen 
+ belofte andere landen ontmoedigen steun aan Taiwan geven  

 
Beide: vermijden dat SU een hegemonische positie in de regio zou verwerven 

 
SITUATIE VERANDERT WANN  positie van Deng Xiaoping sterker w en wann Zhou En-lai eind 
1973 van het Chinese politieke toneel verdwijnt 

Deng – die vindt dat de Volksrepubliek minder heeft te vrezen van de Sovjetdreiging
dan de Amerikanen (en dan vooral Kissinger) hen graag willen doen geloven – is van
oordeel dat de tijd rijp is voor het nakomen van de beloften. 

IN 1975 geraakt diplomatie in de slop 
- Het Watergate schandaal maakt de Chinezen zenuwachtig omdat geloven dat Nixon 
daarmee de mogh ontnomen w om echte initiatieven te nemen aangaande zijn beloftes 
inzake Taiwan.  
 - Gerald Ford ligt in toenemende mate onder druk vd conservatieve rechtervleugel van de 
Republikeinse Partij die hem verwijt dat de détente-politiek de VS alleen maar schade heeft 
toegebracht. In de loop van 1975 wordt deze druk groter wanneer duidelijk w dat Ronald 
Reagan kandidaat zal zijn vr de nominatie van de Republikeinse Partij vr de 
presidentsverkiezingen van 1976 en deze geloofde dat een confrontatie met de SovjetUnie 
de VS meer zou opleveren dan een détente.  
– De val van Zuid-Vietnam en van het regime van Van Thieu in april 1975 maken het moeilijk 
voor de regering van Ford om toe te geven inzake Taiwan. Dit zou immers de dominotheorie 
bevestigen dat door de val van Vietnam de VS nu ook een andere bondgenoot in Azië (zijnde 
Taiwan) verloren had. 
 
Jimmy Carter 1 januari 1979: erkent officieel VCH + de-erkenning Taiwan + Taiwan Relations 
Act (impliciete veiligheidsgarantie ten gunste van Taiwan aan de ene kant en in de 
verplichting van de VS om het daarvoor van de nodige zelfverdedigingswapens te voorzien 
aan de andere kant.) 

De dubbele dyadediplomatie: Sovjet-unie – VS 
Context start nucl onderhandelingen 
- Nucleaire pariteit in Vs en SU (althans wat icbm’s betreft) eind 1968-1969 

opent mogh nr onderhandelingen over kernraketten 
 

- betrokken in grensincidenten met VCH maart 1969- Sept 1969 



Uitgelokt dr VCH, doel van Mao = sovjets tonen VCH paraat en zichz kan verdedigen 
Schok in Moskou= groot 

 Militaire discussie: vernietigende aanval voeren op Chineze nucleaire
wapenarsenaal? 
Daarvoor: Am houding bij mog sovjetactie gepeild – antw: neen, VS
gn sovjetaanval tolereren op VCH 

 
- Praagse Lente aug 1968 

= periode waarin tsjecho-slovakische comm partij (leider partij Alexander
Dubcek) aantal hervormingen in dat comm syst wilde drvoeren om socialisme
met een menselijk gelaat te creëren  

Toenemende onrust in het oostblok (oa DDR) en moskou 
Druk vr krachtdadig antw neemt toe 
Interventie tegen Praagse lente Aug 1968: Ware bezetting van Praag zelf

(aug-maart 69) 
+ ook andere landen in Oostblok onrust 

1970 Polen in havenstad Gdansk: stakingsgolf = bodem vr oprichting
solidarnoch ‘80 

+ Toenemende kritiek op corruptie in SU zelf  
 

⇨ In moskou bij Bresjnev en Alexei Kosygin en Andrei Gromyko (min BuZa) ontst
beeld dat beste dagen vr SU voorbij + SU en oostblok groeiend kwetsbaar  

 
- Wel nog steeds pariteit! 

DUS moment om te onderhandelen vr moskou is in 1969 
Omwille vd Vietnamoorlog: 

had de VS de mogh ontnomen om dat rakettenarsenaal in die
concurrentieslag met de SU om de missile gap te doen behouden 

 
- Situatie in VS : Econ probl dr vietnamoorlog: afname geloofwaardigh in am dollar (1971) 

DUS ook in VS gevoel dat zich nt in meest optimale machtspositie bevindt 
 
- Europese zijde : Ontw v OSTPOLITIK dr willy brandts (bondskanselier BRD) 

1. Pol dr W DUI zonder dat men daar in WDC dol op is -  poging kanaliseren 
Voor SU = politiek een gunstige zaak want een element van detente met zich mee zal 
brengen vrdat de grote akkoorden met VS ttstand zullen komen 

2. Belangr inspiratiebron voor Helsinki proces vanaf 1973 
= bredere toenadering tss W- en O-EUR 
-- drietal grote elementen – (a) veiligheid; (b) economische samenwerking; en (c)
humanitaire kwesties (waaronder mensenrechten). 

 
RESULTT  Oprichting CVSE = Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
op 1 augustus 1975 

 
 

= politiek die afstand wilde doen vd hallstein doctrine 
Ontw dr west duitsestaatssecr Buza 1955 (west dui aan herbewapening kan doen +
lid navo w)  
Geeft vrrang aan inworteling WDui in Noordatlantische bondgenootschap, vrrang tov

vrgstuk v duitse hereniging 



Hield in dat WDui gn enkel land zou herkennen dat land uit de Oostblok had
erkend (dus oostblok zelf ook niet, behalve SU) 

 DUI zal overgaan tt erkenning v/e aantal oostbloklanden dr toenadering te zoeken tt SU
zelf 

WRM 
 
besef bij W-DUI  dat elke stap die men zou ondernemen nr de oostbloklanden (waaronder 
DDR) slechts  zouden kunnen ondernomen w nadat SU daar mee akk zou zijn gegaan en dat 
een sovjetakk daar pas zou komen als de SU zelf gerust zou zijn gesteld over de kwestie vd 
grenzen (polen -DDR en bondsrepubliek duitsland - DDR) en erkenning dr dui vh principe dat 
het de grenzen in europa erkend en dat deze grenzen niet unilateraal kunnen wijzigen. 
 

 belofte w gemaakt in Akkoord tss W-DUI en SU in Moskou (12 aug 1970) 
WDUI: erkent dat grenzen in EUR nt unilateraal kunnen wijzigen + erkent die grenzen in 
europa  (polen -DDR en bondsrepubliek duitsland - DDR) 
 
3 Sept 1971: dat 1e  akk maakt het mog tss de SU en 3 andere vroegere bezettingsmachten v 
DUI (nog aanw in Berlijn) om tot een viermogendhedenakkoord te komen 
Vrije toegang v uit WDUi tt west berlijn w gegarandeerd dr de SU en WDUI het recht
krijgt om W-berlijn diplomatiek te vertegenwoordigen elders in de wereld 
 

 opent de deur nr de toenadering tss de DDR en BRD(willy stoof = oost duitse eerste 
minister  en willy brandt = bondskanselier BRD) 
 
21 dec 1972: Het westduits-ddr-verdrag  

DDR en BRD erkennen elkaar 
Vanaf 1973: allebei een zetel in de algemene vergadering van de VN 

 

Toenadering tss VS en SU gaat zich toespitsen op die kwestie vd strategische kernwapens 
 

Principes en technieken die samenhangen met deze raketten (kernwapens) 
 

1. PRINCIPES Betekenis pariteit en relativering vdie pariteit 
SU en VS bereikten een pariteit wat hun ICBM’s (intercontinentale ballistische
kernraketten) betreft eind 1968, begin 1969 
 
= Periode van de MAD-principe (Mutually assured destruction) 

Redenering niet nieuw, al in newlookbeleid van eisenhower 
MAD beklemtoont de wederzijds gegarandeerde totale vernietiging 

 
Wann twee landen vrij groot nucl arsenaal  gn beiden in staat om

met nucl aanval h volledige nucl arsenaal vd tegenpartij te vernietigen 
Dus second strike (tegenaanval) mogelijk  MAD 

 
 - Verondersteling werkt stabiliserend 
kernwapenarsenalen kans op nucl treffen verkleinen en grenzen stellen
aan soort handelen dat dr elke nucl mogendh kan w gesteld tav elkaar 

 
- Sufficiency 



Er is bep omvang v/e kernwapenarsenaal nodig om een first strike te
kunnen overleven. Eens we een dergelijk arsenaal heeft kan men een
second strike voeren en treedt die wederzijds gegarandeerde
vernietiging in werking. 
Meer raketten = overbodig 
 
Daar bevindt zich de mogelijkheid om eventueel tot wapenakkoorden
te komen Bv beperking aantal kernwapens of reductie aantal 

 
’70: akk spitsen zich toe op de plafonnering:  

SALT (strategic Arms Limitation Talks) – 1e in mei 1972, 2e juni
1979 

 
V af ’90: reductieakkoorden: START-akkoorden – 1e in 1991, 2e in 1993 

(Strategic Arms Reduction Treaty) 
SORT-akkoord mei 2002 

(strategic offensive reductiosn
treaty) 

NEW START akkoord 2010 
 

2. TECHNISCHE ASPECTEN 
ICBM’s = raketten die vanop het vasteland kunnen afgevuurd w en

intercontinentaal bereik hebben (intercontinental ballistic
missiles)  

 
SLBM = intercontinentale raketten, vanuit duikboten afgevuurd 

(Submarine launched ballistic missiles) 
 

WCBB = atoombommen die kunnen w gedropt dr vliegtuigen 
(Warheads carried by bombers) 
 

 
Belang bij atoomwapens onderscheid maken tss atoomwapen zelf en de
dragers vdie atoomwapens 

- Korteafstandsraketten, middelafstandsraketten: 1500 - 5000
km 
Langeafstandsraketten: vanaf 5000 km (intercontinentaal
bereik) 

 
Kan dat land die beschikt over een atoombom, die atoombom

zodanig miniaturiseren dat het als een kernkop kan w geplaatst
in zo’n raket? 

 
 indien beide: land heeft strategische kernwapencapaciteit 

Want kan dan raket afvuren die elk ander plek in de wereld kan raken 
DRM enorme aandacht v VS vr rakettenarsenaal van NK 



! gemakkelijker om een lanceerbasis op land te detecteren dan een
duikboot te detecteren die beschikt over kernraketten 

 
 PARITEIT UITSLUITEND BETREKKING OP ICBM’S 

een ballistische raket: vanop het land afgevuurd en verlaat de dampkring en uitsluitend 
slechts de kernkop die terug in de dampkring komt en doel zal geraken 

In WCBB en SLBM VS grote voorsprong 
Voedt de Sovjetinteresse in onderhandelingen over deze wapens  

 
MIRV: (VS ontw vanaf ‘70) Multiple Independently Targeted Reentry Vehicles  

- Multiple = meerdere  
- Independently Targeted = meerdere kernkoppen die onafh v elkaar op een doelwit
kunnen w gericht en die doelwitten treffen 

1968: SU imperfecte MIRV’s = raketten die wel beschikken over
meerdere kernkoppen, mr niet onafhankelijk van elkaar 

- Re-entry Vehicle= het herbetreden van de dampkring 
 

 Ondanks MAD, pariteit en sufficiency blijven SU en VS verder werken aan ontw nieuwe 
wapensystemen  

 
WRM positie bij de onderhandelingen versterken 
DRM belang MIRV 
DUS niet omdat begin onderhandelen in 1969, dat

wapenontwikkeling stopgezet w 
 
ONTW ABM – SYSTEMEN (Anti-ballistic missile system) 
= systeem dat als ambitie heeft om een kernraket vd tegenstander te vernietigen vooraleer 
die zijn doelwit kan bereiken 
 
Types die pas raket kunnen neerhalen kort voordat het zijn doelwit kan neerhalen, bvb Iron 
Dome in Israel 

Vernietiging raket 
Enorm veel collateral damage (radioactiviteit) 

 
Dus VNDG gewerkt aan syst die raketten kunnen vernietigen Wann buiten dampkring  

 kans veel kleiner op collateral damage 
 brokstukken verbranden bij intrede dampkring 

 
WRM ontw ABM syteem VS 
A. Slaagt om min 1 ICBM basis in de VS te beschermen  garantie second strike
capability VS 
B. Versterking Amerikaans onderhandelingspositie 
 
ONDERHANDELINGEN 
 
Logica MAD niet consequent gevolgd 



1. Nt alle militaire leiders zeker eigen “second strike capability” een massale
nucleaire “first strike” van de tegenstander zou overleven 

 ontw MIRV, ABM 
2. In militaire top vd SU weerstand tegen de idee van de “sufficiency 

Volgens Sokolovski oorlog zal op EUR continent uitgevochten w & alle wapens
moeten dus ingezet kunnen worden + tactische en beslissende voordeel dat
een verrassende nucleaire “first strike” vr SU  

3.  Hoop aantal politieke leiders dat voorsprong  in aantal en technologie voordeel
zou leveren aan onderhandelingstafel (MIRV en ABM) 

 
SALT  

ELEMENTEN 
- Ontw v wapensysteem vermindert niet, zelfs integendeel mee stimuleert 
- Bij de Sovjetleiding (militaire top) opinie v/e aantal burgerlijke sovjetleiders

dat sufficiency voldoende is w niet gedeeld 
 

Vasily Sokolovsky doctrine 
W gehanteerd dr sovjet topmilitairen 
- Een confrontatie omwille van ideologische redenen tss

kapitalisme en communisme is onvermijdelijk 
- Confrontatie zal zich in Europa voordoen 
- Zal een existentiele confrontatie zijn omdat in die confrontatie  

moeten alle middelen kunnen ingezet w 
 

Bij SALT 1 in nov 1969 Helsinki 
Een sovjet militair hierbij betrokken die h daarna tot de topposities van de rangen vh 
rode leger zal brengen 

Nikolai Ogarkov 
Merkt in de onderhandelingen met de Amerikaanse onderhandelaars 
dat er een soort principiële weerstand was bij die Amerikanen en 
daardoor ook bij de Amerikaanse leiders om een nucl aanval te starten 
vanuit de grote negatieve repercuties die het gebruik van 
atoombommen zou hebben 
 
Ziet dus mogh om aan SU soort van tactisch en beslissend voordeel te 
leveren dr het gebruik v/e verassende nucleaire first strike 
WANT zou nt per definitie aanleiding geven tot een secondstrike 

 sufficiency nt meer aangewezen, nood aan verder uitbouw v
rakettenarsenaal 
Stp zal het aanvankelijk bij die politieke leiders niet halen, in SALT 1
speelde de Sokolovsky doctrine vooral een rol 

 
MAAR noch de Sokolovsky, noch de Ogarkov doctrine hebben echt 
zwaar gewogen bij de onderhandelingen met de sovjet burgerleiders 
WEL w ontw v ABM systeem v VS als een zeer groot probleem ervaren 

 
 TGL: sovjets actief op zoek nr datum topont tss Nixon en Bresjnev over SALT 



Tgl: onderhandelingen tss Kissinger en Zhou enlai over bezoek nixon aan mao,
de chinezen willen dat bezoek laten plaatsvinden na het bezoek v nixon aan
bresjnev 

 
Kissinger gaat daarvoor op de rem staan 

WANT hij wil bezoek v nixon aan mao verzilveren in de beslissende
fase vd  onderhandelingen die over SALT I w gevoerd met de sovjets 

DUS bezoek aan Mao moet ervoor gebeuren 
 

26 mei 1972: Nixon -Bresjnev ontmoeting  
– op zelfde dag 2 akkoorden ondertekend 

 
1: SALT I akkoord: plafonnering ICBM’s en SLBM’s (maar gn woord overMIRV’s) 
2: ABM akkoord: laat maar 2 beperkte ABM systemen toe 

A. 1 boven de hoofdstad v SU en VS 
B. 1 boven 1 ICBM basis v SU en VS 
+ verbod ontw, uitbouw of verweving v bredere of meerdere ABM

systemen 
 
Redenering: indien men een breder ABM systeem ooit zou kunnen

ontw dan zou men de MAD wegnemen 
 
Tss SALT I en II: rel tss VS en SU steeds moeilijker  

- Watergate: impact op beperkte bewegingsruimte v nixon vr de kwestie Taiwan en 
veel moeilijker om toegevingen te doen mbt detente nr de SU toe  

 
- Groeiende kritiek op eigengereide buitenlands beleid v Henry Kissinger 
(vooral na vertrek na Nixon 9 aug 1974 en bij het aantreden v Gerald Ford)  
opzijgeschoven 

 
- Val v Saigon april 1975: krit op kissinger zwelt aan en maakt onderhandelingen 
over detente politiek nog moeilijker  

 
- Eind 1974, begin 1975: Jackson-Vanik amendment: toegang tot de
Amerikaanse markt gekoppeld aan vrije emigratiemogelijkheden voor Joodse
inwoners van de Sovjet-Unie, dit tot grote woede van de Sovjetleiding. 

 
- Toenemende druk waaraan gerald ford zal blootstaan wanneer die eig wil
opkomen voor zijn eerste echte verkiezing als am presi 1976  

 enorm veel weerstand vanuit zijn eigen partij 
* grootste element van kritiek is zijn nixon-ford beleid  

 
Grote doorbraak nr nieuwe SALT akkoord pas in de loop van 1977-78 

Jimmy Carter = presi 
1979: SALT II akkoord 
MAAR nooit goedgekeurd dr het Amerikaanse congres omdat in 1979 de detente

definitief tt zijn einde kot dr sovjetinvasie afghanistan 



 
 hele verhaal over die strategische wapens is verhaal dat in ’70 relevant was, mr eig tt op 

vndg blijft doorwerken 
 
BELANGRIJKSTE AKKOORDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1987: INF akkoord 

Gaat niet over strategische kernwapens 
Over intermediate forces (middelangeafstandsraketten) die worden verboden 
Tss Reagan en Gorbatsjov 
 

SDI: 1982 lanceert reagan de idee vd ontw v/e nieuw soort ABM systeem 
syst dat niet alleen deel vd VS zou immuniseren tegen nucl aanval, mr
volledige VS. Ook tegen zeer grote tegelijkertijd binnenkomende raketten. 

Om VS en/of bondgenoten beschermen 
 onrust in Europa 

 
= Strategic defiance initiative (ook bekend als star wars) 

Geoperationaliseerd via satellieten,… 
Was ook wel manier om overheidsgeld te pompen in ontw v
hoogtechnologische producten en daarmee vr de VS soort v
competitief voordeel 

 
SU neemt die plannen heel ernstig:  
SDI vormt hinderpaal vr de eerste toenaderingspogingen die vanuit de SU tav

VS w ondernomen wann in SU na aantrede gorbatsjov (1985) hervormingen in SU 
w doorgevoerd (politieke ‘glasnost’, economisch ‘perestrojka’) 

Topontm R & G zullen mislukken 
Geneve dec 1985 - mislukt 
Okt 1986 - mislukt 
Dec 1987 - lukt 

WRM mislukking eerste twee? 
Gorb in die onderhandelingen over de middellange afstandsraketten in

Europa zowel aan Sovjet als amerikaanse zijde, SU slechts bereid om akk 
rond vglbare wapens die aan Sovjetzijde staan opgesteld (SS20 raketten) 
indien amerikanen afstand doen van SDI  w geweigerd 

 



Derde ontmoeting 
Gorb laat die eis vallen, omdat SU gelooft nt meer dat SDI gaat komen 

Alle middelangeafstandsraketten in Europa w verwijderd 
 
START akkoorden (1991 & 1993) 
Rakketenreductie akkoorden 
DUS hier wel betrekking tt strategische wapensakkoorden (want

langeafstandsraketten) 
WRM GESLOTEN 

Respectievelijk leiders SU en Rusland een duw in de rug te geven  
 
START I 1991: tvv Gorbatsjov 

Steeds meer onder binnenlandse druk, vooral door top van het
sovjetleger 

 
Akkoord die in juni 1991 w gesloten, Aug 1991 gevolgd dr mislukt coup 
⬄ gorb  implosie SU  
 
Bush op dat moment bezig met de bevriezing vd ontw v strategische
kernwapens aan Amerikaanse zijde om gorb kans te geven in moskou
te bewijzen dat detente pol de nodige voordelen kon opleveren aan 

SU 
 

START II 1993: tvv Jeltsin 
Moment dat politieke positie van Jeltsin onder druk 
Akkoord gesloten om Jeltsin duw in de rug zetten,  
WANT vr VS voordeliger dat hij in positie bleef en het land niet in een

onstabiele politieke positie terechtkomt wat de onderhandelingen (de
relatie) niet ten goede zou komen 

 
Postkoude oorlogperiode 
 
NMD (National missile defense) 
term for a type of missile defense intended to shield an entire country against

incoming missiles, such as intercontinental ballistic missile (ICBMs) or other ballistic
missiles. 

 
Bush-periode 

vanaf eind 1999 Poetin: zag het NMD als schending vh ABM-verdrag + zag het
als probl omdat het Amerikaanse radarinstallaties in de Tsjechische Republiek
met zich mee zou brengen en antiraket-raketten in Polen 

 
Aanslagen 9/11 laat toenadering tt VS toe (soort v samenwerking  tegen

terrorisme) 
 



GEVOLG: Amerikaanse zijde min BuZa Collin Powell v oordeel dat
vr de VS gemakkelijker zou w om in NMD dr te zetten
indien de Am nr rusland toe een toegeving zouden doen 

 dr in nieuw akk verdere reductie strategische kernw 
 

Dec 2001:  terugtrekking VS uit ABM verdrag want NMD is schending ervan 
Gebruik maken v 6ma opzeggingsclausule 
Tijdens die 6m onderhandeld over nieuwe startegische reductie
akk 

⇨ Strategic Offensive Reduction Treaty 
 
SORT akkoord mei 2002 

tss Poetin en Bush 
Reduceren vh aantal parate amerikaanse kernkoppen 

 
DISCUSSIE Reductie 
 = minder parate kernkoppen mr andere geactiveerde wel nog

bewaard  amerikaans standpunt 
 
= allemaal vernietigd  russisch stp 
 

Am werken verder uit NMD systeem, stappen officieel uit ABM in juni 2002 
 
Ontst plannen om abm syst te onttplooiien dr de plaatsing v/e radar installatie in

tsjechische republiek en dr de plaatsing v antiraketraketten in Polen 
 

Redenering aan Amerikaanse zijde 
NMD systeem staat om de VS te beschermen tegen beperkt aantal

tegelijkertijd binnenkomende raketten, dus de VS nt kunnen immuniseren
tegen een first strike vanwege Rusland,  

MAAR WEL  tegen first strike van een aantal staten waarv VS geloofde dat ze
bezig waren met ontwikkeling van massavernietigingswapens. 

‘Rogues States’ als deel van de ‘Axes of Evil’ (iran, irak, NK) 
 DRM ontw v NMD kon russen niet aanbelangen 

 
Redenering aan Russische zijde 
Dr plaatsing v/e radarinstallatie in de tsjechische republiek en de
antiraketraketten in Polen strategisch gezien wel een nadeel vr rusland  

 
 de facto middelangeafst raketten, grote hvl am troepen in polen?,

radarinstallatie bedoeld als informatievermogen nr SU te versterken? 
 

DUS Rusl blijft moeilijk doen over NMD 
 
2007: Akkoord tss Poetin en Bush in Sotsji 

Akk da NMD syst niet zou w geactiveerd zolang iran niet zou beschikken over
kernwapens 



 
New Start Dec 2010 

Context 
NMD w dr Russen weer op tafel gelegd 
START akkoord gaat zijn vervaldatum bereiken dus nood aan nieuw akk mbt reductie
kernwapens 

 
Onderhandelingen  

Obama: binnen kader pleidooi tot denuclearisering vd wereld 
Medvedev (russische presi)  

 
 BESLUIT: Het NMD nt gerealiseerd dr antiraketraketten in Polen, noch dr plaatsing

radarsysteem in de Tsjechische republiek 
 

Opent de weg voor nieuw akkoord: NEW START 2010 
Rusland en de VS er zich toe verbonden binnen periode van tien aantal 
intercontinentale kernraketten – los van de vraag hoe ze worden gelanceerd – 
te beperken tot 800 en er maximaal 700 paraat te houden. Het aantal parate 
kernkoppen wordt voor beide partijen op 1550 geplafonneerd, het aantal dat 
bij de sluiting van het akkoord paraat was 

 
NALOOP NEW START: Toont beperkingen minimale afschrikking (afschr nodig vr MAD) 

WRM 
- de ontw en verkoop van ABM systemen 

Ontw vd NMD dr VS 
Z-Koreaans syst 
Iron Dom dr Israel 
S300 dr Rusland  

- Toename aantal landen dat beschikt over strat kernraket vermogen 
- Aantal intercontinentale raketten dat niet dr de VS en Rusland maar 

door andere landen paraat w gehouden, voortdurend toeneemt 
 

 
1e spoor hierover te zien in het lot vd INF 2017 TRUMP Am beslissing om zich

terug te trekken uit het INF akkoord  
WRM Russen in de praktijk eig dat akk al aan het schenden waren 

- o.a omwille vd am ontw v NMD 
- ook dr ontw v lange en middelangeafstandsraketten dr o.a China 

 
 noodzaak om ook met China te onderhandelen 

 
Vandaag de dag chineze strat component op een heel ander manier ene rol begint te 
spelen in die driehoeksrelatie  
 
BELANGR: Onderhandelingen over strategische kernwapens ruimere strategische 
doelstellingen dienen dan alleen maar de betrokken wapens zelf. 



-  In 1969-72 de toenadering tot de SU in eerste orde gedreven dr de Am wens om de
Vietnamoorlog met een “peace with honor” te beëindigen. De Sovjets gedreven door
hun vrees voor een ChineesAmerikaanse toenadering ten koste van hen. 
 
- Betrokken onderhandelingen en akkoorden kunnen verdere ontwikkeling van

kernwapens niet verhinderen, ook niet bij de Sovjet-Unie (en daarna Rusland) en de VS 
zelf 

- de Amerikaans-Russische akkoorden over de strategische kernwapenreducties hun
strategische bodem bereikt – zie New start 

 

Veranderende driehoeksrelaties in een multipolaire wereld 
 
Begin jaren ’70: “Linkages politiek” van de VS: 

● VS probeerde om betere relaties met de Volksrepubliek China uit te spelen tegen de 
SU   dubbele dyade 

● De idee was dat een Chinees-Amerikaanse coalitie een groter tegengewicht tegen de 
Sovjets zou creëren en dat de VS daar de grootste beneficiant van zou zijn.  

● Context: Vietnamoorlog 
 

Vandaag: heel andere wereld 
● SU bestaat niet meer 
● Tweedeling die de Koude Oorlog kenmerkte bestaat niet meer, de onmiddellijk 

daaropvolgende periode van Amerikaanse almacht lijkt ook voorbij  
 
 multipolaire wereld waarin de opkomst van China en een daarmee gepaard gaande 

groeiende Amerikaans-Chinese rivaliteit aan belang winnen. 
 
Maar in die multipolaire wereld duiken evenwel sporen op van veranderende 
driehoeksrelaties.  

● De as VS-China die Kissinger en Nixon op het oog hadden, plaats gemaakt voor een 
Chinees-Russische as die een tegengewicht probeert te vormen tegen de VS.  

● Positie van Europa onduidelijk 
In de jaren ’70: Europa had in het beste geval een secundaire rol te spelen 
evenwel soms met significante resultaten (cf. de Ostpolitik van Willy Brandt 
maar tot op zekere hoogte ook de CVSE) 
 
Vandaag is dat niet anders: De EU blijkt niet bij machte een eigen antw te 
vinden op de Russische expansiedrang of op de aanhoudende instabiliteit in 
het Midden Oosten en Noord-Afrika (cf. Syrië, Libië).  
Ook lijkt China er tot op zekere hoogte in te slagen de Europese landen tegen 
elkaar uit te spelen via de investeringen rond het BRI – het “Belt and Road 
Initiative” – in enkele EU-lidstaten en de politieke invloed die ervan uitgaat.  

 
In dit hoofdstuk: nadruk op de relatie tussen de VS, China en Rusland en de manier waarop 
in deze relatie een driehoekslogica aan het meespelen is.  



 
Wordt er een soort Russisch-chineze as gevormd nu? 
 

 
Amerikaanse macht/hypermacht na KO : Citaat Hubert Védrine (Frans minister BuZa) 
 
“La supériorité militaire écrasante de hyperpuissance américaine lui permet certes 
d’organiser ses expéditions sans l’aide de personne. Mais ces opérations punitives ne 
peuvent fonder un nouvel ordre du monde.”  
 

Mei 2003: onm na Amerikaanse inval in Irak en de daaropvolgende val van Bagdad 
President George W. Bush had net de inval tot een “mission accomplished” 
uitgeroepen.   Leek het hoogtepunt van de Amerikaanse almacht.  
 

Belangrijk in dit citaat is de verwijzing naar de VS als een “hypermacht” 
een soort superlatief van almacht omdat het niet alleen om een groot machtsverschil 
met andere landen gaat maar ook om een macht en invloed die tegelijkertijd breed 
(niet alleen politiek-militair maar ook economisch en financieel) en diepgaand (want 
cultureel) is 
 
Védrine gaf reeds in 2000 aan waarom hij op dat moment het label van hypermacht 
aan de VS toekende: 

Amerikaanse supremacie op economische vlak, monetaire vlak (centrale rol
Amerikaanse dollar), militaire vlak, technologische vlak, maar ook op de manier 
waarop we leven (massacultuur etc.) 

 
Het was onvermijdelijk dat Am  hypermacht politieke ergernis zou teweegbrengen 
 Centrale politieke machtspositie van de VS op een aantal vlakken in die periode 

duidelijk geworden  
 

In 1995: Dayton Akkoord: akkoord over de oorlog in Bosnië-Herzegovina 
● VS probeerde einde te maken aan oorlogen in Joegoslavië 

Nochtans probleem in Europa, verwachting dat EG dit zelf ging oplossen  
-- Sterke Europese verdeeldheid en onmacht 

Ook hoge verwachtingen tav VN (want in Veiligheidsraad sinds einde KO geen 
wederzijds veto Rusland-VS meer) 
 

● Uiteindelijk in Parijs ondertekend, maar in de wereld bekend als het Dayton Akkoord 
Richard Holbrooke (Amerikaanse nummer 2 BuZa) had akkoord 
onderhandeld op de militaire basis van Dayton  
 
Holbrooke had de versch partijen via diplomatieke druk en intimidatie ertoe 
gedwongen om na moeizame jaren van oorlog en Europese onmacht met een 
formele regeling in te stemmen 

▪ Milosevic: president Servië 
▪ Izetbegovic: president Bosnië-Herzegovina 

Einde KO, veranderende verhoudingen en Amerikaanse almacht in verval? 



▪ Tudjman: president Kroatië 
 

 legde almacht VS en onmacht EG scherp in de verf 
 

Citaat Holbrooke:  
“Nixon and Kissinger, confronting the inevitable disaster in Vietnam, figured 
out a way to pretend that it was peace with honor to the American public, 
even though it was a sellout of the South Vietnamese. They misrepresented 
the nature of the deal with Saigon. I’m not suggesting we do the same thing. 
That level of cynicism is unacceptable, and in any case not something that this 
administration is capable of, since it lacks coherence and discipline. But the 
fact remains that we must confront our dilemma, we must confront the 
horrendous situation we’re in, set up some priorities, and see if we can 
resurrect a strong American leadership role. It’s going to be very hard to do.” 

▪ Ze pretendeerden dus dat de uitweg die de VS bekomen was, een 
peace with honor was 

▪ Om het zo te framen bij het Amerikaanse publiek, hebben ze het 
akkoord op een verkeerde manier voorgesteld  

▪ Holbrooke wil dus niet hetzelfde doen 
▪ Dayton-akkoord slaagt daarin, om toch dat Amerikaanse leiderschap 

te tonen 
 in de rest van de wereld w Dayton gezien als een blijk van onmacht 

van de rest van de wereld en een overmacht van de VS 
 
Pijnlijk verhaal van onmacht voor Europa dat al snel gevolgd w dr volgend element: Kosovo  

Was een autonome provincie in Yoegoslavië, groot deel albanees volk dat niet gelijk
verspreid was over het grondgebied. 

● Zaak Kosovo geblokkeerd in VN-Veiligheidsraad 
● VS grijpt in via NAVO, bombardementen  
● Foto: Chinese ambassade in Belgrado per ongeluk mee gebombardeerd  

 
 militaire actie VS w dr China en Rusland gezien als duidelijke blijk dat VS via de NAVO

niet meer bereid was om de internationale spelregels op correcte manier na te leven,
en dat VS wanneer de spelregels hen niet goed uitkwamen, ze zelf spelregels ging
bepalen via de NAVO  

 
Chinese ergernis:  
Chineze ambassadeur: “The strong bullying the weak” 

 
Russische ergernis: Kosovo veroorzaakt ergernis die Vladimir Poetin (zoveelste 
Russische 1ste minister op korte tijd werd) nooit zal vergeten 
o Kosovo was immers een verhaal waarin – in Russische (en Chinese) ogen – de VS 

via de NAVO de VN-Veiligheidsraad omzeilde om dan onder het mom van een 
lokale meerderheid een nieuwe onafhankelijke staat aan de rest van de wereld 
op te dringen 

o  VS ging dus unilateraal grenzen in Europa wijzigen 



o Wann Rusland in maart 2014 in de Krim een referendum organiseert en het 
daarna ten koste van Oekraïne annexeert, w Kosovo meteen als precedent 
opgevoerd als antwoord op de bakken Westerse kritiek en sancties. “Hoe kon het 
Westen het ene toejuichen en het andere verguizen?” 

o Rusland bleek machteloos om een halt toe te roepen aan Kosovo kwestie 
▪ Dat was ook zo in maart 2003 wanneer de Amerikaanse inval in Irak van 

start ging.  
 

Amerikaanse politiek in die (confrontatie met) veranderende verhoudingen  
Axis of evil = Toespraak George W. Bush in 2002 
Verwijzing naar landen die behoren tot as van het kwaad: Iran, Irak & Noord-Korea  
 
VS van oordeel recht heeft tegen deze landen optreden omdat die landen dr hun 
ontwikkeling v massavernietigingswapen acute bedreiging vormen vr VS zelf  
 
Maart 2003: start Amerikaanse inval in Irak 
1 mei 2003: na val van Bagdad door Bush een soort overwinningstoespraak gegeven  
 

Illustreert toenemende afkeer v China en Rusland tgo VS en tegenover het feit 
dat ze zich in hun ogen het recht toe-eigende om daar waar het wilde aan 
regime changes te doen 

Regime changes: in zelfde periode aantal veranderingen in Georgië en 
Oekranië (zie verder) +uitbreiding NAVO 
 
 bevestigen aan russische zijde dat die amerikaanse politiek v regime 

change zich eig ook aan het voordoen is de eig naburige strategische 
gebieden van Rusland en dat de uitbreiding vd NAVO eig 
geïnterpreteerd moet w als een directe zet tegen rusland 

 
Veranderende verhoudingen 



Grafiek: 
● Stijgend defensiebudget China 
● Amerikaanse overmacht is er nog steeds in de defensiebudgetten, maar tegelijk 

potentiële concurrent in de toekomst: China 
Citaat: 

● Limieten weergegeven die rusten op de betekenis van dat Amerikaanse 
defensiebudget 

● Naarmate dat we weggaan van de internationale wateren, de hogere sferen van het 
luchtruim, en de ruimte, vermindert de betekenis van dat overwicht op basis van dat 
defensiebudget 

o Overwicht in termen van defensiebudget betekent niet dat de VS over het 
vermogen beschikt om overal zijn wil op te leggen 

o Betekent wel dat VS controle kan houden over internationale wateren, 
belangrijke zeestraten en in hogere luchtsferen (gerelativeerd door feit dat 
niet alleen VS over ruimteprogramma’s beschikt, dus vermogen om satellieten 
te gebruiken) 

 
 
 
Grafiek: omvang verschillende economieën 
(huidige dollar) 

● Amerikaanse economie de grootste, op 
korte afstand gevolgd door E 

● Aanzienlijke groei belang Chinese 
economie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafiek: omvang verschillende economieën (purchasing power parity) 

● Chinese economie overtreft Amerikaanse vanaf april 2014 
● Europese positie sterkste in 2004-2010 tav China, daarna is China gaan voorbijsteken 

 
CONCLUSIE 
- VS na einde vd KO dominante positie  



- Dr aantal gebeurtenissen irritaties opgedoken bij aantal v grote spelers 
- Nu zijn de verhoudingen aan het verschuiven 

Op vlak van defensiebudgetten, omvang betrokken economieen en in het
internationaal handelssysteem de handelsstromen tss EU, VS en China de
meest betekenisvolle zijn 

 
Toenemende aandacht voor de groeiende internationale machtspositie van de 
Volksrepubliek China 
 
In economische termen is het belang vd VCH sinds einde Koude Oorlog sterk toegenomen  

Vooral sinds de toetreding van China tt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 11
december 2001.  

 
De financiële crisis van 2008: versterkte groeiende machtspositie van China verder 

Economisch belang van Volksrepubliek China neemt toe 
o De VS en Europa sterker door crisis getroffen dan China  
o Deuk in geloofwaardigheid vh doorgedreven dereguleringsdenken, dat in de 

Amerikaanse financiële sector de crisis grotendeels veroorzaakte. 
o China stond met beleggingskapitaal klaar wann versch Zuid-Europese leden vd 

Eurozone dr wantrouwen in financiële markten in de loop van 2010 in 
economische rampspoed w gedreven en de EU intern te verdeeld bleek om 
hierop een afdoend antwoord te bieden.  

● Benadrukte ook de enorme wederzijdse afhankelijkheid van de VS en China  
o Een groot deel vd enorme Am consumptievraag gedreven dr geleend kapitaal 
o Ervr gezorgd dat belangr deel vd kapitaalreserves vd Chinese centrale bank uit 

beleggingen in Amerikaanse Treasury Bills (T-bills) bestond.  
 
De waarde vd Amerikaanse dollar dus meteen ook een grote Chinese zorg   
als de Amerikaanse economie zich niet zou herstellen zou de dollar 
onvermijdelijk in waarde dalen en daarmee ook de waarde van de massale 
Chinese beleggingen in die dollar.  
China DUS belang bij een Amerikaans economisch herstel en kon zich dan ook 
geen financiële drooglegging van de VS veroorloven.  
 

o Tgl een sterke diversificatie van Chinese beleggingen noodzakelijk om op 
termijn die afh vd Am econ gezondh te verkleinen aan de ene kant en aan de 
andere kant de Chinese econ gezondh te bouwen op de groei in de eigen 
Chinese consumptievraag eerder dan op export nr de VS (en Europa).  

 
Toegenomen betekenis vd Chinese economie gepaard met stijging in Chinese 
defensiebudget  
 

Chinese leiders bestempelde “opkomst van China” als een “peaceful rise”  
MAAR ging gepaard met toenemende Chinese druk op haar buren om in te 
stemmen met Chinese eilandrechten  



o Daarmee gepaard gaande rechten in territoriale wateren en exclusief 
economische zones en dus toegang tot grondstoffen en visgronden – in de 
Zuid- en de Oost-Chinese Zeeën  

o En in de uitbouw door het Chinese leger van wapens en raketten die China in 
staat moeten stellen om de Amerikaanse bewegingsvrijheid in de regio 
aanzienlijk te hinderen en te beperken.  
 

Geen globale maar wel een regionale competitie tussen de VS en China leek zich 
gaandeweg te voltrekken  
 
Naast de groeiende Chinese maritieme betekenis in de Zuidoost- en 
Oost-Aziatische regio speelt daarin ook de grote en groeiende economische 
afhankelijkheid van de andere landen in de regio ten aanzien van China mee 

 

 
1. Russische irritaties  
 
1999: Aantreden Poetin als Russisch president 

Zag ontbinding SU als grootste geopolitieke ramp die Rusl in 20ste E was overkomen 
Aantal elementen die deze perceptie ondersteunen 

o Kosovo 
Als groot probleem gepercepieert 
Meerderh lokale bevolking besluit dat gebied onafhankelijk kan worden, of

zichkan aansluiten bij een ander gebied  
 als dit kan in Kosovo, kan dit ook in andere gebieden 
 argument door Rusland gebruikt bij annexatie Krim 16 maart 2014 

 
o Uitbreiding NAVO tot landen die hetzij tot de SU zelf hadden behoord (de 

Baltische staten), hetzij tot het Warschaupact (zie ook verder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004: 

Drijfveren naar een nieuwe driehoeksverhouding: Russische irritaties en reacties 



Poetin ziet dit jaar als het absolute dieptepunt voor Rusland 
o NAVO, revoluties, NMD-ontwikkelingen door VS (zie verder) 

 
 Russische perceptie dat het Westen (vooral de VS) misbruik maakte van implosie SU om 

zijn eigen territoriale invloedsfeer uit te breiden tot aan de drempel van Rusland zelf 
 
 Aantal elementen die deze perceptie ondersteunen: 
1. Kosovo  
 
2. Uitbreiding NAVO tot landen die hetzij tot de SU zelf hadden behoord (de Baltische 
staten), hetzij tot het Warschaupact (2004) 

In Moskou: overtuiging dat er post KO gn plaats meer vr de NAVO kon zijn en dat 
voortbestaan ervan alleen kon gezien w als uiting dat het Westen Rusland nog als = 
tegenstander zag.  

 
3. NAVO-toenaderingen van Georgië en Oekraïne in zelfde periode van revoluties in die 
landen (Oranjerevolutie in Oekraïne en Rozen Revolutie in Georgië) 
 

 Revoluties brachten in die landen leiders aan de macht die dr Rusland w gezien als
Westers gezind en w gezien als revoluties waar de VS een hand in had  

 Druppels die de emmer bij Poetin deden overlopen 
 
In het geval van Georgië  

Overtuiging dat VS perfide rol had gespeeld in de Rozen Revolutie nov 2003  
▪ President Eduard Sjevardnadze tot aftreden gedwongen  
▪ verkiezingsoverwinning van Micheil Saakasjvili, een leider die een 

sterke toenadering met de NAVO en de EU voorstond. 
Belangr rol in korte oorlog in Zuid-Ossetië op 8 aug2008  
door Rusland gebruikt om onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië en van Abchazië 
(een ander autonoom gebied in Georgië) te erkennen 
 

In het geval van Oekraïne  Oranjerevolutie 2004 
Overtuiging dat eenzelfde scenario in de maak was wanneer in november 
2013 in Kiev de Euro-Maidan Revolutie van start ging  
 
Russisch gezinde president Viktor Janoekovitsj in febr 2014 nr Rusl vluchtte. 
 
W centraal element in Russische steun aan afscheidingsoorlog die in 
Oost-Oekraïne losbarstte en in het referendum op de Krim (16 maart 2014)  

▪ Referendum vond plaats wanneer het schiereiland reeds onder 
Russische militaire controle stond ook al beweerde Rusland dat het niet 
om Russische soldaten ging maar wel om lokale verzetsstrijders. 

▪ Opende weg naar de Russische annexatie van dit gebied op 18 maart 
2014.  

▪ Wat Poetin betreft, paste Rusland in de Krim gewoon het model toe 
dat het Westen sinds 1999 in Kosovo had toegepast, culminerend in de 
onafhankelijkheid van dat gebied in februari 2008.  



 
● In beide gevallen  

o Poetin’s politiek moest beide landen verzwakken door interne instabiliteit en 
gebiedsafname 

 
4.  Ontwikkeling van National Missile Defense systeem door VS  

● Plannen radarinstallatie in Tsjechië en antiraketraketten in Polen 
 
2005:  

● Poetin zag de nefaste gevolgen van deze ontbinding vooral in Rusland zelf en met 
name dan in Tsjetsjenië.  

● Tegelijkertijd zette hij nog meer dan zijn voorganger in op het beleid ten aanzien van 
het zogenaamde nabije buurland  

● Aanhalen van de economische banden met deze landen was al gestart in periode van 
Boris Jeltsin (vorige Russische president)  

 
2007: toespraak Poetin Veiligheidsconferentie: 

Wanneer de Amerikaanse problemen in Irak en Afghanistan de grenzen van de 
Amerikaanse almacht en de Amerikaanse worsteling daarmee schrijnend blootleggen 
– geeft Poetin’s toespraak op de jaarlijkse Veiligheidsconferentie aan hoezeer het 
Amerikaanse unilateralisme Rusland ergert:  
“Today, we are witnessing an almost uncontained hyper use of force – military force – 
in international relations, force that is plunging the world into an abyss of permanent 
conflicts. (…) We are seeing a greater and greater disdain for the basic principles of 
international law. And independent legal norms are, as a matter of fact, coming 
increasingly closer to one state’s legal system. One state and, of course, first and 
foremost the United States, has overstepped its borders in every way. This is visible in 
the economic, political, cultural and educational policies it imposes on other nations. 
Well, who likes this? Who is happy about this?” 

o Manier waarop er gekeken w nr schendingen van het internationaal recht 
o Mate waarin VS volgens hem z’n normen aan de rest van de wereld aan het 

opleggen is  
o Mate waarin die normen niet alleen te maken hebben met militaire 

aangelegenheden, maar ook economisch, cultureel, etc. 
o Reactie: ontwikkeling hybridestrategie (zie verder) 
o Zie ook filmpje les: 10 jaar na toespraak 

 
2011: Banden kregen verder gestalte zou krijgen in de oprichting van de Euraziatische Unie 
(EAU)  

● Poetin had graag gezien dat deze EAU een soort politieke unie tussen de 
ex-Sovjetrepublieken zou creëren 

● Doelstellingen ervan grotendeels beperkt tot de creatie van een gemeenschappelijke 
markt tussen de betrokken landen 

● Omvatten ook niet alle vroegere Sovjetrepublieken, verre van zelfs.  
o In sommige ervan speelt Rusland de rol van beschermheer voor delen die zich 

willen afscheuren. Dat is o.m. zo in Moldavië (Transnistrië), Georgië 
(Zuid-Ossetië en Abchazië) en Oekraïne (Donetsk en Loegansk) 



o Anderen hadden als absolute prioriteit snel deel te worden van de NAVO en 
van de Europese Unie (Estland, Letland en Litouwen) en werden dat ook in 
respectievelijk maart en mei 2004.  

 
Maart 2014: klap op de vuurpijl: Russische annexatie van de Krim  
 
 
2. Russische reacties 

● Moeilijk om alle drijfveren van de Russische regering te doorgronden 
o Russisch imperialisme en Poetin die zijn legitimiteit probeert uit te bouwen 

door gebiedsuitbreiding?  
o Angstig Rusland dat beseft dat zijn rol als grootmacht definitief is uitgespeeld 

en van daaruit door een defensieve obsessie tegen het Westen gedreven 
wordt?  

 Moeilijk een ondubbelzinnig antwoord op deze vraag te geven is 
 Het is duidelijk dat Moskou vandaag naar de wereld kijkt vanuit de overtuiging dat 

de internationale spelregels een bias tegen Rusland vertonen aan de ene kant en 
door de VS en het Westen regelmatig zonder verdere consequenties overtreden 
worden aan de andere kant.  

 
 
Zestal antwoorden van Rusland  
 

1. Handelen op basis van doorgedreven gevoel van strategisch eigenbelang en 
onafhankelijkheid 

 
2. Militaire doctrine van hybride oorlogsvoering 

● Door stafchef van de Russische strijdkrachten Generaal Valeri Gerasimov in 2013 
ontwikkeld 

● Beklemtoont dat via hybride oorlogsvoering “contactloze beïnvloeding” van de 
tegenstander centraal moest staan 

Nooit directe confrontatie, uitsluitend een indirecte. 
● Oorlog zou w gevoerd zonder een traditionele aanval uit te voeren.  

o Tot het arsenaal behoren cyberaanvallen, propaganda, maar ook het 
militair destabiliseren van de tegenstander via de voortdurende en 
aanhoudende inzet van schaduwtroepen (troepen van bondgenoten of 
eigen troepen die incognito aan de zijde van die bondgenoten worden 
ingezet).  

o Inzet van dergelijke troepen in gebieden die vorm van autonomie of zelfs 
onafhankelijkheid moeten krijgen, een onafhankelijkheid die op z’n minst 
door Rusland w erkent 
▪ Voorbeelden: Abgazië, Zuid-Ossetië 
▪ Augustus 2008: korte oorlog in Zuid-Ossetië   Russische reactie: 

onafhankelijkheid erkennen   Vergelijking met Kosovo 
▪ Vergelijking met Kosovo ook bij Euromaidan Revolutie februari 2014 



▪ Het woelde al een tijd in Kiev omdat Russisch-gezinde 
president Oekraïne het sluiten van een 
Associatieverdrag met de EU bleef uitstellen  

▪ President verdreven 
▪ Verkiezingen gewonnen dr Westers-gezinde president 
▪ Rusland ziet dit weer als een ontw vh Westen tegen 

Rusland 
 

3. Sterke defensieve reflex in zijn Europese grensgebieden en zijn nabije buurland 
gekoppeld aan een interpretatie van Westerse handelingen als zijnde tegen Rusland 
gericht.  
 

4. Rusland ziet het als noodzakelijk zich stevig met geavanceerde strategische wapens 
uit te rusten en meteen ook aan te geven dat het deze wapens inderdaad zal 
gebruiken indien nodig, ook als het om kernwapens gaat.  

● Poetin in jaarlijkse toespraak aan de Federatieve Vergadering (1 maart 2018) 
“I see it as my duty to announce the following. Any use of nuclear weapons 
against Russia or its allies, weapons of short, medium or any range at all, will 
be considered as a nuclear attack on this country. Retaliation will be 
immediate, with all the attendant consequences.”  

o Poetin besteedt een belangrijk deel van de aandacht aan nieuwe 
wapens 

o Boodschap daarachter was duidelijk niet alleen voor de leden van de 
Federatieve Vergadering bedoeld, of zoals Poetin het – specifiek 
verwijzend naar het onevenwicht dat de Amerikaanse ontwikkeling 
van NMD/TMD systemen met zich heeft meegebracht maar eigenlijk 
op de Amerikaanse strategische alleingang doelend – zelf aangaf: “It is 
actually surprising that despite all the problems with the economy, 
finances, and the defense industry, Russia has remained a major 
nuclear power. No, nobody really wanted to talk to us about the core 
of the problem, and nobody wanted to listen to us. So listen now.” 

 
5. Rusland speelt de rol van internationale stoorzender daar waar het kan, vooral als 

dit ten kosten van de invloed van het Westen of de VS gaat.  
Voorbeelden: 

● Ruslands actieve militaire rol in Syrië vanaf september 2015 
● Beleid ten aanzien van Venezuela  

 
6. Toenadering tot de Volksrepubliek China  

● Poging een Chinees-Russische coalitie tot stand te brengen die voldoende 
tegengewicht tegen de VS en het Westen kan bieden  

● Kan ervoor zorgen dat een nieuwe internationale orde tot stand kan komen 
waarin China weliswaar de grootste speler zal zijn maar Rusland de 
belangrijkste en meest begunstigde medespeler.  

 
Drijfveren naar een nieuwe driehoeksverhouding: China 



● Chinese leiders zetten zeer sterk in op snelle modernisering en economische groei 
van China 

● Conclusies die Chinese leiders hebben getrokken uit bloedige neerslaan van 
manifestaties op Tiananmenplein in 1989: 

o De Chinese communistische partij kan gn concessies doen op gebied van 
politieke vrijheid maar aan de andere kant moet partij legitimiteit halen uit 
versnelde verbetering van de welvaart van de Chinese bevolking 

● Voor een deel spelen ook de effecten van het eenkindbeleid mee, waardoor de 
bevolkingspiramide problematisch is: op termijn zeer sterk verouderende bevolking 
 negatief effect op economisch groeipotentieel  

● Redenering Chinese leiders: China moet in sneltempo modernisering door oa ook 
toegang te krijgen tot welvarende markten van Europa en Noord-Amerika 

o Vandaar belangrijke stappen die China onderneemt in de loop van de jaren 
’90 om lid te w van de Wereldhandelsorganisatie 
 

● China’s opkomst (zie boven) doet de vraag rijzen naar de manier waarop de Chinese 
leiders daarmee omgaan en zullen omgaan 

● Opkomst is geen nieuw fenomeen maar zet zich wel snel door zich sinds China’s 
toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 11 december 2001 

● Reeds voordien waren er duidelijke sporen van Chinese ergernis met een 
internationaal systeem waarin de VS de lakens (b)leek uit te delen (zie boven).  

o Ergernis Amerikaanse ontwikkeling NMD/TMD (Theatre Missile Defense) 
o Kosovo in 1999 waar de VS via de NAVO (geblokkeerd door Russisch en 

Chinees verzet in de VN-Veiligheidsraad) zelf het heft in handen neemt om te 
verhinderen – zo stelde het – dat de escalatie van het geweld door 
Joegoslavië een menselijke tragedie in Kosovo zou teweegbrengen 

▪ Voor China ging het evenwel om een verhaal van “the strong bullying 
the weak”:  

“The question of Kosovo, as an internal matter of the Federal 
Republic of Yugoslavia, should be resolved among the parties 
concerned in the Federal Republic of Yugoslavia themselves. 
(…) We have always stood for the peaceful settlement of 
disputes through negotiations, and are opposed to the use or 
threat of use of force in international affairs and to power 
politics where the strong bully the weak. We oppose 
interference in the internal affairs of other states, under what 
pretext or in whatever form. It has always been our position 
that under the [UN] Charter it is the [UN] Security Council that 
bears primary responsibility for the maintenance of 
international peace and security.” 

o De in hun ogen Amerikaanse unilaterale aanpak in de kwestie van de 
VN-controle op de eventuele ontwikkeling van massavernietigingswapens 
door Irak  

o Amerikaanse bombardementen in december 1998 als (voorlopig) 
culminatiepunt. 

 



Zoals Avery Goldstein het heeft samengevat was China na het einde van de Koude Oorlog 
verrast door de grote omvang van het Amerikaanse internationale overwicht in de 
unipolaire wereld die er onmiddellijk op volgde : 
“(…) although the bipolarity of the Cold War had indeed faded, it had given way to an 
unexpected era of American unipolarity rather than the dawn of multipolarity. Thus, it was 
necessary to cope with the resulting dangers China saw in surprisingly robust American 
primacy – reflected both in the stunning demonstrations of U.S. military superiority in the 
Persian Gulf and the Balkans, and the enviable performance of the U.S. economy.” 
 
Veranderingen eigen positie van China in de periode onmiddellijk na de Koude Oorlog   
stabiliteit 

● Stabiliteit nodig om snelle economische groei te kunnen realiseren  
o Vandaar ook dat in die periode sterk werd ingezet op betere relaties met de 

nabije buren.  
o Zelfs met Taiwan werd aan betere relaties gewerkt via de invoering van 

verschillende uitwisselingsprogramma’s 
 
Vanaf 1995-1996: groeiende Chinese irritaties door een aantal elementen: 
 
1. Toenemende ergernis die China vertoont tav Amerikaanse politiek mbt Taiwan 

● Concrete aanleiding: Taiwanese president krijgt visum om de VS te bezoeken 
● Juli 1995: bezoek Taiwanese president aan VS 
● Zet kwaad bloed in Beijing   zien er een vorm van steun in aan de onafhankelijkheid 

van Taiwan 
● 1996: verkiezingen in Taiwan 

o Onrust bij leiders Chinese communistische partij dat verdedigers van 
Taiwanese onafhankelijkheid die verkiezingen zullen winnen 

o Gevolg: China gaat het hard spelen door rakettentesten op te zetten in de 
Straat van Taiwan (zeestraat tussen Taiwan en Chinese vasteland) 

 
Maart 1996: Rakettenincident met Taiwan  

● Chinese militaire oefeningen en rakettentesten meteen door de VS werden 
beantwoord door de zending van twee vliegdekschepen naar de regio 

o Chinese gedrag werd hierin gedreven door de overtuiging dat de VS in 
toenemende mate steun aan het geven was aan de 
onafhankelijkheidsbeweging in Taiwan 

o Grootste maritieme militaire machtsontplooiing van de VS in die regio sinds 
Vietnamoorlog 

o Voedde de Chinese overtuiging dat de VS in de regio een strategisch voordeel 
heeft: het feit dat de economisch meest belangrijke landen of gebieden (als 
we het over Taiwan hebben) in de regio Amerikaanse bondgenoten zijn, met 
Japan en Zuid-Korea op kop 
+ versterkt Chinese overtuiging dat ze militair apparaat moeten uitbouwen 
dat op z’n minst in staat is om controle uit te oefenen over de nabij gelegen 
zeeën  

 
2. China wil lid worden van WTO  



● Chinese 1ste minister is bereid om politieke risico’s te nemen in onderhandelingen 
met VS en EU 

● Meent heel wat halstarrigheid te ervaren in die onderhandelingen 
● Voedt irritaties in Beijing omtrent machtspositie VS 

 
3. 1999: per ongeluk bombardement door NAVO op Chinese ambassade in Belgrado 

● Ergernis over optreden van de NAVO  
● Volksrepubliek China denkt dat het gaat om een systeem waarin “the strong are 

bullying the weak” 
● VS als sterke speler, Volksrepubliek China als zwakke speler 

 
Gevolgen van die Chinese irritaties 
 
1. De eilandenpolitiek 

● Chinese assertiviteit in eilandenkwestie groeide aanzienlijk  
● Daarmee ook intensievere diplomatieke botsingen met verschillende landen in de 

Zuidoost- en Oost-Aziatische regio 
● China begint in 1995 al met bouw van basisinfrastructuur op Meiji Rif   conflict 

kadert in een ruimere Chinese claim van de “Nine Dash Line” 
o Grens in de Zuid-Chinese Zee die aangeeft tot waar voor de Volksrepubliek de 

grens van zijn territoriale wateren reikt 
o Claims die China legt op aantal eilandengroepen, antons en rifs  
o Heeft te maken met strategisch belang, rijke visgronden en grondstoffen 
o Probleem: conflicterende claims de Volksrepubliek komt in het vaarwater van 

Vietnam, Indonesië, Maleisië, Brunei, de Filippijnen en Taiwan 
Gevolg:  

● Niet alleen China probeert feiten te creeëren door basisinfrastructuur te bouwen op 
de atols en de zandbanken die zich in de Zuid-Chinese Zee bevinden   China meest 
proactief maar niet de enige 

● Chinese politiek drijft deze landen in de armen van andere landen: India, VS 
● Opvallend: Chinese politiek versterkt band tussen VS en Vietnam 

 
Spanningen stijgen verder vanaf 2010  

● Vanaf dat jaar voert de VS een duidelijke verzetspolitiek door navigatievrijheid af te 
dwingen met de regelmatige zending van schepen behorende tot de Amerikaanse 
zeemacht.  

● Tegelijkertijd aanzienlijke groei in de maritieme defensie- en luchtmachtbudgetten 
van omringende landen zoals Vietnam, Maleisië, Indonesië en de Filippijnen + een 
sterke verbetering in de relaties tussen de VS en Vietnam. 

● Zowel China als andere landen in de regio (Vietnam, Taiwan, de Filippijnen, Maleisië) 
probeerden daarop feiten te creëren door de bouw van kunstmatige eilanden op 
atols en zandbanken in de geclaimde gebieden en deze met militaire infrastructuur 
uit te rusten 

 
VS reageert vrij sterk: elementen die meespelen: 

1. Handelstromen  



● Belangrijke zeestraten: vanuit Japan en Zuid-Korea belangrijke 
handelstromen kunnen volgen 

● Ruim 1/3 van de internationale zeehandel maakt van deze zee en zijn 
verschillende straten gebruik.  

● Amerikaanse betrokkenheid bij dit hele verhaal kan deels geïnterpreteerd 
worden als de strijd om internationaal belangrijke maritieme 
handelsroutes te vrijwaren en de eigen controle daarop.  

 
2. Concurrentie kadert in hegemoniale strijd 

● Opkomst China  
● Perceptie in de VS dat China op termijn een bedreiging zal vormen voor de 

Amerikaanse hegemoniale positie in het internationale systeem 
o Denk aan command of the commons: vrijwaren van internationale 

wateren  
● Chinese ambitites zijn zich zeker sinds het Xi Jinping tijdperk aan het 

verschuiven 
● Regionale hegemoniale ambitites van China 
⬄  globale hegemoniale macht van VS (zie verder) 

 
2. Anti-axis en areal denial strategie: 

● Uitbouw basisinfrastructuur op een aantal van die riffs, bouw van kunstmatige 
eilanden en de uitbouw van een basis militaire infrastructuur op die kunstmatige 
eilanden  

● Ontwikkeling an wapens die China in staat moet stellen om te bepalen wie wel of niet 
toegang tot deze wateren kan  

o Strategische positie te versterken: inzetten op een “Anti-Access Area Denial” 
strategie in de eigen ruimere regio 

▪  Inzetten op wapens die de toegang van de Amerikaanse lucht- en 
zeemacht tot deze Oost-Chinese en de Zuid-Chinese Zeeën moet 
hinderen 

▪  ASBMs (Anti-Ship Ballistic Missiles) + operationalisering van MIRVs 
▪ Uitbouw van de Chinese zeemacht en – sinds het aantreden van Xi 

Jinping als Chinees leider in 2012 – een grondige hervorming van de 
Chinese strijdkrachten in het algemeen 

 
Anti-axis and area denial krijgt extra impuls door de ontwikkeling van THAAD door de VS: 

● Ondertussen geïnstalleerd in Zuid-Korea en Japan 
o Vooral gericht op Noord-Korea 

● Soort missile defense systeem 
● Theatre: gelokaliseerde antiraketsystemen die worden ingezet voor het treffen van 

raketten wanneer die al in de laatste fase van hun traject zitten 
● Zo’n systeem beschikt over radarinstallaties die stuk van het Chinese grondgebied 

kunnen observeren  
o Zie ook kritiek Rusland op NMD  

 Geeft bijkomende impuls aan moderniseringsdrang en steeds assertievere houding 
in Zuid- en Oost-Chinese zeeën  

 



 
3. Conflicterende Chinese en Japanse claims op wat de eersten de Diaoyu-Eilanden 
noemen en de tweede de Senkaku-Eilanden.  

● Dreigde in november 2013 te escaleren door de Chinese installatie van een 
luchtverdedigingsidentificatiezone boven deze eilanden (vliegtuigen moesten zich op 
voorhand melden bij luchtvaartautoriteiten of anders consesuenties) 

o Uiting expliciete steun van VS aan Japan indien deze eilandengroep zou 
worden bedreigd door China 

o Amerikanen zijn door deze zone beginnen vliegen zonder die vluchten te 
melden als een uitdaging  

● November 2014: China en Japan bereiken akkoord waarin ze hun uiteenlopende 
standpunten formeel noteerden 

● Conflict Japan en China is vergelijkbaar met situatie in Zuid-Chinese zee (nine-dash 
line)   conflicterende claims op stukken Zuid-Chinese zee en eilanden (zie boven) 
 

 
4. Economische banden met buurlanden aanhalen 

● Snel groeiende economische belang van China voor de ruimere regio als belangrijke 
troef  

● In 2012: bijkomende impuls door Amerikaanse plannen om in de ruimere regio net 
hetzelfde te doen, met name via het Trans-Pacific Partnership (TPP), met uitsluiting 
van China.  

● Gevolg: onderhandelingen over TPP bijna parallel gevoerd met onderhandelingen 
over het Chinese project tot sluiting van een Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) 

o Terwijl het TPP vastliep op binnenlands verzet in de VS en op de beslissing van 
Donald Trump om zich eruit terug te trekken begin 2017, ondervond en vindt 
het RCEP z’n eigen reeks problemen om de doelstelling om alles in 2020 rond 
te hebben, te halen.  

 
 Deels gaat het echter ook om de strijd tussen VS als speler met een globaal 

machtsprojectievermogen en China als speler met een regionale hegemoniale ambitie 
 

1. Amerikaanse zijde (+ Japan, Zuid-Korea en Australië):  
● Vrees dat de Chinese ambities zich zullen uitbreiden van wat de eerste 

eilandenketting wordt genoemd  (Zuid- en de Oost-Chinese Zee) tot een tweede veel 
ruimere ketting die gevormd wordt door Guam, de Noordelijke Marianna-eilanden en 
aan westerse zijde, de Indische Oceaan. 

● Lokale machtsprojectie bestaat er dan in dat China de middelen zou hebben om te 
bepalen wie wel of niet gebruik van de betrokken wateren – en de daar gelegen 
handelsroutes – mag maken. 

● Vanuit dat perspectief was de afkondiging van de “Asian Pivot” in het Amerikaanse 
veiligheidsbeleid in de loop van 2012 niet helemaal verrassend.  

o Doelstelling om deel van de Amerikaanse zeemacht dat zich in Oost-Azië 

bevindt, op te drijven van 50 tot 60% en tevens te werken aan nieuwe 
uitvalsbases in de regio.  



 
2. Chinese zijde: ziet eigen politiek als bescherming van zijn eigen maritieme belangen en zijn 
eigen periferie tegen tal van bedreigingen en landen:  

● Kaart: Oost-Chinese en Zuid-Chinese zee 
● Eilandenketting 
● Gebied waarvoor China de wapens ontwikkelt om te 

kunnen bepalen wie daar wel en niet binnen kan 
● Ambititie lijkt zich nu te verschuiven naar de 2de 

eilandenketting: verschuift de  lijn van een lijn die 
dicht licht bij China naar een lijn die al iets verder ligt 

● Sterke overtuiging dat de bedoeling van China met 
ontwikkeling zeemacht en rakettencapaciteiten, een 
soort regionale hegemoniale positie te vestigen 

 
● Citaat uit 2015: 

“As the world economic and strategic center of gravity 
is shifting ever more rapidly to the Asia-Pacific region, the US carries on its 
‘rebalancing’ strategy and enhances its military presence and its military alliances in 
this region. Japan is sparing no effort to dodge the postwar mechanism, overhauling 
its military and security policies. Such development has caused grave concerns among 
other countries in the region. On the issues concerning China’s territorial sovereignty 
and maritime rights and interests, some of its offshore neighbors take provocative 
actions and reinforce their military presence on China’s reefs and islands that they 
have illegally occupied. Some external countries are also busy meddling in South 
China Sea affairs; a tiny few maintain constant close-in air and sea surveillance and 
reconnaissance against China. It is thus a long-standing task for China to safeguard 
its maritime rights and interests. Certain disputes over land territory are still 
smoldering. The Korean Peninsula and Northeast Asia are shrouded in instability and 
uncertainty. Regional terrorism, separatism and extremism are rampant. All these 
have a negative impact on the security and stability along China’s periphery.”  

o China heeft dus zelf ander soort perceptie dan de perceptie van de regionale 
hegemonie 

o Nadruk wordt gelegd op de instabiliteit en de bedreiging voor China 
o Defensieve politiek 

 
●  Citaat Chinese positie tav hegemonie en hegemonievorming: 

“China’s destiny is vitally interrelated with that of the world as a whole. A prosperous 
and stable world would provide China with opportunities, while China’s peaceful 
development also offers an opportunity for the whole world. China will unswervingly 
follow the path of peaceful development, pursue an independent foreign policy of 
peace and a national defense policy that is defensive in nature, oppose hegemonism 
and power politics in all forms, and will never seek hegemony or expansion. China’s 
armed forces will remain a staunch force in maintaining world peace.”  

o “Hegemonism and power politics”:  
▪ Verwijzing naar de VS. 
▪  Vanuit Amerikaanse hoek is het antwoord hierop dat deze woorden 

een werkelijkheid verbloemen waarin China zich inderdaad tegen 



“hegemonism” verzet maar dit wel doet door zélf actief aan “power 
politics” te doen. 
 Eén van de centrale elementen daarin wordt gevormd door de as 

die zich tussen China en Rusland aan het vormen is of die beiden lijken 
te vormen.  
 Meteen zitten we terug in een driehoekslogica maar dan in één 

waarin een sterker wordende band tussen China en Rusland als 
tegengewicht moet dienen voor de hegemoniale positie van de VS of 
als middel moet fungeren om die hegemonie actief te bestrijden.  

 
 
 

 
De sporen van een zich ontluikende Chinees-Russische as zijn al een tijdje geleden tot stand 
gekomen: niet verbazend als je kijkt naar de eerder aangegeven elementen die speelden in 
beide landen 
 
Zomer van 2001: twee belangrijke stappen door beide landen genomen 

● 11 juni 2001 oprichting van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
aangekondigd  

● 16 juli 2001: Vriendschapsverdrag tussen beide landen gesloten.  
o Beide akkoorden dateerden van voor de aanslagen van 11 september 2001 en 

vormden beide antwoord op de groeiende ergernis over wat als het 
Amerikaanse unilaterale hegemoniale gedrag werd gezien en waarnaar boven 
verschillende keren werd verwezen.  

● SCO:  
o Doelstellingen zijn breed breed zijn en de organisatie omvat meerdere 

lidstaten dan alleen de Volksrepubliek en Rusland 
o Maar kern ervan ligt in het objectief om een tegengewicht te bieden tegen de 

Westerse impact op het internationale systeem in het algemeen en de 
Westerse aanwezigheid en invloed in Azië in het bijzonder.  

 
● Het Vriendschapsverdrag van 16 juli 2001  

o Wordt wel eens vergeleken met het Vriendschapsverdrag tussen de 
Sovjet-Unie en de kersverse Volksrepubliek China van februari 1950 en een 
vergelijkbaar belang toegemeten  

▪ Maar er is een belangrijk verschil: in 1950 was China de “kleine” 
partner.  

▪ Dat was het in 2001 niet meer en sindsdien is Rusland eerder de kleine 
speler 

o Toch kwam het verdrag van 2001 er op Chinees aandringen 
▪ Chinees President Jiang Zemin die de idee ruim een jaar eerder door 

zijn buitenlandminister Tang Jiaxuan aan de Russische leiders had 
laten overmaken en er mee voor zorgde dat ze formeel in de 
conclusies van een Chinees-Russische topontmoeting in Dushanbe 
(Tadzjikistan) in juli 2000 werd opgenomen 

Sporen van een Chinees-Russische as 



o Voor beide partijen: bindmiddel gevormd door het gezamenlijke verzet tegen 
het Amerikaanse NMD/TMD aan de ene kant en de Chinese steun aan 
Poetin’s politiek ten aanzien van Tsjetsjenië als wederdienst voor de 
Russische steun aan de Chinese Taiwanpolitiek aan de andere kant. 

o Voor Rusland was het daarnaast bijzonder belangrijk dat China zich bereid 
toonde formeel te verklaren dat het afzag van elke mogelijke territoriale claim 
tegen Rusland (herinner grensconflicten) 

o Voor China toegang tot Russische militaire technologie als belangrijk element  
 

● De belangrijkste elementen in het Vriendschapsverdrag: 
o De belofte geen allianties met derde landen aan te gaan die de soevereiniteit, 

veiligheid of territoriale integriteit van de ander bedreigen of aantasten, noch 
de strijdkrachten van een derde partij tot het eigen grondgebied toe te laten 
met dat doel voor ogen  

o Overleg tussen beide landen wanneer een situatie ontstaat waarin de vrede 
en de veiligheid van één van de partijen wordt bedreigd of waarin de 
veiligheidsbelangen ervan in het geding zijn, dit met het oog op de eliminatie 
van die bedreiging (art. 9) 

o Het engagement zich niet te mengen in de interne aangelegenheden van 
andere landen (art. 11). 

o Het engagement om onderling samen te werken met het oog op het behoud 
van een globaal strategisch evenwicht en globale stabiliteit (art. 12).  

o De belofte dat beide partijen actief zullen werken aan de bevordering van de 
stabiliteit in de omringende gebieden van beide betrokken landen (art. 14). 

o De belofte onderling samen te werken, o.m. inzake militaire technologie, 
maar ook handel en economie, energie, ruimtevaart en op andere domeinen 
(art. 16, zie ook art. 7).  

o De belofte niet als eerste kernwapens tegen de ander te gebruiken en geen 
strategische kernraketten op elkaar te richten (art. 2) 

 
● Sinds de sluiting van dit verdrag zijn Rusland en China op tal van vlakken gaan 

samenwerken.  
o Regelmatig topoverleg  
o Organisatie van gemeenschappelijke militaire oefeningen in, waaronder – 

opvallend – in de Middellandse Zee tijdens de lente van 2015 en de Baltische 
Zee in de zomer van 2017  

● De afkeer van een wereldorde onder leiding van de VS speelt hier als bindmiddel 
alsmede de bereidheid elkaars strategische belangen niet te schaden en soms op zijn 
minst passief te verdedigen.  

o De sterkste indicatie daarvan wordt gevormd door de neutrale Chinese 
houding ten aanzien van de Russische annexatie van de Krim in maart 2014 

● Voor Rusland is de as enorm belangrijk, want is kleinere partner 
● Maar tegelijkertijd is Chinese economische invloed in de Russische grensgebieden 

aan het groeien, en dit zorgt voor een aantal spanningen 
● Reacties aan Europese en Amerikaanse zijde: 

o Zie citaat Merkel op Veiligheidsconferentie 2019 



▪ Indien China beslist om niet met Duitsland te willen samenwerken, 
ziet de situatie voor Duitsland er slecht uit 

▪ Conclusie: zal voor alle landen in de wereld zo zijn 
▪ Opvallend: Bondskanselier situeert de zwakten van Duitsland tov de 

VS en de Volksrepubliek China  
o Trump-politiek: “the great abdication” vanwege de VS 

 

De Israëlisch-Palestijnse kwestie 
BELANGRIJK IN HET VERHAAL 
1. Grenzen van Israël en Palestina 

A. Veilige grenzen (tegen militaire aanvallen, terror aanslagen en leefbaarheid!) 
 

Gaat over  
- Hoe Israel controle kan houden over buren: Syrië, Jordanië, Liban 
Israël zou een controle post kunnen instellen op de Mont Herman

op deGolanhoogte 
- Hoe de grens (beneden middenste balk) zou w getrokken omwille v
verzekering toegang tt meer v  Galilea en omdat de grens die er was
voor de zesdaagse oorlog, als men de grens daar zou trekken dan zou h

een grote nadeel vormen voor Jordanië en Syrië want dat meer is
ondertss kleiner gew en dus gn rechtstr toegang tt meer kan hebben 

 
B. Leefbare staten 
C. Problematiek vd Joodse nederzettingen 

2. Statuut v Jeruzalem 
3. Palestijnse vluchtelingen 

Problematiek ontst dr manier waarop Israel is ontst  
A. Terugkeerrecht 
B. Compensatierecht 

4. Toegang tot water 
Bijzonder strategische levensbron 

Israel vanaf de jaren 60 begonnen met aanleg v hele  
waterbevoorradingsinfrastructuur die water vanuit het meer moet afleiden nr 
de meest zuidelijk gelegen gedeelten v Israel 

 impact gehad op de vrg nr de oprichting van de PLO en het palestijnse
terrorisme dat daaruit is voortgekomen 

 

Verhaal oprichting Israel 
Tot WOI Gebieden maakten deel uit v Ottomaanse rijk 
Tijdens WOI Fr en GB een regeling, omdat v oordeel ontw op h slagveld aangeven da het

otto rijk in heel slechte papieren zit en dat drdr een verdelingsregeling vr het
otto rijk gepast zou zijn (was nt eerste keer dat het otto rijk verdeeld ging w) 

 
Op een moment dat BR proberen steun vd arabieren te krijgen in de oorlog tegen het
Ottomaanse Rijk door in de loop juli 1915 en januari 1916 in een briefwisseling tss de
britse ambassadeur in Egypte Sir Henry McMahon en geestelijke leider v Mekka



Husayn ibn Ali aan de Arabieren een staat vr die Arabieren te beloven in ruil voor de
steun  aan de BR tegen de Otto Rijk 
 

!!! In ogen Arabieren ziet men die belofte ook als oprichting v/e palestijnse staat 
 
Situatie Libanon eind 19e E = illustratie rivaliteit tss Brits en FR imperium 

Noord-Libanon bestuurd dr een vertegenwoordiger vd Maronitische christenen met
Franse steun 
het zuiden door de Druzen die de Britse steun genoten terwijl formeel Libanon nog
steeds een onderdeel was van het Ottomaanse Rijk 

 
SYKES-PICOT akkoord 
 
Om banden binnen de triple entente (rusl, fr, gb) verder aan te halen, een britse 
politicus/diplomaat Mark Sykes en franse dipl François Georges-Picot een regeling 
ttstandbrengen over een aantal belangr aantal invloedszones in het Otto Rijk voor hen en 
hun entente bondgenoten (ondertss ook Italië)  verdelingsregeling 

 
Russen geel 
Italië Groen 
GB Rood (Trans-Jordanië (Jordanië), Mesopotamië

(Irak)) 
FR Blauw (Syr/GrootSyrische gebieden) 
 
+ gezamenlijke controle over gebied rond Jeruzalem 

 
Jan 1917: GB verovert Jeruzalem: The Balfour declaration 

GB ijveren vr Joodse steun vr de strijd tegen het Otto R via  
de belofte van een Joodse national home door James Balfour (BR min BuZa) aan 
voorzitter Zionistische federatie in GB + met formele steun v FR en VS 
 
Declaration tt op vndg heel belangr!! 

Fragmenterisering Midden- Oosten rol in het verhaal! 
Islamitische wereld al eeuwenlang sterk verdeeld tss de Soennieten en Sjiieten 

 Sterke politieke verdeeldheid 
Nu: Saudi-Arabië (Soenni), Iran & Irak & Syrië (sjiitisch)  

 
Ambitie zionistische fed : in Palestina een Joodse staat oprichten 

WRM 
Joden in Europa blootgesteld aan systematische vervolgingen en vele
Pogroms  
(= gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen; etnisch, religieus of andere

soorten, vooral gekarakteriseerd dr de vernietiging v hun omgeving) 
 

Theodor Herlz w de politieke voortrekker vd oprichting van zo’n staat  
1897 eerste joodse wereldcongres georganiseerd 

  Belofte aan Joden EN Arabieren  



-- geheel van tegenstrijdige verwachtingen, de kiemen voor later conflict gezaaid 
Massale joodse migratie nr die gebieden 
Gewelddadige bostingen en aanslagen 

 
De oprichting van Israël en Eerste Israëli-Arabische Oorlog (1948 – 1949) 
Op het einde vd Shoah: niet alleen Joden ervan overtuigd dat ze een echte staat nodig 
hebben om hun eigen voortbestaan te kunnen vrijwaren, ook heel wat Westerse landen 
denken dat. 

Ook al besef dat dat niet zonder problemen zal gaan 
Aanv: Britten idee om Joodse staat in huidige Oeganda oprichten 

 
Interbellum Huidige palestijnse en Israelische gebieden onder formele beheer v GB 

1922 Volkenbondmandaat over die gebieden 
 MR GB beschouwt  het steeds meer als last , investeert er heel weinig in 

14 febr 1947: GB trekt zich terug uit gebieden , mandaat aan VN teruggeven 
WRM 

Context van heel veel aanslagen in die gebieden 
BVB aanslag v 22 juli 1946 op het Koning David Hotel in Jeruzalem,

aanslag op zetel vd Britse militairen en overheidsinstanties in Palestina 
 + Grote economische problemen GB  
+ de Arabische staten ontst en GB wil met die staten goeie betrekkingen  
 

VN commissie opgericht  
een soort verdelingsplan op poten zet, waarin die gebieden die hadden behoord tt
het Palestina mandaat w verdeeld tss de Palestijnen en de Joden  
DOEL = twee staten oprichten  
22 Nov 1947: Plan goedgekeurd 

 
 

Groene gebieden  
 nr Arabische, Palestijnse staat 

Lichtbruin  
 nr Israel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arabieren & Joden ontevreden! 
Arabische landen:  
Gebied verdeeld w, terwijl belofte v echte staat vr de arabieren  
 
Israel: 
Aard v grondgebied (heel versnipperd) + beperkte leefbaarheid vdat grondgeb 



 
AANSLAGEN 
Aantal terreuracties door de Joodse terreurorganisaties nam toe  

 Palestijnse vluchtelingenstroom op de been 
 
Ook vanuit Palestijnse zijde aanslagen, vooral met steun v Syrië  

 
Einde BR mandaat (15 mei 1948)  

Joodse politieke leider David Ben-Gurion beslist om h voortouw te nemen vr die
arabische landen, palestijnen en de rest vd wereld 

 
HOE in Tel-Aviv op 14 mei 1948: Israelische onafh uitroepen  

 
Israelische staat erkend dr VS (Truman):  

tegen het advies van George Marshall (min Buza) in 
 
Marshall van oordeel dat er eerst een akkoord tot stand moest komen dat een

langdurige stabiliteit in de betrokken gebieden kan garanderen 
Het snel erkennen zonder een akk zal alleen maar tot instabiliteit leiden 

 
Had gelijk --- Buurlanden v Israel nt akkoord  

15 mei : vallen binnen in Israel  
Vanuit Het NoordOosten Syrië 

Het Noorden Libanon 
Het Oosten Jordanië 
Het zuiden Egypte 

Maar veel weerstand vh IDF (Israelische leger) 
Zo breidt Israel eigen gebied met 30% uit (zie rechtse kaart vanboven) 
+Jordanië komt terecht op de Westelijke Jordaanoever (cis

jordanie) – wil gebieden behouden 
 
GEVOLGEN 
1. Staat Israel is gevestigd en zal blijven bestaan 

+ 
Problematiek vd Palestijnse vluchtelingenkampen (Jordanie, libanon, Syrië, Gaza) 
 
AL -NAKBA (de ramp of de catastrofe) 
De oprichting v Israel, de afloop oorlog 1948 dr de Palestijnen en Arabieren +

problematiek vluchtelingenkampen 
 

2. Jordanië blijft op westelijke jordaanoever  (dus ook jeruzalem), ookal gebied dr de VN
aan de Palestijnen toegewezen) 

 
Jordaanse koning abdullah 1949-50 onderhandelen met israel om israelishe

erkenning te krijgen van die jordaanse controle over de westelijke jordaanoever en 
Oostjeruzalem 
 



24 febr: Geheim politiek akkoord tss jordanie en israel 
Israel aanvaard dat Oost-Jeruzalem & Westelijke Jordaanoever bij Jord 

 
In Jordanie zelf nooit aanvaard en abdullah op 29 juli 1951 doodgeschoten  
= belangr sign vr andere arabische leiders dat onderhandelen met israel gevaarlijk is 

 
3. Egyptische koning als gevolg van nederlaag aan de dijk gezet in 1954  

 Gamal Abdel Nasser w egyptisch premier en in 1956 presi 
 
+ Gaza strook in Egyptische handen 

 
4. 1950 ts VS, Gb en FR – Tripartite akkoord  

Wann ze overgaan tt bewapening van die landen, dat ze die landen in gelijke mate
zullen bewapenen 
WRM de strategische situatie nt doen evolueren nr bep kant, tvv bep partij 
= erkenning dat sit inherent instab is en dat bewapeningsaanpak gehanteerd moet w
dat de situatie min of meer zal stabiliseren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 BELANGR CONFLICTEN  
1. De Suez-crisis 1956 

In israel groeiend ergernis tav Nasser  
 

WRM 1. Regelmatig vanuit de Sinai woestijn raids dr palestijnse terroristische
groeperingen 
Er bevinden zich daar (aan de grens met Israel) een paar palestijnse
terroristische kampen 

 
2. Nasser = prominent fig in arabische wereld – heeft zich ontplooid tt

een pan arabist (doelstelling heeft om een grote arabische staat in het
leven te voeren) 

 
Britten hebben controle over het Suez-kanaal, met name de doorgang
door het Suez-kanaal zone 

1954: GB beslist om zich uit die zone terug te trekken 
 

Nasser strategisch voordeel dr controle over kanaal 



 
Israëlieten proberen via activ die door de israelische geheime 

diensten de politiek situatie in egypte te destabiliseren om daarmee de 
Britten argument geven toch in die zone te blijven  

 
 Egyptische leiders ontdekken dat en maken dat publiek 

+ Nasser gaat op zoek nr wapens bij SU 
 

Sept 1955: David Ben- Goerion denkt aan de nood oorlog starten vooraleer
egypte  dat doet 

 
REDENERING: Israel moet vermijden dr te wachten en dr die sovjet

wapenlevering, egypte zich zodanig zou kunnen versterken dat
h israel zou kunnen overtreffen 

 
HOE Israel: wapens verkrijgen via de Fransen – Fr schendt dus

tripartite akkoord 
 

WRM? 
In 1954 opstand in Algerijnse gebieden tegen de Fransen en
opstanden gesteund w dr Nasser  
 

VS: Poging aanv Nasser van bij de SU weg te lokken door beloftes
te doen over steun die zal w geg aan de bouw v/e dam op de nijl,  
de Asoeandam 

grootse irrigatieproject in Nijldelta dat Egypt katoenprod enorme 
boost zou geven 
 

Mei 1956: Nasser erkent VCH = voor VS bijzonder problematische 
 

WRM DOET NASSER DAT? 
Op versch paarden wedden als de wapenlevering uit SU stopgezet w 

 
Was de verwachting dat komende bezoek v Chroesjtsjov aan Londen
gepaard zou gaan met een mededeling vd SU dat die wapelevering
stopg zou w 

 
ZO ook: Militaire alliantie gesloten met Saudi-arabië, Yemen en Syrië 

Juli 1956: VS trekt steun vr Assoeandam in 
 

Conclusie Nasser:  
Egypte moet zelf geld binnenhalen dr krijgen van degenen die gebruikmaken van het 
Suez-kanaal 
+ moet belangr gebaar stellen om de Arabische wereld tonen dat Egypte onder zijn 
leiderschap zich nt zal laten intimideren dr Westen 

 
26 juli 1956: toespraak Nasser: Aankondiging nationalisatie Suezkanaal 



 
Betekenis vd lach op h gezicht v Nasser wann hij die nationalisatie aankondigt,
w veel getoond op de Arabische televisieschermen 
 
Citaat (‘Le fait est inuï’) 
- Symbolische betekenis,  Versterkte prestige v Nasser in Arab wereld 
- MR evenzeer een geschenk uit de hemel voor David Ben Gurion 

Nu heeft hij FR en GB als bondgenoten  
 
VS (Eisenhower) Besef dat FR-BR aanval op het Suez-kanaal reeël w, zoeken nr

oplossing: Internationale controle over kanaal vastleggen 
 
Begin Okt 1956: een plan over de internat controle over het kanaal aan de VN VR voorgelegd  

Weigering Nasser,  veto SU 
 
Fransen beslissen resoluut om Israel actiever te gaan steunen, nemen voortouw in 
onderhandelingen 

Geheim akkoord in Sève frankrijk 23-24okt 1956 
FR en GB zullen luchtaanvallen uitvoeren op Egyptische luchthavens en op dat
moment Israel een open aanval zal uitvoeren op de Sinai  

WRM? Willen meer gematigd regime in Egypte 
  
29 Okt 1956 :  Aanval 
Israel start aanval, vallen binnen in Sinai, FR en GB starten mee de

bombardementen op de Egyptische luchthaven  
 op een week tijd kan israel aan het kanaal geraken 

 
 
Dan: GB en FR gedragen zich alsof ze niet hadden samenspant met israel mr
Kanaal gwn willen vrijwaren 
Wann israel aan 16 km vh kanaal, FR en GB ultimatum aankondigen waarin
geeist w dat de troepen vd beide partijen zich terugtrekken op een afst van
16km van dat kanaal 

 
 
VS: Voorstel resolutie in de VN VR waarin de beeindiging vijandigheden w geëist 

Fr & Gb gebruiken hun veto  
VS: de Uniting for peace resolution gebruikt 

 (Zie koreaanse oorlog)  
Veroordeling Frans-Brits-Israëlische acties +eis onm staakt-het-vuren  

MAAR aan Israel de vrije doorvaart dr de straat van Tiran aanbiedt 
Onder Nasser had Egypte die doorgang geblokkeerd  
 

FR & GB: Tegen de Amerikaanse geest in starten ze een expeditie in de kanaalzone 
MR BR staken aanval, FR daarna ook 

WRM In GB veel discussie over gang van zaken en de manier
waarop regering de zaak aanpakt (Regering van Anthony Iden) 



 
+ Finan crisis in GB, dringend steun nodig vh IMF,  
VS in dat  fonds een beslissende stem en weigert steun te

geven vooraleer Gb militaire acties  stopt  
 
+ SU dreiging om raketaanvallen uitvoeren op de Britse en FR
troepen in kanaalgebied 

 
 Terugtrekking FR en GB

Terugtrekking Israel uit de Sinai 
Onderhandeld over installatie van VN-troepen (UNEF) aan de

Egyptische zijde vd grens tss Egypte en Israel + dat 
straat v Tiraan geopend zal blijven 
 

CONCLUSIE SUEZCRISIS 
- Verhoging prestige van Nasser in Arabische wereld aanzienlijk  
- GB & FR afgang van jewelste 
- Voordelig voor ISRAEL WANT: Militaire slagkracht kunnen tonen 

Straat van Tiraan is gedeblokkeerd 
Fransen militaire steun aan Israel 

(mog ook vr nucl progr) 
- Tss ISR en EGYPTE UNEF (VN vredesmacht) geïnstalleerd 

 

2. De Zesdaagse oorlog 1967 

AANLOOP: Nasser, water, Syrie 
A. Nasser 
Prestige versterkt dr de Suez-crisis, dat voedt Nasser in zijn Pan-Arabische projecten 
Aantal ervan mislukken  

– mist econ slagkracht 
-- de regionale en sektarische verschillen tussen de Arabische volkeren 
 

B. Water 
Israelisch starten begin ’60 aanleg reeks kanalen, bouw v waterbevoorradingsstations die 
water uit het meer v Galilea moet afwijken nr de zuidelijkere gebieden van Israel  

=  groot probl vr de benedenloop van Jordaanrivier  
Ergernis groeit in Syrie, Jordanie, Palestijnen  

 
- Palestijnen: 1959 eigen beweging opgericht die de belangen Palestijnen wil
verdedigen =  al-Fatah 

Yasser Arafat  neemt voortouw in die beweging 
 

- 1964: Nasser PLO ( Palestijnse bevrijdingsorganisatie) 
Opgericht als overkoepelende organisatie die de belangen claimt te
vertegenwoordigen van alle Palestijnen (al fatah = beweging in PLO) 

 
DOEL Palestijnse beweging onder controle houden 
MAAR Beleid t.a.v. Israël door de Palestijnen als te zwak gezien  



 
⇨ Yasser Arafat richt zich tot  Ba’athregime in Syrië.  

politieke ideologie die de Arabische natie wilde laten
heropleven zonder inmenging van imperialistische machten en zich 
opwierp als radicaler dan Nassers pan-Arabisme 

 
- SYRIE: voortdurende spanning met Israel 

WANT  
de gedemilit gebieden (= grensgebieden tss israel en zijn buurstaten)

waarover als onderdeel van de wapenstilstandsakkoord v 1948-49 was bep dat 
gedemil zouden w gevormd  

 Kibbutz (joodse landbouwnederzetting) gaan gronden cultiveren 
 

⇨ Ergernis -- gaan militaire acties ondernemen in die zones 
Israel reageert met militaire acties tegen betrokken landen 
omdat syrie het voortouw neemt in die milit  

 
Syrië sluit defensief verbond met Egypte in nov 1965 

 
Apr 1967 situatie tss Syrië en Israel begint te escaleren: Egypte 
in verhaal mee getrokken 
 

 Nasser vraagt dat UNEF troepen in Sinai woestijn zich
terugtrekken ( VN aanvaard eind mei 1967) 

Nasser blokkeert straat v Tiran 
 

5juni: Verrassingsaanval op Egyptische luchthavens + 
Jordaanse en Syrische luchtbasissen. 
+ valt binnen Sinai, Westelijk Jordaanoever, Golanhoogvlakte 

(in jeruzalem w het echt een stadsoorlog) 
VS: Steunt staakt-het-vuren resolutie in de VN VR + vloot gaat nr Middellandse Zee 

 
10 juni: ISRAEL aanvaard staak-h-vuren, mr behoudt wel betrokken gebieden 

 controle over 
- Golanhoogte 
- Westelijke Jordaanoever 
- Oost-jeruzalem 
- Gaza 
- Sinai 

= PROBLEMATIEK VD BEZETTE GEBIEDEN actuele vraag!!! 
Als men de Israelische staat aanvaard, moet Israel zich uiteindelijk 
terugtrekken uit deze bezette gebieden nr de grens die bestond op 4 juni 
1967? 
 

VN beslist resolutie goedkeuren: RESOLUTIE 242 
- ISRAEL moet zich terugtrekken binnen grenzen v voor 4 juni 1967 



- Voorziet in soort van ruil: teruggeven vh bezette land tegen veilige enerkende
grenzen 

 
CONSEQUENTIES 
1. SU kiest resoluut de kant vd arabische landen + wapenleveringen 
2. Nieuwe golf v Palestijnse vluchtelingen richting Jordanië 
3. Nieuwe impuls aan Palestijnse terrorisme (incl PLO) erop gericht de

kwestie Palestijnen en de bezette gebieden bovenaan h internationaal
agenda plaatsen om de grootmachten uit die periode te dwingen een
opl problematiek te zoeken 

 
PLO in 1969 onder controle v Arafat 
groeit in Jordanië uit tot staat-binnen-de-staat, een situatie die koning
Hoessein in 1971 niet langer duldt, verdrijft PLO tijdens de ‘Zwarte

September’. Daarop vestigt de PLO zich in Libanon (infra).  
 

 
4.  VS nu helemaal kant van Israel, terwijl ervoor evenwichtig opl probeerde 
zoeken 

  
5. FR zal banden met Israel verbreken  

 
6.  Aan Arabische zijde niet tot rechtstreekse dialoog met Israël bereid. De 
vernedering = te groot + beseft elke leider dat onderhandelingen met Israël 
politieke zelfmoord zou betekenen 
 
 

3. Jom Kipoeroorlog 1973 
1970 Nasser sterft, opgevolgd dr Anwar El Sadat:  van oordeel dat banden met de SU Egypte 
niet veel heeft opgeleverd  

DUS: 1972 – SU nr huis sturen (20 000 sovjets) 
Hoop op steun VS, dat VS Israel onder druk zal zetten om zich uit kanaalzone terug te
trekken:  zonder resultaat 

 
 Anwar beslist om oorlog te voeren met Israel, mr wil steun vd SU 

SU maar bereid steun te geven wann Egypte daarvoor voldoende  steun krijgt in de
Arabische wereld 
WANN Steuntoezegging van Syrië 

Saudi-Arabië belooft olie-embargo afkondigen tav elke staat die Israel
in die oorlog zou steunen 

SU bereid massaal wapens te leveren 
  

 Groepje v bondgenoten groeit met Jordanië, Irak, Marokko 
 
6 Okt 1973: Feestdag vr de Joden ‘Jom Kipoer’: Egyptenaren en Syriërs vallen binnen 

Israel w teruggedreven uit de Golanhoogvlakte, uit de Sinai woestijn 
Eerste Israelische  lucht tegenoffensief mislukt 



 
Israel probeert beroep te doen op de VS: vragen wapens  

VS Aanv wil dat niet echt doen 
Wil snel wapenstilstand om een olie-embargo te vermijden 

WANT Afh v VS aan het ruw petroleum uit Saudi-arabie  
 
ISRAEL: wacht niet op Amerikaanse wapenleveringen, gaat nt in op vrg staakt-het-vuren  

 start militaire tegenactie tegen syrie 
Onverwacht succesvol: israelische troepen kunnen tot 10km v Damascus gaan 

 
Ondertss Amerikaanse wapenlevering Israel,  

Sovjet wapenlevering aan Arabische bondgenoten 
 ontw zich soort wapenwedloop in het Midden-Oosten tss VS en SU 

 
Israelieten dankzij wapens snel doorstoten door het Sinaiwoestijn, het Egypt leger

terugdrijven, het Suezkanaal oversteken, h Egyptische leger (het derde
leger) omsingelen 

 
Arab landen olie-embargo tegen VS , europese bondgenoten en Israel 

Oliemarktprijzen verviervoudigen 
 
Henry Kissinger gaat samen met SU op zoek nr een staakt-het-vuren 
 
In de VN veiligheidsraad RESOLUTIE 338: vraag nr staakt-het-vuren + uitvoering resolutie 242 
+ wil conferentie bijeenroepen met dat doel 

Moshe Dayan (min defensie israel): weigert resolutie 38   VS boos 
Ariel Sharon : wil soldaten v Egyptische leger als krijgsgevangenen wil behouden 

VS dreigt met stopzetten wapenlevering aan Israel + Bresjnev stelt voor aan VS om 
gezamenlijk een expeditieleger nr het Suezkanaal te zenden om derde leger te ontzetten en 
Anwar de vernedering te besparen 

VS geweigerd  Sovjets dreigen met inzet atoomwapens  VS aankondiging van een
wereldwijd nucleair alarm  SU trekken dreigement in 

 
Kissinger begint aan ronde pendeldiplomatie 

- Boodschap aan Egypte en andere Arabische landen: alleen de VS is in staat om Israël
te overtuigen om zich uit de bezette gebieden terug te trekken. MAAR  kan slechts als
olie-embargo beëindigd w 

 
(PLO steeds meer als vertegenwoordiger Palestijnse volk erkend – VN kende

Palestijnse volk de onmiskenbare rechten 
Toespraak Arafat vr de VN alg vergad: waarschuwing om hem niet te forceren

de olijftak die hij meebracht te laten vallen ) 
 

- de boodschap aan Israël dat de VS Israëls enige bondgenoot is op het wereldtoneel. 
(verkiezingen 1977 brengen vr het eerst Likudregering aan de macht in Israel olv

Menachem Begin) 
 



Verslechtering relatie Egypte en SU  
Kissingers intense ‘shuttle diplomacy’ tussen Egypte en Israël in de daarop volgende 
maanden levert resultaat op 
 

REGELING TSS EGYPTE EN ISRAEL:  
allebei terugtrekken achter bepaalde lijnen in de Sinaiwoestijn, waartss de  twee

troepen vd UNEF w geinstalleerd + heropening straat v Tiran + terugzending v
krijgsgevangenen  

 
= EINDE JOM KIPOEROORLOG 
 
Voorjaar 1974: olie-embargo opgeheven + terugtrekkingsakkoord bereikt over de 
Golanhoogvlakte, waar VN blauwhelmen w gestationeerd 
 
BELANG OORLOG 
Confronteert Israel aan het feit dat het vanuit een strategisch oogpunt zich in een  
vrij kwetsbare positie bevindt = ISRAELISCHE PERCEPTIE OM ZIJN VEILIGHEID 
 

WRM Israelisch grondgebied binnen grenzen van die 4juni, onhoudbaar voor
veiligheid van Israelische staat  
 
Sinai: Israel van mening dat ze hebben overdreven – vanuit strategisch

perspectief beter om zich terug te trekken vanuit  woestijn 
 
 Anwar in nov 1977 Jeruzalem bezoeken  
Sept 1978 onder impuls Jimmy Carter onderhandelingen gestart in Camp David  

(=buitenverblijf v presi in Maryland) 
De israelische EM Begin en Anwar voeren onderhandelingen+  bereiken akkoord  
 

26 MAART 1979 De Camp Davidakkoorden ondertekend: bevat twee akkoorden 
1. Kaderakkoord vr een opl Palestijnse kwestie 

Tijdens overgangsperiode v 5jaar zal w onderhandeld aan vrgstuk v
Palestijnse autonomie obv VN Res 242 

2. Israelische terugtrekking uit Sinai woestijn + normalisering vd betrekkingen
tss Egypte en Israel (elkaar diplomatiek erkennen) 

 Uitsluitend echt het tweede akkoord w uitgevoerd  
 

  
1982: Israeliërs volledig teruggetrokken uit de Sinaiwoestijn 
Prijs die Egypte betaalt bij de regeling is zwaar 

6 okt 1981: Anwar tijdens militaire parade in Caïro w doodgeschoten 
Velen in Egypte en arabische wereld interpreteren akk met Israel als verraad 
Egypte geraakt voor lange tijd volledig geïsoleerd in Arab wereld (Uit de Arab
liga gezet) 

 
+ Israelischer zetten kwaad bloed in de Arabische wereld en PLO 

Afkondigen juli 1980 v eeuwig en ondeelbare hoofdstad v Israel Jeruzalem 



Terwijl PLO Oost-Jeruzalem claimde als Palestijnse hoofdstad 
Annexatie dr isreal vd golanhoogvlakte (gebied dat uitgemaakt werd v Syrie in
de zesdaagse oorlog) 

  
CONCLUSIE Camp David akkoorden niet veel fundamenteel veranderd 

 

PERIODE NA CAMP DAVID AKKOORDEN 
Het Vredesproces 1993- 1999 

Niets over Palestijnse autonomie gebeurd 
 
’80: instabiliteit in die gebieden groeit:  in 1987 Intifadah 

= grote opstand in de palestijnse gebieden tegen de israelische veiligheidstroepen en
tegen de joodse nederzettingen in die gebieden 
- Geeft aan dat situatie in palestijnse gebieden quasi onhoudbaar is + PLO

greep op deel bevolking (vral jongeren) verloren 
 confrontaties met de Israelische troepen vallen er veel doden  Maakt

situatie heel erg instabiel 
 
In die context dat conclusies uit de Golfoorlog van 1990 zullen w getrokken 

 Breekt uit door inval van Irak 2 aug 1990 in Koeweit 
VS antw:1.  In samenspr met Saudi-Arabie meer dan 200 000 soldaten

gezonden naar Noordelijk deel van S-A  
2. Amerikaanse regering (periode van eerste Bush) coalitie 

gevormd waartoe heel wat Arabische landen  behoren 
   3. Militaire tegenreactie v Irak in jan – febr 1991 

 Leidt tt verdrijving van Irak uit Koeweit: Bush beslist om het
 

daarbij te laten en dus niet naar Bagdad te trekken om daar
Saddam Hussein zelf ten val te brengen  

 
Tijdens korte oorlog probeert Saddam Hussein de coalitie te breken dr Scud raketten af te 
vuren op Israel  

 VS zal Israel helpen bij ontw v afweersystemen + maakt aan VS duidelijk dat ontw in
de Palestijnse gebieden een risicofactor vormen 

 
WANT elke leider in het midden-oosten kan de Palestijnse kwestie misbruiken 
Bv Hussein: dr het afvuren van die raketten, had eig gehoopt op Israelisch aanval op
Irak, zou vr gevolg hebben gehad dat Arabische landen in coalitie met Irak aan het
vechten zouden zijn tegen een ander arabisch land. Quasi onmog.  
DUS dat was bedoeling v Hussein  coalitie tegen Irak verbreken 
 

CONCL in Washington DC: men moet Palestijnse kwestie oplossen 
 Stappen gezet tt org v conferentie rond deze kwestie, met de hulp EG 

Israel beslist aan conferentie deel te nemen (want dankbr vr VS hulp tegen
raketten) 
 

In madrid okt 1991  



 
Niet gemakkelijk vr de betrokken partijen want bvb voor israel zijn

onderhandelingen met de PLO onaanvaardbaar (zelfs wettelijk verboden) 
 
DRM voor de betrokkenheid van de Palestijnen aan die conferentie moet er

een heel apart formule bedacht :  
Niet met eigen delegatie participeren, mr wel dat aantal Palestijnen
die geen lid zijn van de PLO w opgenomen in de Jordaanse delegatie  

 
 Onderhandelingen heel weinig resultt 

WRM  
1. h vinden v/e oplossing voor zo’n conflict is verre van evident en

niet de meest succesvolle formule is 
2. men beseft wel dat onderhandelingen met de PLO zullen

gevoerd moeten w om tt een oplossing vr deze kwestie te
kunnen komen 

3. Vooral heel discrete onderhandelingen nodig  
4. men ziet vr een stuk dat onderhandelingen tt een succesvol
einde te komen met israelische regering v dat moment heel
moeilijk zal zijn 

GEVOLG 
Heel discrete onderhandelingen gestart via bemiddeling dr aantal Noorse academici tss 
Palestijnse en Israelische academici in Oslo  HET OSLO PROCES  
 
Israël in juni 1992 een Labourregering aantrad o.l.v. Yitzak Rabin opende dat hoop op een 
deblokkering van het vredesproces.  
 
Aan Israëlische zijde premier Yitzhak Rabin en buitenlandminister Shimon Peres 
Aan PLO zijde PLO-leider Yasser Arafat en Mahmoud Abbas 
 

 1993-1995: Oslo-akkoorden 
 
1. Beginselverklaring (13 sept 1993) 

de hoeksteen waarin een reeks principes voor het verdere vredeproces w
vastgelegd. Stapsgewijze aanpak voorgesteld: er was voorzien in een
interimfase van 5 jaar om een deel van de bezette gebieden onder de
Palestijnse Autoriteit te brengen, nadat het Israëlische leger zich uit een deel
van de Westelijke Jordaanoever en uit het grootste deel van de Gazastrook
zou terugtrekken. 
Later zouden onderhandelingen w opgestart over definitieve status Palestijnse
gebieden 

 
 

2. Gaza-Jericho Akkoord ( 4mei 1994) 
Ondertekend in Washington DC: drie figuren die daarin rol hebben gespeeld
zullen de Nobelprijs vr de vrede winnen  
- Yitzak Rabin - Yasser Arafat - Shimon Peres  



 
3. Interimakkoord (28sept 1995) 

- bijkomende gebieden -o.a. Bethlehem- aan Palestijnse Autoriteit
overgedragen 

- afspraken gemaakt over te organiseren verkiezingen en verdere
terugtrekking van het Israëlische leger 

 
BELANGR AAN AKKOORDEN 
- Israel en PLO zullen elkaar erkennen  (al in het eerste akkoord) 

 
- Dan voorzien in interimfases binnen de welke palestijnse kwestie zou moeten

w uitgeklaard (definitieve regeling totstandbrengen) 
 tijdens die fases een aantal belangr stappen in de Palestijnse gebieden

gezet, door de oprichting v/e palest autoriteit die moet instaan vr het beheer
v delen vd betrokken gebieden  

 
- in het interimakkoord voorzien dat er voor die palestijnse autoriteit ook

verkiezingen zullen w georganiseerd in de loop v januari 1996 
-- Gewonnen dr Al Fatah (beweging v arafat), arafat komt zelf aan

het hoofd vd palestijnse autoriteit komen te staan  
- Voorzien in de controle vd Palestijnse autoriteit over Gaza  en dan w er

hybride formule tot stand gebracht voor de westelijke jordaanoever  
 

 op westelijke jordaanoever drie versch types van gebieden gecreerd  
A-gebieden: Palestijnse autoriteit bvgdh over alle binnenlandse
aangelegenheden die daar moeten geregeld worden 
B-gebieden: Palestijnse aturoriteit ook bvgd, behalve voor de
binnenlandse veiligheid blijft onder bvgdh IDF (israel)! 
C-gebieden: Volledig onder controle Israel 

 
  Voor deze gebieden blijft Israel bvgd voor de buitenlandse

bvgdh, bescherming joode nederzetting en bewaking vd
grensovergangen 

 
! MAAR DRDR enorm veel check-points geïnstalleerd doorheen deze

gebieden: Palestijnen voortdurend gecontroleerd 
BLADZIJDE 121 5.4. 
Binnen deze context gaat men opzoek naar een definitieve regeling 

 Die zoektocht zal vrij snel een aantal klappen krijgen 
1. 4 nov 1995: Hitsacrabim (??) tijdens een toespraak in Tel aviv w doodgeschoten, in
zijn plaats komt shimon peres als israelische EM. Hij krijgt probl in Libanon en zal

daar militaire actie opzetten die to gevolg heeft dat een bombardement op een dorpje in 
lib 10doden slachtoffers maakt  Peres verliest zo de steun van een aantal van zijn 

kiezers in de aanloop naar de verkiezingen mei 1996 
 

Verkiezingen gewonnen door Likud partij  Netanyahu voor het eerst
premier geworden van een regering waarvan het voortbestaan mee afh is van



een aantal orthodoxe partijen die hun steun voor een stuk vinden in de versch
nederzettingen die ook op de Westelijke Jordaanoever zijn gevestigd  (+-250
000 inwoners) 

 
GEVOLG een regering die fundamenteel niet bereid is veel teogevingen te

doen 
 

2. Veel zelfmoordaanslagen: dr nieuwe radicale Palestijnse bewegingen ‘Hamas’ en
de ‘djihad’ – gaan helemaal niet akkoord met vredesproces en namelijk feit dat PLO
Israel al heeft erkend 

 
 Soort v patstelling  

Volgens reg v Netanyahu: Palestijnse autoriteit veel meer doen tegen
die aanslagen + dr Israel represailles uitgevoerd in de Westelijke
Jordaanoever, in Gaza  in antwoord op die aanslagen  dat voedt

nieuwe aanslagen, voedt populariteit vd Hamas op westelijke
jordaanoever 

 er kunnen amper bijkomende stappen gevoerd worden in dat
vredesproces  voedt opnieuw frustratie aan de Palestijnse zijde en
de betrokkken aanslagen en dat is het recept voor het volledig
vastlopen vh volledig proces 

 
3. Snelle afname legitimiteit vh vredesproces in 1998-99 door :  
bouwplannen ondernomen dr israel in Haroma (gebied in stuk tss jeruzalem en
Betlehem) 

+ in dezelfde periode ook aanslag gepleegd op een synagoge in Hebron (stad
waar aartsvader Abraham begraven ligt) 

 
= grote frustratie voor Bill Clinton: probeert dat alles toch tot succesvol resultaat te
brengen 

Vooral omdat Arafat heeft gezegd dat hij op het einde van die vijfjarige
periode een Palestijnse staat opgericht zou uitroepen 

 
VREES = het zal problemen alleen maar groter maken 

 
 Bill Clinton zal h initiatief nemen tt het bijeenroepen van Yasser Arafat en Ehud

Barak  
op Camp David in zomer 2000 (laatste maanden presidentschap Bill Clinton: wil

doorbraak) 
 zullen uitdraaien op een mislukking 

WANT lange onderhandelingen 
Voorstel door Barak: moet definitieve regeling voor de betrokken

gebieden voorzien over h palestijnse grondgeb en over Jeruzalem 
 

- Voorgesteld dat Palestijnse autoriteit het beheer v islamitische
heilige plaatsen in Oost-Jeruzalem ( de Al -Aqsamoskee)
verkrijgen 



 
- 1/3 v Jeruzalem toewijzen aan Palestina + aantal stukken buiten

dat oorspr Jeruzalem :samenbrengen opdat h soort v hoofdstad
zou kunnen vormen voor een Palestijnse staat  

 
- Voor het overige een regeling gesteld waarin de Palestijnse
staat zou  bestaan uit vier componenten :  

     1. Gazastrook 
     2.  Drie blokken gevormd op de westelijke jordaanoever 
     Versnipperde Palestijnse Staat  

 
- Controle over de watervoorraden zou in Israelische handen
blijven 

 
Yasser Arafat weigert voorstel 

- Vond verkregen stukjes oost-Jeruzalem te weinig om pol
verdedigb te zijn, omdat het stukje over die heilige islamitische
plaatsen zich eig gwn binnen de dr Israel gecontroleerde delen
zou bevinden + arab wijk deel blijven uitmaken vd dr israel

gecontroleerde delen 
 

Onderhandelingen stoppen, ook omdat Ehud Barak aangeeft dat dit het
maximum is wat hij kan voorstellen 

 situatie w moeilijk drdat oppositieleid in israel ariel sharron (was
commandant vd israelische troepen die het derde egyptisch
leger hadden omsingeld in de Jom Kippoer oorlog + min v
defensie ) omdat die de Al-Aqsa moskee, of tenminste die
haram al shariv (?) 

Zorgt vr manifestaties in de oude stad in Oost-jeruzalem + golf
v geweld breekt uit op het westelijk jordaanoever 

 
WRM doet hij dat? 
- wil situatie laten escaleren in de aanloop nr de verkiezingen in
de periode waarin Yasser Arafat die onafh vd Palestijnse staat
wil uitroepen (wat hij uiteindelijk niet zal doen) 
 

Ultieme poging Bill Clinton: in Egypte in okt 2000 – mislukken 
Proces loopt definitief vast WANN Ariel SHarron de verkiezingen wint en EM wordt 

WRM hij gelooft in de unilaterale aanpak 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SLIDE:  Eerste deel: handelt over ontw die zich in israel zelf voordoen (unilaterale israelische
handelingen) 

- wie op welk moment als israelische premier aantreedt = niet onbelangrijk 
Zowel Sharron als Olmert waren voorstanders vd unilaterale aanpak 
Olmert volgt sharron op in 2006 tgv beroerte sharron 

 
2010: Netanyahu (kort na aantrede Obama) 
Obama: had grote ambities  in dit hele verhaal, mr zal snel tegen een
realiteit aanbotsen en waarbij de snel verziekende relatie tss
Netanyahu en Obama een belangrijke rol zal gaan spelen 

- Bij dat unilaterale aanpak zullen een aantal elementen een belangrijke rol
spelen 

1. Bouw v/e beveiligingsmuur, nog voor het aantrede van Sharron van
start zou gaan, maar die gaat geïntensifieerd worden tijdens en
na periode v Sharron 

2. terugtrekking Israel uit Gaza strook (aug 2005): brengt niet de
verhoopt stabiliteit met zich mee  daaruit aantal conclusies
getrokken dr Netanyahu 

Israel zal zich proberen te verdedigen via operationalisering vd
Iron Dome vanaf 2011: zal belangr strategisch voordeel geven
aan Israel (in verhaal israel en gazastrook) 



 
Tweede deel: ontw die zich voordoen in de relatie tss palestijnen en isrealischen en

de internationale gemeenschap (centrale rol VS, behalve beirout verklaringv
uit arabische liga) 
- Rood = serieuze escalatie van geweld 

Meeste van die zaken hebben met Gaza te maken  versch
confrontaties tss israel en de hamas rond de gazastrook 

 
Een aantal van die confrontaties zijn gwn oorlogen die uitbreken en die

draaien ook voortdurend rond hetzelfde:  
 

de economische isolering vd gazastrook o.a. omwille van de
Gazablokkade (=beperking vd toegang van uit  de gazastrook) 

 voedt voor een stuk het extremisme 
 

WRM BLOKKADES 
Afgekondigd omwille van de zelfmoordaanslagen die vanuit de
gazastrook w opgezet 

De lokale rakettenbouw in gaza, en het feit dat afgevuurd w op israel 
= soort v actie-reactie verhaal 

 
Duidelijke veel meer slachtoffers aan Palestijnse kant  doet vragen
oproepen over h disproportionele karakter vd israelische militaire

aanvallen 
O.a. dr de VN 

 
Derde deel: ontw in de palestijnse gebieden zelf 

- Positie vd Palestijnse autoriteit onder de leiding van Al Fatah enorm onder
druk gezet  Yasser Arafat verliest voor groot stuk zijn greep over de
gebeurtenissen, dat zal aanleiding geven eind 2001 tt enorme escalatie drdat
israel in de loop v 200 een beleg zal uitvoeren v Ramallah (de plaats waar de
palestijnse Autoriteit is gevestigd) 

 
GEVOLG Yasser Arafat opgesloten in Ramallah 

- Arafat in die periode heel ziek: nov 2004 sterft 
Opgevolgd door Mahmoud Abbas (jan 2005 aantrede), mr het gezag v
al fatah zal in westelijke jordaanoever enorm aangetast zijn 

 geeft in Hamas enorm veel ruimte om zijn populariteit in die
gebieden verder uitbouwen 

 
Verkiezingen georg (onder am druk) jan 2006: Door Hamas gewonnen 

 toenemende confrontatie tss Hamas en Al Fatah en uiteindelijk
splitsing bestuur palestijnse gebieden tss Al Fatah en Hamas 

beheer Gaza – hamas 
beheer westelijke jordaanoever – al fatah 

 



- reeks v akkoorden ondertekend onder impuls van Saudi-Arabië, de
opeenvolgende Egyptische regeringen om Hamas & Al Fatah tot een soort

vergelijk te brengen, mr in de praktijk 
Bv. Febr 2007 Mekka akkoord  (S-A)– zal op mislukking uitdraaien 

 2011 Caïro akkoord (Egypte) – mislukking 
Fatah-Hamas cairo akk 2017 – laatste akk 

 
WRM investeren ze in die akkoorden:  

Willen invloed v Iran op Hamas verminderen 
 Unilateralere aanpak israel, ontruiming Gaza strook, verdeeldh ts Al Fatah

en Hamas  w heel moeilijk om akkoorden te sluiten tss Palestijnen en Israel 
 

Vredesproces gaat helemaal teniet 
 
 
DE BEIROUTVERKLARING maart 2002 

Verkl vd Arabische liga 
Goedgekeurd in een periode waarin twee zaken aan het gebeuren zijn 

 
1. Escalatie vh geweld  in de betrokken gebieden 

(zie israelische blokkade van Ramallah) 
2. Am regering (bush) in toespraak algemene vergadering VN nov 2001 (na

aanslagen 9/11) 
-- heeft het over een twee-staten oplossing: Israel & palestina 
Up in resolutie 242 vd VN veiligheidsraad 

Bevat deze componenten 
1. Landen v arabische liga bereid zijn staat israel te erkennen
(=onvoorstelbare toegeving) 

WEL ONDER AANTAL VW 
- terugtrekking israel uit bezette gebieden in uitvoering van de

resoluties 242 en 338 van de VN veiligheidsraad (ook uit
Libanon) 

- Israel aanvaard een soeverein en onafhankelijke palestijnse
staat, MET Oost-Jeruzalem als hoofdstad, afgaande op grenzen
4 juni 1967 
- Rechtvaardige opl bekomen voor de palestijnse vluchtelingen 

 
 overeenkomst over Pal vluchtel moet gebaseerd w op

resolutie 194 vd Algemene vergadering VN 
 
11 dec 1948 (11e paragraaf) 
- terugkeerrecht 
- compensatierecht  

Initiatief voor verkl genomen dr Saoedische Kroonprins Abdullah 
WRM Besef in Saudi-arabië dat duurzame oplossing maar mogelijk is mits een

aanvaarding vh feit dat staat Israel zal blijven bestaan  
 



UNILATERALE AANPAK dr Sharron & Olmert 
A. Vertrekt vanuit redenering dat Israel zich in de positie bevond dat het zich kon

permitteren zich unilateraal uit een aantal gebieden te trekken  dus militair sterk
genoeg om de gevolgen van een unilaterale aanpak te kunnen opvangen 

 
B. Unilat terugtr zou vr een deel vr stabiliteit zorgen en de kosten vd bestaande 

situatie zou = kunnen milderen 
 
C. Met een unilat terugtrekk israel niet zou nt moeten onderhandelen met de
Palestijnen, m.a.w zelf zou kunnen bepalen hoe die uiteindelijke oplossing er

uiteindelijk zou uitzien 
- ervr zou kunnen zorgen dat israel zich niet moet terugtrekken uit gebieden
die vanuit strategosch perspectief voor israel heel belangr zijn 

 
 het zou kunnen vermijden dat een gevormde palestijnse staat een

bedreiging zou vormen voor Israel 
 Zo zou het vraagstuk vd nederzettingen kunnen w opgelost, want het

grootste deel ervan zou men gewoon opnemen in het uitgebreide Israel 
 

TWEE BOTSENDE REALITEITEN 
realiteit is namelijk dat in Palestijnse gebieden vel joodse nederzettingen zijn,
dus niet gemakkelijk om in deze situatie tot een leefbare Palestijnse staat  te
komen wetende dat die coalitieregeringen die in Israel w gevormd, afh zijn vd
Orthodoxe politieke partijen, die vr een groot deel hun steun putten uit
joodse nederzettingen 

 drm denkt Sharron de opl te hebben gevonden in de unilaterale strategie  
 

Concl dr Netanyahu : unilaterale strategie werkt Niet 
WANT  unilat terugtr uit gaza heeft de handen vrijgeg aan Hamas, Hamas

heeft daar raketten gebouwd en die raketten ingezet tegen Israel 
 israel regelmatig zware militaire acties uitgevoerd in Gaza – stabiliteit
niet gebracht + tunnelproblematiek  

(tunnels gegraven vanuit het Gazastrook tot in het zuidelijke gedeelte van in
de aangrenzende israelische gebieden, waaruit prikacties door Hamas w
opgezet) 

 
Obama-periode: 

Twee toespraken in juni 2009 
OBAMA IN CAIRO 

Pleidooi voor de vorming van twee staten ( Zoals GWBush nov 2001) 
Waarbij beide landen Israel en Palestina in vrede en veiligheid naast
elkaar zouden kunnen leven, in het belang van iedereen 
En zegt dat hij persooonlijk zal voorzien van deze uitkomsten met alle
geduld dat die taak vergt  

 
 verwachting is dat Obama erin bereid is er enorm veel politiek

kapitaal in te investeren 



Maar in de praktijk veel minder was  
WRM 

- verkiezing Netanyahu 2009 
 
NETANYAHU AAN DE BAR ILAN UNIVERSITEIT antw op toespraak v obama  

Net had campagne gevoerd waarin hij nt bereid was geweest om zich
uit te spreken over de vorming van een volledige soevereine
palestijnse staat en die in zijn antw op teospraak obama eig een aantal
voorwaarden stelt voor de vorming van een Palestijnse staat  
- Palest moeten Israel als Joodse staat erkennen  stelt meteen een

probleem vr de Arabische minderheid die daar woont (21%),
dus palestijnen zouden eig moeten instemmen voor een soort
secondair statuut voor d Arabieren die daar leven 

 
- Palestijnse staat vormt volgens Neta een inherent veiligheidsrisico
voor israel : stel dat verkiezingen in Palestijnse staat w gewonnen door
Hamas, dan zullen we scenario van unilaterale terugtrekking uit gaza
 zien in hele palestijnse staat 

 DRM VW dat palestijnse staat zou w gedemilitariseerd onder
internationale controle, dat het luchtruim v Pal staat onder
Israelische controle zou staan, dat de pal autoriteit de macht in
gaza in handen moest hebben en dus de macht aan Hamas zou
worden ontnomen, dat israel zou moeten beschikken over

verdedigbare grenzen, en dat israel een deel vd westelijke
jordaanoever nooit zou verlaten, en dat jeruzalem geheel en
verenigd de hoofdstad v israel moest zijn 

 
= onmogelijk aanvaardbare voorwaarden voor Palestijnen,

verzwakt Mahmoud Abbas door hele situatie en omdat
jongeren in Abbas het antw eigenlijk niet zien op aanhoudende
vrgstuk 

 
Relaties tss obama en netanyahu enorm problematisch  

Gevoedt dr de politiek tav de bouw in de Joodse nederzettingen  
Omdat net wil overgaan tt bijkomende bouwwerken in Joodse nederzettingen  
 
= bijkomende discussie waaruit drie zaken van elkaar moeten w onderscheiden  

 
1. Er is vrgstuk vd joodse nederzettingen op de westelijke jordaanoever  
VS de bouw v nederzettingen in datgene wat Israel als jeruzalem beschouwt  

 
De netanyahu regering maakt een duidelijk onderscheid tss beiden  

 Wat betreft bouw v bijkomende nederzettingen op de westelijke jordaanoever
gaat het naar het oordeel v net over een natuurlijke bouw in die
nederzettingen  



DUS er is een bijkomende bouw vdie nederzettingen maar dat is geen 
uitbreiding vh grondgebied, maar gwn door de natuurlijke groei vh 
bevolking in die joodse nederzettingen  

 Bouw v nederzetting in datgene wat israel als jeruzalem beschouwt  
Net ziet daar absoluut geen issue in de uitbreiding vd betrokken 
nederzettingen, gezien ze naar het oordeel van israel behoren tot die 
ondeelbare hoofdstad van Israel 

Het brengt netanyahu in botsing met obama en clinton (min BuZa), tegelijkertijd is 
aan israelische zijde Lieberman de min van BuZa en is zelf een inwoner v 1 vdie 
nederzettingen 

 Relatie tss die beide regerigen enorm problemtaisch  
2. Mei 2011 toespraak Obama die bekend staat als de Arabische Lente -toespraak 

Heeft het over een tweestaten oplossing gebas op grenzen 4 juni 1967, erkent 
dat die grenzen niet meteen verdedigbare grenzen vr israel zullen opleveren 
en dat er bijgevolg een landruil moet plaatsvinden  
- dus Oost-jeruzalem w mee in dat hele landruil verhaal betrokken = 
onaanvaardbr voor de israelische regering 

 Besef bij Netanyahu dat hij met Obama gn zaken kon doen en dus wacht hij 
tt volgend presi, donald trump 

WRM DENKT NET TE KUNNEN INZETTEN OP TRUMP 
Omwille van campagne trump in 2015-2016 waarin hij aangeeft dat hij de 
aerikaanse ambassade van tel-aviv wil verplaatsen nr jeruzalem en dat hij 
daarbij beklemtoont dat versch ampresidenten dit eig hadden beloofd mr 
belofte nooit gehouden 

3.  Politieke situatie in israel enorm gepolariseerd is  
Benny Gantz VS Netanyahu 
Compromis om reg te vormen: eerste helft mandaat netanyahu 
minister president, tweede helft Gantz 

DONALD TRUMP 
A. VS beslist am ambassade nr jeruzalem te verplaatsen  
B. Golan: erkenning vd annexatie dr israel vd Golanhoogvlakte 21maart 2019 

Gebeurt in eerste orde via een tweet  
C. Westelijke Jordaanoever: in campagne Net nr aanleiding van de derde vd 
drie verkiezingen in de loop van 2019-2020 zal hij aangeven dat israel zal 
overgaan tot de annexatie van delen van de westelijke jordaanoever  + 
annexatie v dat stuk vd westelijke jordaanoever dat eigenlijk ligt in de 
jordaanvallei  

 in de regeringsonderhandelingen die w gevoerd vr de voring vd 
huidige regering in israel w opgenomen dat de betrokken annexatie zal 
plaatsvinden indien de VS daarmee instemt 
+ instemming VS met de betrokken annexatie  
Het aspect vd annexatie is opgenomen in dat zogenaamde vredesplan 
v Trump en Kushner waarmee in de loop v 2020 Kushner uitpakt 

 
CONCLUSIE 
VS heel resoluut kant kiest v die maximalistische regeling die netanyahu op het oog heeft en 
dat met name doet door op het terrein voldongen feiten te creeren, met name erkenning v 



jeruzalem als hoofdstad v israel, erkenning vd israelische annexatie vd golanhoogvlakte en 
de erkenning vd nakende annexatie v delen vd westelijke jordaanoever, met name  de 
nederzettingen die dr gevestigd zijn en het grensgebied tss west jordaanoever en jordanie. 
 

 situatie in de israelisch palestijnse kwestie muurvast zit momenteel  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 


