
INTERNATIONALE RELATIES 1945 TOT HEDEN 

 

1. HOOFDSTUK 1: HET BROZE BONDGENOOTSCHAP TUSSEN DE GROTE DRIE VALT UIT ELKAAR. 
1.1 Op weg naar de koude Oorlog in 6 topontmoetingen  

 
de titel verwijst naar het bondgenootschap tussen de grote drie: de Verenigde Staten onder leiding van Roosevelt, de Sovjet-Unie onder 

leiding van Stalin en het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Churchill.  

De eerste tekenen van de Koude Oorlog vinden reeds plaats tijdens de tweede wereldoorlog zelf. 

 

Waarom er al tijdens WO II sprake kan zijn van de Koude Oorlog: 

• Het ontstaan van het bondgenootschap en de eerste tekenen van breuken in dat bondgenootschap is de aanloop naar de Koude 

Oorlog.  

• Er wordt ingezoomd op ontwikkelingen in Centraal- en Oost Europa en de sterk hertekende grenzen. De focus verschuift van een 

West-Europees perspectief naar een internationaal perspectief, waaronder ook de Stille Zuidzee en het Oosten. 

• Naarmate het meer duidelijk wordt dat Duitsland verslagen wordt, zie je bepaalde dynamieken meer tot stand komen tussen de VS 

en de Sovjet-Unie, alsook zie je dat het VK de dominante positie binnen de internationale politiek die het altijd gehad had en graag 

wilde behouden, stelselmatig moet afgeven 

 

Stalin en Hitler hadden een niet-aanvalspact afgesproken in de naam van het Molotov-Ribbentrop pact (augustus 1939). Toen in juni 1941 

Nazi-Duitsland de Sovjet-Unie binnenviel onder operatie Barbarossa was Stalin uitermate verrast. Er zijn getuigenissen die zeggen dat in 

reactie hierop Stalin zich enkele dagen had opgesloten en geen reactie wilde geven. De boodschap aan de bevolking over de inval wordt ook 

niet door Stalin gegeven, maar door de minister van buitenlandse zaken. Wanneer Stalin uiteindelijk publiek verschijnt en met een sterk 

discours zich uitspreekt zich niet te laten afschrikken door Nazi-Duitsland wordt hij ontvangen als een held.  

 

De aanval was geen volledige verassing, er waren reeds politici in de Sovjet-Unie zoals generaal Zjoekov die dit voorspelde, maar Stalin gaf 

dit weg als misinformatie. De resultaat van de aanval was dat er een bondgenootschap ontstond tussen de VS, de Sovjet-Unie en het VK, wat 

een verrassing was voor Hitler. De VS had een Lend&Lease-act waarmee ze belangrijke militaire steun bieden in bruikleen aan het VK. Het 

resultaat van het bondgenootschap tussen de grote drie was dat dit verdrag ook van toepassing werd op de Sovjet-Unie waardoor de Sovjet-

Unie Nazi-Duitsland kon bevechten met Amerikaans militaire apparatuur. 

 

Landen behorend tot de Sovjet-Unie: Estland, Letland, Litouwen, Armenië, Georgië, Kazachstan, Oekraïne, Azerbeidzjan, Turkmenistan, 
Oezbekistan, Kirgistan, Wit-Rusland, Moldavië 
Tsjecho-Slowakije en Polen zijn satellietstaten: ze bevonden zich binnen de invloedsfeer van de Sovjet-Unie door de aansluiting aan het 
Warsaw-pact  

   

Hitler had gepland de Sovjet-Unie aan te vallen vanuit drie verschillende richtingen. De 

meest zuidelijke aanval gebeurde in de Donets-regio in Oekraïne waar de Russische 

steenkool gelegen was. Hitler wilde ook graag de Krim veroveren daar het sinds het 

Tsarendom een belangrijke havenplaats was  

 

De grote veldslagen (in het rood) hebben een grote menselijke tol geëist in WO II aan de 

Sovjetzijde en staan in het Russische collectieve geheugen gegrift. WO II wordt onder de 

Russen ook de ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ genoemd, en niet de tweede wereldoorlog. Dit is 

ook een teken van de heel patriottistische kijk op deze tijd in de geschiedenis. Uit 

opiniepeilingen blijkt ook dat de periode waar de Russen het meest trots op zijn, de 

overwinning op Nazi-Duitsland is. het is ook een hekelpunt bij de Russen dat het Westen te 

weinig aandacht besteedt aan de acties van de Sovjet-Unie tijdens WO II. 

 

 

1.2 De top van Casablanca 
De eerste ontmoeting tussen de grote drie vindt plaats tijdens de top van Casablanca in januari 1943 waar Roosevelt en Churchill 

samenkomen. Stalin was uitgenodigd, maar ging niet op het verzoek in. Stalin was al langer vragende partij voor een bijkomend front aan het 

Westen, daar op dat ogenblik de grote veldslagen uitsluitend aan Russische zijde werden uitgevochten met een grote tol ten gevolge. Ook 

was er op dat moment de slag om Stalingrad gaande.   

 

De slag om Stalingrad was om allerlei redenen belangrijk vanuit verschillende perspectieven. Het is sowieso de gruwelijkste veldslag van WO 

II geweest en kreeg onder de Duitsers ook de bijnaam ‘de Rattenkriech’ omdat telkens wanneer ze dachten bij een overwinning te naderen, 

er vanuit allerlei hoeken opnieuw Sovjetsoldaten aankwamen. De slag was symbolisch belangrijk omdat het de naam van Stalin droeg, maar 

ook omdat de Duitsers via deze plek tot aan de oliereservaten wilde geraken van de Kaspische zee.  

De Gaulle was ook aanwezig op de top, al dan niet onder dwang van Roosevelt. Roosevelt had ambitieuze plannen over hoe de wereld en de 

internationale politiek er na WO II zou moeten uitzien na de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij had daarover reeds gesprekken met Churchill 

aangegaan en ze hadden reeds het Atlantisch Handvest ondertekend.  

 



Op de top van Casablanca wilde ze het hier verder overhebben. Uiteindelijk gaat Roosevelt akkoord met de wens van Churchill om een 

offensief in Italië op te zetten. Churchill was hier al langer vragende partij voor omdat de middellandse zee een belangrijke doorgang is voor 

de VK naar de kolonies toe.  

Binnen de toekomstvisie van Roosevelt ziet hij geen plaats voor Duitsland, Italië en Japan als wereldmacht. Hij eist ook de onvoorwaardelijke 

overgave, wat betekent dat er geen onderhandelingen kunnen plaatsvinden met deze landen. Hier zie je ook al een steek naar de Stalin, daar 

het hem ook in de onmogelijkheid brengt om te onderhandelen met Nazi-Duitsland. 

 

Roosevelt heeft in Casablanca sterk de touwtjes in handen, wat ook een signaal was naar de buitenwereld om te tonen hoe de VS als nieuwe 

wereldmacht op de voorgrond treedt. Stalin uit meteen zijn wantrouwen in de bijeenkomst en ziet het als een complot tegen de Sovjet-Unie. 

De Gaulle voelt zich dan weer vernederd in de manier hoe hij wordt voorgesteld tijdens de top. Hij beschouwde Casablanca namelijk als 

Frans territorium en vond dat hij eerst geconsulteerd had moeten worden. Churchill zag het dan weer als een voorrecht van hem om op 

privébezoek te mogen komen door de koning van Marokko. Met dit initiatief stelde Roosevelt zich ook duidelijk voorstander te zijn van 

dekolonisatie. 

 

1.3 De conferentie van Caïro 
De volgende conferentie was de Caïroconferentie in november 1943 waar Churchill, Roosevelt en Tsjang Kai-Stjek, de vertegenwoordiger 

van Nationalistisch China, samen komen. Stalin is opnieuw niet aanwezig. Even werd nog gedacht dat de minister van buitenlandse zaken, 

Molotov, zou gaan maar dit is afgeblazen na de aanwezigheid van Tsjang Kai-Sjtek. Rusland en Japan hadden in het verleden een niet-

aanvalspact afgesloten en met de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van China, dat op dat moment in oorlog was met Japan, zou 

Japan hier aanstoot aan kunne nemen. Een resultaat hiervan is dat de beslissingen over de Pacific War worden gemaakt zonder Stalin’s input.  

 

Caïro is een kleinere en misschien ook minder belangrijke setting. Hier wordt opnieuw afgesproken dat er een onvoorwaardelijke overgave 

van Japan wordt geëist en ook dat ze al de veroverde gebieden sinds 1894 teruggeeft. Er komt de schriftelijke belofte van Tsjang Kai-Tsjek 

om te blijven vechten tegen Japan.  

 

Het belang van de Caïroconferentie is dat het een signaal geeft aan de buitenwereld dat Nationalistisch China op gelijke voet geplaats wordt 

met de overige wereldleiders die daar aanwezig zijn. het kan ook worden beschouwd als een voorprogramma voor de volgende top, namelijk 

de Top van Teheran. 

 

1.4 De Top van Teheran 
De Top van Teheran begint in November 1943 en loopt tot eind december 1943 en is de eerste ontmoeting tussen de grote drie. Roosevelt is 

opnieuw de grote initiatiefnemer van de bijeenkomst en is zich bewust dat het om een historische gebeurtenis gaat. Hij wilde ook Stalin 

geruststellen dat er niet ‘achter de rug om gepraat wordt’ van de Sovjet-Unie. Stalin is op dat moment nog steeds misnoegd over het feit dat 

er geen 2de front geopend wordt. Voor Roosevelt gaat het om de noodzakelijke steun van de Sovjet-Unie bij de oorlog tegen Japan. Roosevelt 

wilde het eveneens hebben over de oprichting van een nieuw internationaal orgaan dat de wereld zou leiden, waarbij hij ook het 

engagement van de Sovjet-Unie voor nodig had. Hierdoor was hij bereid meer toegevingen te doen aan Stalin. Je ziet meer en meer een 

dynamiek waarbij Churchill en het Verenigd Koninkrijk niet meer de grote wereldmacht is, maar dat de VS en dat de Sovjet-Unie de grote 

machthebbers worden. 

 

Citaat Butler, S. : 

“ De top in Teheran was gepland om Roosevelts stokpaardje vleugels te geven: de 

oprichting van een internationaal orgaan, een efficiëntere versie van de Volkenbond 

waarvan alle landen van de wereld lid moesten worden. Zo’n organisatie was volgens 

hem de beste, zelfs enige manier om de vrede in de wereld te bewaren. Ze zou een forum 

bieden waarop elke lidstaat zijn grieven kenbaar zou kunnen maken. [...] In bepaalde 

gevallen zou de organisatie bovendien het gezag hebben om in te grijpen. Roosevelt 

voorzag vier supermachten – die als de politiemannen van de wereld zouden optreden. 

Deze vier zouden méér macht hebben dan andere landen en na de oorlog de wereldorde 

bepalen.” 

Top van Teheran: afspraken 

Roosevelt en Churchill stemmen in met: Stalin stemt in met: Churchill aanvaardt 

• Dat de Baltische staten bij de Sovjet-Unie 
geannexeerd mogen worden.  

 

• Er komt een front in Normandië  
 

• Bessarabië(Moldavië, behoorde bij het 
koninkrijk Roemenië) en 
Köningsberg(Kaliningrad) mag ook Sovjet 
gebied worden.  

 
 

• Het idee van de VN  
 

• Finland wordt onafhankelijk. (na de 
winteroorlog werd een groot deel van Finland 
bezet door de Sovjets) 

 

• Tsjang Kai-Tsjek als leider van China. China 
krijgt controle over het noordelijke deel van 
Indochina 

 

• Overwicht VS in de politieke regeling van de 
Pacific war  

 

• Moet nationalistisch China mee 
erkennen, terwijl hij China eigenlijk 
ziet als concurrent in het Brits 
koloniaal imperium in Azië  

 



1.5 Top van Moskou  
De Top van Moskou vindt plaats in oktober 1944 en kent een ontmoeting tussen Churchill en Stalin, zonder 

Roosevelt. Churchill is hier de initiatiefnemer daar hij ongerust was over de snelle opmars van het Rode Leger 

in Roemenië en Bulgarije. Hij vond het urgent om te bespreken wat Stalin van plan was in de regio. Hij was ook 

argwanend voor het scenario dat de Sovjet-Unie heel de Balkan regio zou innemen. De Sovjet-Unie had op dat 

moment al quasi controle over grote delen van het platteland in Griekenland, Joegoslavië en Albanië.  

 

Ondertussen heeft D-day reeds plaatsgevonden, waardoor Churchill een vertrouwen boost heeft gekregen. 

Het front in Normandië is vanuit Stalin’s perspectief geen vorm meer van ondersteuning, maar een vorm van 

concurrentie om zo snel mogelijk de pas van het Rode leger af te snijden. 

 

De afspraken die daar gemaakt zijn, zouden door Churchill op een servet zijn neergekrabbeld en bevatten 

akkoorden over de verdeling van andere landen na de oorlog met betrekking tot welke invloedsfeer zij zouden 

behoren binnen de grote drie:  

• Joegoslavië en Hongarije: 50/50 verdeling tussen het Westen en de Sovjet-Unie 

• Roemenië en Bulgarije grotendeels in de Sovjetinvloedssfeer  

• Griekenland in de Britse invloedssfeer 

 

Griekenland was voor Churchill zeer belangrijk. Na het akkoord met Stalin gaat hij ook direct bevel geven om de Griekse Communisten te 

verslaan wat op een bloederige wijze zal worden gevolgd. Ondanks dat het communisten zijn, schiet Stalin niet ter hulp. Hierbij verwacht hij 

ook achteraf een volledige onthouding van de andere wereldmachten om zich te mengen binnen zijn invloedssfeer. 

 

Het concreet gevolg van de Top was dat Stalin in grote mate vrij spel kreeg over wat er in Oost-Europa zou gebeuren en Churchill krijgt groen 

licht voor de Britse controle over de Middellandse Zee. Roosevelt kon wegens gezondheidsproblemen en interne aangelegenheden niet 

actief zijn, waardoor hij nagenoeg geen inbreng had over de onderhandelingen. Hij zou dan ook misnoegd zijn over het akkoord daar het niet 

gepaard ging met zijn visie over de naoorlogse wereldorde. Roosevelt ziet het hierdoor als een tijdelijke regeling, terwijl Stalin het ziet als een 

definitieve orde.  

 

1.6 De conferentie van Jalta 
De conferentie van Jalta vindt plaats in februari 1945 en is een belangrijk ijkpunt van de 

topontmoetingen. Het is meteen ook de laatste keer dat ze zouden samenkomen.  

 

Roosevelt wilde van de Sovjet-Unie een belofte van een oorlogsverklaring tegen Japan en 

een verdere regeling in verband met de oprichting van de VN. Stalin wilde een 

schadevergoeding van 20 miljard door het verlies dat geleden is tijdens de oorlog. Indien 

dit niet mogelijk was, wilde hij het halen uit het industrieel kapitaal uit Duitsland. 

Eveneens wilde hij ook een territoriale compensatie. Bij Stalin ging het dus concreet over 

een uitbreiding van de invloedssfeer. De verschillende perspectieven tijdens de 

ontmoeting leidde ook tot zware onderhandelingen. 

 

 

De top van Jalta: afspraken 

FDR stemt in met: 
 

Stalin stemt in met: 

• Er een schadevergoeding komt voor het verlies in Duitsland 
 

• De Sovjet-Unie krijgt de Koerillen van Japan als compensatie. Dit 
geeft een aanslepend conflict tot op de dag van vandaag. Er is tot 
heden nog geen vredesverklaring ondertekend voor WO II tussen 
Rusland en Japan 
 

• Alle gebieden die de Sovjet-Unie heeft verloren na 1905 door 
Japan behoren opnieuw aan de Sovjet Unie 
 

• Sovjet-Unie krijgt compensaties van China mits akkoord van 
Tsjang Kai-Tsjek 

• Sovjet-Unie gaat de strijd aan tegen Japan (3 maand na de 
Duitse capitulatie)  
 

• Frankrijk wordt een 4de bezettingsmacht in Duitsland (op 
verzoek van Churchill)  
 

• Hij gaat akkoord met het idee van de VN en zijn rol daarin, maar 
hij eist hiermee wel een zitje voor alle Sovjet republieken die tot 
de Sovjet-Unie behoren. Uiteindelijk zou hij er 3 krijgen (Sovjet-
Belarus, Sovjet-Ukraine en dan één voor de rest van de Sovjet-
Unie) 
 

• Het dossier van Polen.  

 

De eindverklaring van de conferentie zal bekendgemaakt worden onder de verklaring van het bevrijde Europa. Ze spreken daarin over de 

hoop dat de bezette Duitse gebieden vervolgens over democratische instellingen zullen beschikken en dat er verkiezingen zullen 

georganiseerd worden. echter worden er geen concrete afspraken over gemaakt hoe dit zal gebeuren. De grote drie beschouwen zichzelf als 

de bevrijders van Europa en eigenen zichzelf het recht toe om zich in te mengen over de interne aangelegenheden op het continent.  

 

 

 

Stalin en Churchill – Top van 
Moskou 



1.7 De conferentie van Potsdam   
We kennen op dit moment een zeer verschillende context dan voorheen:  

• Nazi-Duitsland is reeds verslagen en Berlijn is gevallen na de zelfmoord van Hitler 

• Roosevelt is overleden en is opgevolgd door zijn Vicepresident Harry Truman die 

een grote anticommunist is en een andere werkwijze zal hanteren dan Roosevelt 

• Churchill vreest met de nieuwe Amerikaanse president dat de Amerikaanse 

troepen zich zullen terugtrekken uit Europa 

• Stalin laat er geen gras over groeien en voert direct het communisme in, in 

Roemenië en Bulgarije 

• De dag voor de conferentie zijn de Amerikanen er in geslaagd een eerste 

succesvolle test te laten uitvoeren van de atoombom (het Manhattenproject) 

 

 

De conferentie van Potsdam vindt plaats in de zomer van 1945 en de agenda zit zeer vol: 

• Het was de bedoeling afspraken te maken over het bestuur van het bezette Duitsland en wat er in de toekomst zou gebeuren. Er 

moest ook een vredesconferentie komen over Duitsland 

• De vergoedingen aan de Sovjetzijde zouden georganiseerd moeten worden 

• De oostgrens van Duitsland (aan Polen) zou moeten vastgelegd worden. 

 

Het uitgangspunt was er wel degelijk dat Duitsland één Duitse staat zou blijven en dat de oprichting hiervan unaniem zou beslist worden 

door de 4 bezettingsmachten: Frankrijk, het VK, de VS en de Sovjet-Unie. Het voorlopig bestuur kwam in handen van het Allies Control 

Council (ACC), maar al snel kwamen hier moeilijkheden door de ongelijke interne visies van de machten.  

 

 
 

Harry Truman als zijnde een grote anticommunist, in combinatie met de geslaagde atoomtest, resulteerde in een hardere houding tegenover 

Stalin. Voorheen kon Stalin van Roosevelt veel toegevingen krijgen door Roosevelts visie over de naoorlogse machtsverhoudingen en de 

grote focus hierbij op de VN, zowat ten koste van alles. Truman zag de VS echter als de grote naoorlogse supermacht en gaf aan de Sovjet-

Unie niet meer nodig te hebben in de oorlog tegen Japan. Toch kan Stalin nog enkele grote politieke- en territoriale afspraken afdwingen met 

betrekking tot het Poolse dossier. 

 

Na de geslaagde atoomtest waren er ook nog maar weinig drijfveren voor de grote drie om hun bondgenootschap in stand te houden. De 

conferentie van Potsdam wordt ook wel eens de begrafenis van de alliantie tussen de grote drie genoemd.  

Iedere keer zie je tijdens de topontmoetingen dat er onverzoenbare tegenstellingen tussen de VS en de Sovjet-Unie bestaan. De twee 

dossiers die dit uitdrukkelijk weergeven zijn de Poolse- en de Duitse kwestie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 De oorlog in de Pacific 
 

Een groot verschil in WO II is de oorlogsvoering op het 

Europees continent dat op land werd uitgevochten en 

de oorlog in de Pacific dat bijna uitsluiten op zee werd 

uitgevochten. 

 

Het keizerrijk Japan was al reeds ruime tijd voor WO II 

bezig aan een verovering van de omliggende 

gebieden: 

• Eind 19de eeuw was er de inname van 

Formosa na de Japans-Chinese oorlog 

• 1905: de overwinning in de Russisch-

Japanse oorlog (Porth Arthur) 

• 1910: de annexatie van Korea 

• 1931: de inval in Mantsjoerije (NO China) 

waar ze een marionettenregime op peten 

zetten genaamde Mantsjoekwo onder 

leiding van de afgezette Chinese keizer 

• 1937: begin van de nieuwe Japans-Chinese 

oorlog   

 

In China was er een machtsstrijd gaande tussen de Communisten onder leiding van Máo Zédōng en de nationalisten, onder leiding van Sun 

Yat-sen dat controle had over het zuidelijke deel van China met de hoofdstad Nanjing. De leider van nationalistisch China was Tsjang Kai-

Tsjek. Onderling was er dus een sterke verdeeldheid in China, wat in combinatie met een minder getraind en uitgevoerd leger de oorzaken 

waren van het verlies tegenover Japan, daar ze in manschappen wel het grote voordeel hadden. Het is na Pearl Harbor dat er pas een 

officiële oorlogsverklaring door China aan Japan plaatsvind.  

 

Initieel probeerden de grote drie zich zoveel mogelijk op de achtergrond te houden over wat er zich afspeelde tussen China en Japan, terwijl 

de Chinese nationalisten wel grote vragende partij waren voor internationale steun. Na Pearl Harbor verklaart de VS de handen vol te 

hebben op het Pacific grondgebied. Het resultaat is dat Japan weldegelijk de gemeenschappelijke vijand werd, maar iedereen voerde 

individueel zijn strijd uit.  

 

Op 1 oktober 1949 roept Máo de Volksrepubliek China (PRC = People’s Republic of China) uit, iets wat de VS niet voor ogen hadden. De VS 

had namelijk Nationalistisch China reeds erkend als de 4de grote macht in de VN. De Nationalisten gingen zich terugtrekken op Formosa 

(huidig Taiwan, ROC= Republic of China) 

 

 

 

 

 

Japan had het tripartite pact met Duitsland en Italië 

gesloten in september 1940. In 1942 kent Japan het 

hoogtepunt met  het grootste veroverde gebied 

onder de asmogendheden. Dit gebied kende ook 

overzeese koloniale gebieden van Nederland, 

Frankrijk en het Britse rijk.  

 

in het rood is het gigantisch territorium dat Japan 

had veroverd op het hoogtepunt van zijn macht. de 

blauwe pijlen hebben te maken met het feit dat na 

Pearl Harbour er een grootschalige campagne in 

deze regio op gang kwam waarbij de Amerikanen 

belangrijke overwinningen gingen boeken en zo 

toch de druk op het Japanse rijk gingen opvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In het geel zie je aangeduid wat de Japanners reeds 

voor de start van WO II reeds hadden veroverd.  

 

Beevor, 2012: 

“ Het Chinees-Japanse conflict is lange tijd een 

ontbrekend puzzelstukje geweest in de wirwar van 

gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog. Omdat 

het conflict in China al  

ruim voor het uitbreken van de strijd in Europa begon, is 

het vaak als een volslagen aparte kwestie behandeld, 

zelfs al was hiermee de meest grootschalige inzet van 

Japanse grondtroepen in het Verre Oosten gemoeid, en 

waren zowel de Amerikanen als de Sovjet-Unie erbij 

betrokken.” 

 

 

 

Pearl Harbor  
Op 7 december 1941 vindt een Japanse verassingsaanval plaats op de Amerikaanse basis Pearl Harbor. Er waren reeds indicaties dat er een 

aanval zou plaatsvinden, maar dit was door de Amerikaanse inlichtingendienst niet opgevallen. De aanval duurde een 90 minuten waarbij de 

Japanners bijna de volledige Amerikaanse Pacifische vloot hebben kunnen vernietigen. Het was dan ook een grote blunder voor de 

Amerikanen. 

 

Roosevelt had lang geaarzeld om in te gaan in WO II, mede door de economische belangen in de regio, maar na de Japanse inval veranderde 

dit. De Verenigde Staten was op dat moment nog geen actieve speler in WO II, maar na Peal Harbor kwam er onmiddellijk een 

oorlogsverklaring door de VS aan Japan, wat leidde tot een oorlogsverklaring van Nazi-Duitsland aan de VS.  

 

De Slag om Midway 
De slag om Midway in juni 1942 was de eerste belangrijke overwinning. De Amerikanen maakten in de oorlog tegen Japan gebruik van een 

‘peripheral strategy’, ook gekend als Island Hopping wat inhoudt dat doormiddel van een lucht- en zeemacht oorlog ze telkens hun 

perimeter probeerde uit te breiden door telkens strategisch belangrijke eilanden te veroveren. de minder belangrijke eilandjes worden dan 

geïsoleerd en bevoorradingsroutes van Japan konden geblokkeerd worden. zo kunnen de Amerikanen grote overwinningen behalen zoals in 

Iwo Jima en Okinawa, beiden in 1945.  

 

Wat ook belangrijk is om te weten is dat de VS reeds voor het gebruik van de atoombommen het offensief inzette op het vaste land van 

Japan door bombardementen op Tokio door o.a. brandbommen in November 1944 en maar 1945.  

 

Een andere belangrijke verovering is die van Guam, een gebied dat tot heden nog steeds Amerikaans grondgebied is. de burgers zijn er 

hedendaags Amerikaanse staatsburgers, maar kunnen niet meestemmen met de presidentsverkiezingen.  

Al bij al kunnen we zeggen dat sinds 1942 de Japanners grote nederlagen begonnen te kennen, maar de Japanse soldaten stonden gekend als 

tot het bittere einde te vechten.  

 

Roosevelt beoogde de onvoorwaardelijke overgave van Japan en hield hiervoor grote diplomatieke inspanningen voor om Stalin hiervan te 

overtuigen. Het opzet zou gekend worden als de ‘Russian Option’ en zou een inval worden op Mantsjoerije.  

Het moment dat de VS de eerste atoomtest uitvoerde en Roosevelt reeds opgevolgd was door Truman was voor hen de Russian Option niet 

meer wenselijk.  

 

De Duitse capitulatie vindt plaats op 8 mei 1945 en Japan overweegt om te onderhandelen over een voorwaardelijke overgave. Ze geven aan 

zich bereid zijn over te geven, met de belangrijke eis dat de Japanse Keizerlijke familie aan de macht mag blijven. De VS eiste echter de 

onvoorwaardelijke overgave, wanneer de Japanners die boodschap te horen kregen, werd de attitude tot het vechten tot het bittere eind 

versterkt. 

 

De eerste atoombom is gevallen op 6 augustus 1945 op Hiroshima en op 8 augustus 1945 houdt Stalin zijn belofte en brengt hij de 

oorlogsverklaring aan Japan. De Sovjets vallen Mantsjoerije binnen en kunnen heel snel oprukken tot Korea 

Op 9 augustus volgt dan de volgende atoombom op Nagasaki. Een dag later volgt het Amerikaanse verzoek tot een voorwaardelijke overgave 

dat aanvaard werd op 11 augustus 1945.  

 

Stalin werd door Truman niet op de hoogte gesteld van de Amerikaanse atoombommen, maar is er op een andere manier achter gekomen 

waardoor hij zelf inzette op een Russische atoombom. Nadat hij ziet dat de Amerikanen niet bang zijn om dat wapen echt in te zetten is het 

voor Stalin de boodschap om de invloedsfeer van de Sovjet-Unie te beschermen en komt er een sterke controle op de grensgebieden en 

satellietstaten in de ‘Oostblok’. De Amerikanen hebben altijd verdedigd dat het inzetten van de atoombom nodig was om meer slachtoffers 

te vermijden, maar tegelijkertijd, wat meer verzwegen werd, was dat Truman de Sovjet-Unie als nieuwe vijand begon te zien en de 

atoombom zou moeten dienen als krachtige boodschap en afschrikmiddel aan het adres van Stalin. 



2. Hoofdstuk 2: van containment tot Cubacrisis, volop koude oorlog  
 

In 1947 komt de US Secretary of State George Marshall met het befaamde Marshall plan. Initieel was het bedoeld om het VK te helpen dat 

met een financiële kater zat na WO II. De verantwoording was dat het niet zijn traditionele rol kon opnemen in de burgeroorlog van 

Griekenland. Landen die later ook steun van het herstelplan zouden krijgen waren de Benelux, Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië, 

Noorwegen, Oostenrijk, Portugal en Zweden. Marshall had de steun ook opengesteld voor de Oost-Europese landen, die ook geïnteresseerd 

waren, maar onder de druk van het Kremlin konden ze deze steun niet aanvaarden.  

Het Marshallplan was echter geen volledig altruïstisch plan, maar mede uit angst voor een grotere invloed van de Sovjet-Unie mochten de 

Europese landen verder economisch tenonder gaan. Ook kwam de VS als grote winnaar uit WO II en wilden ze dit beeld graag behouden.  

Kort na het Marshallplan kwam de Sovjet-Unie met een gelijkaardig herstelplan, namelijk het COMECON (raad voor wederzijdse 

economische hulp, in 1949). 

 

West-Europa keek vooral in de richting van Washington voor steun daar na WO II de Amerikaanse soldaten zich van Europa terugtrokken, 

terwijl het rode leger het omgekeerde deed en haar aanwezigheid in het Oostblok vergrootte. De ‘Nous avons peur’ speech van Paul-Henri 

Spaak zette deze angst kracht bij.  

 

De speech van Spaak komt er nadat er in Tsjecho-Slowakije een communistische machtsovername d.m.v. een coup plaatsvindt in februari 

1948. Op diezelfde moment vindt ook de blokkade van Berlijn plaats waar Stalin had beslist de bevoorrading van Berlijn volledig af te snijden 

waarop de Amerikanen een luchtbrug hadden opgezet om Berlijn te steunen.  

 

Niet alleen in de ogen van de anticommunistische Amerikaanse president Truman, maar ook in de rest van het politieke establishment van 

het Westen vinden dat er Amerikaanse hulp nodig is aan Europa. Het resultaat is dat in 1949 de NAVO (Noord Atlantische 

verdragsorganisatie) wordt opgericht, bestaande uit 12 landen met een hoofdzetel in Brussel. Sinds 1949 heeft de NAVO zich eerst 

uitgebreid met Turkije en Griekenland in 1952, later kwam West-Duitsland erbij. De laatste uitbreidingsgolven vonden pas plaats na het 

uiteenvallen van de Sovjet-Unie.  

 

 

2.1 De Eerste koude oorlogscrisis: de Irancrisis in 1946  
Tijdens WO II werd Iran bezet door de Sovjet-Unie in het noorden, en het Verenigd Koninkrijk in het zuiden. De motivatie hiervoor was vooral 

omwille van de olie- en gaswinningen, en omdat ze wilden voorkomen dat het zich zou aansluiten bij Nazi-Duitsland, daar de toenmalige Sjah 

wel pro nazistische ideeën had. De Sjah werd bijgevolg afgezet en Iran werd bezet.  

 

Na de oorlog verklaarde de  Sovjet-Unie er niet te willen weggaan, tenzij ze een graantje van de oliebronnen konden meenemen. Dit leidde 

tot een diplomatieke rel tussen de Sovjets en het Westen.  

 

De VN was inmiddels opgericht en er vallen zware discussies. Het VK houdt zich eerder afzijdig, daar ze in een meer comfortabele positie 

zitten. Ze hadden namelijk een reeks afspraken kunnen maken met de nieuwe Iraanse regering om er een Brits oliebedrijf op te richten en dit 

mee te besturen. Dit bedrijf zou de voorloper van de BP worden.  

 

De Sovjets gaan zich focussen op de Azeri-minderheid in Iran die meer autonomie eisten. Uiteindelijk komt er een deal waarbij de Azeri 

vertegenwoordigers krijgen binnen de Iraanse regering en de Sovjet-Unie zou een deel krijgen van de oliemarkt.  

 

De Sovjet-Unie houdt zich aan deze deal en verlaat het Iraanse territorium. Aan de andere kant worden echter de afspraken niet nageleefd: 

de Azeri opstand wordt bloederig bedrukt en de Sovjet-Unie krijgt geen deel van de olieaandelen. Hierdoor voelde Stalin zich beledigd en 

bedrogen door het Westen.  

 

 

 

 

 

2.2 De ‘Bijna’ crisis rond Turkije in 1946 
Het verkrijgen van ijsvrij water is altijd een doel geweest voor de Sovjets/Russen. 

Hierdoor gaan ze Turkije proberen te overtuigen toegang te krijgen tot de Bosphorus 

en de Dardanellen, wat zou betekenen dat de Sovjets toegang zouden krijgen via de 

Zwarte zee tot het middellandse zeegebied.  

 

Er wordt een dwingend voorstel gedaan om het specifieke gebied de soevereiniteit 

te delen. Wanneer Washington dit te horen kreeg stuurden de Amerikanen per 

direct een vloot naar het gebied, waarop de Sovjets hun eis terugtrokken. Dit is 

uiteindelijk de aanleiding geweest voor het toetreden van Turkije aan de NAVO.  

 

 

 

 



2.3 De Trumandoctrine  
In Griekenland heerst er in 1947 een burgeroorlog en het VK stelt zich door economische problemen 

niet in staat te zijn de Grieken te helpen in de strijd tegen de Griekse Communisten. Truman gaat 

hierdoor in een speech op 12 maart 1947 de Congres aanspreken om geld vrij te maken voor 

Griekenland en Turkije om hen binnen de westelijke invloedssfeer te houden.  

 

In de speech schetst hij het doemscenario over water er zou gebeuren als de Amerikanen niet hun 

verantwoordelijkheid zouden opnemen. Het gaat er niet alleen over Griekenland: stel dat de 

communisten er zouden winnen, zou er een domino-effect kunnen ontstaan waarbij ook het Midden-

Oosten en vervolgens centraal Azië in communistische sfeer zou kunnen vallen.  

 

Truman krijgt vervolgens groenlicht en lanceert hierop de Trumandoctrine. Sindsdien is de VS verplicht 

om hulp te verlenen aan ‘the free people’ die in strijd zijn tegen totalitaristische regimes.  

De VS dat voorgaand steeds een isolationistisch beleid voerde schakelde vervolgens om van 

internationaal beleid van actieve interventie op zowel economisch, politiek als militair vlak.  

 

 

 

 

2.4 Kennan en ‘containment policy’  
In hetzelfde jaar 1947 verschijnt er een artikel van de Sovjetspecialist Kennan genaamd ‘foreign affairs’ over het VS beleid tav de Sovjet-Unie 

dat kritiek uitte ten aanzien van de lend&lease act van WO II.  

 

Kennan stelt dat de VS er alles aan moet doen om de Sovjetdreiging in te perken. Het gaat daarbij niet enkel over Oost-Europa, maar over 

heel de wereld zouden er hotspots zijn waar de VS er alles aan zou moeten doen om de communistische drang te Bestrijden 

 

De dreiging zou volgens Kennan niet alleen over territoriale expansiedrang gaan, maar ook over een politieke dreiging dat hij koppelt aan 

Stalin’s binnenlands beleid. De Sovjet-Unie zou willen overkomen als de sterkste wereldmacht om het eigen regime in stand te houden. 

Daarom zou de VS er alles aan moeten doen de Sovjetinvloed in te dammen.  

 

Oorspronkelijk kreeg het idee van Kennan niet veel gehoor, daar de VS er vanuit ging dat de Sovjetinvloed eerder van militaire aard was. Na 

de Amerikaanse waarneming van een succesvolle Sovjetatoomexplosie in september 1949 schakelt de VQ over naar een drastische 

verhoging van het defensiebudget om als het ware over te komen als de verdediger tegenover het dreigende communisme. De goedkeuring 

krijgen ze naar aanleiding van de Koreaanse oorlog.  

 

 

 

2.5 De Koreaanse oorlog: “the forgotten war” (1950 – 1953)  
Na WO II en de terugtrekking van Japan wordt Korea bezet door de Sovjets in het Noorden, en de VS in het zuiden met de grens op de 38ste 

breedtegraad. Het objectief was er echter wel dat Korea terug als één staat zou worden georganiseerd door democratische verkiezingen.  

 

De Sovjets weigeren echter mee te werken en installeren in het Noorden een communistische regering o.l.v. Kim-Ill-Sung wat leidde tot de 

oprichting van de Democratische Volksrepubliek Korea in het Noorden in 1948. In het Zuiden komt Syghman Rhee aan de macht. Rhee is 

eveneens van dictatoriale aard en de VS zitten er verveeld mee dat hij aan de macht is gekomen.  

 

De spanningen aan de 38ste breedtegraad begonnen op te lopen waardoor de Secretary of State een speech geeft, gekend als de Perimeter 

Speech: hij had het over een perimeter waar de VS steeds verdediging zou bieden. Achteraf werd hem dit kwalijk genomen omdat Korea 

buiten de perimeter valt. Dit gaf de aanleiding tot het perspectief van de Noord Koreaanse leider dat hij had kunnen doen wat hij wil.  

 

Andere elementen die ook meespeelden: 

• De Zuid Koreaanse leider Rhee had door zijn terreur geen draagvlak meer 

• Volksrepubliek China is uitgeroepen en Mao heeft steun beloofd aan Noord Koreaanse expansiewensen  

• De Sovjet-Unie beloofde economische steun aan het Noorden en Stalin geeft uiteindelijk groen licht voor een inval. 

 

Noord-Korea valt in 1950 Zuid-Korea binnen waarop Truman zijn doctrine uitbreidt naar Azië. De VN wordt ingeschakeld en veroordeelt de 

Noord-Koreaanse inval. Uit ongenoegen omtrent de China-Taiwankwestie deden de Sovjets niet meer me aan de VN. Roosevelt had een 

bijzonder zitje voorbehouden voor Nationalistisch China, nadat Mao de volksrepubliek China had uitgeroepen wilde de VS hen deze positie 

niet meer bieden. De afwezigheid van de Sovjets gaf echter de VS de mogelijkheid snel in te grijpen en troepen te sturen naar Korea. 

 

De boycot was van korte duur, maar hierop doet de VS een voorstel voor een VN resolutie: indien er geen consensus kan worden bereikt in 

de VN veiligheidsraad en er een duidelijke bedreiging heerst voor wereldvrede, moet het mogelijk zijn over te schakelen naar de algemene 

vergadering genaamd de uniting for peace resolution, iets wat tot heden bestaat. De resolutie wordt aangenomen op 7 november 1950.  

 

 

 
“I BELIEVE IT MUST BE THE 
POLICY OF THE UNITED STATES 
TO SUPPORT FREE PEOPLES 
WHO ARE RESISTING 
ATTEMPTED SUBJUGATION BY 
ARMED MINORITIES OR BY 
OUTSIDE PRESSURES”  

- H. Truman 



De Koreaanse oorlog: juli – sept. 1950  
Na de inval ziet was enkel het uiterste zuiden nog in controle van Zuid-Korea. 

Vanuit Japan gaat er Een grote actie worden opgezet waarin de VS en 

coalitiepartners onder VN-vlag binnenvallen. Plots wordt Japan een belangrijke 

strategische plaats. Japan werd na WO II door de VS bezet, wat Een groot voordeel 

betekende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Koreaanse oorlog: sept. – nov. 1950  
Door de VN inval krijgt de oorlog een volledig nieuwe dynamiek. Vanuit de inval uit 

het zuidelijk Gedeelte maar ook door de landing in Inchon ziet het ernaar uit dat 

heel het Koreaanse gebied, ook het Noordse gebied, onder VN controle komt.  

 

Een belangrijk figuur in het gebeuren is generaal MacArthur die de interventie 

leidde. Hij voelt zich heel sterk en zag het heel rooskleurig. Hij zei dat er 

opportuniteiten waren en verkoos om ook op te rukken, veel verder noordwaarts 

dan de 38ste breedtegraad.  

 

Dan komt er een nieuwe wendin (gele pijlen), want China gaat hulp bieden aan 

Noord-Korea.  MacArthur beloofde zijn troepen tegen kerstmis thuis te zijn, echter 

was dit helemaal niet het geval. 

 

 

De Koreaanse oorlog: nov. 1950 – jan. 1951  
De VN troepen komen onder zware druk te staan daar het tegenoffensief van 

China en Noord-Korea zeer succesvol was en weer tot over de 38ste breedtegraad 

konden oprukken. MacArthur blijft brasse uitspraken voeren wat uiteindelijk tot 

zijn ontslag leidt in 1951, al krijgt hij toch nog een heldenstatus wanneer hij 

terugkomt in de VS  
 

 

 

 

 

 

 

 

De Koreaanse oorlog tot 27 juli 1953 wapenstilstand Panmoenjon  
De frontlinie blijft een hele tijd lang rond de 38ste breedtegraad. Zo. In 1951 

beginnen er onderhandelingen en in Juli 1953 komt er een 

wapenstilstandsakkoord.  

 

De doorbraak is mogelijk door o.a. belangrijke machtswissels: in januari 1953 is 

Truman niet langer president, maar wordt  Dwight Eisenhower de nieuwe 

president van de Verenigde Staten en op 5 maar 1953 overlijdt Stalin.  

Stalin’s opvolging verloop niet zo vlotjes, maar uiteindelijk wordt Chroesjtsjov de 

nieuwe leider. Eisenhower die zelf een heel lange militaire carrière achter de rug 

had, speelde heel hard in op vrede. Een bekende speech van hem was ‘The Chance 

for Peace Adress’ 

 

De wapenstilstand wordt afgesloten in Panmoenjon, maar het is geen 

vredesakkoord.  

 

Na het afsluiten vindt de Big Switch plaats: er vindt een wisseling van 

krijgsgevangen plaats over dezelfde brug, blijven heel wat Noord-Koreanen in Zuid-

Korea. 

 



Belangrijke late punten van de Koreaanse kwestie:  
• 1987: er wordt een bomaanslag gepleegd op een Zuid-Koreaans vliegtuig. toen krijgt Noord-Korea het label: ‘state sponsor of 

terror’. De volgende olympische spelen zouden hebben doorgegaan in Noord-Korea, echter was er angst dat er tijdens de spelen 

andere acties ondernomen zouden worden. 

• 1992: het internationale-atoomagentschap kreeg geen toegang meer om inspecties te doen in Noord-Korea. 

• 1994: de Noord-Koreaanse Kim Il-Sung (verklaard tot ‘eeuwige president’ in 1998) overlijdt en wordt opgevolgd door Kim Jong-Il 

• Januari 2002: Bush jr. noemt Noord-Korea deel van de ‘axis of evil’ in de eerste state of the union na 9/11 

• Dec 2011: Kim Jong-Ill overleed en werd opgevolgd door Kim Jong-un  

 

2003 – 2013: toenemende nucleaire spanning Noord-Korea  

• 2003: Noord-Korea trekt zich terug uit NPT (non-proliferation-treaty) en leggen verschillende verklaringen af dat ze succesvolle 

nucleaire tests hebben uitgevoerd.  

• 2005: nucleaire wapens voor zelfverdediging statement  

• 2006: Noord-Koreaanse test van langeafstandsraketten 

• 2009: verklaring succesvolle ondergrondse nucleaire test  

• 2013: 3de nucleaire test  

➔ Hier tegenover heeft de VN sanctiebeleid ingezet tegenover Noord-Korea, dit houdt in dat er geen VETO is ingesteld door Rusland of 

China. Al zijn er wel indicaties dat China zich niet houdt aan deze sancties.  

 

Ook aan de Zuid-Koreaanse kant zie je tot heden gevolgen van het conflict. In het hart van Seoul zie je een grote militaire kazerne waar de 

Amerikaanse vlag wappert en tot heden Amerikaanse soldaten gelegerd zijn. Die blijvende aanwezigheid is al lang een twistpunt in de Zuid-

Koreaanse politiek en activisme. Tot op vandaag is het zo dat er jaarlijks militaire oefeningen komen en steeds komt er in diezelfde periode 

vanuit Noord-Korea een nieuwe nucleaire verklaring  

 

Toenaderingspogingen  
• 1991: zowel Noord- en Zuid-Korea werden lid van de VN  

• 1994: er werd een normaliseringsakkoord gesloten met Noord-Korea, het bevriezen van het nucleair programma in ruil voor olie 

• 1998: de VN had een groot voedselhulpprogramma ingesteld voor Noord-Korea 

• Juni 2000: historische doorbraak: topontmoeting van de Koreaanse leiders Kim Jong-Il en Kim Day-Yung. Ze spraken er over de 

reünificatie, een confederatie of een losse vorm van federatie. Toen was er een grote hoop, echter is hier niets verder van 

gekomen.  

• 2018: deelname Noord-Koreaanse delegatie aan de Olympische winterspelen in Zuid-Korea. Het leek op een toenadering te wijzen 

en er kwam een politieke ontmoeting in april van datzelfde jaar tussen Kim Jong-un en Moon Jae-in.  

• Juni 2018: Trump heeft een ontmoeting gehad in Singapore met Kim Jong-Un. Een jaar later zijn ze ook in Vietnam samengekomen, 

maar hier hebben geen akkoorden kunnen gevormd worden.  

 

2.6 De internationale gevolgen van de Koreaanse oorlog  
De internationale gevolgen van de Koreaanse oorlog kunnen we opdelen in 3 luiken:  

 

1. de impact die de oorlog had op de veiligheidsarchitectuur van Europa.  

In West-Europa was er de grote vrees dat enerzijds een volgende Proxy-war zich in Europa zelf zou afspelen, anderzijds was men ook 

bevreesd dat de Sovjet-Unie haar invloedssfeer zou uitbreiden en dat meer landen communistische regimes zouden krijgen. De toenmalig 

West-Duitse bondskanselier Conrad Adenauer gaf deze angst klank bij. 

 

Er ontstond het plan om een Europese defensiegemeenschap (EDG) op te richten, maar dit wordt uiteindelijk afgevoerd en Europa gaat qua 

veiligheid en defensie vooral leunen op de NAVO en de VS. De VS was zich bewust van de rol die het speelde, maar vond hierbij dat West-

Duitsland zich moest herbewapenen voor potentiële conflicten met Oost-Duitsland. Dit pleidooi is uiteindelijk succesvol geweest waarbij 

West-Duitsland toetrad tot de NAVO. In reactie hierop ging de Sovjet-Unie Oost-Duitsland (DDR) meer bewapenen en het Warschaupact 

oprichten  

 

2. Pactomanie en militaire aanwezigheid van de VS in Zuidoost-Azië 

De VS ging bijna obsessief opzoek naar belangrijke allianties in de Pacific en ging hierbij inzetten op meer samenwerking met Japan en 

Taiwan. Door de Koreaanse kwestie veranderde namelijk de Amerikaanse visie over Japan. Terwijl voordien de intentie was om Japan zolang 

mogelijk te bezetten, ging nu de VS resoluut voor een sterke steun in heropbouw van de Japanse economie wat ervoor zorgde dat Japan kon 

uitgroeien tot een van de grootste economieën in de wereld en lid werd van de G7 (G7 = Canada, Frankrijk, Japan, VS, VK , Italië en 

Duitsland).  

 

In de Japanse grondwet die werd opgesteld na WO II in overeenstemming met de VS stond dat Japan na WO II enkel nog maar een 

pacifistisch beleid mocht voeren en daardoor geen eigen leger mocht hebben. 

 

Met Taiwan gaan de VS in 1954 het mutual defence treaty sluiten. In dat verdrag stelt de VS zich militair garant voor de veiligheid van 

Taiwan ofwel nationalistisch China. Met Zuid-Korea wordt ook een verdrag gesloten, dit in 1953. Ook met Australië en Nieuw-Zeeland sloot 

de VS in 1951 een verdedigingsverdrag. Deze verdragen zorgen tot op heden een grote aanwezigheid van de VS in Zuidoost-Azië.  



3. Mao bouwt alleenheerschappij uit in Volksrepubliek China 

Tijdens de Koreaanse Oorlog stond Mao aan de leiding van de Chinese interventie dat een beslissende factor in de oorlog was. dit succes 

bezorgde Mao niet enkel intern in China, maar ook ten aanzien van Stalin een enorme prestige boost. In eigen land ging hij die boost 

aangrijpen om zijn machtspositie verder uit te bouwen en ging radicale beleidswijzigingen aankondigen. 

 

Mao lanceerde het programma ‘De grote sprong voorwaarts’ van 1958 tot 1961 en kende de slogan: “groter, beter, sneller, goedkoper”. De 

campagne focuste zich op industrialisering en op collectivisatie van de landbouw en had vooral grote invloed op de bevolking van het 

platteland. Hij zou met Oostbloklanden voedsel ruilen voor technologie en wapens, daar China zogezegd met een groot overschot zat aan 

voeding. Van dit overschot was in de realiteit echter geen sprake en de bevolking op het platteland moest met heel weinig proberen rond te 

komen wat leidde tot een gigantische hongersnood. Er werd ook een strikt beleid van censuur toegepast, daar dit niet mocht uitkomen in het 

buitenland. 

 

Een volgend beleidsprogramma dat Mao lanceerde was ‘ de culturele revolutie’ in 1966, om toch een antwoord te bieden aan kritiek die in 

hogere Chinese rangen te vinden was. Mao verklaarde dat ze moesten terugkeren naar de basiswaarden van de communistische 

samenleving. Zelfkritiek werd terug toegelaten, maar hij gebruikte dit als tool om zich van tegenstanders te ontdoen. Hij ging hiervoor 

beroep doen op de Rode Gardes die in heel het land zouden toezien dat de culturele revolutie uitgevoerd werd. Dit is de fase waarin de 

personencultus van Mao een hoogtepunt krijgt, maar ook dat er een spanning opliep tussen de volksrepubliek China en de Sovjet-Unie. 

 

3. Hoofdstuk 3: De Cubacrisis, het heetste moment in de Koude Oorlog  
3.1 Context voor de Cubacrisis  
Stalin had altijd gepleit dat een oorlog tussen Oost en West onvermijdelijk was en dat het zou eindigen met een overwinning van het 

communistische kamp. Na het overlijden Stalin in 1953 stuurde Chroesjtsjov andere signalen: volgens hem moesten beide systemen tot een 

vreedzame co-existentie komen en wijzigde het internationaal beleid van de Sovjet-Unie. Door minder budget uit te besteden aan defensie, 

zou er meer kunnen gaan naar consumptiegoederen en zou er ook meer steun van de bevolking komen. Chroesjtsjov moest namelijk ook zijn 

eigen positie in veiligheid stellen.  

 

De vreedzame co-existentie was van korte duur, maar het gaf wel de mogelijkheid tot de wapenstilstand van Panmoenjon en een 

vredesverdrag van Oostenrijk (1955) dat tot dan bezet was gebleven. De voorwaarde was wel dat het een eeuwige neutraliteit moest 

dragen.  

 

In februari 1956 vond achter gesloten deuren het 20ste partijcongres van de Communistische partij in Moskou plaats. Chroesjtsjov hield er 

een speech waarin hij zwaar uithaalde naar het Stalinbeleid. Chroesjtsjov ging zich distantiëren van Stalin en zei o.a. dat de personencultus 

volledig afweek van de essentie van het Marxisme. Volgens Chroesjtsjov moest de Sovjet-Unie terugkregen naar de Marxistische, 

Leninistische leer, betreurde de deportatie van de etnische groepen door Stalin en sprak over de vreedzame co-existentie. Hij verwees ook 

naar het Lenintestament waarin Lenin de partij waarschuwde voor Stalin, maar waarvan Stalin met alle moeite probeerde het te vernietigen. 

 

De speech veroorzaakte veel ophef bij de toehoorders, voor de bevolking werd het echter geheim gehouden en pas publiek tijdens de 

Gorbatsjovperiode en  lekte snel uit naar het westen, vermoedelijk ook op aansturen van Chroesjtsjov.  

 

Deze speech werd vaak gezien als heuse mijlpaal in een periode van ‘dooi’. Het was een korte periode, al zijn er in datzelfde jaar 2 

belangrijke internationale crisismomenten geweest die de spanningen terug brachten: de Hongaarse revolutie en de Suez-crisis. Het grootste 

obstakel was eigenlijk alles wat nog hing rond de Berlijnse kwestie, zowel de VS als de Sovjet-Unie bekeken hun aanwezigheid in Berlijn als 

noodzakelijk.  

 

Tijdens deze fase van de koude oorlog zijn er aan Amerikaanse zijde twee concepten: massive retaliation en Brinkmanship. In die periode 

groeit de hoeveelheid nucleaire wapens en wanneer Eisenhower president werd zei hij dat hij verder in de strijd wilde gaan tegen de 

communisten dan Truman. Hij zei dat hij het niet enkel moest blijven bij containment, maar ook tot een ‘roll back’. Zijn Secretary Of State 

(J.F. Dullas) had ook een uitgesproken anticommunistisch discours.  

 

Eisenhouwers beleid ging de wereld in als de ‘new look’. Hij zei dat de veiligheid van de VS moest worden verhoogt, zonder dat er levens van 

soldaten moeten opgeofferd worden en zonder dat defensie zo’n grote hap uit het budget moest zijn. dit beleid zou ‘ massive retaliation’ 

zijn. het uitgangspunt hierbij is dat bij een superieure capaciteit van nucleaire wapens bij de VS als dreiging moest volstaan om een oorlog 

tegen de Sovjet-Unie te kunnen voorkomen. Om deze strategie te gebruiken moet je je tegenstander wel doen geloven dat je kernwapens 

zou hanteren.   

 

Een ander competitiedomein was de spacerace. Toen de Sovjet-Unie in 1957 hun eerste satelliet 

Spoetnik de lucht instuurde, gaf dit aan Amerikaanse zijde wel een knap in het geloof van de 

superioriteit. Het antwoord was dat er in 1958 de NASA werd opgericht. Ondanks dit leek het erop dat 

de Sovjet- Unie steeds een stap verder stonden. In 1961 boekte de Sovjet-Unie opnieuw een 

overwinning in de Spacerace met de Eerste man in de ruimte, Joeri Gagarin.  

 

“THE NECESSARY ART FOR A STATESMAN IS THE ABILITY TO GET TO THE VERGE OF WAR  
WITHOUT GETTING INTO WAR. IF YOU ARE SCARED TO GO TO THE BRINK, YOU ARE LOST”  

- J.F. Dulles, Secretary of State, 1956 
J.F. Dulles & D. Eisenhower  

 



Vooral rond de Berlijnse kwestie vonden de grote moeilijkheden plaats. Oost-Duitsland was ondertussen uitgegroeid tot een politiestaat 

onder controle van Moskou. In een speech in november 1958 meent Chroesjtsjov dat “ de imperialisten de Duitse kwestie tot een bron van 

niet-aflatende internationale spanning hebben gemaakt” en gaf hij verwijten en beschuldigingen naar de VS dat ze het verdrag van Potsdam 

zouden schenden door de herbewapening van West-Duitsland (BRD) en zou het de DDR en andere Warschaupactlanden ondermijnen.  

 

Om hier aan tegemoet te komen eiste Chroesjtsjov dat Berlijn een vrijstad zou worden en dus niet meer in vier bezettingszone opgedeelde 

stad. Indien zij hier niet mee akkoord zouden gaan zou de Sovjet-Unie zijn gezag over Oost-Berlijn overdragen aan de DDR via een 

vredesverdrag 

 

Chroesjtsjov wilde een doorbraak maken in het dossier. Hij wilde ervoor zorgen dat Oost-Duitsland door de VS als onafhankelijke staat zou 

worden erkend, wat tot dan toe nog niet geweigerd werd. Hij onderschatte hier echter de rol dat Berlijn had voor Duitsland en de rest van 

Europa. Als de Sovjet-Unie heel deze kwestie zou overdragen, zouden de Amerikanen met de DDR moeten onderhandelen over Berlijn en 

zouden zij de DDR moeten erkennen.  Hierdoor zou hij krijgen wat hij wilde.  

 

Heel West-Berlijn was uitgegroeid tot het ‘uithangbord voor het Westen’. Door grote investeringen wilde zij de oostelijke zijde en hun beleid 

ondermijnen door de bevolking in Oost-Berlijn te tonen hoe beter het kan zijn, mochten ze in een ander beleid leven.  

 

In de periode van dreigementen en oplopende spanning was er een intermezzo in het najaar van 1959 wanneer Chroesjtsjov een reis maakte 

naar de VS. Het was een mediaspektakel en Chroesjtsjov toonde zich als verwonderd kind over alles wat er in het kapitalistische westen te 

zien was. Hij bezocht New York, L.A., Hollywood… De vicepresident Nixon bezoekt dan op zijn beurt de Sovjet-Unie. 

 

Chroesjtsjov was aan het aansturen op een topontmoeting en Eisenhower stemde hiermee in, maar de top van Parijs (1960) was geen 

succes.  

In 1961 komt J.F. Kennedy aan de macht als nieuwe president van de VS en verweet zijn voorganger niet genoeg te hebben gedaan tegen het 

communisme, iets wat Eisenhower ook deed. JFK zei dat de VS moest beseffen dat ze met een missile gap zaten in het voordeel van de 

Sovjet-Unie. vervolgens komt er een ontmoeting tussen Chroesjtsjov en Kennedy op de top van Wenen (1961) en allerlei dreigementen gaan 

door elkaar. In reactie hierop gaat JFK het defensiebudget verhogen.  

 

“IT’S UP TO THE U.S. TO DECIDE WHETHER THERE WILL BE WAR OR PEACE. THE DECISION TO SIGN A PEACE TREATY IS FIRM 
AND IRREVOCABLE, AND THE S.U. WILL SIGN IT IN DECEMBER IF THE U.S. REFUSES AN INTERIM AGREEMENT.”  
“THEN, MISTER CHAIRMAN, THERE WILL BE WAR. IT WILL BE A COLD WINTER” 

- Conversatie tussen N. Chroesjtsjov en JFK, Wenen, juni 1961  

 

 

“ (…) WE ARE THERE [IN BERLIN] AS A RESULT OF OUR VICTORY OVER NAZI GERMANY, AND OUR BASIC RIGHT TO BE THERE, 
DERIVING FROM THAT VICTORY, INCLUDE BOTH OUR PRESENCE IN WEST BERLIN AND OUR ACCESS ACROSS EAST GERMANY. 
THESE RIGHTS HAVE BEEN REPEATEDLY CONFIRMED AND RECOGNIZED IN SPECIAL AGREEMENTS WITH THE SOVIET UNION. 
BERLIN IS NOT A PART OF EAST GERMANY, BUT A SEPARATE TERRITORY UNDER THE CONTROL OF THE ALLIED POWERS. 
THUS OUR RIGHTS THERE ARE CLEAR AND DEEP-ROOTED. BUT IN ADDITION TO THOSE RIGHTS IS OUR COMMITMENT TO 
SUSTAIN – AND DEFEND, IF NEED BE – THE OPPORTUNITY FOR MORE THAN TWO MILLION PEOPLE TO DETERMINE THEIR 
OWN FUTURE AND CHOOSE THEIR OWN WAY OF LIFE. THUS, OUR PRESENCE IN WEST BERLIN, AND OUR ACCESS THERETO, 
CANNOT BE ENDED BY ANY ACT OF THE SOVIET GOVERNMENT”  

- JFK juli 1961  

 

 

 

Steeds meer mensen vluchten vanuit de DDR en Oost-Berlijn naar West-Berlijn waar er een groot verschil is in levensstijl en levenskwaliteit.  

De manier waarop men denkt dat tot een halt te kunnen brengen is via de Berlijnse muur, die voor het eerst wordt opgetrokken op 13 

augustus 1961. In 1962 gaat men die nog hermetischer maken via een tweede omwalling (hinterlandmauer) en wordt er constante bewaking 

voorzien via meer dan 300 uitkijktorens. Mensen die toch de poging wagen te vluchten werden genadeloos neergeschoten, het eerste 

slachtoffer viel reeds in augustus ’61.  

 

De Amerikanen zijn verast door de muur, maar tegelijkertijd zijn ze er niet enorm over ontsteld, hun visie is dat wanneer de muur de 

spanningen zouden doen afnemen, ze er mee konden leven. de perceptie van de Berlijners was natuurlijk helemaal anders. Wanneer in juni 

1963 de Cubacrisis reeds is afgewend en JFK een bezoek bracht aan Berlijn is de context totaal anders.  

Kennedy gaf in Berlijn de befaamde :”Ich bin ein Berliner” speech” in 1963 waarin zijn boodschap was dat de Amerikanen hen niet in de 

steek zouden laten, al was het natuurlijk vooral een boodschap aan de Sovjet-landen. men hoorde een sterke JFK spreken, maar tijdens de 

Cuba crisis was hij veel minder zelfzeker over de afloop in Berlijn.  

 

 

 

 

 

 



 

3.2 De Cubacrisis (oktober 1962) 

De geopolitieke context van dekolonisatie na WO II was helemaal op gang gekomen en dat proces werd ook uitgebuit door de 2 

grootmachten in de koude oorlog. Zowel de Amerikanen als de Sovjets proberen de nieuwe afhankelijke landen in hun ideologisch kamp te 

krijgen.  

Formeel was Cuba begin 20ste eeuw onafhankelijk, maar defacto was de invloed van de VS zeer groot onder de dictatuur van Bautista. 

Hierdoor, al was het formeel onafhankelijk, werd het toch vooral geleid naar Amerikaanse belangen toe. Dit was een doorn in het oog van 

Fidel Castro die op 26 juli 1953 een eerste poging in te nemen om hier radicaal verandering in te brengen. Deze datum heeft ook de naam 

gegeven aan hun beweging: de 26-juli beweging.  

 

Die eerste poging liep niet succesvol af, Castro wordt gearresteerd en komt na zijn vrijlating in Mexico terecht. Hier leert hij vervolgens Che 

Guevara tegen en ontwikkelen ze een bondgenootschap. Een nieuwe poging wordt ondernomen in december 1956, maar ook dat werd geen 

succes. Castro en Guevara gaan nog met enkele andere aan land en proberen van daaruit een operatie op te zetten, maar de meeste mensen 

komen om.  

 

Ze geven niet op en blijven gestaag werken aan hun poging om een revolutie tot stand te brengen en mondjesmaat begint dat te groeien, ze 

krijgen meer steun van de lokale bevolking die het wanbeleid van Bautista grondig beu is. doormiddel van guerrilla oorlog samen met steun 

van de bevolking kunnen ze oprukken richting Havana in het najaar van 1958.  

 

De VS wilde zich niet bemoeien, maar voelde dat er heel wat Amerikaanse belangen op het spel staan. Ze lanceren een wapenembargo, maar 

dat blijkt in het voordeel voor de revolutionairen daar zij via illegale handel nog wel aan wapens konden geraken. Dit leidde tot een 

overwinning van Castro en Guevara op 1/1/ 1959.  

 

De relaties tussen Cuba en de VS gaan vanaf de machtsovername steil bergafwaarts. Castro wil grote veranderingen brengen in de 

zakenbelangen van de VS. Hij gaat olie via de Sovjet-Unie importeren, terwijl de Amerikaanse olieraffinaderijen die in Cuba gevestigd waren 

gedwongen worden om met deze olie te werken. wanneer deze bedrijven weigeren gaat hij over tot een nationalisering van de olie-industrie 

en Hotels en casino’s. de VS reageerde hierop met een embargo van suikerimport vanuit Cuba, wat er de grootste inkomsten was.  

 

De VS ziet dit met veel bezorgdheid gebeuren en vreest voor het domino-effect zoals Truman het beschreef, in Latijns-Amerika. Snel 

beginnen ze plannen te smeden om Castro van de macht te krijgen en doorbreken ze alle diplomatieke relaties op 3 januari 1961 

Dit alles speelde af tijdens de Eisenhower-term, wanneer JFK president wordt zet hij dit beleid verder wat leidt tot de Varkensbaai-invasie in 

april 1961.  

 

Die Varkensbaai-invasie was een CIA operatie waarbij Cubaanse 

vluchtelingen werden opgeleid door de CIA om het regime van Castro 

omver te werpen, maar dit mislukte faliekant. het grootste probleem 

bleek dat er geen steun kwam van de Cubaanse bevolking aan de VS 

waar men wel op had gerekend, maar ook het Cubaanse leger was op 

de hoogte van deze plannen waardoor ze meteen capabel waren dit 

in de kiem te smoren.  

 

 

Het resultaat was dat Castro de VS wantrouwde en zichzelf definitief in het Sovjet-Unie-kamp plaatste. In plaats van een einde te maken aan 

een communistische dreiging, zorgde de Varkensbaai-invasie ervoor dat Castro in communistische armen werd geduwd.  

 

De Amerikanen hadden al heel lang een aanwezigheid in Cuba, namelijk in Guantánamo Bay. Toen Cuba onafhankelijk werd, mochten ze hun 

basis via pachtovereenkomsten blijven gebruiken. Castro wilde hier niets van weten en nam geen ontvangsten van het pachtgeld aan.  

 

Chroesjtsjov stond onder zware druk en wist heel goed dat de Sovjet-Unie 

Achterop hinkte tegenover de VS qua nucleaire wapenwedloop. Dat 

nieuwe bondgenootschap met Cuba ziet hij meteen als troef binnen deze 

kwestie.  

 

Hij maakt van Cuba gebruik om als rakettenbasis, want dat zou een enorme  

Militaire en psychologische vernedering voor de VS zijn. hij slaagt erin om 

de andere leden van de Sovjetpartij te overtuigen om tegen november 

1962 60 raketten te plaatsen op Cubaanse grond en deze te laten bewaken 

door Sovjetsoldaten. 

 

” WHAT ABOUT PUTTING ONE OF OUR HEDGEHOGS DOWN THE AMERICANS’ TROUSERS? ACCORDING TO OUR INTELLIGENCE WE ARE 
LAGGING ALMOST 15 YEARS BEHIND THE AMERICANS IN WARHEADS. WE CANNOT REDUCE THAT LEAD EVEN IN 10 YEARS. BUT OUR 
ROCKETS ON AMERICA’S FOOTSTEP WOULD DRASTICALLY ALTER THE SITUATION AND GO A LONG WAY TOWARDS COMPENSATING US 
FOR THE LAG IN TIME.”   

- Chroesjtsjov  

 



 

op 14 oktober 1962 gaat een Amerikaans spionage 

vliegtuig vaststellen dat er 42 raketten op Cuba zijn 

geïnstalleerd. Op dat moment is JFK campagne aan 

het voeren in NY. Hij keert direct terug naar 

Washington waar hij op de hoogte wordt gebracht. 

Voordat hij het nieuws bekend maakt aan de 

bevolking wordt dit in een beperkte kring van 

adviseurs overlegd. Een belangrijk persoon in deze 

kring is de broer van JFK, namelijk Robert Kennedy.  

 

 

JFK gaat zich grote zorgen maken over Chroesjtsjovs 

plannen in Berlijn en denkt dat Chroesjtsjov van deze 

dreiging gebruik zal maken in deze kwestie. Binnen 

het Pentagon zijn er generaals die zeggen dat er moet 

overgegaan worden tot militaire actie, maar er 

worden toch pogingen gedaan om te temporiseren.  

 

 

Op 22 oktober geeft Kennedy een TV-toespraak waarin hij Amerikaans publiek en de rest van de wereld inlicht over de raketten in Cuba. Hij 

kondigt een Maritieme blokkade af en eist dat de Sovjet-Unie meteen alle nucleaire wapens uit Cuba terug trekt.  

 

Chroesjtsjov eist op zijn beurt een garantie dat de VS geen troepen zou sturen naar Cuba en dat ze hun lange afstandsraketten uit Turkije 

zouden weghalen. De generaals in Washington willen overgaan tot een militaire aanval op Cuba, maar Robert Kennedy gaat toch proberen 

de gemoederen te bedaren. Men is bevreesd dat een militaire interventie zou uitlopen op een grote kernoorlog. 

 

Op 27 oktober wordt er een VS spionagetoestel boven Cuba neergeschoten. Zowel op Chroesjtsjov als op Kennedy staat er grote druk om 

verder te gaan, maar uiteindelijk komt er een de-escalatie door een geheime ontmoeting tussen Robert Kennedy en de Sovjet ambassadeur 

Dobrynin. Zij gaan afspreken dat de VS geen invasie zal uitvoeren als de Sovjets onmiddellijk hun raketten terug trekken. 

 

Daarmee leken alle obstakels uit de weg geruimd en het antwoord van Chroesjtsjov komt via een (hele lange) brief aan Kennedy: 

“I REGARD WITH RESPECT AND TRUST THE STATEMENT YOU MADE IN YOUR MESSAGE OF OCT 27, 1962, THAT THERE WILL BE NO ATTACK, 
NO INVASION OF CUBA, AND ONLY ON THE PART OF THE UNITED STATES, BUT ALSO ON THE PART OF OTHER NATIONS OF THEWESTERN 
HEMISPHERE, AS YOU SAID IN YOUR MESSAGE.THEN THE MOTIVES WHICH INDUCED US TO RENDER ASSISTANCE OF SUCH KIND TO CUBA 
DISAPPEAR. IT IS FOR THIS REASONS THAT WE INSTRUCTED OUR OFFICERS […] TO TAKE APPROPRIATE MEASURES TO DISCONTINUE 
CONSTRUCTION OF THE AFOREMENTIONED FACILITIES, TO DISMANTLE THEM, AND TO RETURN THEM TO THE SOVIETUNION. […] WE ARE 
PREPARED TO REACH AGREEMENT TO ENABLE THEUN REPRESENTATIVES TO VERIFY THE DISMANTLING OF THESE MEANS. THUS IN VIEW 
OF THE ASSURANCE YOU HAVE GIVEN AND OUR INSTRUCTIONS ON DISMANTLING, THERE IS EVERY CONDITION FOR ELIMINATING THE 
PRESENT CONFLICT” 

- Uit de brief van Chroesjtsjov aan Kennedy, 28.10.1962 

 

 

Die terugtrekking begint meteen en wordt met argusogen gevolgd door de Amerikaanse zijde. Castro zelf is uitermate ontevreden en voelt 

zich misbruikt als een speelbal, want natuurlijk werd zijn mening tijdens de crisis niet gevraagd. Vanaf dan gaat hij ook een wantrouwen 

koesteren ten opzichte van de Sovjet-Unie. Chroesjtsjov gaat het in eigen land voorbrengen als een eigen overwinning, maar toch leidt hij 

ook gezichtsverlies door de manier waarop hij heeft moeten toegeven. Dit zal een belangrijke rol spelen in dat hij in 1964 van de macht 

wordt afgezet en wordt opgevolgd door Leonid Brezjnev.  

 

Een ander resultaat van de crisis is dat men beseft in het Kremlin als in het Witte huis dat er nood is aan een rechtstreeks communicatielijn 

tussen beide, daar voorgaand berichtverkeer via telegram verliep. Hierdoor wordt de  hot line’ tussen beide geïnstalleerd die voor het eerst 

zal worden gebruikt tijdens de zesdaagse oorlog.  

 

3.3 Na de Cubacrisis: VS beleid tav Cuba 
De sancties van de VS tegenover Cuba is de langstdurende handelsembargo in de moderne geschiedenis en een deel van de sancties lopen 

tot de dag van vandaag, al is er door de VN, Amnesty international en andere internationale organisaties toch een grote kritiek op gekomen. 

Heel wat Cubanen migreren naar Florida en vormen ook een factor in de US domestic politics.  

 

In de migratiegolven van Cubaanse bootvluchtelingen naar de VS zijn er twee grote piekmomenten geweest.  

• In 1980 heerste er een economische crisis en Castro wilde door toestemming te geven om te vluchten druk opleggen aan de VS, al 

had dit weinig effect. 

• Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hanteerde de VS vanaf 1995 de ‘wet foot, dry foot-policy. Dit hield in dat wanneer de 

vluchtelingen de VS zouden hebben bereikt, ze burgerschap kregen, maar wanneer ze werden tegengehouden op zee ze deze 

rechten niet verkregen.  



 

Een radicale verandering in het beleid tav Cuba komt uiteindelijk onder het presidentschap van Obama in 2014 die het hoogtijd achtte om de 

verouderde benadering te wijzigen. Als argumenten voor deze koerswijziging bracht hij aan dat het de zaken niet heeft veranderd: de 

Castro’s zijn nog steeds aan de macht, Cuba is nog steeds communistisch, en het zou enkel via koerswijziging zijn dat Cuba welvarend en 

democratisch kon worden. Een Cuba als ‘failed state’ zou ook niet in het belang van de VS zijn. hun leiderschap zou ook meer getoond 

kunnen worden wanneer Cuba succesvoller zou zijn.  

 

“THE BAY OF PIGS TOOK PLACE THE YEAR I WAS BORN. THE NEXT YEAR, THE ENTIRE WORLD HELD ITS BREATH, WATCHING OUR TWO 
COUNTRIES, AS HUMANITY CAME AS CLOSE AS WE EVER HAVE TO THE HORROR OF NUCLEAR WAR. AS THE DECADES ROLLED BY, OUR 
GOVERNMENTS SETTLED INTO A SEEMINGLY ENDLESS CONFRONTATION, FIGHTING BATTLES THROUGH PROXIES. IN A WORLD THAT 
REMADE ITSELF TIME AND AGAIN, ONE CONSTANT WAS THE CONFLICT BETWEEN THEUNITED STATES AND CUBA. I HAVE COME HERE TO 
BURY THE LAST REMNANT OF THE COLDWAR IN THE AMERICAS.”  

- B. Obama tijdens officieel bezoek aan Cuba, maart 2016 

 

 

Hij gaat het eenvoudiger maken voor Amerikanen om naar Cuba te reizen, directe vliegtuigvluchten werden uitgebreid, het werd makkelijker 

voor Cubaanse migranten om een deel van hun inkomen naar Cuba te sturen. De officiële diplomatieke banden worden hersteld in Juli 2015. 

Het embargo-regime werd versoepeld, maar niet opgeheven. Dit alles werd nog eens sterk in de picture gezet door een bezoek van Obama 

aan Cuba in 2016. 

Trump gaat uiteindelijk proberen het beleid terug te schroeven, maar de koers werd reeds gezet. 

 

Castro overleed in 2016, wat voor bij sommige onder de Cubaanse en Amerikaanse bevolking grote rouw bracht en voor anderen zorgde 

voor grote vreugde. 

 

4. Hoofdstuk 4: aanhoudend conflict in het Midden-Oosten  
4.1 Historische inleiding: het Midden-Oosten tot aan WO II  
 

Het grootste deel van het Midden-Oosten maakte formeel deel 

uit van het Ottomaanse rijk, maar Groot-Brittannië en Frankrijk 

waren actief in deze regio. Algerije, Tunesië en Marokko zaten 

binnen het invloedssfeer van Frankrijk waarin ze gedeeltelijk 

zelfbestuur hadden. Egypte en Soedan waren onder de controle 

van Groot-Brittannië. Libanon kende een rivaliteit tussen het 

Franse en Britse rijk: in het noordelijk gedeelte had je een bestuur 

door Maronitische christenen met Franse steun en in het zuiden 

had je de Druzen die aan de macht waren, met Britse steun. De 

sektarische verdeeldheid in Libanon is een oud gegeven, wat zich 

doorspeelt in een politieke verdeeldheid en ook verschillende 

geloofsgemeenschappen zijn hier aanwezig en vertegenwoordigd 

in de interne politiek.  

 

 

In 1916, anticiperend op de uitkomst van WO I, werd het Sykes-Picot Akkoord afgesloten waarin Frankrijk en het VK het Midden-Oosten 

onder elkaar verdeelden. Ook beloofde de Britse minister van buitenlandse zaken Balfour in 1917 in de Balfourverklaring aan de Britse 

zionistische federatie dat de Joodse bevolking recht heeft op een Joodse Staat in het Palestijnse gebied, terwijl de Britten tegelijk de belofte 

maakte aan de Arabieren in Palestina hen onafhankelijkheid te bieden na WO II als ze in opstand zouden komen tegen het Ottomaanse Rijk. 

Deze dergelijke tegenstrijdige beloftes zaaiden de kiemen voor de toekomstige conflicten.  

 

Na WO I werd het Midden-Oosten als volgt verdeeld: Palestina, Irak, Jordanië zouden onder Brits mandaat komen te staan en Syrië onder 

Frans mandaat. De Volkerenbond gaf een akkoord voor Palestina onder Brits bestuur te zetten en nam de Balfourverklaring op in het 

akkoord, wat ook expliciet een erkenning gaf van de historische link van het Joodse volk met de regio in Palestina.  

 

In het interbellum zouden een 300.000 joden emigreren, hoofdzakelijk vanuit Europa, richting Palestina. In die periode beginnen de 

spanningen tussen de Joden, Arabische moslims en christenen in de gebieden op te lopen met o.a. dodelijke rellen in 1929. Aan de 

vooravond van WO II werd duidelijk dat er geen nationale eenheid heerst in Palestina en er kwam een groeiende teleurstelling over het Brits 

bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Het Israëlisch-Palestijns conflict en de eerste Israëlische-Arabische oorlog (1948 – 1949) 
WO II betekende dat steeds meer joden richting Palestina trokken, ze zochten in de gruwel van de Shoah/holocaust dat de enige garantie op 

veiligheid het verkrijgen was van een eigen staat in wat zij beschouwde land van herkomst. Het Britse mandaat kwam onder steeds meer 

druk te staan door terroristische aanslagen tegen de Britse autoriteiten. Zo was er in juli 1946 een aanslag door de zionistische Irgun, geleid 

door Menachim Begin op het koning Davidhotel, wat het hoofdkwartier van de Britse instanties in Palestina was. Tegelijk kwam het VK 

economisch zeer verzwakt uit WO II en had de publieke opinie weinig steun voor de Britse aanwezigheid in Palestina. Voor de Britse 

autoriteiten was de regio ook weinig interessant daar er weinig grondstoffen te vinden zijn en ze kondigen aan na 15 mei 1948 zich uit het 

territorium terug te trekken 

 

Op sociaal vlak zie je in het Palestijns gebied een toenemende welvaartskloof tussen enerzijds de Joodse bevolking en de autochtone 

Palestijnen. De meest vruchtbare grond komt in handen van de Joodse Kibbutz (= een vorm van collectieve landbouw geïnspireerd op het 

Sovjetmodel).  

 

De situatie baarde de internationale gemeenschap zorgen en het dossier kwam in handen van de net opgerichte Verenigde Naties dat eind 

1947 met een verdelingsplan komt: ze gaan op de kaart gebieden afbakenen en verdelen over Palestijnse en Joodse controle, Jeruzalem 

krijgt een apart statuut en zou onder internationaal toezicht staat. De reacties op het verdelingsplan zijn negatief aan beide zijden, en ook de 

Arabische staten staat negatief tegenover het plan. 

 

In reactie op het verdelingsplan laaien de spanningen verder op. De tijd dringt wel want de Britten verklaren effectief het gebied te verlaten. 

Er begint een vluchtelingenstroom van autochtone Palestijnen naar de omliggende Arabische landen.  

Op het allerlaatste dag van het mandaat van de Britten op 14 mei 1948 roept David Ben-Gurion de onafhankelijke 

staat Israël uit.  

 

In de regering In Washington zijn de meningen verdeelt. De Secretary of State G. Marshall vindt het geen goed 

idee om de staat uit te roepen en ziet het als start van een langdurig conflict. President H. Truman geeft wel zijn 

steun. Dat meningsverschil leidt uiteindelijk tot een breuk tussen de Twee: wanneer Truman zijn campagne start 

voor de herverkiezing, geeft Marshall hem geen politieke steun. 

 

De nieuwe staat Israël wordt heel snel erkend door de VS, VK, Iran en iets later ook door de Sovjet-Unie. De 

reactie van de Arabische landen is van een heel andere orde, en wordt de eerste oorlog die uitbreekt. Egypte, 

Syrië, Jordanië, Libanon en Irak vallen van verschillende kanten Israël binnen in 1948.  

 

Aan Israëlische zijde wordt heftig weerstand geboden en ze kunnen uiteindelijk meer gebied kunnen veroveren dan wat hen werd 

voorgesteld in het verdelingsplan van de Verenigde Naties doordat de aanvallen van de Arabische landen onvoldoende gecoördineerd 

waren. Voor de Palestijnse zijde is 1948 synoniem voor de Nakba, wat catastrofe betekent.  

Deir Yassin, een klein dorp niet ver van Jeruzalem, is vanuit Israëlische zijde een bloedbad aangericht. Aan Israëlische zijde kwam het 

narratief dat ze er niet bij betrokken waren, maar dat extremistische groepen dit gedaan zouden hebben.  

 

De oorlog komt in 1948 tot een einde wanneer er onder VN-

bemiddeling wapenstilstandsakkoorden tussen Israël en de Arabische 

landen werd gesloten.  

 

Er komt dan de regeling: 

• De Gazastrook komt in Egyptische handen 

• Israël krijgt wel de strategisch belangrijke havenstad Eilat aan de Golf 

van Acaba 

• Oost-Jeruzalem komt in handen van Trans Jordanië, dat de westelijke 

Jordaanoever ook gaat bezetten 

 

Trans Jordanië gaat een bijzondere positie innemen: er gaan geheime 

onderhandelingen plaatsvinden omdat de Jordaanse koning verveeld is 

met de Palestijnse vluchtelingen. De onderhandelingen lopen niet goed 

af: hij zal in 1951 vermoord worden door een Palestijn tijdens een 

bezoek aan de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem.  

 

 

 

Nasser (later de Egyptische leider) gaat dit zien als een teken dat het geen goed idee is om via (geheime) onderhandelingen een akkoord 

proberen te bekomen met Israël. Ook de kleinzoon van de Jordaanse koning was tijdens de moord aanwezig, hij zou het nalatenschap van 

zijn grootvader willen voortzetten wanneer hij zelf aan de macht is, dit via onderhandelingen.  

 

Een van de belangrijke gevolgen is dat er een tripartite akkoord werd gesloten in 1950 tussen het VK, Frankrijk en de VS, die via een akkoord 

vastleggen dat beide zijden gelijk gaan bewapend mogen worden. ze denken dat ze op die manier de veiligheid kunnen garanderen, in dat 

geen van beide partijen die wapens zouden gaan gebruiken om de andere aan te vallen.  

D. Ben-Gurion roept 
oprichting onafhankelijke 
staat Israël uit 



4.3 Egypte en de aanloop naar de Suezcrisis (1956) 
Na de gefaalde militaire operatie van Egypte binnen de Arabische-Israëlische oorlog krijgt de Egyptische koning Farouk het moeilijk te 

verduren waardoor Gamal Abdel Nasser in 1952 via een militaire coup aan de macht weet te komen. Zodoende werd Egypte vanaf 1953 een 

republiek, met Nasser als premier en vanaf 1956 als president 

 

Egypte was tot op dat moment een semionafhankelijke staat. In 1936 was er een Anglo-Egyptisch akkoord waarbij Egypte op papier mocht 

claimen onafhankelijk te zijn, maar ze zouden niet mogen ingaan tegen de sterke Britse invloed en aanwezigheid. De controle over het 

Suezkanaal (verbinding Middellandse Zee – Rode Zee), was een enorm strategisch belang was voor de Britten. Schepen kregen hierdoor een 

veel kortere reistijd en ze moesten niet langs heel Afrika varen om tot India te geraken. Ook wordt de oliesector alsmaar belangrijker, en het 

Suezkanaal was key om de olie uit het Midden-Oosten tot in Europa te krijgen.  

 

De Britten die nog steeds in een economisch slechtere positie stonden en geconfronteerd worden met de onafhankelijkheid van India, 

kondigen aan dat ze in juli 1954 zich zouden terugtrekken uit de Suezkanaalzone. Israël vindt dat geen goed idee en verwacht een 

agressiever Egypte wanneer de Britten zich zouden terugtrekken. Ze proberen het VK te overtuigen door Egypte te destabiliseren via 

aanslagen door de Mossad, de geheime diensten van Israël. De Britten komen echter niet terug op hun beslissing. 

 

Nasser zoekt toenadering tot de Sovjet-Unie na ook steun te hebben gevraagd aan de VS en China. Ben-Gurion kijkt naar Frankrijk en het VK 

voor steun. Hij denkt ook dat het beter is zo snel mogelijk een militaire operatie uit te voeren tegen Egypte, vooraleer Egypte te sterk staat.  

 

Frankrijk geeft hen uiteindelijk de gevraagde steun, en schendt hierbij het tripartite akkoord. Ze kiezen de zijde van Israël, onder invloed van 

de onafhankelijkheidsoorlog van Algerije (1954 – 1962) waarin de Fransen die pan-Arabische Nasser als iemand zien die rechtstreeks steun 

kan geven aan Algerije, en dus als een bedreiging voor de Franse zijde.  

 

De spanningen blijven zich opbouwen en de VS neemt een meer gematigde houding aan. Ze beloven Nasser Amerikaanse financiering voor 

de bouw van de Assoeandam, wat een grootschalig project is voor de irrigatie van de Nijl, waardoor katoenproductie een heel sterke boost 

zou krijgen. De Verenigde Staten zitten verveeld met het feit dat Nasser ook toenadering zoekt bij communistische landen en koesteren de 

hoop dat Nasser minder toenadering zou zoeken bij de Sovjet-Unie in ruil voor die financiële steun.  

 

Nasser laat zich er niet door tegenhouden in gaat o.a. in 1955 met het toenmalige Tsjecho-Slowakije een deal afsluiten voor wapens in ruil 

voor katoen. In 1956 gaat hij ook formeel de volksrepubliek China erkennen en gaat een militaire alliantie afsluiten met Jemen, Saudi Arabië 

en Syrië.  

 

De Amerikanen komen uiteindelijk tot de beslissing dat ze die beloofde steun gaat intrekken. Deels door de internationale ontwikkelingen, 

maar ook door de Joodse lobby in Amerika dat hier erg voor gepleit heeft en de lobby uit de zuidelijke staten in de VS die ook katoen 

produceren en die in het Egyptisch project concurrentie zien.  

 

De VS willen met de terugtrekking Nasser een ‘lesje’ leren. Ook Anthony Eden, de toenmalige premier van  

het VK zag dit graag gebeuren. Nasser krijgt die boodschap te horen en geeft een antwoord dat noch  

Washington, noch Londen had verwacht. Nasser gaat een speech geven op 26 juli 1956 waarin hij  

aankondigt tot een overgang van nationalisatie van het Suezkanaal. Hij haalt in die speech ook zeer zwaar 

uit naar wat hij het nalatenschap van de koloniale bezetting in de regio noemt.  

 

Die speech wordt ook op de radio en televisie uitgezonden. Nasser was zich zeer sterk bewust van de  

Invloed van media als politiek instrument. 

 

4.4 Verloop van de Suezcrisis  
De aankondiging wordt aan Israëlische zijde en aan Franse en Britse zijde gezien als een perfect excuus voor een aanval tegen Egypte die ze 

al aan het plannen waren. De VS onder president Eisenhower zijn veel meer terughoudend en willen een escalatie vermijden.  

 

Op 5 oktober 1956 gaan de Fransen en Britten aan de VN-veiligheidsraad een voorstel voorleggen: ze willen het Suezkanaal onder 

internationale controle, maar dit stuit op een veto van de Sovjet-Unie. Zodra het wordt verworpen gaan Frankrijk en het VK de zijde van 

Israël kiezen. Op 23 – 24 oktober 1956 gaat Frankrijk, het VK en Israël een geheim akkoord afsluiten met doel om het Nasser-regime omver 

te werpen in de hoop op een gematigdere plaatsvervanging. De VS ondernemen nog diplomatieke pogingen om ze van gedachte te 

veranderen, maar dit lukt niet en op 29 oktober gaat Israël over tot een aanval op Sinaï en gaan de Britten en de Fransen inzetten op 

aanvallen op de Egyptische luchthavens.  

 

De Israëlische zijde heeft succes: ze veroveren de Gazastrook en geraken tot het Suezkanaal op minder dan één week tijd. Formeel gaan de 

Fransen en Britten de schijn ophouden onpartijdig te zijn en gaan een ultimatum stellen aan Egyptische en Israëlische zijde over de 

Suezkanaalzone. De VS gaat op 2 november een resolutie voorleggen aan de VN-veiligheidsraad om een onmiddellijk staak het vuren, echter 

gaat deze keer Frankrijk en het VK hun veto inzetten.  

 

 

 

Nassers speech on the nationalisation  
of the Suez Canal 



Men gaat overgaan tot het gebruiken van een Uniting for Peace resolution, waar de aanval van Israël, Frankrijk en het VK in sterke mate 

veroordeeld en een onmiddellijk staakt-het-vuren afgeroepen. De Fransen en de Britten blijven hun aanval echter verder uitvoeren. Op 5 

november gaan ze over tot een aanval op de Suezkanaalzone zelf, maar dan heel snel krijgt het een andere wending en stoppen eerst de 

Britten en dan de Fransen.  

 

Er is interne verdeeldheid in de Britse politiek over de kwestie en er breekt een financiële crisis uit, en ook de VS laat zich gelden. Zij 

weigeren om nog langer financiële of economische steun te geven aan de Britten. Ook het IMF heeft aangekondigd de Britten niet meer ten 

hulp te schieten. Hierdoor beslissen de Britten niet verder te gaan met de plannen.  

 

Vanuit Sovjetzijde gaat men zeggen gedwongen te worden te interveniëren als de situatie niet snel bedaard en dreigen met nucleaire 

wapens. Uiteindelijk komt er op 7 november 1956 een staakt-het-vuren.  

 

4.5 Gevolgen van de Suezcrisis 

• De Sovjet-Unie kan haar invloed in de Arabische wereld versterken. Egypte gaat veel sterker aanleunen bij de Sovjetzijde, zij gaan 

Egypte sterk bewapenen en sturen ‘adviseurs’.  

 

• Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen een downgrade van hun internationale status. Het zijn weeral de VS en de SU die duidelijk 

hun stempel kunnen drukken.  

 

• De VS gaat na de crisis nog niet het meest duidelijk Midden-Oosten beleid voeren en gaan proberen verschillende partijen te vriend te 

houden: ze balanceren tussen steun aan Israël en zoeken toenadering bij Saudi-Arabië voor Olie.  

 

• Voor Nasser is de crisis een prestige boost, ze gaan verder ook aansluiting zoeken met Irak en Jordanië, die tot dan nog erg op het VK 

gericht waren. Door wat er zich afspeelt worden deze landen wel gewonnen voor een Pan- Arabië.  

 

• De VN stuurt een UNEF missie om toe te kijken of Israël zich aan de gemaakte afspraken houdt. Al duurde het tot maart 1957 vooraleer 

Israël zich terugtrok uit de Gazastrook.  

 

• De Assouadam wordt uiteindelijk gebouwd met financiële steun van de Sovjet-Unie.  

 

• Frankijk gaat na het debacle nauw militair samenwerken met Israël. Het is heel waarschijnlijk Frankrijk geweest dat Israël zou geholpen 

hebben met een nucleaire programma en het zal Israël geweest zijn dat Zuid-Afrika geholpen zou hebben met een nucleair 

programma.   

 

 
 

4.6 De zesdaagse oorlog (juni 1967) 
In 1960 werd de OPEC (organisation for petroleum exporting countries) opgericht door Saudi-Arabië, Irak, Koeweit en Venezuela. 

Ondertussen is het uitgegroeid tot een zeer machtige organisatie. Zij kunnen beslissen om de hoeveelheid olieproductie verhogen of 

verlagen om de prijzen te kunnen beïnvloeden. Egypte was geen lid van de OPEC.  

 

In Palestina vragen de Palestijnen steeds meer voor een vertegenwoordiging van hun belangen en in die zelforganisatie van de Palestijnen 

gaat Yasser Arafat een belangrijke rol spelen. De PLO, Palestine liberation organisation wordt opgericht in 1964 die gaat claimen de 

belangen van de Palestijnen te vertegenwoordigen. Aanvankelijk gaat het eerder gematigd, maar vanaf 1965 gaan ze over tot een 

gewapende strijd tegen Israël.  

 

In Syrië is de machtsverdeling een complex gegeven, het zijn de Alawieten uit de Baathpartij die de macht hebben. In 1966 komt er binnen 

die partij een verdeeldheid tussen een ‘jonge’ en ‘oude’ garde waarbij de oude garde zal vluchten naar Irak en daar later zal uitmonden in 

het regime van Sadam Hoessein.  



 

Het PLO kijkt meer in de richting van Syrië en het Baathregime voor steun. Israël is zich hiervan bewust en gaat acties opzetten tegenover 

Syrië. Egypte en Syrië gaan een defensief verbond met elkaar opstellen.  

 

Na de Arabisch-Israëlische oorlog zou er rond de grensstrook van Israël en Syrië een gedemilitariseerde zone voltrekken. Rond de lente/ 

zomer van 1966 beginnen hier de spanningen op te lopen en vinden wederzijdse provocaties plaats Een van de grensincidenten was een 

incident waarbij Israëlische tractoren worden beschoten vanuit Syrische zijde. Israël reageert met een achtervolging en gaat 6 Syrische 

gevechtsvliegtuigen neerhalen en Israëlische vliegtuigen gaan doordringen binnen Syrisch en Jordaans luchtruim.  

 

Wat ook gebeurt in 1966 is een Israëlische militaire actie tegen een Jordaans dorp Samu, wat ook uitmunt in een bloedbad. Het argument 

was dat dit een anti-terreur acties geweest zou zijn omdat een factie van de Al-Fatah terroristen zich hier zouden verschuilen. Die actie 

wordt veroordeeld door de VN en de VS gaat steun uitspreken tegen de Jordaanse koning Hoessein.  

 

Nasser gaat vragen dat de UN missie zich terugtrekt en gaat aankondigen dat de golf van Abaca zal worden geblokkeerd. In Israël wordt een 

algemene mobilisatie afgekondigd. De VS wil de oorlog vermijden, maar politieke wissels in Israël zorgt ervoor dat de oorlogswillige 

generaals aan de macht komen en ook de publieke opinie keert zich voor oorlog.  

 

De toenmalige Amerikaanse president Johnson gaat nog een poging doen de gemoederen te bedaren door de Israëlische president op het 

Witte Huis uit te nodigen en zegt daar dat het niet tot een oorlog hoeft te komen, ze zouden Israël niet in de steek laten en zou enkele keren 

herhaald hebben :’Israel would not be alone, unless it decided to go it alone’, om toch te proberen Israël tegen de houden om tot een oorlog 

over te gaan 

 

op 5 juni 1967 begint Israël met een 

verrassingsaanval op Egypte. Ze gaan hun 

bombardementen gericht plaatsen op Egyptische 

luchthavens, maar gaan daarna ook Jordanië en 

Syrië aanvallen. Hierbij hebben ze vanaf het begin 

een belangrijk strategisch overwicht.  

 

Ze houden het niet alleen bij de 

bombardementen, ze gaan ook heel snel kunnen 

oprukken en belangrijke gebieden overwinnen:  

• de Sinaï + Gaza op Egypte 

• Westelijke Jordaanoever incl. Oost 

Jeruzalem op Jordanië 

• De Golanhoogvlakte op Syrië  

 

 

 

De verovering op Jordanië was de belangrijkste strategische en religieuze overwinning omdat daar de fameuze Klaagmuur is gelegen. 3 

dagen na de verovering gaat het Israëlische leger een eeuwenoud kwartier in Oost-Jeruzalem plat leggen om daar plaats te ruimen voor een 

plein voor de heilige muur. Dit zette dat weer heel veel kwaad bloed bij de Arabische landen.  

 

Nasser gaat vervolgens het Suezkanaal blokkeren, de VN neemt een wapenstilstand resolutie en de VS stuurt een vloot naar de Middellandse 

zee waarop een Olie-embargo van Arabische landen volgt tegen de VS en het VK. Het resultaat was een zware vernedering voor de Arabische 

landen. Nasser biedt zijn ontslag aan, maar dat werd verworpen en hij bleef in functie, zij het met grote imagoschade. Israël hanteerde een 

narratief van een David vs. Goliath-overwinning.  

 

De bezette gebieden zorgen voor heel veel verbittering bij de Arabische bevolking en gaven een boost 

aan de PLO dat toch echt de vernietiging van Israël wenste. de PLO zorgde haast voor een ‘staat-in-

een-staat’ binnen Jordanië, waardoor ze in 1971 naar Libanon verdreven werden.  

 

Israël gaat in de bezette gebieden heel snel een nederzetting politiek hanteren. Hierdoor wil Israël 

heel duidelijk maken dat ze de gebieden niet gaan terug overhandigen, nochtans dat is exact wat de 

VN resolutie 242 vraagt. Hierin is de eis opgenomen dat Israël zich zou terugtrekken naar de grenzen 

van voor de zesdaagse oorlog.  

 

Na de zesdaagse oorlog gaat Frankrijk een complete koerswijziging voeren en alle banden met 

Israël verbreken. De VS, die voorgaand een onafhankelijke positie had willen innemen, gaat 

ook een koerswijziging doorvoeren. Ze zien dat de Arabische landen die werden bewapend 

door de Sovjetzijde heel snel het onderspit hebben moeten delven tegen Israël dat met 

Amerikaanse wapens vocht. Hierdoor gaan ze de politieke keuze maken door een heel pro-

Israëlische koers te hanteren. De Sovjet-Unie gaat compleet het tegenovergestelde doen en 

alle banden met Israël verbreken en de Arabische landen steunen.  

Palestijnse vluchtelingenkampen 



 

4.7 De Jom-Kippoeroorlog 1973  
In 1970 wordt Sadat de nieuwe Egyptische president na het overlijden van Nasser. 

De VS laat stilzwijgend toe dat Israël die nederzettingen voert.  

Israël ziet zich genoodzaakt om verregaande militaire investeringen te blijven doen om 

alle bezette gebieden onder controle te houden. Wanneer we in 1973 zijn beland moet 

er ingezien worden dat het bijna onmogelijk is dit te blijven hanteren. Toch slaagt het 

Egypte er niet in om uit de Israëlische positie voordeel te halen. 

 

In de Jom-kippoeroorlog zijn het de Arabische landen die de eerste militaire zet gaan 

ondernemen. Egypte gaat met de steun van Syrië, wapensteun van de Sovjet-Unie en 

goedkeuring van andere Arabische landen een verrassingsaanval uitvoeren op Israël en 

weten zo Israël terug te duwen uit de Sinaï en Golanvlakte. De militaire acties spelen zich 

enerzijds af in een front aan Egypte, maar ook aan de grens met Syrië. De oorlog had ook 

weer enkele belangrijke gevolgen.  

 

Dit was in alle oorlogen eigenlijk de eerste Arabische overwinning. Israël lanceerde echter een succesvol tegenoffensief met steun van de 

Amerikaanse president Nixon. Het Israëlische offensief onder leiding van generaal Ariel Sharon was een groot succes.  

 

Eind 1973 verwees de VN terug naar resolutie 242 die opgesteld was n.a.v. de zesdaagse oorlog. De vraag naar wapenstilstand wordt 

aanvaard door Egypte, maar geweigerd door Israël. Doordat de VS wapens leveren aan Israël beschikken ze ook over een groot 

drukkingsmiddel en gaan ze druk aan Israël opleggen. Op die manier gaat Israël wel inbinden.  

 

De OPEC gaat alsmaar meer haar stempel kunnen drukken op het verloopt van de internationale politiek en een olie-embargo, waar de VS 

voor had gevreesd, wordt afgekondigd door een aantal Arabische landen tegen de VS, het VK en tegen Israël. Hierdoor gingen de 

energieprijzen verviervoudigen als resultaat.  

 

De Sovjet-Unie waren diegene die de VN resolutie hebben voorgesteld, wat aanvaard werd door de VS. Doordat we niet in een 

piekmoment zaten in de koude oorlog kunnen de twee grootmachten overleggen, ze doen dan een voorstel om samen militaire troepen te 

sturen naar het Suezkanaal, wat door de VS wordt geweigerd.  

Hierdoor gaat de secretaris generaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie Brezjnev van strategie veranderen en dreigen met 

een overgave van zeer verre gaande steun aan Egypte, eventueel zelfs met  het leveren van atoomwapens. De US Secretary Of State Harry 

Kissinger gaat hierdoor een globaal alarm slaan.  

 

Kissinger gaat aan uitgesproken boodschappen brengen: ‘ het is aan ons om deze situatie te ontmijnen, want we zijn nu in een 

internationale setting beland waarin enkel de VS Israël zou kunnen overtuigen terug te trekken, maar dit gaat enkel werken wanneer het 

olie-embargo wordt stopgezet’. Aan Israël gaat hij zeggen dat ze buiten de VS geen steun hebben, hierdoor gaat hij hen proberen te 

overtuigen van ze naar de VS te laten luisteren.  

 

Israël heeft in de oorlog een belangrijke militaire overwinning geboekt, maar de nederlaag door de verrassingsaanval past niet binnen het 

plaatje van het succesverhaal waardoor de premier Golda Meir af treedt.  

  

Aan Palestijnse zijde zie je dat er meer aandacht komt wat er verder met hen moet gebeuren. De PLO had heel veel aanhang uitgebouwd, 

en na de oorlog wordt er het idee gelanceerd op die PLO een soort internationale erkenning of gehoor moet krijgen.  

Een belangrijke gebeurtenissen op dat vlak is dat Arafat wordt uitgenodigd om te spreken voor de algemene vergadering van de VN in 1974 

 

4.8 de camp David-akkoorden  
De onderhandelingen in september 1978 in het Camp David hebben ertoe geleid 

dat in maart 1979 er een vredesakkoord tussen Egypte en Israël werd bereikt. Dit 

hield in dat beide landen elkaar wederzijds gingen erkennen als soevereine 

staten. Op die manier komt er een einde aan de staat van oorlog dat er tot dat 

moment bestond tussen beide landen.  

De Sinaï wordt teruggegeven aan Egypte en Israël krijgt toelating om het 

Suezkanaal te gebruiken.  

 

Het ware zeer moeizame onderhandelingen waarbij aan Egyptische kant 

telkens weer werd teruggekomen op de VN resolutie waarin Israël verplicht 

werd zich terug te trekken uit de nederzettingen.  

Aan Israëlische zijde was de status van Jeruzalem werd een belangrijk 

strijdpunt.  

 

 

 

Generaal Ariel Sharon (midden) in de 
Sinaïwoestijn tijdens de Jom Kippoeroorlog 

Sadat, Begin en de Amerikaanse  
president Carter op Camp David 



Er werd o.a. afgesproken dat er een overgangsperiode van 5 jaar zou komen om verdere onderhandelingen te voeren. Tijdens deze 

onderhandelingen zou het moeten gaan over welke gebieden de Palestijnen autonomie zouden moeten krijgen. De hoop die daar achter zat 

vanuit Israëlische en Amerikaanse zijde was dat de PLO minder een uitgesproken leidersrol zou krijgen en dat er een ander type Palestijns 

leiderschap, een meer gematigde versie, zou ontstaan.  

 

Die camp David akkoorden werden niet overal met evenveel enthousiasme 

onthaald. Zeker in de Arabische landen werd dit bijna als een vorm van 

verraad gezien.  

 

Veel duurzame vrede zou er niet volgen: de PLO ging gewoon verder, tegelijkertijd zag je aan Israëlische zijde zag je dat de 

nederzettingenpolitiek werd verdergezet en riepen ze Jeruzalem uit tot de eeuwige en ondeelbare Israëlische hoofdstad.  

In oktober ’81 werd Egyptisch president Sadat vermoord door Egyptische Jihad en vervolgens opgevolgd door vicepresident Hosni 

Moebarak, ie zou regeren tot de Arabische Lente in 2011. De Golanhoogvlakten werd in december 1981 geannexeerd door Israël.  

 

Zolang de PLO de vernietiging van Israël als doel in hun handvest had, was Israël niet bereid om afstand te doen van de bezette gebieden 

Door de erkenning van Israël door Egypte komt Egypte ook geïsoleerd te staan binnen de Arabische landen.  

Uiteindelijk komt er geen volledige implementatie van de Camp David akkoorden, maar er komt wel een ontruiming van de Sinaï. Meer 

autonomie voor de Palestijnen komt er niet.  

 

4.9 Madridconferentie 
Een eerst volgende stap in de richting van het vredesproces gebeurd in de vorm van de Madrid conferentie in het najaar van 1991. 

In internationale context zien we een einde aan de Koude Oorlog en ook de Golfoorlog is voorbij. Tegelijkertijd heerst er ook de 1ste intifada 

(1987 – 1993) en Hamas heeft de Gazastrook in handen. Hamas is eveneens een terreurorganisatie dat strijd voor een verregaande 

autonomie van de Palestijnse gebieden. PLO is hedendaags veel gematigder geworden en hebben ondertussen terreur afgezworen. Hamas 

heeft de uitgesproken positie die PLO aanvankelijk innam, overgenomen.  

 

De Madridconferentie is het vermelden waard omdat het rechtstreekse onderhandelingen waren tussen Israël, Jordaans-Palestijnse 

delegatie, Libanon en Syrië. Het waren ook onderhandelingen die werden gevoerd onder toezicht van de Europese Gemeenschap. Dat de 

onderhandelingen  plaats vonden, was de belangrijke stap. Veel concrete resultaten heeft het niet opgeleverd.  

 

4.10  De Oslo-akkoorden 
De belangrijkere mijlpaal in het zoeken naar vrede zijn de Oslo-akkoorden uit 1993 

waarin er rechtstreekse onderhandelingen waren tussen Israël en de PLO.  

 

Er werd een akkoord bereikt dat inhield dat Israël de PLO zou erkennen als officiële 

vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. De PLO zou vervolgens Israël erkennen en 

geweld en terrorisme afzweren. Er wordt ook weer afgesproken dat in een interim-fase 

van 5 jaar een deel van bezette gebieden onder Palestijnse autoriteit zou komen. 

 

 De resultaten lieten zich ook merken, er was een kortstondige verbetering van de 

Israëlische-Palestijnse relatie. In 1995 werd het Interimakkoord (Oslo II- akkoord) 

afgesloten. In 1996 waren de eerste verkiezingen in Palestijnse gebieden, wat leidde tot 

een overwinning door Arafat/Fatah  

 

 

 

 

4.11 Collaps van het Vredesproces  
Wanneer in 1995 Y. Rabin werd vermoord in Tel Aviv door een extreem-conservatieve Jood, stopt het vredesproces.  

Hamas gaat de zelfmoordaanslagen opdrijven en onder de Israëlische premiers Netanyahu en Sharon wordt de nederzettingenpolitiek 

verder gezet. Deze elementen leiden tot een toenemende isolatie van Palestijnse gebieden en ook de spanningen, provocaties en polarisatie 

nemen toe. 

 

Het is op deze manier dat de 2de Intifada opkomt. Israël reageert door vergeldingsacties in o.a. Jenin in 2002 en bouwt een scheidingsmuur 

van de Westelijke Jordaanoever/ Israël.  

 

Tussen de Palestijnen komt er ook een interne machtsstrijd. Arafat verliest meer steun en Hamas krijgt een toenemende steun onder de 

Palestijnse jongeren. In 2004 overlijdt Arafat, In 2005 wordt Abbas de nieuwe Palestijnse president en in 2006 komt Hamas als grote winnaar 

uit de Palestijnse verkiezingen. Vervolgens komt er een feitelijke splitsing en komt de Gazastrook onder leiding van Hamas en de westelijke 

Jordaanoever onder leiding van president Abbas.  

 

Israël drijft een economische blokkade op de Palestijnse gebieden. In de praktijk zorgt het ervoor dat de Palestijnse bevolking amper toegang 

heeft tot basisfaciliteiten zoals onderwijs en medische. Door deze uitzichtloze situatie krijgt Hamas meer steun bij de Palestijnse jongeren.   

 

“LET THEM SIGN WHAT THEY LIKE, FALSE PEACE WILL NOT LAST” 

- Yasser Arafats reactie op Egypte-Israël vredesakkoord  
 

Rabin, Clinton en Arafat bij de ondertekening 
van de Oslo-akkoorden in het witte huis, 
september 1993 



Een formule dat zou kunnen voorzien in vrede zou een tweestatenoplossing zijn waarin Israël en Palestina als 2 staten naast elkaar zouden 

kunnen bestaan. Deze oplossing geniet aan van internationale steun, maar Israël blijft echter druk zetten door middel van de 

nederzettingenpolitiek waardoor deze oplossing niet haalbaar is.  

 

“THERE WILL BE NO PALESTINIAN STATE, NOT AS PEOPLE TALK ABOUT IT. IT WILL NOT BE BECAUSE I AM MAKING SURE OF IT. I AM NOT 
UPROOTING SETTLEMENTS, RATHER APPLYING SOVEREIGNTY TO THEM. I AM MAINTAINING A UNITED JERUSALEM AND I AM 
MAINTAINING OUR CONTROL ON THE ENTIRE AREA WEST OF THE JORDAN RIVER TO PREVENT ANOTHER GAZA. THIS IS MY POLICY. I TOLD 
THAT TO THE AMERICANS, PRESIDENT TRUMP AND PRESIDENT OBAMA. […] NO ONE HAS FOUGHT FOR JUDEA AND SAMARIA AS I 
FOUGHT. WHO COULD HAVE STOOD AGAINST A GOVERNMENT OF MORE THAN EIGHT YEARS OF OBAMA'S ADMINISTRATION THAT CAME 
AND PRESSED YOU ALL THE TIME? I STOOD UP AND PUSHED OFF THOSE PRESSURES. I BROUGHT PRESIDENT TRUMP'S RECOGNITION OF 
JERUSALEM, THE TRANSFER OF THE EMBASSY AND THE RECOGNITION IN THE GOLAN HEIGHTS, WHICH IS VERY IMPORTANT TO WHAT I 
PLAN IN JUDEA AND SAMARIA" 

- B. Netanyahu, 7 april 2019, interview aan vooravond van verkiezingen in Israël 

 
 

 

Het presidentschap van Trump steunde echter Israël verregaand: 

• December 2017: aankondiging erkenning Jeruzalem als hoofdstad Israël 

• Maart 2019: erkenning Golanhoogvlakten als Israëlisch gebied. 

 

 

 

4.12 De Iraanse revolutie  
Na WO II weigerde de Sovjet-Unie de belofte na te komen zich terug te trekken uit het Iraans gebied en was er conflict over wie nu de 

olieconcessies zou krijgen, wat uiteindelijk eindigde in een ‘overwinning’ voor het VK. 

 

In de periode na het verdrijven van de Sovjet-Unie groeide de Iraanse economie enorm, maar er bestond een grote inkomensongelijkheid 

wat in 1953 zorgde voor een volksopstand, gevolgd door een staatsgreep gesteund door de CIA en op vraag van de Britten. De Iraanse 

premier Mossadeq dat voorgaand de Iraanse olie-industrie genationaliseerd had, dat sinds 1913 onder Britse controle was, werd afgezet 

 

Dit betekende dat de Iraanse Sjah wist dat zijn positie afhing van de steun van de VS. Ook was de Amerikaanse inmenging officieel een 

geheim, maar werd de voedingsbodem van wantrouwen van de Iraanse bevolking tegenover Amerika.  

 

De Sjah probeerde een beeld te scheppen naar de rest van de wereld als een zeer progressieve leider, met bvb een modernisering van 

vrouwenrechten. Bij de kroning tot keizer (1967), liet hij ook zijn vrouw tot keizerin kronen en liet zelf de grondwet aanpassen voor bij het 

geval dat hij moest komen te overlijden, zijn vrouw kon regeren als regent tot de troonopvolger meerderjarig was. Hij liet ook foto’s uit Iran 

overkomen als beelden uit Parijs, Londen… echter waren dit slechts snapshots van een klein deel van de bevolking en was er een groot deel 

van de bevolking waar de situatie helemaal anders was. de tegenstelling arm en rijk viel ook overeen met een kloof tussen Teheran en 

periferie. Wanneer je het beleid in detail bekijkt moet je vaststellen dat hij heel repressief optrad tegenover iedere vorm van oppositie.  

 

Die tegenstelling zorgde voor sociale onrust die de voedingsbodem werd voor de conservatieve clerici die niet alleen kritiek uitte tegenover 

de Sjah, in combinatie met die tegenover de VS.  

De Sjah ging zich hier dan weer dictatoriaal tegen opstellen en geheime diensten getraind door Israël en Amerika inzetten.  

 

De Jom Kippoeroorlog uit 1973 zorgde voor een boost van de Iraanse economie daar de olieprijzen sterk stegen. Het BPP steeg met 42%. Een 

groot deel van die inkomsten gaan naar defensie-uitgaven, met aankopen uit de VS. Wederom met misnoegen van de bevolking.  

Ayatollah Khomeini die toen in ballingschap leefde groeide uit tot een leider van het verzet.  

 

In 1979 zelf gebeuren er een aantal snel opeenvolgende zaken wat de Iraanse revolutie wordt genoemd 

• In januari moet de Sjah vaststellen dat de situatie heel instabiel is geworden en er wordt een poging tot stabilisatie ondernomen 

door een nieuwe premier. Deze wilde dit wel proberen, maar zei dat het beter was dat de Sjah even uit het beeld verdwijnt. De 

Sjah gaat daarmee akkoord en verlaat diezelfde maand Iran. De officiële verklaring is dat hij naar de VS gaat voor een medische 

behandeling. Uiteindelijk zou de Sjah in praktijk nooit meer terugkeren 

• In februari gaan de conservatieve clerici de macht overnemen wanneer Khomeini in Teheran terugkeert en wordt onthaald als een 

held. Er heerst een grote internationale chaos door de grote fragmentatie bestaande uit voorstanders van de Sjah, van Khomeini, 

terwijl de Westerse landen die zich zorgen maken omtrent de olieaanvoer. 

• Op 1 april 1979 wordt Iran uitgeroepen tot Islamitische republiek  

 

De Sjah was weggegaan uit Iran, maar de vrees bleef bij een deel van de bevolking dat de Sjah kon terugkeren met de steun van Amerika. 

Iraanse studenten bestormden op 4 november de Amerikaanse Ambassade in Teheran en namen de Amerikaanse diplomaten gegijzeld. 

Officieel werd het door studenten uitgevoerd, maar wat de rol van de regering was staat der discussie. Initieel werd de terugkeer van de Sjah 

geëist, dan wel om hem in Iran te laten voorkomen. Heel deze kwestie was een grote blamage voor de VS.  

 

 

 



In 1980 was er een mislukte poging tot vrijlating, wat een grote blamage was voor Amerikaans president Carter.   

De republikeinse presidentskandidaat Ronald Reagan ging heel sterk uithalen naar het buitenlands beleid van Carter, met ook het resultaat 

dat hij verkozen wordt tot de nieuwe president. In 1980 overlijdt de Sjah en start ook de Irakinvasie. Het is op die moment dat Iran bereid is 

te onderhandelen en onder het presidentschap van Reagan worden de gegijzelden vrijgelaten.  

 

4.13 De Golfoorlogen  

 

Sadam Hoessein was president van Irak, officieel sinds 1979, al was hij de facto reeds sinds midden 
jaren ’70  
er de leider. Binnen de Ba’athpartij dat Irak door een coup had kunnen overnemen in 1968 had hij 
de functie van het hoofd van de geheime diensten en vanuit die functie heeft hij zijn machtsbasis 
kunnen uitbouwen.  
Hij was formeel de president en tegelijkertijd ook de leider van de partij. de partij is door sommige  
analisten vergeleken met de communistische partij binnen de Sovjet-Unie: diegene met de 
machtspositie binnen de  
partij had ook het leiderschap over het land.  
Nadat de prijzen voor olie na de Jom Kippoeroorlog zeer peil stegen kon Hoessein zijn positie 
verstevigen.  
 
 
Wanneer het over minderheden en oppositie  gaat heeft Hoessein een angstregime geleid. Hij werd bevreesd voor twee specifieke 
groepen: Sjiieten en Koerden.  

 

 

Rondom de Golfoorlogen heerst er een debat over welke conflicten precies tot de golfoorlogen worden gerekend. Waar er een academische 

consensus over bestaat is dat de eerste Golfoorlog Irak-Iran was van 1980 – 1988. De ‘tweede’ Golfoorlog, soms de ‘Golfoorlog’ genoemd, 

was de inval Irak in Koeweit van 1990 – 1991. Soms wordt de Amerikaanse inval van 2003 in Irak post 9/11 ook gerekend tot de 

Golfoorlogen, maar dit staat der discussie.  

 

Beide Golfoorlogen zijn gestart door Irak, maar als we het hebben over de houding van de VS zien we grote verschillen tussen de twee 

oorlogen: De VS heeft in de eerste oorlog geheime steun gegeven aan Irak, terwijl bij de 2de oorlog heeft de VS een heel grote coalitie op de 

been gebracht tegen Irak. In de post 9/11 oorlog was het hun bedoeling het Irakees regime van Saddam Hoessein omver te werpen.  

 

In September 1980 heerst een grensconflict tussen Irak en Iran dat ertoe leidt dat Irak Iran gaat binnenvallen. De concrete inzet was wie er 

controle zou krijgen over de Sjat-al-Arab rivier en een aantal eilanden in de Perzische golf die zorgde voor controle over de routes van 

olietankers.  

Saddam Hoessein had voor ogen dat dit een korte actie zou worden, daar Iran door de revolutie helemaal verzwakt zou zijn. Wat hij niet had 

verwacht is dat Iran heel veel weerstand bood en dat dit 8 jaar lang zou duren.  

 

Zowel de Sovjets als de Amerikanen hadden een relatief onopvallende houding tegenover de oorlog, beiden probeerden niet te uitgesproken 

een van beide partijen te steunen. Dat de Sovjet-Unie ook een onopvallende houding aan nam zou volgende oorzaken kunnen hebben: 

• De Sovjet-Unie was verwikkeld in de aanslepende Sovjetoorlog in Afghanistan (1979 – 1989) 

• Ze leverden al langere tijd de grotere hoeveelheid van wapens aan Irak, maar ze zagen ook nieuwe opportuniteiten na de Iraanse 

revolutie omdat ze hierbij zagen dat er een nieuwe, anti-Amerikaanse sfeer hing. Vandaar dat ze geen al te uitgesproken positie in 

hun discours aannemen.  

 

De Amerikanen wisten dat Saddam Hoessein Sovjetwapens toebedeeld kreeg, maar toch gingen ze al van 1982 aan Saddam Hoessein steun 

geven in de vorm van wapens en geheime informatie in de oorlog tegen Iran. Dit was zeer controversieel omdat de VS officieel een neutrale 

positie innam tegen de oorlog. Wat voor Irak betreft was de band verbroken sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 toen de VS resoluut de zijde 

van Israël koos. Een andere reden was ook omdat later is gebleken dat de CIA op de hoogte was van het gebruik van chemische wapens door 

Saddam Hoessein (ook tegenover burgers). De reden van dit beleid was omdat men zeer bevreesd was dat mocht Irak de oorlog verliezen, 

dat de Iraakse oliebronnen in Iraanse handen vallen, terwijl Iran net zeer anti-Amerikaans was geworden.  

 

Uiteindelijk kan Iran een goed tegenoffensief brengen en ging Iran helemaal voor het omverwerpen van het regime van Saddam Hoessein. 

Saddam ging heel ver in de oorlog door het inzetten van o.a. chemische wapens en ook kindsoldaten. Na 8 jaar oorlog was het eigenlijk niet 

duidelijk wie bestempeld kon worden als winnaar/verliezer. Na verregaande economische kosten en kosten in mensenlevens komt er via een 

VN resolutie een einde via een status-quo bepaling.  

De Irak-Iran oorlog bleek achteraf een maat voor niets: beide partijen moesten zich terugtrekken naar de posities van voor de start van de 

oorlog.  

 

 

 

 

 

 



 

4.14 De (tweede) Golfoorlog 1990 - 1991 
De grote kost gaat uiteindelijk een bepalende rol voor Irak spelen m.b.t. het uitbreken van de 2de Golfoorlog (1990 – 1991) tussen Irak en 

Koeweit. Irak zit financieel helemaal aan de grond en zag dat Koeweit zich niet aan de OPEC regels hield waardoor de olieprijs daalde.  

Dit was voor Irak onaanvaardbaar, voeg daar bij nog een geschiedenis van gespannen relaties tussen de twee staten en dat mondde uit in de 

Irak invasie in Koeweit.  

 

Saddam Hoessein verwachte dat de internationale reacties vrij klein ging zijn, maar hij vergsite zich. Wanneer hij Koeweit binnen viel ging dit 

volgens plan, maar de VS ging alle middelen inzetten om tot een heel grote internationale reactie te komen. de VS schakelde de VN-

veiligheidsraad in uit vrees dat Irak de controle zou krijgen over de olievoorraad in Koeweit en een verdere expansiedrang zou hebben 

tegenover de andere OPEC-landen. Ook Arabische landen veroordeelden de Irakese inval.  

 

Inmiddels is de Koude Oorlog gedaan en binnen deze context zagen de VS en de Sovjet-Unie een opportuniteit om hun toenadering en 

bereidheid tot samenwerking aan de rest van de wereld te tonen. Hierdoor was de inval zeer streng en unaniem door de VN veroordeeld. Op 

dit ogenblik had je de Amerikaanse president G. Bush sr. en staatssecretaris van de Communistische partij M. Gorbatsjov in de Sovjet-Unie.  

 

De VS gaat operatie Desert Shield opzetten met goedkeuring van de VN en 230.000 troepen naar Saudi-Arabië worden gestuurd om op die 

manier de druk op Irak op te drijven en vandaar verdere militaire actie te organiseren.  

 

In Irak waren er behoorlijk veel Britse en Amerikaanse burgers die 

het slachtoffer werden door het regime van Saddam door een soort 

van gijzeling werden geëxploiteerd, wat de VS niet licht opnam. 

Uiteindelijk komt er een coalitie van 40 landen tegenover Irak en op 

29 november gaat de VN een groot ultimatum. Dit werd negatief 

beantwoord wat resulteerde in bombardementen genaamd 

‘operatie Desert Storm’. Heel deze oorlog was volledig live te volgen 

op CNN. Het wordt van een luchtoorlog een landoorlog en heel snel 

kan de internationale coalitie Irak verdrijven uit Koeweit, maar men 

gaat niet zo ver als Saddam Hoessein van de macht verdrijven, waar 

men achteraf spijt van kreeg.   

 

 

 

Een ander resultaat van de context post-koude oorlog was dat de Amerikanen een sanctiebeleid kon voeren. Ze vreesden dat wanneer ze 

Saddam Hoessein zouden omverwerpen ze een grotere instabiliteit in Irak zouden veroorzaken en dat Iran er eventueel voordeel van zou 

kunnen halen. Binnen Irak zelf was er wel een hoop om tot een regimewissel over te gaan. De Sjiieten en de Koerden begonnen in opstand te 

komen, maar ze kregen geen steun van de Amerikanen. De opstanden werden bloedig de kop ingedrukt door het regime. Het feit dat er geen 

Amerikaanse steun is gekomen voor een regimewissel, zijn die mensen niet vergeten.  

 

Na dat Koeweit was bevrijd, is er naast het sanctieregime ook een ontwapeningsprogramma door de VN opgelegd aan Irak. Dit vroeg om een 

grotere transparantie van het wapenarsenaal van Saddam Hoessein. Die focus op die ontwapening is een belangrijk element geweest in de 

oorzaak naar de 9/11 oorlog.  

 

VN-inspecteurs moesten ter plaatse nagaan of Saddam Hoessein zich hield aan de voorwaarden, maar het regime van Hoessein maakte dit 

haast onmogelijk door hen telkens tot bepaalde sites de toegang te weigeren, of tot het land tout court.   

 

In die relatie tussen Saddam Hoessein en de VN ging het vanaf 1997 veel slechter. Er ontstond n.a.v. het gedrag van Hoessein een 

internationale discussie. Er waren stemmen binnen de VN om over te gaan tot militaire actie, een ander geluid dat je bij o.a. Rusland en 

Frankrijk begon te horen was om eventueel over te gaan tot milderen van het sanctiebeleid. Een groot deel van de Iraakse beleid leed onder 

het sanctieregime door de economische effecten.  

 

Uiteindelijk koos Amerika om het te houden op een beleid dat zij ‘dual containment’ noemde. Zowel ten aanzien van Irak, als Iran, gingen ze 

proberen de gemoederen niet te verhitten door hun sancties wel aan te houden, maar zonder over te gaan tot militaire operaties (op een 

korte confrontatie in 1998 na). Dit was het beleid van Clinton van 1993 – 2001.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.15 De Irakoorlog (2003)  
Tijdens zijn presidentscampagne haalt George Bush jr erg uit naar het Clinton beleid en verwijt hij hem veel te laks te zijn geweest tegenover 

Saddam Hoessein en mocht hij verkozen worden hij de druk zal verhogen. Hij zegt dat Irak potentieel ‘massavernietigingswapens’ heeft, 

maar dat hij Saddam Hoessein daarvoor zou laten betalen. in de campagne wordt het nog gebracht als een mogelijkheid, maar eens Bush 

verkozen is, spreekt men over de aanwezigheid van massavernietigingswapens met bijna zekerheid 

 

Na de terreuraanslagen van 11/9/2001 hoor je vanuit het Amerikaanse beleid zeer meer oorlogstaal ten aanzien van Irak. In de eerste State 

Of The Union speech van Bush, net na 9/11 heeft hij het over ‘the axis of evil’ : Noord Korea, Iran en Irak.   

 

Er komt een resolutie aan Irak waarbinnen ze moeten beloven om binnen de 30 dagen met een zeer gedetailleerd rapport te komen van alle 

wapenstock in het land. Dit document werd ingediend, maar het bleek duidelijk dat niet alle informatie werd meegegeven.  

 

Dan zegt Bush in The State Of The Union speech dat er overtuigend bewijsmateriaal zal worden geleverd dat Irak massavernietigingswapens 

bezit. Dit bewijs komt dan vervolgens in een speech van The Secretary Of State Colin Powell in februari 2003. Echter is er geen effectief 

bewijs van deze wapens: Hij loog.  

 

Wat je dan ziet is dat de VN in een crisis komt omdat er geen eensgezindheid is tussen Amerikaanse, Britse zijde die voorstanders waren van 

een inval en andere leden die niet wilden overgaan tot een oorlog. Ook België wilde niet mee doen aan een oorlog. Duitsland was de 

grootste tegenstander.  

Bush en Blair waren op oorlogspad en hebben doorgedreven, Blair had aan Bush onvoorwaardelijke steun beloofd.  

 

Op 17 maart 2003 brengt Bush jr een ultimatum aan Saddam Hoessein met de eis tot het verlaten van Irak binnen de 48u. Op 20 maart 

starten en bombardementen en daarbij ook de oorlog. De Britten en Amerikanen noemden zich de coalitionforces, de oorlog wordt volledig 

door hen getrokken en ze slaan er heel snel in het regime van Saddam Hoessein omver te werpen. Reeds op 1 mei wordt er gezegd dat het 

doel van de oorlog bereikt is. Saddam Hoessein was onvindbaar.  

 

Dan begint want de heropbouw van Irak wordt genoemd, wat een militaire aanwezigheid in Irak inhield. Iets waarvoor analisten voor hadden 

gevreesd gebeurt dan ook: dit wordt een heel moeizaam proces en er breken heel veel opstanden uit.  

De coalitionforces worden slachtoffer van heel veel aanslagen en er was een voedingsbodem gecreëerd voor allerlei terreurgroeperingen.  

Eind 2003 wordt Saddam Hoessein gearresteerd en dit wordt vanuit Amerikaanse zijde geprojecteerd als de grote overwinning. Het 

argument dat meer wordt gebruikt is dat Irak een nieuwe start kan beginnen zonder Saddam Hoessein, los van het feit of er al dan niet 

massavernietigingswapens gevonden zijn.  

 

De vraag of er massavernietigingswapens gevonden waren, kwam vooral van Britse vraag waar de kritiek op de oorlog het grootst was. In juli 

2016 wordt uiteindelijk het Chilcot Rapport gepubliceerd: het was ronduit vernietigend voor Blair maar ook voor de Britse geheime diensten 

die moeite hebben gedaan om te laten blijken dat er massavernietigingswapens waren, ondanks dat ze er niet waren. 

Uiteindelijk worden de Amerikaanse troepen uit Irak teruggehaald in 2011 

 

4.16 De VS en Irancontragate 1986 
het was meest ophefmakende schandaal in de Reaganperiode (1981 – 1989) in de VS. Er bleek een link in de burgeroorlog in Nicaragua en de 

Irak-Iranoorlog.  

 

In Nicaragua werd op dat moment een burgeroorlog uitgevochten tussen de Sandinisten die stonden voor een links beleid onder leiding van 

Ortega, en de Contra’s die tegen de Sandinisten waren. Die Sandinisten halen een vliegtuig neer en vinden hierin allerlei wapens en CIA 

documenten waaruit blijkt dat de Contra’s geheim worden gesteund door de Amerikanen.  

 

Achteraf bleek dat toen Reagan nog campagne voerde voor het presidentschap, hij al contacten probeerde te leggen met Iran tijdens de 

gijzelactie op de Amerikaanse ambassade in Teheran. Reagan had beloofd om wapens te leveren in ruil voor de vrijlating van de gegijzelden, 

maar dit mocht pas gebeuren na de Amerikaanse verkiezingen wanneer hij als president verkozen werd.  

 

We moeten ook de link maken met Libanon. Hier kreeg de Hezbollah steeds meer invloed en zij waren reeds overgegaan tot gijzelacties van 

Amerikaanse burgers in Libanon. de verantwoording van de wapenlevering aan Iran was dat wanneer Iran de gijzelactie zou stopzetten, er 

een druk ontstaat op de Hezbollah om hetzelfde te doen. 

 

De Amerikanen leverden reeds voor de Iraanse revolutie wapens aan Iran waardoor Het Iraanse leger bijna volledig bestond uit Amerikaans 

materieel, na verloop van tijd in een aangaande oorlog hadden ze vervangonderdelen nodig, maar dit kon publiek niet verkocht worden. 

Hierdoor werd er een geheime deal gemaakt in 1985 om wapens te leveren via Israël. De betaling ervan liep via Zwitserse bankrekeningen en 

de VS heeft een stevige prijs gevraagd. Met de winst op die verkoop gingen ze geheime steun van de CIA op de contra’s financieren.  

 

Ondanks dit schandaal is Reagan aan de macht kunnen blijven. Even was er sprake van een impeachment procedure, maar dit is er niet van 

gekomen. Teflon-Reagan geraakte er mee weg.  

 

 

 



5. Hoofdstuk 5: de Vietnamoorlog  
5.1 Voorgeschiedenis Vietnamoorlog: Vietnam 1946 - 1954 
Voor WO II stond Vietnam, Laos en Cambodja onder Frans bestuur, gekend als Indochina.  

Tijdens WO II werd het gebied bezet door Japan toen Het Vichy régime in Frankrijk met hen daarover een verdrag hadden gesloten.  

 

Na WO II werd er op de top van Potsdam afgesproken dat het gebied zou opgedeeld worden onder twee operationele zones:  

• Het Noorden zou onder voogdij komen te staan van China (toen nog Nationalistisch China) 

• Het Zuiden zou onder controle van de Britten komen.  

 

 

De Amerikanen vonden het moeilijk hier een duidelijke positie in te nemen. Vanuit de dekolonisatiewens van 

Roosevelt had men sympathie voor Ho Chi Minh, een onafhankelijkheidsstrijder, tegelijkertijd veranderden de 

zaken nogal drastisch toen ik oktober 1949 de Volksrepubliek China werd uitgeroepen.  

 

Ho Chi Minh zou zich zowel keren tegen Frankrijk als tegen Japan. Hij gaat de onafhankelijkheid van Vietnam 

uitroepen in 1945. Wanneer hij dat doet betekent dat ook dat voor het eerst de naam Vietnam wordt gebruikt. 

Dat doet hij in het noordelijke gedeelte, maar hij wil over het hele grondgebied de onafhankelijkheid verwerven.  

Het zuidelijke gedeelte komt opnieuw onder Franse controle. De Britten en de Fransen die een andere visie 

hebben dan de Amerikanen, wilde graag hun koloniale gebieden in stand houden.  

 

 

In december 1946 ontstaat een conflict waarbij het tot een oorlog komt tussen de Franse troepen die de controle proberen te behouden en 

de Vietminh, de troepen die vechten onder leiding van Ho Chi Minh voor een onafhankelijk Vietnam. 

Het is een vrij lang aanslepend conflict en in 1954 denken de Fransen dat de tijd aangebroken is om een beslissende slag uit te vechten, het 

draait echter anders uit en de slag van Dien Bien Phu wordt een grote nederlaag voor Frankrijk.  

 

Er worden dan in de zomer van 1954 Genève onderhandelingen opgestart om een akkoord m.b.t. de regio te bepalen. Het komt uiteindelijk 

tot verschillende akkoorden en zowat alle belangrijke spelers zijn betrokken: China, de VS, de Sovjet-Unie, het VK, Frankrijk, Vietnam, Laos, 

Cambodja.  
 

Er worden  vier verschillende akkoorden afgesloten 

1) Er wordt een wapenstilstandsakkoord van Vietnam afgesloten: 

• Er komt een scheiding tussen Noord- en Zuid- Vietnam met als grens de 17de breedtegraad 

• Noord-Vietnam wordt een onafhankelijke staat met hoofdstad Hanoi onder beheer van de Vietminh  

• Zuid-Vietnam met hoofdstad Saigon onder beheer Fransen 

• Er wordt gezegd dat het een tijdelijke oplossing is: er zou een verkiezing plaatsvinden in 1956 om het verdere verloop te 

beslissen. Tot die verkiezingen plaatsvinden mag er geen verdere bewapening gebeuren van beide zijden.  

 

2) Er wordt een wapenstilstandsakkoord van Cambodja afgesloten: 

• Alle buitenlandse troepen moeten zich terugtrekken uit het gebied en Cambodja wordt onafhankelijk 

• Cambodja mag zich niet aansluiten bij een militaire alliantie  

 

3) Er wordt een wapenstilstandsakkoord van Laos afgesloten: 

• Alle buitenlandse troepen moeten zich terugtrekken uit het gebied en Laos wordt onafhankelijk 

• Laos mag zich niet aansluiten bij een militaire alliantie  

 

4) Final Declaration  

• Er komt een internationale erkenning van de onafhankelijkheid van Cambodja, Laos en Noord-Vietnam  

• Cambodja en Laos organiseren vanaf 1955 al verkiezingen 

• Er komt een verbod op buitenlandse troepen en inmengingen 

 

De VS ondertekent het akkoord niet omdat de Volksrepubliek China het ook heeft ondertekent. Mochten ze het ondertekenen zou dit ook 

een erkenning impliceren van de Volksrepubliek China, wat ze niet willen.  

 

Volksrepubliek China steunt Noord-Vietnam en hierbij zet het druk op het land met resultaat dat het een communistische staat werd.  

In Zuid-Vietnam vinden de beloofde verkiezingen niet plaats. In Oktober 1955 organiseert premier Diem een referendum met als resultaat 

dat keizer Bao Dai wordt afgezet en opgevolgd door Diem als president. Uiteindelijk wordt Zuid-Vietnam op 1955 onafhankelijk waardoor de 

Franse troepen na een lange aanwezigheid het gebied verlaten 

 

 

 

 

Hô Chí Minh 



Initieel kon Ho Chi Minh op steun van de VS rekenen vanuit hun dekolonisatievisie, maar wanneer ze opmerken dat het land een nauwe band 

ontwikkelt met China gaan ze hun koers wijzigen en gaan ze heel uitgesproken steun bieden aan Zuid-Vietnam en aan de president Diem die 

aan de macht is gekomen. De VS hoopt vooral te voorkomen dat Ho Chi Minh een verkiezingsoverwinning in het zuiden behaalt en zo ook 

Zuid-Vietnam zou omvormen tot een communistische staat. Echter kan het beleid onder president Diem ook niet democratisch genoemd 

worden daar hij weigert verkiezingen te organiseren 

Hierdoor komt vooral de boerenbevolking in opstand, maar ook Boeddhistische monniken worden een beeld van het verzet. Een groot deel 

van de bevolking was tegen het beleid van repressie van Diem, wat precies de voedingsbodem zou worden voor wat in 1960 het NLF 

(National Liberation Front, ook wel gekend als Vietcong) wordt.  

 

De Vietminh zijn de vrijheidsstrijders tijdens WO II tegenover het Franse- en later het Japanse regime.  

De Vietcong is de groepering die aan de zijde van Noord-Vietnam strijden voor onafhankelijk van heel Vietnam. Ze kenden aanhang in zowel 

Noord- als Zuid-Vietnam  

 

John F. Kennedy zou de eerste Amerikaanse president worden dat geconfronteerd werd met de Vietnamese kwestie. Hij kan vaststellen dat 

het NLF op korte tijd zeer veel aanhang kent op een korte tijd en begint zich de vraag te stellen wat de VS moet doen in de regio. Het NLF 

was communistisch, maar president Diem was eveneens een dictator.  

 

5.2 Lyndon B. Johnson (1963 – 1969) en de Vietnamoorlog 
Officieel zou Washington zich niet mengen in de strijd en het een interne kwestie noemen, maar in de praktijk geven ze in het geheim groen 

licht voor een CIA operatie om president Diem af te zetten. Diem overleeft de staatsgreep niet en Kennedy wordt in diezelfde maand in 1963 

ook vermoord. Dit betekent dat de Amerikanen toch even zijn afgeleid van de kwestie waardoor er verschillende staatsgrepen zich in Zuid-

Vietnam opvolgen. 

 

Lyndon B. Johnson wordt de nieuwe president en hij gaat de eerste president worden waarbij we kunnen spreken 

van een Vietnamoorlog, al viel dit gebeuren niet binnen zijn verwachting van het presidentschap. Initieel wilde hij 

zich sterk inzetten op een verbetering in de Amerikaanse interne politiek, met name een verbetering van de 

gezondheidszorg, gelijke rechten… de Vietnamoorlog zou echter vooral zijn aandacht opeisen.  

 

Binnen de internationale betrekkingen blijkt Johnson aanhanger te zijn van de befaamde dominotheorie: hij gaat 

ervanuit dat als een verzwakt Zuid-Vietnam zou vallen, heel Indochina en vervolgens eventueel heel Zuidoost-

Azië zou vallen in een communistisch regime. Hoewel het bij Truman vooral ging over Europa, wordt de theorie 

door Johnson gehanteerd bij Azië 

 

Dan gaat het plots heel erg snel, op 2 augustus 1964 heb je het incident in de golf van Tonkin Waarbij  wordt er gemeld door een 

Amerikaans schip dat het werd beschoten door een schip van de Noord-Vietnamese zijde. De VS kiest ervoor om niet onmiddellijk te 

reageren met verregaande actie, maar bij een volgende aanval zouden ze wel maatregelen nemen. 2 dagen later valt er dan opnieuw een 

aanval plaats en dan komt er een woedende Amerikaanse reactie. In reactie hierop wordt De Golf Van Tonkin Resolutie goedgekeurd: deze 

houdt in dat dat zowel het congres als de senaat de president verregaande beslissingsrecht te geven over de betrokkenheid in de regio 

 

Een paar maanden eerder kwam Ho Chi Min in 1964 met een vierpuntenplan gekomen om de situatie te ontmijnen. 

• Hij wilde terug naar de akkoorden van Geneve, dit hield in dat de Amerikaanse troepen zich uit de regio moesten terugtrekken. 

• een eind in van alle vijandelijkheden tegen Noord-Vietnam.  

• Ze zullen zelf de bepalingen van de akkoorden van Geneve ook volgen: Ho Chi Min was er vrij zeker van dat hij de verkiezingen zou 

winnen 

• Hij vond dat het de Vietnamezen zelf moesten zijn die een oplossing voor de situatie zouden moeten vinden, geen Chinezen of 

Amerikanen 

 

Johnson wilde niet ingaan op de eisen, hij weigerde toegevingen te doen aan een communist, dit zou ook het domino-effect in gang zetten 

volgens hem.  

 

Zodra de resolutie van de golf van Tonkin wordt goedgekeurd zien we een snelle escalatie van de 

situatie en wat ook wel de ‘veramerikanisering van de Vietnamoorlog’ wordt genoemd. De 

escalatie vanaf 1965 gebeurt vooral door VS luchtbombardementen op zogenaamde Ho Chi Min 

train: bevoorradingsroutes die liepen vanuit het Noordelijke deel naar het Zuidelijke deel, maar 

ook door Laos en Cambodja liepen. Dat betekende dat die landen mee in het conflict werden 

gezogen. Er gingen ook Amerikaanse gevechtstroepen worden ingezet om de 

luchtmachtbasissen van Zuid-Vietnam te beveiligen.  

 

Je ziet dat de Vietcong steeds succesvoller wordt in aanvallen op VS-troepen. Vanaf juli 1965 

gaan de VS troepen zelf over tot offensieve acties na de machtsgreep van Nguyen van Thieu in 

Zuid Vietnam.  

 

 

 

Lyndon B. Johnson 



Binnen de Amerikaanse bevolking, en vooral binnen de studenten laait er grote kritiek uit op de oorlog in Vietnam. Er komt een verdeling 

binnen de bevolking tussen de zogenaamde Hawks en de Doves: mensen die zeer grote voorstanders waren van de oorlog en zij die er tegen 

waren. Een zeer bekende anti-oorlogsstem was die van Martin Luther King die in april ’67 zijn speech ‘Beyond Vietnam: a time to break 

silence’ beweerde niet langer te kunnen zwijgen over de misdaden die de VS zou begaan in de regio. Exact een jaar later in april 1968 werd 

Martin Luther King vermoord.  

 

Linden B Johnson ziet zijn steun dalen door grote militaire uitgave en ook omdat het vooral de armere en zwarte mannen zijn die worden 

opgeroepen om in Vietnam het Amerikaanse leger te dienen, dit in contrast met juist zijn verkiezingsbelofte om meer gelijkheid in Amerika 

te brengen.  

 

In 1968 gaat de publieke perceptie helemaal keren Amerika doordat verschillende oorlogsmisdaden die door de Amerikanen werden 

uitgevoerd tegen Vietnamese Burgers beken raken.  

In begin 1968 komt het Tet-offensief van de Vietcong wat eerst een succesvolle aanval lijkt, maar waarop de VS een succesvol tegenoffensief 

kan opzetten wat de NLF bijna volledig uitschakelde in Zuid-Vietnam. De Amerikanen gingen er zeer destructief te werk en de slag om Hue 

jan in maart 1968 en het My Lai bloedbad, eveneens maart 1968 werden regelrechte bloedbaden 

 

Door de beelden van die bloedbaden keert de perceptie bij een nog groter deel van de bevolking. Het heeft helemaal niets te maken met het 

communistisch gevaar: het zijn burgers die slachtoffer worden en er komt een vorm van sympathie voor de Vietcong bij een gedeelte van de 

Amerikaanse en West-Europese publieke opinie. De tegenstelling groeit ook binnen de Amerikaanse politiek en Johnson heeft het helemaal 

gehad en in een speech in 1968 verklaart hij zich geen kandidaat te stellen voor de volgende legislatuur.  

 

 

5.3 Richard Nixon (1969 – 1974) en de Vietnamoorlog  
Het is uiteindelijk de republikein Nixon die de verkiezing heel nipt weet te winnen. Robbert Kennedy, de broer van JFK 

en de democratische kandidaat, werd vermoord in 1968.  

 

Nixon zou een totaal nieuwe aanpak hanteren: hij wilde inzetten op een vietnamisering van de oorlog. Amerikaanse 

betrokkenheid moet duidelijk afnemen. Hij gaat vooral inzetten op luchtbombardementen, want hierin is de kans op 

Amerikaanse gesneuvelden kleiner, en gaat Zuid-Vietnam steunen via militaire leveringen. Hiermee wilde hij toch 

tegemoet komen aan de protesten 

Dat betekent natuurlijk ook dat als het zou uitdraaien op een verlies, dat het geen verlies is voor de Amerikaanse 

president. Zo kan eventuele verantwoordelijkheid van hem afgeschoven worden.  

 

Verder wilt hij ook onderhandelingen op gang zetten en staat hij bekend om zijn Madman Theorie: namelijk alles inzetten om zijn zin te 

krijgen in de onderhandelingen, eventueel zelfs nucleaire wapens.  

 

In praktijk zien we dat er niet veel veranderd: de oorlog wordt gewoon verder gezet  met een duidelijk militair engagement van de 

Amerikanen.  

 

 

In februari 1969 gaan de Noord-Vietnamezen een nieuw offensief organiseren en Nixon reageert met een mix van hard en zacht beleid:  

• Hard: hij gaat het aantal geheime bombardementen op het Ho Chi Minh trail opvoeren in Laos en Cambodja 

• Zacht: er komt een terugtrekking van 25.000 soldaten uit Vietnam en sleutelt aan het draft systeem in Amerika, wat er op 

neerkwam dat een groot deel van de Amerikaanse elite niet langer kon ontsnappen aan de draft om te vechten in Vietnam  

Henry Kissinger (Nixons national security adviser) begint met onderhandelen met de vertegenwoordiger van Noord-Vietnam, Le Duc Tho in 

Parijs. Ho Chi Minh had in 1965 zijn leiderschap overgedragen wegens gezondheidsproblemen en overleed later in 1969. 

 

In 1970 worden grondtroepen van de Amerikanen gestuurd naar Cambodja, weer om de bevoorradingslijnen te saboteren. Die grondtroepen 

vallen in zeer slechte aard bij het Amerikaanse congres waar een democratische meerderheid is. Ze maken een einde aan de einde van De 

Golf Van Tonkin Resolutie en het congres eist een verbod op inzetten van troepen in Cambodja zonder eerst een goedkeuring van het 

Congres en ook dat er een verbod komt op troepen naar Laos, wat ook stond in de Genève akkoorden.  

 

Nixon wil nog een poging doen om een einde aan het conflict te versnellen, daar er verkiezingen in zicht zijn. Hierdoor gaat hij binnen de 

onderhandelingen de Amerikaanse vragen bijstellen, maar tegelijkertijd wordt er ook een nieuw offensief ingezet. Er komt wederom een 

combinatie van harde en zachte elementen: bombardementen + terugtrekkingen 

 

Dan komt er een akkoord tussen Kissinger en Le Duc Tho in oktober 1972: 

• Een terugtrekking van Amerikaanse troepen in ruil voor de vrijlating van Amerikaanse krijgsgevangen 

• Er komt een belofte dat er geen bijkomende troepen van Noord-Vietnam in Zuid-Vietnam zullen binnenvallen 

Echter is zowel van Thieu als Nixon ontevreden. Nixon verklaarde vooral te willen voorkomen dat heel de oorlog zou eindigen als een groot 

gezichtsverlies voor Amerika (hij bedoelde natuurlijk ook voor zichzelf) en hij begint meer en meer te praten over Peace With Honor. 

 

 

Richard Nixon 



Le Duc Tho wil echter niet weten van aanpassingen van het akkoord dat hij en Kissinger hadden bereikt en breekt de onderhandelingen 

vervolgens helemaal af. Nixon dat zichzelf had verzekerd van een herverkiezing ging dan beginnen met de Christmas-bombings.  

Nixon argumentatie was om de Noord-Vietnamezen te bombarderen tot ze bereid zijn om een voor ons eervolle vredesakkoord te bereiken. 

Hij suggereert ook dat die intense bombardementen zo gaande vergaand zullen zijn dat de Noord-Vietnamezen geen keuze zouden hebben 

dan terug te keren. Hij wil ten alle kosten vermijden dat het congres de financiering volledig dicht zou draaien, daar er meer stemmen 

zouden zijn om de oorlog te stoppen door de hoge kost.  

 

De Amerikaanse publieke opinie reageert zeer negatief, maar toch gebeurt het en die bombardementen hebben het door Nixons gewenst 

effect: namelijk dat de Noord-Vietnamezen opnieuw wilden onderhandelen.  

Maar die peace with honor is een andere kwestie. Er komt ook een akkoord van Thieu en de VS belooft de terugtrekking 60 dagen na de 

vrijlating van de krijgsgevangen,  

 

Dan komt er een Amerikaanse luchtaanval in Cambodja waarop het congres reageert met 2 resoluties over de stopzetting van de 

bombardementen en de financiering van de oorlog. Nixon kon enkel toegeven, daar hij tegelijk ook verveeld zat met Het Watergate 

Schandaal. 

 

Op 15/08 1973 stoppen alle Amerikaanse militaire activiteiten in Indochina en op 30 april 1975 valt Saigon waardoor de opsplitsing van 

Vietnam stop, het zijn de Noord-Vietnamezen die aan het langste eind trekken.  

 

In 1976 werd Vietnam officieel uitgeroepen tot een socialistische republiek wat een grote bootvluchtelingencrisis veroorzaakte. Saigon werd 

omgedoopt tot Ho Chi Minh City en in de nasleep van de Vietnamoorlog ontstond er een nieuw conflict, namelijk in het voorjaar van 1979 

kwam het tot een grensoorlog tussen China en Vietnam nadat Vietnam Cambodja was binnen gevallen.  

 

5.4 Cambodja: opkomst en val van Rode Khmer  
De Rode Khmer, een Maoïstische communistische partij kwam aan de macht in Cambodja.  

Het is het ongenoegen tegenover de Amerikaanse bombardementen die een rol hebben gespeeld in de groei van de Rode Khmer. In 1970, 

terwijl de Vietnam oorlog volop in de gang is, gaan de Amerikanen zich ook mengen in de interne politiek van Cambodja. Prins Sihanouk 

wordt door de Amerikanen de rode prins genoemd door zijn communistische ideologieën en gaan een coup tegen de prins organiseren. 

 
Ze gaan over tot een invasie in Cambodja die grotendeels geheim werd gehouden voor de Amerikaanse publieke opinie. Binnen het 

machtsvacuüm kan de Rode Khmer hierdoor in 1975 helemaal de macht overnemen in Cambodja. Terwijl de Amerikanen zich gingen 

mengen om een communistische overwinning te voorkomen, hebben ze het tegenovergestelde bereikt.  

 

Die Rode Khmer hielden een absoluut schrikbewind met zeer verregaande repressie. De leider van die Rode Khmer was Pol Pot en staat 

bekend voor zijn Killing Fields: hij verplichte de mensen op de velden te werken tot ze letterlijk doodvielen. Er was grote hongersnood en 

1/4de van de bevolking komt om 

 

In 1979 pas na de inval van Vietnam in Cambodja valt het regime van de Rode Khmer. Hoewel Pol Pot van de macht is verdreven in 1975, 

gaat hij vanuit Thailand de Rode Khmer blijven aansturen en ze blijven in een burgeroorlog betrokken tot 1994.  

 

Diplomatieke gevolgen Vietnam Oorlog  
De gevolgen van de Vietnamoorlog zijn grotendeels terug te vinden in het Amerikaans beleid ten aanzien van China. Kissingers beleid werd 

gekend onder de noemer ‘linkages Politiek’: hij zei dat de Vietminh steun kreeg van de Sovjet Unie en China. Als men wilde voorkomen dat 

Noord-Vietnam volledig communistisch werden, moesten ze voorkomen dat ze een te grote band krijgen met deze landen. Om dit te doen 

moest men de band met China en de Sovjet-Unie goed onderhouden.  

 

Dat uitte zich heel concreet in bvb een geheim bezoek van Kissinger aan Beijing. Het is pas in 1971 dat de VS het verzet tegen een Chinese 

zetel in de VN veiligheidsraad stopt. Het hoogtepunt komt dan bij het bezoek van Nixon aan China in 1972. Het Shanghai Communiqué 

wordt gelanceerd waarin de VS en China beiden beloven hun banden te normaliseren.  

 

Kissinger kan ook hier heel hard zijn stempel drukken: vanaf dan gaan ze een beleid hanteren van “Constructive Ambiguity” : namelijk het 

erkennen van één China. De volledige erkenning komt dan onder het presidentschap van Carter in 1978, na het einde van de Vietnamoorlog.  

Hierbij gaan ze dan eigenlijk Taiwan niet meer erkennen, al blijven ze Defacto verregaande relaties bestaan.  

 

In 1979 komt er dan ook een staatsbezoek van Deng Wiaoping aan de VS. het congres kan dit niet smaken en vormt dan het Tainwan 

Relations Act op:  

“TO HELP MAINTAIN PEACE, SECURITY, AND STABILITY IN THE WESTERN PACIFIC AND TO PROMOTE THE FOREIGN POLICY OF THE UNITED 
STATES BY AUTHORIZING THE CONTINUATION OF COMMERCIAL, CULTURAL, AND OTHER RELATIONS BETWEEN THE PEOPLE OF THE 
UNITED STATES AND THE PEOPLE ON TAIWAN, AND FOR OTHER PURPOSES.” 
 

 

Dan zie je onder alle opvolgende presidenten dat China een heel prominente plaats gaat innemen en dat de handelsrelaties goed 

onderhouden worden.  

 



6. Hoofdstuk 6 Afghanistan: van de Sovjetinvasie in 1979 tot de machtsovername van de Taliban in 2021  
6.1 Overzicht van enkele sleutelmomenten sinds 1979:  

• Je had de Sovjetinvasie die duurde van eind 1979 tot 1989. Dit werd het ultieme debacle van het Sovjet leger en wordt ook wel als een 

van de vele factoren gerekend dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zou hebben veroorzaakt. Er worden weleens parallellen 

getrokken met de mislukkingen in de oorlog met Oekraïne waarbij er meer Russische soldaten zijn gesneuveld op 3 maand dan in de 

hele invasie van Afghanistan. 

• Nadat de Sovjettroepen zijn teruggetrokken is de Taliban ontstaan en ze zijn erin geslaagd in de periode van 1996 tot 2001 de macht 

over te nemen.  

• Aan dat eerste Talibanregime werd een eind gemaakt door een Amerikaanse interventie in 2001 na de aanslagen van 9/11.  

• Dan heb je een heel lange periode van Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan, maar in die lange periode zijn de Amerikanen 

er niet in geslaagd de beoogde stabiliteit en veiligheid te brengen. De Taliban heeft dan opnieuw de macht kunnen overnemen in 

augustus 2021.  

 

6.2 De Sovjetoorlog in Afghanistan 1979 – 1989 
In de jaren ’70 waren er pogingen tot detente in de koude oorlog, maar deze inval in Afghanistan maakte ook aan die beperkte pogingen 

meteen ook weer een einde. In de jaren ’80 zien we dan eerst een grote opbouw van spanningen, gevolgd door een revolutionaire afbouw 

wat leidde tot een heel proces van wapenverminderingsakkoorden e.d. 

 

in 1978 had er een staatsgreep plaatsgevonden in Afghanistan waardoor er een Leninistische regering aan de macht kunnen komen dat 

toenadering zocht bij de Sovjets. De Sovjetinval onder Sovjetleider L. Brezjnev had het objectief dat het een snelle en efficiënte interventie 

zou zijn om het Afghaanse communistische regering overeind te houden daar deze in moeilijkheden zat. 

 

De machtswissel en de Sovjetinvasie slaagde niet in hun opzet en er kwam heel veel weerstand van de Mujahedeen, Islamitische strijders die 

de wapens opnamen tegen de Sovjet-Unie omdat een communistische staat helemaal zou indruisen tegen de traditionele levensstijl die zij 

verkozen. Binnen de Koude Oorlog context kon deze Mujahedeen op steun rekenen van de VS door wapenleveringen. Ook belangrijk om te 

weten is dat uit deze Mujahedeen later Al Qaida zou groeien. Osama Bin Laden dat later staatsvijand nummer 1 van de Amerikanen werd, 

had ervaring in oorlogsvoering gekregen door de Amerikanen.  

 

In de Sovjet-Unie zelf heerste er lange tijd een taboe over de oorlog en de vele Sovjetdoden, een grootschalig censuurbeleid moest 

voorkomen dat dit zou uitkomen bij het grote publiek. In Afghanistan konden de grote stedelijke gebieden overgenomen worden door de 

Sovjets, terwijl de rurale gebieden konden worden bezet door de Mujahedeen. Deze verdeeldheid is tot op heden terug te vinden in 

Afghanistan waarbij er in de stedelijke gebieden meer wens is voor verandering, terwijl in het plattelandsgebied een meer religieuze 

traditionele manier van leven wordt gewenst.  

 

Wanneer Michail Gorbatsjov aan de macht komt in de Sovjet-Unie gaat hij de censuur verminderen en leert het grote publiek de oorlog pas 

echt kennen. Hij noemt de oorlog ook wel “een bloedende wonde” dat maar niet gestelpt geraakt en je hoort dan meer stemmen horen om 

zo snel mogelijk een eind te maken aan de oorlog. Uiteindelijk komt het dan tot een terugtrekking van de Sovjettroepen in februari 1989.   
 

6.3 De Taliban 
Na de terugtrekking van de Sovjets raakt het land verzeild in heel veel instabiliteit, machtswissels 

en onderlinge strijd van militaire groeperingen. Een van de groeperingen die dan op de 

voorgrond treedt is De Taliban.  

 

De Taliban is een extremistische Islamitische beweging binnen de Soennistische beweging, 

letterlijk vertaald: ‘ de studenten’, dat vooral aanhang verkreeg binnen de Pashtun bevolking 

dat numeriek de grootste etnische groepering binnen Afghanistan is. Binnen Afghanistan is er 

een grote Etnische diversiteit 

 

Tijdens de Sovjetoorlog in Afghanistan waren zeer velen gevlucht en een deel van die 

vluchtelingen zocht veiligheid in Pakistan. In Noord-Pakistan is de Taliban kunnen opkomen 

door hun gedachtegoed te verspreiden via religieuze scholen, ook wel gekend als de 

Madrasses, die gefinancierd werden door Saudi-Arabië. De bedoeling was om de Koran te 

bestuderen en op die wijze een Islamitisch regime op te starten gebaseerd op de Sharia-

wetgeving.  
 

6.4 Zijsprong: Kashmir conflict 
In 1947 werd het Britse Indië opgesplitst in India en Pakistan. Door de spanningen tussen de Hindoes en Moslims had men het idee dat het 

beter was dat er een aparte staat bestond voor de moslims (Pakistan) en één voor de hindoes (India), maar die splitsing is niet vlekkeloos 

verlopen: je had hindoes uit Pakistan die gingen verhuizen en omgekeerd. Dit alles leidde tot heel veel geweld en kwam er eveneens het 

Kashmir Conflict.   

Doordat er in Kashmir geen etnische meerderheid was, kreeg het de keuze bij welk van de twee landen het wilde behoren. Kashmir gaf aan 

bij India te willen aansluiten, maar Pakistan zag dit niet zitten. De VN reageerde met het voorstel tot een referendum. Een referendum is er 

niet gekomen, maar er is wel een oorlog uitgevochten. Uiteindelijk werd Kashmir verdeeld tussen India en Pakistan, maar tot op heden is dit 

gebied een bron van spanningen.  
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6.5 De eerste machtsovername van de Taliban (1996 – 2001) 

Langzaamaan winnen de Taliban aan populariteit en zo slagen ze er uiteindelijk in om in 1996 aan de macht te komen wat zou duren tot 

2001. De Taliban riep Afghanistan uit als ‘het Islamitisch Emiraat van Afghanistan’ en stond onder leiding van Mullah Mohammed Omar en 

werd gesteund door Pakistan, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi Arabië. Het werd door de VN niet erkend.  

 

Bij de overname voeren ze onmiddellijk een Sharia wetgeving in:  

• Vrouwen moesten verplicht een boerka dragen 

• Muziek en dansen werd verboden 

• Vrouwenrechten werden beknot 

• Mannen moesten lange baarden dragen 

 

De steun die de Taliban gaf aan Al Qaida leidde er uiteindelijk toe dat de VS het gerechtvaardigd vond 

hen van de macht te verdrijven. De Taliban is niet gelijk aan Al Qaida. Al Qaida is een 

terreurorganisatie te situeren binnen de extremistische vorm van het Soennisme, opgericht binnen 

de Mujahedeen. 

De letterlijke vertaling van Al Qaida is ‘de basis, of het ‘fundament’. Ze gingen zich vooral richting in de 

strijd tegen het Westen en de VS, met hun grootste aanslag op 11/09/2001.  

 

Osama Bin-Laden is dan voortvluchtig geweest tot 2011 wanneer hij door de Amerikanen gevonden en omgebracht werd. Sindsdien bestaat 

Al-Qaida nog steeds, al is er weliswaar een interne machtsstrijd geweest, en kent ook verschillende afdelingen en dochterorganisaties.  

 

Een voorbeeld van zo’n dochterorganisatie is de al-Shabaab (“de jeugd”) dat als terreurorganisatie begonnen is in Somalië, maar later ook 

actief zou zijn in verschillende Oost-Afrikaanse landen en in Jemen dat zich sinds 2014 in een burgeroorlog bevindt.  De burgeroorlog in 

Jemen wordt ook wel gekend als de grootste hedendaagse humanitaire crisis waarbij  4 miljoenen Jemenieten hun thuisland hebben 

ontvlucht en 80% van het land afhankelijk is van humanitaire hulp. Ondanks verschillende pogingen is de situatie nog niet kunnen bedaard 

raken en na de val van Kaboel zijn de Houthi’s in Jemen verder gemotiveerd om de volledige controle te bereiken.  
 

6.6 Aanhoudende instabiliteit in Afghanistan tijdens de Amerikaanse aanwezigheid (2001 – 2021) 
Een verhaal dat regelmatig opduikt in het Midden-Oosten bestaat er in dat de Amerikanen niet kunnen steunen op de lokale bevolking in 

hun veroverde gebieden. De lokale bevolking in Afghanistan was gefrustreerd over enerzijds een opnieuw aanhoudende aanwezigheid van 

buitenlandse troepen, maar vooral over de Amerikaanse aanpak van ‘the war on terror’ waarbij soldaten probeerden terroristen op te 

pakken via huis-aan-huiszoekingen in dorpen en aanvallen waar ook burgers het slachtoffer van werden. Door deze frustratie werden de 

Amerikaanse troepen ook vaak het slachtoffer van gewelddadige opstanden gericht op militaire basissen. 

 

Wanneer Obama het Amerikaanse presidentschap overneemt denkt hij eerst de situatie te kunnen veiligstellen door juist het aantal troepen 

in 2009 te verhogen, maar aan het eind van 2010 verklaarde hij een aantal doelstellingen te hebben bereikt en dat het tijd werd om de 

Amerikaanse troepen naar huis te sturen. Eind 2011 kwam dan een einde aan de ISAF missie (international security assistance force) en was 

er nog een beperkte militaire aanwezigheid van NATO.  

 

De Taliban wist zich ondertussen te onderhouden tussen enkele reorganisaties en verliezen van grote leiders door en wist zich van meer 

steun te kunnen verzekeren, opnieuw in de behoudsgezinde rurale gebieden in Afghanistan. Amerikaanse president Donald Trump ziet dit 

gebeuren en gaat in februari 2020 het DOHA-akkoord afsluiten. Er is een vertegenwoordiging van de Trump-regering en van de Taliban, 

maar niet van de internationaal erkende Afghaanse autoriteiten. Het DOHA-akkoord is in de praktijk een belofte tussen de VS en de Taliban 

dat ze elkaar niet zullen aanvallen in Afghanistan. Op die manier wil Trump veiligheid voor de Amerikaanse troepen en een volledige 

terugtrekking. In de zomer van 2021 is het heel snel gegaan en viel Kaboel.  

 

Recente maatregelen van de Taliban 

• Vrouwen moeten hun gezicht bedekken wanneer ze zich in het openbaar tonen (alleen ogen mogen zichtbaar zijn), ook nieuwslezers  

• Vrouwen moeten in het openbaar kledij dragen die hun lichaam van hoofd tot tenen bedekt (chador – nikab – burka)  

• Verbod voor vrouwen om langeafstandsreizen alleen te maken  

• Vrouwen oefenen beter geen beroep uit buiten de zorgsector of in het onderwijs 

• verbod voor meisjes op middelbaar en hoger onderwijs (ook lagere scholen waren tot maart 2022 gesloten voor meisjes)  

• Suggestie dat vrouwen beter het huis beter helemaal niet verlaten tenzij absoluut noodzakelijk  

• Wanneer de vrouwen zich niet aan de regels houden, riskeren hun mannelijke familieleden of werkgevers boetes, ontslag, of 

gevangenisstraffen 

 

Het Talibanregime is door geen enkel land erkend, al worden er wel diplomatieke onderhandelingen mee gevoerd.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Osama Bin-Laden 



Belangrijke data nog te kennen:  

• Val van de Berlijnse Muur in 9 nov 89: symbool voor einde Koude Oorlog, einde communistische regimes in Oostblok, einde Ijzeren Gordijn, weg 

open voor Duitse hereniging 

• Hongaarse opstand: 1956 

 

Amerikaanse presidenten sinds WO II 

1933 – 1945  Franklin D. Roosevelt 

1945 – 1953  Harry S. Truman 

1953 – 1961  Dwight D. Eisenhower 

1961 – 1963  John F. Kennedy 

1963 – 1969  Lyndon B. Johnson 

1969 – 1974  Richard Nixon 

1974 – 1977  Gerald Ford 

1977 – 1981  Jimmy Carter  

1981 – 1989  Ronald Reagan 

1989 – 1993  George H.W. Bush 

1993 – 2001  Bill Clinton  

2001 – 2009 George W. Bush 

2009 – 2017  Barack Obama 

2017 – 2021  Donald Trump 

2021 – … Joe Biden 
 

Leiders Sovjet-Unie  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Tips voor het examen:  

✓ Antwoord in volzinnen in het deel met de open vragen 
X GEEN schema’s/bullets/pijltjes in antwoord 

✓ Schrijf leesbaar en correct 

✓ Je mag afkortingen gebruiken. Schrijf eerste keer voluit en gebruik  
dan afkorting bv. John F Kennedy (JFK) 

✓ Gebruik de ruimte die je krijgt om te antwoorden (2 zinnen  
schrijven is niet voldoende) 

✓ Situeer gebeurtenissen in de tijd 

✓ Te kennen materiaal? Slides aangevuld met eigen notities 

✓ Tip: bekijk ook het aanvullend achtergrondmateriaal 


