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  LES 1    K O U D E  O O R L O G

Deelname van de Verenigde Staten aan de Tweede Wereldoorlog (vanaf 1941) en de tegenstand 
van de Russen bij Stalingrad (in 1943) zijn bepalend geweest voor de afl oop van de oorlog, die 
aan 50 tot 60 miljoen mensen het leven heeft gekost. Om te voorkomen dat Duitsland ooit weer 
zo’n allesverwoestende oorlog zal kunnen beginnen, delen de geallieerden in 1945 het Duitse 
grondgebied op in vier zones: een Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Sovjet-zone. Vier 
jaar later vormen het Amerikaanse, Britse en Franse deel samen de westerse Bondsrepubliek 
Duitsland. Het Sovjet-deel gaat in 1949 Duitse Democratische Republiek heten en wordt 
communistisch.
Na de oorlog verkeert Europa in een impasse. De Sovjet-Unie maakt daarvan gebruik om in 
heel Oost-Europa (inclusief Oost-Duitsland) communistische, pro-Sovjet regeringen in het zadel 
te helpen. West-Europa en het Sovjetblok worden in 1946 verdeeld door wat de Engelse leider 
Churchill het IJzeren Gordijn doopt.

Europa ten westen van het IJzeren Gordijn begint direct aan de wederopbouw. De landen worden 
daarbij gesteund door de Verenigde Staten via het zogenoemde European Recovery Program 
dat de VS in 1948 opzet. Dit plan raakt bekend onder de naam Marshallplan (genoemd naar 
de minister van Buitenlandse Zaken). Het bestaat concreet uit de levering van geld, goederen, 
grondstoffen en levensmiddelen, met een totaalwaarde van 13,3 miljard dollar.
Het doel van de Verenigde Staten met dit plan is meerledig. Op de eerste plaats willen zij het 
economisch herstel van de Europese landen bespoedigen. Maar de Verenigde Staten zijn zelf ook 
gebaat bij economisch herstel van Europa. Dat betekent immers ook een toename van de handel 
met de Verenigde Staten. Op de tweede plaats willen ze door groei van de Europese welvaart 
de opkomst van het communisme tegengaan. Bovendien zullen de nauwe banden die door de 
Marshallhulp ontstaan tussen de verschillende landen de beste garantie vormen om een nieuw 
confl ict te voorkomen.
Het Marshallplan is bedoeld voor alle Europese landen (met uitzondering van de communistische 
Sovjet-Unie en het Spanje van Franco). Maar veel Oost-Europese landen haken af onder druk 
van Stalin. Meer over het Marshallplan: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/oorlog/9792-het-
marshallplan.html.

Berlijn ligt na de Tweede Wereldoorlog geheel in de Sovjet-zone van Duitsland. Steeds meer 
inwoners trekken via de westerse sector in Berlijn (de stad was net als het land verdeeld in vier 
sectoren) naar het westen en verlaten de ‘socialistische heilstaat’. Wanneer in 1948 in het westelijk 
deel van Berlijn de D-mark wordt ingevoerd, grijpt Stalin dat aan om de stad af te sluiten voor 
westers grondverkeer. Gedurende een jaar bevoorraadt een geallieerde luchtbrug de stad. De 
uittocht van mensen blijft doorgaan. In 1961 sluiten de Oost-Duitse autoriteiten de westerse zones 
van Berlijn af met een muur om de vlucht van Oost- naar West-Berlijn tegen te gaan. Ze noemen 
het een ‘antifascistische beschermingsmuur’, maar het echte doel is goed opgeleid personeel te 
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beletten om naar het westen te vluchten. De Berlijnse Muur wordt het symbool van de Koude 
Oorlog. Meer over de Muur: http://historiek.net/index.php/Algemeen/Berlijnse-Muur.html.

De hele Koude Oorlog lang lijkt de grens tussen het federale West-Duitsland en het 
communistische Oost-Duitsland wel een fort. Vanaf 1985 begint het fort scheuren te vertonen 
wanneer Michail Gorbatsjov aan de macht komt. Met zijn politiek van glasnost (openheid) en 
perestrojka (herstructurering) wil hij een discussie over de landspolitiek mogelijk maken, maar dat 
zorgt er al snel voor dat in Rusland en andere Oost-Europese landen de roep om vrijheid begint. 
Nu de macht van de Sovjet-Unie afneemt, grijpen de Duitse burgers in de DDR hun kans. In 
november 1989 klimmen ze van beide kanten over de Muur en halen hem neer. Het jaar daarop 
verenigen de twee Duitslanden zich.

Ten tijde van de Koude Oorlog, in 1949, richten 12 landen (waaronder Nederland) de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op. Het belangrijkste doel van de organisatie is elkaar 
steun verlenen in geval van een aanval door derden. Gedurende de periode van de Koude Oorlog 
bedoelt men daarmee uitdrukkelijk: de Sovjet-Unie. Het hoofdkwartier verblijft eerst in Londen 
en wordt later verplaatst naar Parijs. In 1966 stapt Frankrijk uit de organisatie. Dit land vindt 
dat de VS een te grote rol in de organisatie speelt. Het hoofdkwartier wordt dan verplaatst naar 
Brussel. Als reactie op de NAVO vormt de Sovjet-Unie in 1955 een eigen bondgenootschap: het 
Warschauverdrag van Vriendschap, Samenwerking en Wederzijdse steun (Warschaupact).
Na de val van de Berlijnse Muur en het einde van de Koude Oorlog (1989) wordt het 
Warschaupact in juli 1991 tot ‘non-existent’ verklaard. Veel voormalige Oostbloklanden willen dan 
lid worden van de NAVO. De eerste nieuwe leden in 1999 zijn Tsjechië, Polen en Hongarije.

Eveneens om te voorkomen dat er een volgende oorlog uitbreekt tussen Europese grootmachten 
wordt in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht. De lidstaten 
garanderen elkaar een permanente toevoer van grondstoffen, met name grondstoffen die van 
belang zijn in een oorlog: steenkool en ijzererts.
Deze organisatie breidt zich geleidelijk uit in aantal lidstaten en volmachten. Via tussenfasen (de 
EEG) ontstaat zo de Europese Unie (EU).
De lidstaten van de EU staan steeds meer soevereine taken af aan Brussel. Zo streven zij naar een 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en samenwerking op het gebied van (straf)
recht. Het Europese parlement zetelt in Brussel.
Een derde organisatie die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht om vrede, veiligheid en 
samenwerking te bevorderen, zijn de Verenigde Naties (VN). De grondslag voor de VN werd 
in 1942 al gelegd toen 26 landen (waaronder Nederland) de Verklaring van Verenigde Naties 
ondertekenden om oorlog de wereld uit te helpen.

  LES 2    D I C H T E R B I J  E N  V E R D E R  W E G

Vanaf 1950 neemt de lengte van het snelwegennet geleidelijk toe en ook worden er steeds meer 
rijstroken naast elkaar gelegd. Ondanks dat rijden er inmiddels zo veel auto’s en vrachtauto’s 
rond dat er geregeld fi les ontstaan. Files zijn niet alleen lastig omdat het vervelend is om stil te 
staan. Files kosten ook veel geld. Wie vastzit in de fi le, is niet nuttig voor zijn baas. Een ook het 
vrachtverkeer dat stilstaat kost handenvol geld. Talloze van die vrachtauto’s vervoeren goederen 
die per schip in containers in de Rotterdamse haven zijn aangekomen. Rotterdam is sinds de 
Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Tussen 
1962 en 2004 is het zelfs de grootste haven van de wereld.
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De verwerking van containers in de haven is verregaand geautomatiseerd. Dit is mogelijk dankzij 
de standaardisering van de containers in de jaren 60. Vanaf dan hebben containers allemaal 
dezelfde afmetingen. In de haven zoeken robots de juiste containers op enorme opslagterreinen en 
takelen de containers naar trein, vrachtwagen of duwbak.

Technologische ontwikkelingen zorgen niet alleen voor veranderingen in de haven. Ook 
de lucht- en ruimtevaart neemt een vlucht in de naoorlogse jaren. Vanaf 1949 vliegen er 
straalverkeersvliegtuigen, Boeings 377, op Amerikaanse en trans-Atlantische routes, in 1970 volgt 
de jumbojet (Boeing 747). Dankzij grotere aantallen zitplaatsen, gunstiger brandstofverbruik en 
een daling van de kostprijs wordt vliegen steeds beter betaalbaar voor burgers.
Een vlucht die voor de meeste burgers nog altijd onbetaalbaar (en onmogelijk) is, is een reis door 
de ruimte. In 1957 lanceren de Russen de Spoetnik 2 met hond Laika aan boord. Een jaar later 
brengen de Amerikanen hun eerste satelliet, de Explorer 1, in een baan om de aarde. Iets meer 
dan tien jaar later heeft de technologie zo’n grote sprong vooruit gemaakt, dat het mogelijk is om 
mensen in een raket naar de maan te sturen. Op 16 juli 1969 wordt op ruimtevaartbasis Cape 
Canaveral de Apollo 11 gelanceerd. Het is de start van de meest gedenkwaardige van alle Apollo-
ruimtevluchten (17 in totaal), omdat hij de hele wereldbevolking (die de landing via de televisie kan 
volgen) duidelijk maakt hoe spectaculair ver de moderne technologie al is gevorderd.

Op 20 juli stapt Neil Armstrong uit de maanlander op de maan. Samen met Buzz Aldrin verzamelt 
hij 21 kilo rotsmonsters, terwijl hun collega Michael Collins rondjes blijft draaien. Op 24 juli keren 
ze terug naar de aarde: de Verenigde Staten hebben de wedren naar de maan gewonnen van de 
Sovjet-Unie. De laatste missie naar de maan is met de Apollo 17, in december 1972. In totaal is de 
maan zesmaal door de mens bezocht.

Dankzij de meer dan 1000 satellieten die sinds de jaren 60 in de ruimte zijn gebracht, is het 
mogelijk om informatie razendsnel van de ene plaats naar de andere te versturen. Boven de 
320 kilometer kunnen satellieten zonder voortstuwing blijven ronddraaien. Hun draaiing loopt 
synchroon met die van de aarde: een omwenteling duurt 24 uur. Satellieten versturen informatie 
die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor navigatie, weersverwachtingen, observatie, wetenschappelijk 
onderzoek en communicatie, waaronder internet.
De voorloper van internet, ARPA, wordt al in 1969 ontwikkeld door Amerikaanse militaire en 
wetenschappelijke onderzoekers. Vanwege de Koude Oorlog wordt deze techniek niet vrijgegeven. 
Men is te bang dat de Sovjet-Unie er (ook) zijn voordeel mee zal doen. In 1974 wordt een manier 
bedacht om afzonderlijke netwerken tot een internet te verbinden. Pas in 1991 (na het neerhalen 
van het IJzeren Gordijn) wordt internet beschikbaar gesteld voor commerciële doeleinden. Dan kan 
het informatietijdperk beginnen.
In korte tijd neemt het aantal internetsites, en daarmee de verspreiding van informatie over de 
hele wereld, exponentieel toe. De opkomst en het succes van social media, als Facebook en 
Twitter, zorgen er sinds het begin van de 21e eeuw voor dat internet nog toegankelijker wordt. 
Je hoeft immers niet langer zelf een website op te tuigen om je ideeën wereldkundig te maken. 
Een kort bericht, in een paar seconden getypt, heeft enkele seconden later de andere kant van de 
wereld al bereikt en daar mogelijk een reactie uitgelokt.

  LES 3    V R I J H E I D  E N  V E I L I G H E I D ?

Na de Tweede Wereldoorlog voeren de VS en de VN druk uit op de Europese koloniale 
mogendheden om hun koloniën zelfstandigheid te geven. Ook de inwoners van de koloniën zelf 
voeren de druk op, zoals in Nederlands-Indië, waar men het niet accepteert dat de kolonisten na voeren de druk op, zoals in Nederlands-Indië, waar men het niet accepteert dat de kolonisten na 
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de oorlog de macht ‘gewoon’ weer willen overnemen. In het westen is men bang dat de onrusten 
in de koloniën het oprukkende communisme zullen voeden.
Het dekolonisatieproces verloopt soms wel (zoals in het geval van de Engelse kolonie India) maar 
niet altijd geweldloos. Nederland erkent de onafhankelijke staat Indonesië pas na twee oorlogen 
met Nederlands-Indië. Deze zogenoemde politionele acties tegen Indische nationalisten vinden 
plaats in 1947 en 1949. In beide gevallen gaat het om een Nederlandse troepenmacht van ruim 
100.000 man. Dit aantal toont duidelijk aan dat de term ‘politionele actie’ een eufemisme is voor 
‘oorlog’. Aan Nederlandse zijde sneuvelen ongeveer 5000 man. Aan Indonesische zijde 150.000.
Aan de Nederlandse zijde vechten veel soldaten van Molukse afkomst. Zij worden ter plaatse 
gezien als handlangers van de Nederlanders. Wanneer Indonesië in 1949 zijn onafhankelijkheid 
krijgt, gaat Nederland ervan uit dat de Molukken een zelfstandige staat binnen de republiek 
Indonesië zullen gaan vormen.
Om wraakacties van Indonesische zijde te voorkomen, brengt de Nederlandse regering 4000 
Molukse soldaten met hun gezin over naar Nederland. Ze worden ondergebracht in oude 
concentratiekampen zoals Westerbork en Vught. Men gaat ervan uit dat hun verblijf in Nederland 
tijdelijk is. Maar al snel blijkt dat de Molukken geen zelfstandige status binnen Indonesië krijgen 
en dat het verblijf van de Molukkers in Nederland defi nitief is. Op 2 december 1975 en op 23 
mei 1977 kaapt een groep Molukkers een trein in Drenthe. Zij eisen na 25 jaar wachten een 
onafhankelijke Molukse staat, zoals hen door de Nederlandse regering beloofd is in 1949. Bij de 
eerste kaping (tevens de eerste treinkaping ter wereld) geven de kapers zich na twaalf dagen over 
(mede vanwege de vorst). Er zijn dan drie doden gevallen. Bij de tweede kaping (bij De Punt) 
wordt de trein na twintig dagen bestormd en komen de zes kapers om het leven.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië vertrekken er vanuit de voormalige kolonie zo’n 300.000 
mensen naar Nederland. Dat zijn mensen uit gemengde huwelijken. Maar ook geboren Indiërs die 
zich bedreigd voelen door de nieuwe regering. Zij zijn politieke vluchtelingen.
In 1975 wordt Suriname onafhankelijk. De overdracht gaat in goed overleg. Toch vertrekken ruim 
350.000 Surinamers naar Nederland. Veelal omdat daar betere kansen liggen op het gebied van 
werk en onderwijs. Zij zijn economische vluchtelingen.
Eén van de mensen die Suriname helpt bij de opbouw van het land na de onafhankelijkheid van 
Nederland is Desi Bouterse, die in Nederland als militair is opgeleid. Op 25 februari 1980 pleegt hij 
een staatsgreep. Hierop volgt een nieuwe stroom van Surinamers die naar Nederland komen. Zij 
ontvluchten het dictatoriale bewind dat Bouterse tussen 1980 en 1988 voert. Deze nieuwe stroom 
migranten zijn politieke vluchtelingen.

Eveneens in 1980 grijpen de Kroaten, Serven en Slovenen, die sinds 1918 (met uitzondering van 
de periode 1940-1945) verenigd zijn in het Joegoslavië van Tito, de dood van hun leider aan 
om de kaart opnieuw in te tekenen. Joegoslavië is een lappendeken zonder duidelijke natuurlijke 
grenzen. Wanneer in 1989 ook het communistische regime ineenstort maken Slovenië en 
Macedonië zich los van het oude Joegoslavië. De onafhankelijkheidsstrijd van Kroatië mondt uit 
in een burgeroorlog, omdat er grote Servische enclaves zijn in het gebied dat Kroatië claimt. Door 
bemiddeling van de VN komt het in 1992 tot een wapenstilstand. Ook Bosnië-Herzegovina roept 
dan de onafhankelijkheid uit. In dat gebied zijn verscheidene enclaves en steden waarin Kroaten, 
Serven en moslims al generaties lang vreedzaam naast elkaar leven. Nationalistische activisten 
beginnen druk uit te oefenen om iedereen te verdrijven die tot een andere etniciteit behoort, en 
hun stad etnisch te zuiveren. De gruweldaden bereiken een climax in de zomer van 1995 wanneer 
de Serven de door de Nederlandse VN-soldaten beschermde stad Srebrenica in Oost-Bosnië 
aanvallen. Zij dwingen 12.000 gezinnen om naar Tuzla, 100 kilometer verderop, te vluchten. 
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Circa 8000 mannen verdwijnen, de meesten als slachtoffer van massa-executies. De VN kunnen 
niet voorkomen dat een maand later 200.000 Serven gedwongen worden hun enclave te verlaten.

Ook op 11 september 2001 voelen de VN zich machteloos. Op die dinsdagochtend vliegen twee 
gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers in New York, waarin het World Trade Centre gevestigd 
is. (Kijk voor een verslag van die dag op: http://www.theunitedstatesofamerica.nl/nieuws/
aanslagenamerika/aanslagen_amerika_1109.htm)
Duizenden mensen vinden de dood. Kort na de aanslag is niet duidelijk wie de vijand is. Maar wel 
zijn op dat moment voor de eerste maal (kortstondig) alle NAVO-lidstaten in staat van oorlog. Dit 
vloeit voort uit het verdrag tot wederzijdse bijstand.
De aanslag blijkt te zijn uitgevoerd door de beweging Al Qaida (Het Fundament) onder leiding van 
Osama bin Laden. De Verenigde Staten verklaren hierop meteen de oorlog aan het terrorisme. En 
daarmee impliciet aan het moslimfundamentalisme.
Het probleem bij deze oorlogsverklaring is natuurlijk dat de vijand geen aanwijsbaar land met een 
staand leger is. Maar de Verenigde Staten verleggen het strijdtoneel toch naar het buitenland. Ze 
vallen in Afghanistan de trainingskampen van Al Qaida en de Talibanregering aan. Een coalitie 
van partijen (alle leden van de NAVO) verdrijft het Talibanbewind in Afghanistan, maar de 
fundamentalistische Taliban vormen nog altijd een belangrijke machtsfactor.
In 2003 beschuldigen de Verenigde Staten Irak ervan dat ze massavernietigingswapens bezitten en 
steun verlenen aan Al Qaida. Zij vallen samen met coalitietroepen het land binnen. Na de oorlog 
probeert men er een democratisch gekozen regering te vormen. Maar er breekt een burgeroorlog 
uit tussen verschillende godsdienstige groeperingen. Daarbij verliezen honderdduizenden mensen 
het leven.
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