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 Voorwoord 
 

Dit eindwerk vormt het sluitstuk van mijn middelbare schoolcarrière voor het vak 

geschiedenis. Binnen deze schoolcarrière heb ik vier jaar les gehad van de heer De Ruyck. Bij 

deze dank ik hem dan ook niet enkel voor het begeleiden van dit eindwerk, maar ook voor de 

jaren degelijk geschiedenisonderricht.  

 

De keuze van het onderwerp voor dit eindwerk werd me vrijgelaten, met als enige 

voorwaarden dat ik binnen het tijdsvak van het zesde jaar bleef, en dat het onderwerp in de 

actualiteit terug te vinden was. Laat dit nu net de periode geweest zijn waarin Fidel Castro 

geopereerd werd en de macht overdroeg. Dus dook ik de gesloten wereld van het 

communisme in. Het is echter niet alleen in de lessen geschiedenis dat deze wereld wat 

opener werd. Ook dankzij advies en meningen van vrienden en familie werd dit geheel reeds 

een stuk toegankelijker, waarvoor dank! 

 

Tot slot dank ik ook de heer Steve Stevaert die, via snel en duidelijk antwoord, dit eindwerk 

wat meer fundering wist te geven. 

 

Dan rest me enkel nog u veel leesplezier toe te wensen. 

 

 

Diederik Van de Velde  
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2. Inleiding 
 
In dit eindwerk zal ik trachten de geschiedenis van Cuba uit te diepen. Hierbij zal ik vier 

accenten leggen. 

Het eerste accent is vanzelfsprekend het onderwerp van dit werk namelijk Fidel Castro. 

Het tweede accent leg ik bij de revolutie die deze man wist te ontketenen en haar oorzaken en 

gevolgen.  

Accent drie wordt gevormd door de internationale betrekkingen van en met Cuba en hoe deze 

evolueerden doorheen de geschiedenis van dit land. 

Het vierde accent ligt op de interne veranderingen die het communistische regime in Cuba 

gedurende zijn bijna 50-jarig bestaan heeft doorgemaakt, en wat hiervan de oorzaken en 

gevolgen zijn. 

 

In de loop van dit schooljaar werd vaak gevraagd naar het onderwerp van mijn eindwerk. De 

reacties die ik op dan mijn antwoord kreeg, gingen werkelijk van “Ah, Fidelleken”, of “Ah, 

de Fidel” tot “Castro, de communistische dictator”. Zo werd ik er nogmaals op gewezen dat 

Castro geen onbesproken blad is. Voortaan zou ik moeten trachten, alles wat ik in het kader 

van dit eindwerk las, kritisch te beoordelen. 

 

Het communistische systeem is een van die aspecten in de geschiedenis die me altijd hebben 

geïntrigeerd. Een communistisch land is een gesloten blok. Eens een communistisch land een 

andere staatsvorm of leider krijgt, doen zich soms de wreedste verhalen voor van wat er zich 

tijdens het partijbewind afspeelde (voorbeeld de Sovjet-Unie na de dood van Stalin). Wanneer 

ik met anderen over dit eindwerk of over communisme praatte, viel het me op dat er twee 

groepen bestaan: zij die meteen geloven wat door die bepaalde staat naar buiten wordt 

gebracht, en zij die er bij voorbaat geen woord van geloven. Ik wil trachten de gulden 

middenweg te zoeken tussen deze twee opinies. 
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3. Hoofdstuk I: Cuba tijdens de Koloniale periode 
 
Om de politiek die nu in Cuba gevoerd wordt goed te kunnen plaatsen, is het raadzaam na te 

gaan welke veranderingen dit land reeds heeft doorgemaakt op politiek, economisch en 

cultureel vlak. In dit hoofdstuk wordt deze evolutie toegelicht tot het einde van de 19de eeuw. 

 

In dit eindwerk zelf bevinden zich enkel vereenvoudigde en fragmentarische kaarten 
van Cuba. Voor meer gedetailleerde landkaarten zie de bijlage ‘Landkaarten van Cuba’, 
bijgevoegd bij dit eindwerk.  

3.1. Ontdekking en verovering  
Zoals vrijwel alle landen van het Amerikaanse continent is ook Cuba ontdekt door 

Christoffel Columbus in 1492. Voor misschien de enige negentien jaar uit haar 

geschiedenis, werd Cuba relatief met rust gelaten. In 1511 landden immers de eerste 

geïnteresseerden op het eiland: de Spanjaarden, onder leiding van Diego Velázquez de 

Cuéllar. Deze man had reeds deelgenomen aan Columbus’ tweede expeditie naar wat zij 

‘Indië’ noemden, en had zijn oog laten vallen op Cuba. Tot zijn dood in 1524 zou hij dit 

eiland besturen voor de Spaanse troon. Gedurende de eerste honderd jaar van de Spaanse 

overheersing op Cuba stierf het grote gros van de inheemse bevolking – door alle 

gevolgen die (de) kolonisatie met zich had meegebracht – en werden Afrikaanse slaven 

naar het eiland overgebracht. 

 

3.2. De weg naar onafhankelijkheid 
Tot midden van de 19de eeuw hadden de Spanjaarden het (relatief) rustig op Cuba. Dat zou 

veranderen in 1868, wanneer er een eerste opstand uitbreekt. Carlos Manuel de Céspedes 

start met enkele getrouwen de strijd om een onafhankelijk Cuba. Zijn oorlog zou 

uiteindelijk tien jaar duren, en eindigen zonder zijn doel bereikt te hebben. 

 

Velen die gevochten hadden voor een onafhankelijk land bleven op hun honger zitten en 

waren ontevreden over de politieke en economische situatie, die zo goed als onveranderd 

was gebleven. Enkele generaals die de vorige tien jaar slag geleverd hadden, startten de 

strijd opnieuw. Hoewel velen hier met overtuiging aan begonnen, miste deze oorlog aan 

overtuiging in kwantitatieve zin. Deze strijd die slechts een jaar na het einde van de vorige 

was gestart, had daarom maar spankracht voor een duur van één jaar. Deze poging kreeg 

daarom de naam ‘La Guerra Chiquita’ [De kleine oorlog] mee. 
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De oorlog, die wederom verloren werd, maakte duidelijk dat de opposanten zich niet 

neerlegden bij een onveranderde situatie en dat er spoedig meer protesten zouden volgen. 

Die protesten kwamen er – zij het minder spoedig dan verwacht – in 1895. Dit onder 

impuls van ene José Marti – een schrijver, dichter, filosoof en journalist met politieke 

ambities, die bovendien ook nog eens schilderde. Deze man had in 1869, toen zestien jaar 

oud, reeds een veroordeling tot zes jaar cel opgelopen voor zijn aandeel in de eerste 

oorlog. 

Na een bepaalde periode van deze zes jaar te hebben uitgezeten, werd hij gerepatrieerd 

naar Spanje waar hij rechten en geneeskunde studeerde. Na een clandestiene terugkeer 

naar Cuba in 1877, probeert hij daar werk te vinden. Wanneer dit zonder succes blijkt 

trekt hij de wereld rond, lobbyend voor een onafhankelijk Cuba. Ondermeer werkzaam als 

professor literatuur en geschiedenis schrijft hij teksten rond zijn visie over de toekomst 

van zijn land. Het is deze man die plannen opstelt voor de verovering van het eiland. 

Deze plannen brengt hij ten uitvoer wanneer hij zich in ’85, met een aantal bannelingen 

aansluit bij de rebellerende generaal Máximo Gómez y Báez – een man die dezelfde 

functie had vervuld in de eerste poging tot onafhankelijkheid. 

 

José Marti zal algauw sneuvelen, maar de twee overgebleven kopstukken: de generaals 

Máximo Gómez en Antonio Maceo maken het de Spanjaarden zeer lastig, met hun 

aanhoudende guerrillastrijd. Ze slagen er zelfs in de Spaanse gouverneur, die hen in de 

eerste oorlog de genadeslag toebracht, te verslaan. Doch geen van beide partijen is in staat 

een beslissende overwinning te behalen. In de oorlog, waarvan nog geen einde in zicht 

was, had reeds een tiende van de Cubaanse bevolking het leven gelaten en was een groot 

deel van de aanwezige infrastructuur vernield.1 De internationale opinie begon zich te 

roeren. William Randolph Hearst, een Amerikaanse krantenmagnaat, gekend om zijn 

“yellow journalism”2, maakte in zijn schandaalblad The New York Journal gewag van 

begane Spaanse gruwelheden in de oorlog. Ondanks het feit dat deze berichten 

ongenuanceerd en éénzijdig waren oogsten ze toch veel bijval. Temeer omdat Spanje in de 

eerste oorlog concentratiekampen had gebruikt om de bevolking murw te krijgen. 

Onder druk van de publieke opinie, die bovendien nog aangezet werd door de pers, 

besloot de Amerikaanse president het slagschip USS Maine naar Cuba te sturen om 

Amerikaanse burgers te evacueren. 
1 VANDEPITTE M., ‘De gok van Fidel’, Uitgeverij EPO vzw, Berchem, 1998,blz. 195 §3. 
2 yellow journalism: pej. term voor schandaal- en sensatiejournalistiek met sterk chauvinisme, afgeleid van 
the yellow kid de eerste ‘strip’. Deze zwaar chauvinistische prenten werden gemaakt voor de kranten van 
Hearst.  
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Op 15 februari 1898 zonk dit schip, na een explosie. Hoewel de precieze omstandigheden 

van dit voorval nooit zijn opgehelderd, meenden velen de oplossing te kennen. Volgens 

hen waren de Spanjaarden en niemand anders schuldig. Dit idee werd versterkt door de 

media (lees: Hearst en zijn bladen) die hieromtrent een (vals) telegram verspreidden. 

Amerika stelde Spanje een ultimatum voor een wapenstilstand op 27 maart. De 

Spanjaarden namen dit aan, maar onderhandelingen mislukten. Spanje verweet de VS 

partijdigheid voor Cubaanse onafhankelijkheid, de VS van zijn kant wees ieder voorstel, 

dat de mogelijkheid tot onafhankelijkheid verkleinde, af. Op 20 april was de Amerikaanse 

oorlogsverklaring aan Spanje een feit. President McKinley had hiervoor steeds de 

humanitaire rechten van de Cubanen als redenen gegeven, hoewel het zeer aannemelijk is 

dat er nog andere redenen meespeelden. Op het einde van de 19de eeuw had de 

Republikeinse Partij het idee achter Manifest Destiny3 overgenomen van de Democraten 

en overheerste dit idee hun (inter)nationale politiek. 

Amerika wilde – met de grote vloot van het voormalige Britse Rijk in het achterhoofd – 

een grote handels- en oorlogsvloot uitbouwen. Het creëren van nieuwe onafhankelijke 

landen én het hebben van een dergelijke vloot, zouden bovendien de nieuwe afzetmarkt 

die Amerika zo dringend nodig had, wilde men financiële problemen zoals een aantal jaar 

geleden vermijden, op poten kunnen zetten. Verder moest men de bevolking een krachtig 

signaal geven dat men, als de explosie op de USS Maine inderdaad gelinkt was aan 

Spanje, hard optrad. 

 

Indien dat laatste het motief was, zou het kunnen dat de oorlog zonder reden was gestart. 

De kapitein van het schip, die de explosie overleefde, schreef aan zijn vrouw: “The 

trouble in Cuba, would soon be over. The new Spanish governor of the island seems to 

have the situation under control. During the three weeks that the Maine has been in 

Havana, I haven’t seen a sign of Cuban rebels. I have entertained the Spanish officers in 

my mess, and my staff and I have been entertained lavishly by the local officials. Although 

I found the bullfights to which I have been invited somewhat barbaric, the Spanish officers 

behaved as perfect gentlemen.”4  

Na de explosie werden hij en de weinige andere overlevenden, door de Spanjaarden van 

het zinkende schip gehaald. 
3Manifest Destiny, was een politiek-maatschappelijke stroming (oorspronkelijk van de Democraten, nadien 
overgenomen door de Republikeinen) die het imperialisme nastreefde. Het idee was dat Amerika over het 
lot beschikte een grote mogendheid te worden. Dit idee won aan belang in de 19de eeuw. 
4bron: http://www.smplanet.com/imperialism/remember.html §2 
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Rond het zinken van dit schip zijn er twee theorieën, elk met hun indicaties en 

weerleggingen. De eerste theorie gaat uit van een mijn onder de haven; de tweede van een 

brand in de kolenopslagplaats van het schip, wat mogelijk op een menselijke fout wijst.  

Het spreekt vanzelf dat de eerste oorzaak de Amerikaanse regering het beste uitkwam, zo 

konden ze de schuld in de schoenen van de Spanjaarden schuiven. 

Doch geen van beide theorieën is intussen voldoende bewezen of ontkracht (ondanks vier 

onderzoeken waarvan de laatste in 1976 en 1999 met de modernste technieken). 

Een groot nadeel was de opstelling van het geschut in elkaars verlengde, waardoor men 

bij het richten naar één kant een overhelling krijgt. Bovendien was het schip zo gebouwd 

dat richten van de ene naar de andere koepel mogelijk was. Bij ondeskundig richten kon 

het schip zichzelf dus zwaar beschadigen, wat mogelijk ook een aanleiding was.  

 

Of het nu een ongeluk was of een oorlogsdaad van Spanje, zeker was dat de Cubaanse 

onafhankelijkheidsoorlog een nieuwe fase in ging. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bewuste schip op de plaats van de 
explosie: de haven van Havanna. 

 
 
 
 
 

Hearst’s New York Journal brengt het  
 nieuws van de USS Maine met (vals)5 
 telegram. 
 
5Hearst was in een krantenoorlog verwikkeld met zijn rivaal Joseph Pulitzer. Beiden schrokken er niet voor terug 
overdreven of valse berichten te publiceren om de oplage te verhogen. Het was de eerste keer dat de invloed van 
de media zo ver reikte, en dat de media zoveel kon bewegen. Hearst was zich hiervan bewust, tegen zijn 
fotograaf zijn hij: “You furnish the pictures and I'll furnish the war.” Ten tijde van de berichtgeving rond de 
(mogelijke) oorlog verkochten zowel Hearst als Pulitzer meer dan 1 000 000 kranten per dag. 
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Amerika kwam tussenbeide in het Cubaanse conflict. Niet in de Cubaanse hoofdstad 

Havanna, zoals men zou verwachten, wel door de haven van de Filippijnse hoofdstad Manilla 

te blokkeren. Het land slaagde er in de vermoeide Spaanse bezetter, die reeds jaren vocht 

tegen Filippijnse onafhankelijkheidsstrijders, van de eilandengroep te verwijderen. Hierop 

volgde een internationaal nooit erkende Filippijnse onafhankelijkheidsverklaring. 

 

Nadien volgde de eigenlijke oorlog om Cuba. Ook hier werd de haven geblokkeerd, de 

Spaanse vloot werd omsingeld. Deze werd later getorpedeerd bij een vluchtpoging. In de 

heuvels rond Santiago de Cuba had de VS eveneens het voordeel. Na twee maand strijd, 

waarin The Rough Riders zich onderscheidden, gaf Spanje zich over. 

 

Amerika maakte van de gelegenheid gebruik om ook Guam en Puerto Rico buit te maken op 

de Spanjaarden. Op 20 april had het Amerikaanse Congres ingestemd met een 

oorlogsverklaring aan Spanje. Op 1 mei was de oorlog om de Filippijnen begonnen. Net één 

maand later die om Cuba, in twee weken gewonnen door de VS. Nog eens drie maand later 

was Spanje Guam en Puerto Rico armer. Toen Frankrijk er in slaagde op 12 augustus een 

staakt-het-vuren te bemiddelen, was Spanje vier van haar kolonies verloren. In drie à vier 

maanden oorlog had de eerste vrijgevochten kolonie ooit [Amerika] een koloniale grootmacht 

onttroond. 

 

De wereldverhoudingen waren enorm door elkaar geschud. De VS had zich voor de eerste 

maal gemengd in een internationaal conflict, en had zijn eigen kracht ondervonden. Het 

versterkte hun idee van het imperialisme. Het besef dat ze een grootmacht waren, die mee het 

lot van de anderen bepaalde, zou hun toekomstige internationale optredens (sterk) 

beïnvloeden. 

 

3.2.1. Het Teller Amendement en het Verdrag van Parijs 
Vraag was wat er nu met de verworven ‘kolonies’ moest gebeuren. Het Amerikaanse Congres 

had zich er met het Teller Amendement, dat afgesloten was vlak voor de oorlog, toe verplicht 

Cuba niet te zullen annexeren noch te overheersen. In het Verdrag van Parijs (getekend op 10 

december 1898), kwam de bemiddelaar Frankrijk tot een compromis voor de strijdende 

partijen. 

Guam en Puerto Rico bleven Amerikaans. De Filippijnen kwamen voor de afkoopsom van 20 

miljoen dollar in handen van de VS.  
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Cuba zou, in overeenstemming met het Teller Amendement, de onafhankelijkheid verkrijgen. 

Op 1 januari 1899 gaf Spanje de VS  officieel de supervisie over Cuba . Na een Amerikaanse 

conventie over de toekomst van Cuba op 5 november 1900 werden verkiezingen 

aangekondigd die werden gehouden op 31 december 1901. Op 20 mei 1902 werd het bestuur 

van Cuba overgenomen door de nieuw verkozen regering. 

 

In Amerika hadden ondertussen twee belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die mee 

bepalend waren voor de Cubaanse geschiedenis. De eerste was een ‘aanvulling’ op het Teller 

Amendement. Het op 2 maart 1901 goedgekeurde Platt Amendement gaf de VS nog enige 

(binnenlandse) bestuurlijke inspraak op Cuba, indien dit land onafhankelijk zou worden. 

Voorts bepaalde het amendement het ( Amerikaanse) behoud van een stuk Cubaans 

grondgebied, dat moest dienen als marinebasis: Guantánamo Bay*   

 

Een tweede grote verandering was de moord op President Mc.Kinley op 14 september 1901. 

De pas herverkozen president werd opgevolgd door zijn vice-president Theodore Roosevelt 

Jr. Deze had bekendheid verworven als 2de officier – en later bevelhebber – van The Rough 

Riders uit de net besproken oorlog. De Republikeinen hadden gehoopt van deze man af te 

raken door hem vice-president te maken, doch niets was minder waar. 

Hij koos voor een actief buitenlands beleid dat gericht was op landen met een mindere 

ontwikkeling, waaronder de landen die de VS in de vorige oorlog veroverd had. Roosevelt 

wilde daar een infrastructuur en medische hulp uitbouwen.  

 

De toon was gezet, voortaan zou de VS haar invloed meermaals gebruiken in zaken die Cuba 

aangingen. Hoewel het Teller Amendement Amerika verbood kolonies te hebben, maakte het 

Platt Amendement – dat militaire interventie van de VS toestond – Cuba tot een soort semi-

kolonie van de VS. Voor enkele tientallen jaren had Cuba een regering van door Amerika 

benoemde gouverneurs, onbekwame leiders of corrupte politici. Vaak gebeurde het dat leiders 

die aan het einde van hun mogelijke ambtstermijnen zaten ervoor zorgden dat een stroman 

van hen het roer in handen kreeg. Ook waren er politici die – al dan niet onder een 

grondwetswijziging – van prémierschap naar de presidentszetel overstapten (of omgekeerd) 

om zo hun eigenlijke greep over het land te behouden. Hierin werden ze meermaals gesteund 

door de VS.  

Wat creativiteit  om aan de macht te blijven betreft is er één van uitzonderlijk kaliber: Batista. 

Meer informatie over het Teller- en het Platt Amendement vindt u in de gelijknamige 
bijlage. (Engelstalig.)  
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4. Hoofdstuk II: Het Batista tijdperk 
 
Fulgencio Batista y Zaldívar werd geboren in het Cubaanse stadje Banes in de op een na 

grootste provincie van het land: Holguín Province. Door zijn eenvoudige afkomst was hij 

verplicht zijn studies ’s avonds te volbrengen en veel aan zelfstudie te doen. Op zijn 

twintigste zoekt hij naar verandering en neemt dienst in het leger, hiertoe aangezet door zijn 

ouders die voorheen voor de onafhankelijkheid hadden gevochten. In 1932 kreeg hij de rang 

van sergeant. Nog eens een jaar later leidde hij de gelukte “opstand der sergeanten” en zette 

hij de voorlopige regering van Carlos Manuel de Céspedes – zoon van de gelijknamige 

generaal uit de onafhankelijkheidsoorlog – af. 

 

4.1.  Eerste machtsperiode 
Door het afzetten van de regering en het ‘op rust sturen’ van nagenoeg de hele militaire staf 

had Batista de touwtjes in handen. Hij benoemde de populaire vertegenwoordiger van de 

universiteit van Havana, Dr. Ramón Grau San Martín, tot president en slaagde er zo in de rust 

te doen terugkeren. De feitelijke macht lag in handen van Batista, die intussen kolonel was. 

Grau hield het ongeveer een drietal maanden uit onder het militaire juk. Nadien benoemde 

Batista tussen 1934 en 1940 maar liefst zes verschillende presidenten, stuk voor stuk zijn 

stromannen. Sommigen waren slechts president voor enkele dagen of uren, de laatste Federico 

Laredo Brú regeerde een kleine vier jaar. 

 

Batista bestuurde Cuba van 1933 tot 1940 als de facto leider. Al die tijd dat hij achter de 

schermen regeerde werden opstanden bloedig onderdrukt, verdwenen oppositieleiders of 

werden tegenstanders geliquideerd. De VS zag af van het Platt Amendement. Zij werden 

gepaaid met privileges voor overheid, militairen, bedrijven en burgers.  

 

In 1940 trad Fulgencio Batista voor het eerst zichtbaar op de voorgrond. Met een (door hem) 

aangepaste grondwet waarin ook de post van eerste minister voorkwam. 

Door tegemoetkomingen aan, en ideologische verschuivingen naar het populaire linkse front 

haalde hij zijn slag thuis en werd voor de eerste maal officieel president van Cuba. Door het 

niet naleven van zijn eigen vernieuwde grondwet en het opvallend sterk bevoordelen van 

Amerikanen (en zichzelf) ten nadele van zijn eigen bevolking verloor Batista de volgende 

verkiezingen van voormalig president Grau. 
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4.2.  Tweede machtsperiode 
President Grau slaagde er opnieuw in Batista van de macht te houden, door het 

presidentsschap door te schuiven naar zijn partijgenoot en ex-premier Carlos Prío Socarrás. 

(Deze man was tijdens Batista’s eerste regeerperiode als tegenstander het land uit moeten 

vluchten.) Batista slaagde er in om een senaatszitje te behalen, na vier jaar afwezigheid 

waarin hij in Florida verbleef. 

Prío Socarrás maakte een moeilijke ambtstermijn door met versplinterde politieke fracties en 

wijdverspreide corruptie. Hoewel hij democratische ideeën had en in 1948 met voorsprong 

verkozen was, was de kans op herverkiezing klein. De presidentsverkiezing, waarvoor Batista 

zich in 1951 kandidaat stelde, zou plaatsvinden in juni 1952. De kans dat Batista hierin een 

rol van betekenis zou spelen was uitermate klein. Hij was de grote volkssteun, die hij 

voornamelijk had verkregen door de coalitie met de Communistische Partij van Cuba, [de 

PCC] grotendeels verloren.  

Op 10 maart 1952 plaatste Batista een staatsgreep en wierp de nog voor drie maanden zittende 

regering omver. Het nieuwe bewind zou worden uitgemaakt door politici uit (splinter)partijen 

die Batista welgezind waren. Ook de communisten waren vooreerst niet happig op een nieuwe 

‘samenwerking’ met de oude bekende. Na het aanbieden van een aantal posten kon Batista 

hen alsnog in de rangen sluiten. De VS erkende de nieuwe leider en kreeg de privileges van 

weleer in veelvoud. De Cubanen, moe van de vele machtswissels en de corruptie, waren al 

blij dat de machtsovername zonder al te veel bloedvergieten verliep en misten de kracht en de 

wil om zich te verzetten. Aanvankelijk geloofden zij dat het nieuwe bewind hen de zo 

gewenste stabiliteit zou brengen. Ook wanneer de leider geleidelijk hun rechten – die hij 

vooraf onderschreef – ‘tijdelijk’ begon terug te schroeven.  

 

Cuba werd zoals voorheen onder Batista een lustoord voor Amerikanen. Een land waar de 

georganiseerde misdaad, de prostitutie, en het gokken hoogtij vierden. Havanna groeide uit tot 

3de duurste stad ter wereld. Amerikaanse gezinnen in Havanna bezaten meer luxegoederen 

dan gezinnen in eender welke stad van Amerika. Europeanen noemen de VS “the far West” 

omdat het er vroeger zo ruig en ongecontroleerd aan toeging. Dingen die zelfs daar niet 

toegelaten waren gebeurden nu op Cuba. Waarom moesten Amerikanen schrik hebben van de 

Cubaanse overheid, als haar eigen leider vriendschappelijke banden onderhield met 

maffiabazen? Waar de voorzieningen voor Amerikanen toenamen, namen die voor Cubanen 

af. Het hoeft geen uitleg dat protest niet uitbleef. 
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De overige onderdrukte partijen kenden het niet-legitieme karakter van Batista’s macht. 

Sommige leden van de VN stelden zich vragen over de situatie in Cuba, doch niets werd echt 

behandeld, door de rol van de VS. Om het protest in het buitenland enigszins te doen bedaren 

schreef Batista (schijn)verkiezingen uit, die hij vanzelfsprekend overtuigend won. Dit 

wakkerde het (inter)nationale protest nog aan. 

 

De eerste plaats waar binnenlandse protesten starten is vaak aan de universiteiten, onder de 

studenten. In Cuba was dit niet anders. Aanhoudende studentenbetogingen leidden tot de dood 

of verwonding van populaire studentenleiders en op haar beurt tot stakingen over het hele 

land. Al deze acties werden met nog hardere maatregelen beantwoord. 

 

Één van die studenten, die Batista bleef dwarsliggen was Fidel Castro*. Deze man had reeds 

in 1953 een opstand gepleegd, die mislukt en afgestraft was men de “tien voor één wet”6 en 

gevangenneming. Castro genoot (later) de steun van de verdreven president Prío Socarrás, die 

reeds meerdere malen had geprobeerd om via democratische en diplomatische acties zijn 

wettelijke macht te herwinnen. Hij had de pech dat zijn pogingen (vaak reeds op voorhand) 

verraden werden en dus onuitvoerbaar waren. Prío Socarrás werd voor deze praktijken in de 

VS gearresteerd, daar dit land Batista als rechtmatige president erkende. In die zin zagen zij in 

de acties van Prío Socarrás pogingen om een legaal staatshoofd te ontzetten. Daarna maakte 

de man naar eigen zeggen de fout Castro te steunen en hem een groot deel van zijn 

overgebleven ‘staatsbudget’ toe te vertrouwen voor acties.7 

 

Na de gewonnen schijnverkiezing van 1954 zat Batista, naar eigen aanvoelen, stevig genoeg 

in het zadel om Fidel Castro vrij te laten. Dit zou zijn imago ten opzichte van zijn 

tegenstanders verbeteren. De uiteindelijke vrijlating gebeurde op 15 mei 1955. Reeds enkele 

dagen later maakten Castro’s informanten (o.a. legerofficieren; de alom gekende corruptie 

werkte ook wel eens tegen het staatsapparaat, voornamelijk als de prijs hoog genoeg was) 

gewag van speurtochten naar de groep van Castro, om hen alsnog te liquideren. 

Hierop vluchtten de opposanten naar Mexico.  
 
 
* aangeduid met*= zie volgend(e) (sub)hoofdstuk(ken). 
6Batista’s bevel bij Castro’s aanval op de kazerne van Moncada in Santiago de Cuba, om voor iedere gedode 
soldaat tien rebellen te doden, raakte bij de bevolking bekend onder de naam “tien voor één wet”. 
7bron:http://www.icdc.com/~paulwolf/gringosintherevolution/gringosintherevolution.htm, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pr%C3%ADo_Socarr%C3%A1s: 3.Exile, §2. 
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Met dit voorval begon het stilaan te dagen, dat het tij aan het keren was. De binnenlandse 

protesten namen toe. De VS vreesde dat de grote nationale onrust niet veel meer nodig had 

om uit te monden in een burgeroorlog, en stelde een wapenembargo in. Het per definitie 

steunen van Batista was vanaf dan verleden tijd. Niet veel later keerde de VS haar kar 

volledig in de andere richting. Deze houding doet de binnenlandse verwarring nog toenemen. 

Veel ondernemingen en particulieren die nog investeringen in het land hadden klaarstaan, 

werden onzeker. 

 

In 1956 landde Fidel Castro terug op Cubaanse bodem, en ging zijn guerrillastrijd tegen 

Batista van start.* Batista schreef nieuwe verkiezingen uit, die het tij moesten doen keren. In 

deze verkiezingen versloeg de door hem naar voor geschoven kandidaat, voormalig president 

Grau. De kandidaat van Batista, Andrés Rivero Agüero, was diens vriend en minister. Op die 

manier zou Batista nog een grote invloed kunnen behouden. Wel moet gezegd dat deze 

verkiezing (inter)nationaal zwaar geboycot werd. Rivero Agüero zou eind februari 1959 de 

macht overnemen. Dat moment is echter nooit aangebroken: op 1 januari vluchtten Batista en 

hij immers het land uit voor de oprukkende rebellen van Fidel Castro. Nog een week later had 

deze man de macht in handen. 

Cuba ging van de ene dictator over naar de andere; van kapitalisme met bevoorrechte positie 

voor Amerikanen, naar communisme met afschuw voor Amerikanen en van militair-politiek 

bestuur naar een éénpartijstaat.  

          

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fulgencio Batista   Fidel Castro 
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5. Hoofdstuk III: De opkomst van Fidel Castro 
 
Om de man achter dit hoofdstuk beter te begrijpen, volgt eerst een beschrijving van zijn 

levensloop voor zijn machtsovername. 

 

5.1.  Jeugd en (ver)houding tot familie 
Fidel Castro werd geboren als Fidel Alejandro Ruz, onwettige zoon van Ángel Castro y Argiz 

en diens kokkin Lina Ruz González.  Ángel Castro was naar Cuba afgereisd als Spaanse 

dienstplichtige of immigrant. (Tegenstrijdige bronnen afkomstig van Ramón en Juanita 

Castro, respectievelijk zoon en dochter van Ángel Castro) Na de nederlaag van zijn land tegen 

een alliantie van Cubaanse rebellen en de VS [zie hoofdstuk I] was deze in Cuba gebleven, 

waar hij tamelijk welstellend was geworden met zijn suikerplantages.  

 

Zowel de jonge Fidel Alejandro Ruz als diens twee broers en vier zussen, werden buitenshuis 

opgevoed daar zijn buitenechtelijke kinderen waren. Dit had als resultaat dat ze hoewel niet 

gedoopt, een christelijke opvoeding kregen. Toen Fidel Alejandro Ruz vijftien was (er bestaat 

onenigheid over zijn precieze geboortedatum, meestal wordt er aangenomen dat het 1926 is al 

kan het ook ’27 zijn) kwam er verandering in zijn leven. Zijn moeder trouwde met de pas 

gescheiden Ángel Castro. Nog eens twee jaar later werden hun kinderen officieel als ‘Castro’ 

erkend. Voor hen kwam er een einde aan hun sociaal achterop gestelde positie.   

 

5.2.  Studietijd en eerste politieke acties 
In 1945 startte Fidel Castro met studies rechten aan de universiteit van Havanna. Zoals eerder 

gezegd is dit vaak een broedplaats voor nieuwe ideeën en protest. Al sinds de val van 

president Machado in de jaren dertig bevonden zich in universiteiten talrijke politieke 

strekkingen. Het was dan ook een plaats waar de politie van de zittende president dubbel op 

zijn hoede was. De zittende president was op dat moment Grau. Fidel Castro werd een van de 

gezichten van het protest tegen hem. Ook slaagde hij er in tegen de haren van Rolando 

Masferrer in te strijken, een advocaat, krantenuitgever, guerrillastrijder, en communist met 

politieke ambities. Dit leidde tot een moordpoging op Castro. Nadien volgde er nog minstens 

één poging in de omgekeerde richting. 



Diederik Van de Velde 

Eindwerk - Het Cuba van Fidel Castro 17 

In 1947 werd de Partido Ortodoxo opgericht, een partij die de wijdverspreide corruptie 

aanklaagde, sociale hervormingen eiste, en nadruk legde op een zelfstandige economie en een 

groter nationaliteitsgevoel. De grondlegger van deze partij was Eduardo Chibás. Fidel Castro 

beschouwde deze man als zijn politieke mentor. Eduardo Chibás haalde bij de 

presidentsverkiezingen van 1948 een derde plaats. In 1951 pleegde hij zelfmoord. Het gerucht 

ging dat hij via via aan bewijzen kon raken, die het volk zou aantonen dat er corruptie 

plaatsvond in de toenmalige regering. Op het laatste moment echter, zouden zijn informanten 

de bewijzen niet hebben willen leveren, waardoor hij beschuldigde zonder bewijzen. Fidel 

Castro was erbij toen zijn partijleider en mentor stierf. Eduardo Chibás’ populariteit was 

enorm gestegen en volgens de mensenmassa aanwezig op zijn begrafenis zou hij een 

kanshebber zijn geweest voor de presidentsverkiezingen van 1952. Plan was dat Castro bij de 

bijhorende parlementsverkiezingen naar een zitje zou dingen met de partij van Eduardo 

Chibás. Gek genoeg was deze man, tot wie Castro zich aangetrokken voelde, een 

anticommunist. 

 

Het liep anders af dan verwacht want op 10 maart van het verkiezingsjaar plaatste Batista een 

gelukte staatsgreep. Ook van Batista werd Castro een geducht tegenstander, waardoor die het 

opnieuw aan de stok kreeg met Rolando Masferrer, een Batista aanhanger uit het 

communistische kamp en leider van ‘Les Tigres’ een paramilitaire organisatie die het land 

afschuimde op zoek naar tegenstanders van de generaal. 

Gedurende de jaren ’40 was Fidel Castro meermaals in aanraking gekomen met de 

buitenlandse politiek. In maart 1949 was er een conferentie in Bogotá, Colombia, waar Castro 

een vooraanstaand leider zou ontmoeten. Even voor hun ontmoeting werd deze echter 

vermoord. Castro kwam voor de tweede maal als rebel in het nieuws, bij de protesten rond 

deze moord. De eerste keer gebeurde dit toen hij deel had uitgemaakt van het mislukte 

complot om de dictator van de Dominicaanse Republiek (e.a.) te ontzetten. Een complot waar 

ook Masferrer bij betrokken was! Voor al deze politiek-militaire acties onderbrak Castro zijn 

studies meerdere malen. 

 

In oktober 1949 trouwde Castro met  Mirta Díaz Balart, een studente die hij op de universiteit 

leerde kennen. Zij maakte deel uit van de Cubaanse elite. Haar vader was burgemeester van 

de stad Banes, vanwaar Fulgencio Batista afkomstig was, met wie de familie overigens sterk 

bevriend was.  
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5.3. De Cubaanse revolutie 

5.3.1. De aanval op de Moncada kazerne 
Doel van de aanval op de Moncada kazerne was uiteraard het bezetten ervan, met als later 

doel via de communicatiesystemen op te roepen tot algemeen verzet. Zover zou het echter 

allemaal niet komen. Zelfs indien alles zou verlopen zijn zoals de rebellen het hadden 

gepland, zou het bijna onmogelijk zijn deze kazerne te bezetten.  

 

De aanval zou plaatsvinden op 26 juli 1953, de morgen na het jaarlijkse carnaval in 

Santiago de Cuba. De rebellen hadden zich meester gemaakt van legeruniformen en 

zouden in vrachtwagenkonvooi de kazerne binnenrijden. Er liepen echter enkele cruciale 

dingen mis: in de feestdrukte geraakte het konvooi gescheiden en ging een wagen met 

zware wapens verloren. Omdat het aantal wapens voorheen al eerder gering was, bleef een 

deel van de rebellen achter. Voorts ging de verrassingsaanval verloren toen de wagen van 

Fidel Castro crashte. 

Op deze manier was de aanval reeds verloren, nog voor hij goed en wel begonnen was. 

(Ook een gelijktijdige aanval op de kazerne van Bayamo, die was ingezet om het gebied 

tussen de twee kazernes te isoleren, slaagde niet.) 

Van de honderdzestig rebellen, die zouden deelnemen aan de aanval namen er, na het 

wegvallen van sommige wagens honderdvijfendertig ook effectief deel. Dit tegen een 

overwicht van vierhonderd (andere bronnen hebben het over duizend) militairen in de 

kazerne. Vijftien militairen werden gedood, tegen eenenzestig bij te rebellen. Een derde 

van de rebellen werd gevangen genomen, waarvan er nog eens de helft in gevangenschap 

stierf. De overige rebellen, waaronder ook de gebroeders Castro, wisten te vluchten naar 

een bergstreek ten zuiden van Santiago de Cuba. Daar werden ze later onderschept en 

opgepakt. Waarom Castro niet is gefusilleerd na zijn arrestatie – hoewel hier strikte orders 

voor waren – is niet sluitend duidelijk.  Castro zelf koos later voor de piste van 

insubordinatie en zou de verantwoordelijke officier een held van de revolutie noemen.  

 

Door de mislukte aanval op de Moncada kazerne, die had geresulteerd in de uitvoering 

van Batistas voorheen besproken “tien voor één wet”, had Fidel Castro nog meer 

bekendheid verworven. 
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Daar ze niet gefusilleerd waren, zouden de rebellen worden gevangengezet. Fidel Castro 

trad op als hun advocaat. Zijn pleidooi werd, door zijn nog steeds functionerende netwerk, 

genoteerd en buiten gesmokkeld. Later zou het worden gedrukt en als boekvorm een soort 

politiek programma worden. Het, vier uur durende, pleidooi verheerlijkte hen ‘die hadden 

gestreden voor het vaderland’en probeerde aan te zetten tot protest tegen de dictatuur. 

 

Castro gebruikte citaten om zijn ideeën kracht bij te zetten, o.a. van ‘ de vader van Cuba’ 

José Marti. De slagzin echter waaronder zijn pleidooi later werd uitgegeven was: "La 

historia me absolverá" [“De geschiedenis zal me vrijpleiten”] is een parafrasering van 

eerdere citaten van Hitler! 

Van de ongeveer honderd rebellen die terechtstonden, werden er vijfentwintig 

veroordeeld. Voor geen van hen was de straf minder dan tien jaar gevangenisstraf. Castro 

zelf kreeg de doodstraf. Onder druk van de Kerk werd de doodstraf echter afgeschaft net 

voor Castro’s executie. Zijn straf werd omgezet naar vijftien jaar gevangenisstraf. Raùl 

Castro kreeg dertien jaar opsluiting.  

De vijfentwintig werden gevangengezet op Isla de Pinos (vandaag Isla de la Juventud). 

Het feit dat ook José Marti, die gezien werd als symbool van de Cubaanse vrijheid, in 

deze gevangenis opgesloten was geweest, verhoogde Castros’ aanhang bij het volk. Deze 

aanhang was al niet gering, daar Batista Cuba onderdrukte. 

 

 

  

 
 
 
 
  
 
 

        De Moncada kazerne na de aanval door   Diezelfde Castro na zijn arrestatie in  
        de rebellen van Fidel Castro.     juli 1953. 
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5.3.2. De beweging van de 26ste juli 
Ondanks toenemend protest – nog aangezwengeld door de illegaal verspreidde 

verdedigingsspeech van Castro – won Batista de schijnverkiezingen van 1954. In het kader 

van het oppoetsen van zijn (inter)nationale imago vaardigde hij, zoals eerder besproken, 

algemene amnestie uit. Zo kwamen velen van zijn tegenstanders weer op vrije voeten. 

 

Gevlucht naar Mexico, richtten de bannelingen de Movimiento 26 de Julio [ de beweging van 

de 26ste juli, ook wel de M-26-7] op, genoemd naar de mislukte aanval op de Moncada 

kazerne. Deze beweging zo opnieuw ijveren voor de val van de Batista-dictatuur. 

Fidel Castro zocht intussen internationale hulp voor zijn strijd tegen Batista. Op hulp van 

communistisch Rusland hoefde hij voorlopig niet te rekenen, dus trok Castro naar de VS om 

daar steun te zoeken bij de afgezette Cubaanse president en bannelingen.  De groep rond 

Castro was intussen versterkt met de revolutionair Ernesto Guevara*, die op de vlucht was 

voor de CIA na getuige te zijn geweest van een door hen georkestreerde opstand. 

 

5.3.3. De landing op Cuba 
Met de verkregen fondsen waren de rebellen in staat een jacht te kopen die zou gebruikt 

worden in hun guerrillastrijd. Het jacht ‘De granma’, die ze kochten van een Amerikaan, was 

ontworpen voor twaalf personen. De rebellen echter bemanden het jacht met tweeëntachtig 

plus materieel en voorraad. De tocht zou gaan van het Mexicaanse Tuxpan naar Playa de los 

Coloradas. 
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5.3.3.1. De mislukking van de landing op Cuba 
 

Opnieuw zorgden enkele aspecten voor het op een haar na, volledig mislukken van deze 

oversteek: Het dertien jaar oude jacht krijgt zowat het zevenvoudige van haar capaciteit te 

transporteren, waardoor het jacht lek slaat en één van de motoren het begeeft. Al deze euvels 

zorgen ervoor dat de oversteek twee dagen langer duurde dan gepland en dat de rebellen het 

de laatste twee dagen zonder proviand moeten stellen. Het jacht meerde aan op ongeveer een 

kilometer van het geplande punt, waardoor een groot deel van de zware wapens moest worden 

achtergelaten. 

 

Het ergste gevolg van deze mislukking was echter dat een gepland afleidingsmanoeuvre van 

de M-26-7 – namelijk het veroorzaken van oproer in Santiago de Cuba – door het te laat 

aankomen, te vroeg plaatsvond. Hierdoor kon Batista, gewaarschuwd, de voorbereidingen 

treffen voor de eigenlijke aankomst. Toen dit moment gekomen was werden de meeste 

rebellen omgebracht in vuurgevechten. De meeste van hun leiders konden echter opnieuw hun 

toevlucht zoeken in de heuvels van de Sierra Maestra . Slechts 12 van de 82 rebellen zouden 

deze vuurgevechten overleefd hebben. Dit aantal overlevenden is evenwel onzeker. 

Aangenomen wordt dat het er maximum 20 waren. Steun zoekend bij de lokale bevolking 

zouden zij met hun guerrillastrijd van start gaan.  

 

Het was in deze heuvels rond de Sierra Maestra dat Fidel Castro zijn commandopost opzette, 

en waar hij later de Amerikaanse journalist Herbert L. Matthews zou ontvangen. De 

controversiële* reportage van Matthews zou de wereld voor het eerst in contact brengen met 

(het nog in leven zijn van) Castro. De rebellen werden er geromantiseerd afgeschilderd als 

strijders voor de goede zaak. 

 

De berichtgeving van Matthews zorgde op slag voor een verdeling van de internationale 

meningen, in de eerste plaats in Amerika. Een belangrijk resultaat van deze reportage is 

verder nog, dat Castro’s  revolutionaire slagkracht er zeer in overschat werd. 

 

Dit zorgt, in samenhang met het dalende Amerikaanse vertrouwen in Batista, voor een 

dubbele Amerikaanse strategie. Langs de officiële zijde werd het regime gesteund, langs de 

andere zijde steunde de CIA de revolutionairen8. 
8bron: http://www.marcist.be/MarcCuba/Geschiedenis/aanloop.htm §12 
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5.3.4.   Radio Rebelde 
“Media betekent macht” dat hadden de rebellen – met name Guevara, in Guatemala – ervaren. 

Met dit doel startten ze in het voorjaar van 1958, in de door hen gecontroleerde streek, met 

een clandestiene radio. Radio Rebelde zoals deze radio heette, zond de hele dag Cubaanse 

liederen, oproepen, en het laatste strijdnieuws uit. De radio bood – hoewel zelf ook sterk 

gekleurd – een alternatief voor de al even gecensureerde pers van Batista. 

Later werd de radio inclusief  accommodatie overgebracht van Guevara’s commandopost naar 

die van Castro. Hij zond op 9 april 1958 een oproep uit om de over heel Cuba uitgebroken 

staking te ondersteunen. Dit luidde een cruciale stap voor het verloop van de revolutie in.  

 

5.3.5.   Operatie Fin de Fidel (Operatie Verano) 
Operatie Verano (ook wel gekend als Operatie Fin de Fidel) was zoals de naam reeds doet 

vermoeden een offensief van Batista met als doel het verslaan van de rebellen. De start van dit 

zomerse offensief kwam er in 1958 na de mislukte stakingen.  

Batista’s legerleiding ijverde voor het uittrekken van 24 bataljons voor deze operatie. Een 

slagkracht die gelijkstaat met die van het hele Cubaanse leger. Batista zelf hield het bij 14 

bataljons (ongeveer 12 000 soldaten). Hij benoemde twee generaals als bevelhebber hiervan. 

De ene had vooral militaire kracht, de andere eerder een politieke kracht. Strategisch gezien 

waren deze beslissingen onverstandig: de twee generaals bekritiseerden de beslissingen van 

de ander. De 14 bataljons – waarvan een groot deel onervaren – moesten worden verdeeld 

over de verschillende fronten, colonnes,  die Castro reeds had opgezet. 

 

5.3.5.1.   De slag bij La Plata 
Het eerste onderdeel van operatie Verano, de slag bij La Plata, werd een (in cijfers eerder 

kleine) overwinning voor de rebellen. Onderstaande kaart helpt bij het situeren van de 

troepenbewegingen bij de komende slagen. 
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Doel van deze slag was het rechtstreeks innemen van de Sierra Maestra. Twee Cubaanse 

eenheden (de bataljons 17 en 18) zouden zorgen voor de uitvoering ervan. Bataljon 17 zou 

aanvallen vanuit het noorden, zodra het andere per boot was geland in La Plata. Castro was 

geïnformeerd en ving bataljon 18 op bij de aankomst. Omsingeld groef dit zich in en wachtte 

op versterking. Deze versterking kwam er (zo’n 200 sterk). Beschietingen beletten echter 

landing op de voorziene plaats, waardoor ze machteloos terecht kwam net achter de 

omsingelden. Een offensief van het andere bataljon werd eveneens tegengehouden. De 

commandant van het 17 bataljon – een ex-klasgenoot van Castro – gaf zich na enkele dagen 

verzet gewonnen en liep over naar de andere zijde. 71 Cubaanse soldaten waren gewond of 

gedood en in totaal werden er een 400-tal gevangenen gemaakt. Verder waren er veelvouden 

aan wapens en munitie buitgemaakt.  

Het 17de bataljon – dat na het mislukte offensief halt had gehouden bij Las Mercedes – startte 

met de  plannen voor terugtrekking. Dit luidde het tweede onderdeel van Operatie Verano in. 

 

5.3.5.2.   De slag bij Las Mercedes 
Door de overgave van bataljon 18 werd besloten tot de terugtrekking van bataljon 17. De 

bevelhebber van de twee bataljons, generaal Cantillo, verwachtte een hinderlaag van de 

rebellen bij de terugtrekking van zijn eenheid. Castro zette deze inderdaad op bij de 

terugtrekking. Een van zijn opgezette colonnes, die van Rene Latour, viel  de terugtrekkende 

Cubaanse soldaten aan. Cantillo had hier echter op gerekend en viel de rebellen met verdekte 

troepen aan. De rebellen riepen versterking in van Castro, die met zijn eigen colonne 

versterking kwam bieden. Zij werden echter op hun beurt aangevallen door troepen komende 

van de Estrada Palma suikermolens (zie kaart vorige bladzijde). 

Generaal Cantillo zag zijn kans en stuurde nog eens 1500 soldaten naar de gevechten. Zij 

werden dan weer gestopt door de colonne van Guevara. Ook zonder de extra Cubaanse 

soldaten was de situatie voor Castro’s colonne – en in het bijzonder voor de Latour colonne 

die intussen bijna volledig uitgeroeid was – er zeer hachelijk op geworden. Volledig 

omsingeld vroeg Castro Cantillo om een staakt-het-vuren, dat om ongekende redenen 

aangenomen werd. Castro was zelfs bereid tot het ‘volledig staken van de strijd’. Castro en 

Batista’s speciaal gestuurde onderhandelaar, slaagden er niet in een overeenkomst te bereiken.  

Waar Castro wel in slaagde was in het ongezien terugtrekken van de (2) colonne(s), waardoor 

verdere gevechten onmogelijk waren. 
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Militair gezien was de slag bij Las Mercedes een grote overwinning voor Batista. De rebellen 

van Castro waren zowat een kwart van hun al niet te grote bezetting verloren. De slag had 

echter ook een andere zijde: de besluitloosheid van het leger en haar gebrek aan initiatief 

waren aangetoond. De legerleiding had een gebrek aan praktische vaardigheden en ook onder 

de lagere rangen had zich een vertrouwensbreuk voorgedaan. Over het hele leger was er 

sprake van demoralisatie.  

 

De instabiel geworden regering van Batista deed de twijfels bij de VS – die al een tijd wat 

meer kritisch stond ten opzichte van het regime – nog toenemen. Reeds in de zomer van 1958 

had een vereniging van oppositiegroeperingen, het pact van Carácas gesloten met de VS. Dit 

pact hield in dat de VS de wapenlevering aan het regime officieel stopte al merkte Batista hier 

in eerste instantie weinig van omdat de leveringen, in het geheim, nog steeds doorgingen. 

  

5.3.6.   De slag bij Yaguajay en Santa Clara 
Ondanks de hevige verliezen beschouwden de rebellen de voorbije slag als overwinning 

omdat ze het regime een zware morele slag toebrachten. Om dit uit te buiten besloten ze uit 

hun beschermd gebied te treden en rechtstreeks te zorgen voor de val van Batista. Hoofddoel 

was dus de hoofdstad Havanna in te nemen. Er waren echter nog twee belangrijke steden die 

een onmiddellijke doortocht in de weg stonden, namelijk Yaguajay en Santa Clara. 

 

Voor de inname van deze steden werden drie colonnes ingezet: één onder bevel van Camillo 

Cienfuegos – Castro’s medestander van het eerste uur – één onder Guevara en één onder 

Jaime Vega. Deze laatste colonne zou in een hinderlaag lopen en geëlimineerd worden. De 

colonne van Guevara nam stelling in voor Santa Clara. Cienfuegos trok met zijn colonne 

rechtstreeks de stad Yaguajay binnen. 
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Gelijktijdig was Guevarra met zijn colonne Santa Clara binnengevallen. Reeds op dit moment 

deserteerden grote aantallen Cubaanse militairen – hoogstwaarschijnlijk was dit uit onwil om 

te vechten voor een steeds minder populair regime, meer dan uit vrees voor de rebellen die 

sterk in de minderheid waren. Hierdoor was de helft van de opgesplitste colonne (zo’n 150 

man) in staat de militaire commandopost, gelegen op een heuvel, in te nemen. Ze hadden 

hiervoor niet veel meer bewapening (nodig) dan handgranaten. Nadien was het hoofddoel het 

stoppen van de bevoorradingstrein voor de garnizoenen van Santa Clara en Yaguajay. De 

sporen saboteren bleek een doeltreffende keuze te zijn. Mede door de hulp van de 

onafhankelijke rebellengroep van de Amerikaan William Alexander Morgan was de inname 

van de stad nu een kwestie van tijd. 

 

Het uitschakelen van de trein had ook gevolgen in Yaguajay. Cienfuegos was er ginds niet in 

geslaagd het garnizoen te verslaan. Door het wegblijven van de bevoorradingstrein moest het 

garnizoen zich na enkele dagen verzet echter overgeven. 

Hoewel de media van Batista gewag maakte van een overwinning, verloor hij de schamele 

steun die hij had, toen Guevarra hetzelfde deed op Radio Rebelde. Batista vluchtte op 1 

januari 1958 naar de bevriende dictator Rafael Trujillo, president in de Dominicaanse 

Republiek. 

Castro kon zijn strijd in de andere landsgedeelten opgeven en doortrekken naar Havanna, een 

nieuw bestuur kon gevormd worden. 
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6.  Hoofdstuk IV: eerste machtsjaren van Castro 
 

6.1. Ontmanteling van de Batista structuur 
Een van de eerste daden die Castro stelde, toen hij op 8 januari 1959 in Havanna 

aankwam was het ontmantelen van regeringsapparaat van het gevallen regime. Hoge 

officieren en ambtenaren werden via, al dan niet (schijn)processen, verbannen, 

geëxecuteerd, of gevangengezet (in de gevangenis waar ook Castro zelf ooit zat). 

Al deze maatregelen werden genomen omdat Castro een contrarevolutie wilde 

voorkomen. 

Het voorlopige bewind werd uitgemaakt door rechtenprofessor José Miró Cardona als 

eerste minister en advocaat Manuel Urrutia Lleó, als president. Deze laatste was benoemd 

op aanvraag van Castro die zelf opperbevelhebber van het leger werd. Hierdoor was 

Castro in staat om voorgaande zuiveringen door te voeren. José Miró Cardona hield het na 

een maand voor bekeken en werd door diens opvolger, Fidel Castro, benoemd tot 

ambassadeur. Hij zou ook deze functie niet lang volhouden, en hij werd na verloop van 

tijd één van de belangrijkste Castro-tegenstanders. 

 

6.2. Nieuwe buitenlandse politiek 
Het ontslag van graaf Edward T. Smith, de Amerikaanse ambassadeur in Cuba, was een 

teken aan de wand dat ook de relaties tussen de VS en Cuba (stilaan) begonnen te 

vertroebelen. Al speelde waarschijnlijk het feit dat deze man weinig of geen diplomatieke 

ervaring had en bij aanvang geen woord Spaans kende ook wel mee, bij het nemen van 

deze beslissing. Hoe dan ook, de nationaliseringspolitiek van Castro stootte Amerika voor 

de borst. Amerika begon te beseffen dat het inkomsten misliep en haar privilege kwijt 

was, hoewel het Castro (officieus) had geholpen in de strijd tegen Batista. De ontslagen 

ambassadeur verwoordde het op deze manier: 

“If we are to intervene sufficiently to bring about the overthrow of dictatorships, then we 

should intervene to whatever extent is required to fulfil our purpose. Otherwise, in my 

opinion, we must wait for the normal self-development of a people and not assist 

revolution. And we must be prepared to receive the criticism of supporting friendly 

governments recognized by the United States, although they have been labelled 

dictatorships. To make my point more clear, let me say that, we helped to overthrow the 
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Batista dictatorship which was pro-American only to install the Castro dictatorship which 

is pro-Russian.”9  

Ook het citaat van de Amerikaanse adviseur William Wieland verwoordde goed welk 

gevoel er in die dagen in de VS heerste: “I know Batista is considered by many as a son of 

a bitch... but American interests come first... at least he was our son of a bitch.”10 

 

Van 15 tot 26 april bezocht Castro met een economisch-politieke delegatie de VS.(zie 

foto’s onder) Voorafgaand aan dit bezoek had hij een pr-firma ingehuurd, die hem hielp 

handig in te spelen op de Amerikaanse publieke opinie. Een ontmoeting met president 

Eisenhower werd hem geweigerd, waardoor de stap naar diens sovjetcollega, 

Chroesjtsjov, steeds kleiner werd.  

Dat Cuba later toenadering zou zoeken met de USSR terwijl de banden met Amerika 

werden verwaarloosd, is niet bevorderlijk geweest voor de latere Cubaans-Amerikaanse 

verhoudingen. President Eisenhower had overigens de pas gevormde regering wel als 

officieel aangeduid. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Castro legt een krans aan het herdenkings- 
    monument van president Lincoln, tijdens zijn 
    bezoek aan Washington DC in 1959. Opnieuw 
    een handige pr-zet, die echter weinig resultaat 
    zal hebben. 

 
9bron:http://en.wikipedia.org/wiki/Earl_T._Smith §2 
10bron: Hugh Thomas. Cuba : The pursuit for freedom. blz.650 
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6.3. Hervormingen 
Toen Castro in het begin van 1959 aan de macht kwam, had Sovjetleider Chroesjtsjov bij de 

Cubaanse communisten laten navragen wie die Castro eigenlijk was. De communisten, die 

ministerposten hadden bekleed tijdens het bewind van Batista, lieten weten dat Fidel Castro 

een imperialist was die samenwerkte met de CIA.11 

 

Op 17 mei 1959 vond in Cuba een eerste landbouwhervorming plaats. Alle landbouwgrond 

werd genationaliseerd. Dit gebeurde slecht één maand nadat een Cubaanse ontmoeting met 

Eisenhower was geweigerd. (zie 6.2) 

Deze twee feiten lokten de aandacht van Moskou, dat een afgezant stuurde. Die stelde vast dat 

Cuba een communistische structuur aan het opbouwen was. Hij spoorde zijn regering aan 

politieke en economische hulp te bieden aan de nieuwe communistische geestesgenoot. 

 

De banden met de USSR werden steeds nauwer. Chroesjtsjov stuurde talloze raadgevers voor 

de uitbouw van een structuur vergelijkbaar aan de zijne. Met economische en politieke hulp 

van de USSR werden o.a. de Comités de Defensa de la Revolución [de comités voor de 

verdediging revolutie] opgericht. Deze comités moesten o.a. instaan voor gezondheidszorg, 

onderwijs (lees: gecensureerd socialistisch onderwijs) en opsporing van contrarevolutie, naar 

Sovjetmodel. 

 

De hervormingen gingen verder en kostten vooral de VS enorm veel inkomsten. Als 

tegenreactie hierop werden de Amerikaanse handelsbelemmeringen opgevoerd. De VS 

weigerde nog langer Cubaans suiker te kopen en stopte met de oliebevoorrading van de 

Caribische buur. De omschakelende Cubaanse economie, die nog in opbouw was, werd 

gekelderd door de Amerikaanse maatregelen. Castro vroeg de USSR om hulp, en sloot een 

akkoord om suiker te ruilen voor de broodnodige olie. Cuba wist de komende tijd meerdere 

malen het hoofd boven water te houden dankzij compensaties van de Sovjets. 

 

 

 

 

 
11bron: http://www.americanheritage.com/articles/web/20051022-cuban-missile-crisis-kennedy-khrushchev-
cold-war-cuba-fidel-castro.shtml (artikel geschreven door  Sergei Chroesjtsjov, zoon van de genoemde 
Sovjetleider) 
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6.4. De explosie van La Coubre 
Op 4 maart 1960 explodeerde het Franse schip La Coubre, in de haven van Havanna. Het was 

(in Antwerpen) geladen met vijfenzeventig ton (Belgische) munitie. De tol is nog steeds 

onzeker, men houdt het tegenwoordig op vijfenzeventig doden en een tweehonderdtal 

gewonden. Ook onzeker is de reden van de explosie. Volgens Castro was de VS hieraan 

schuldig, iets wat hij echter nooit heeft kunnen bewijzen.  

Er werd al een tijdje het gerucht verspreid dat William Alexander Morgan, die hielp bij de 

inname van Santa Clara, een CIA-agent was. Hij werd dan ook genoemd als mogelijke 

(mede)dader. Hoewel nooit bewezen dat Morgan ook effectief een CIA-lid was, werd hij in 

oktober 1960 opgepakt en in maart 1961 geëxecuteerd. 

 

Twee dingen rond deze gebeurtenis kunnen met zekerheid worden gesteld: het schip werd 

uitgeladen op een plaats waar dit verboden was. De reden hiervoor is niet gekend. De explosie 

van het schip deed de diplomatieke spanningen tussen de VS en Cuba nog toenemen. Castro 

beschuldigde Amerika zonder enig bewijs. Hij vergeleek de explosie met die van de Maine 

tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen. 

 

Veel bronnen schrijven dat Guevara, vanuit het instituut voor landbouwhervorming kwam 

aangesneld om medische hulp te bieden. Hoogstwaarschijnlijk is dit sterk overdreven en 

wordt dit, samen met andere gebeurtenissen, nog steeds gebruikt als patriottische tint om 

tegenstand te sussen. 

 

De haven van Havana op het moment van de  De ravage in de dokken van de haven vlak na de  
explosie van La Coubre.     explosie. 
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6.5. De varkensbaai 

6.5.1.   De voorbereiding 
Het was duidelijk dat door de Cubaanse beschuldiging aan het Amerikaanse adres, de 

situatie nog verder op de spits gedreven werd. President Eisenhower nam contact op 

met Cubaanse lobbyistengroepen in Florida. (Deze groepen bestonden voornamelijk 

uit Cubanen die gevlucht waren bij de machtsovername van Castro: zo’n 700 000 

voornamelijk rijke  Cubanen. Later zou nog eens een half miljoen volgen.) Met hulp 

van deze lobbyisten werden in het grootste geheim de eerste plannen gesmeed voor 

een invasie. 

 

In januari 1961 werden de diplomatieke banden met Cuba officieel verbroken. 

President Eisenhower, die aan het einde van zijn ambtstermijn stond, gaf als 

verklaring dat Cuba de VS al te vaak had geprovoceerd.12 Ondertussen gingen de 

voorbereidingen voor de invasie onverminderd verder. Amerika was immers niet 

gesteld op een bondgenoot van de USSR op slecht 180 kilometer van de kust van 

Florida. 

 

6.5.2. Interne machtswissel 
In de periode voor de invasie maakte de VS, echter een niet onbelangrijke verandering 

mee. In de presidentsverkiezingen van november 1960 haalde John F. Kennedy een 

nipte overwinning op de uittredende vice-president Richard Nixon. Gevolg was dat 

Kennedy de buitenlandse politiek rond Cuba en een op het punt staande invasie 

vrijwel meteen voorgeschoteld kreeg. 

De voorbereidingen waren intussen al ver gevorderd, en de binnenlandse media 

hadden reeds lucht gekregen van een ophanden zijnde militaire operatie.  

 

President Kennedy wilde kost wat kost de zichtbare betrokkenheid van Amerika bij de 

komende actie verbergen. Hij gaf een maand voor de geplande start van de invasie 

opdracht tot een herziening. Wat er uit de bus zou moeten komen was een veel 

bescheidenere invasie, waarbij de rol van de VS werd verkleind. Het (oorspronkelijke) 

plan om reeds voor de invasie Cubaanse vliegvelden te bombarderen werd 

geannuleerd, alsook eventuele Amerikaanse hulp in noodsituaties. 
12bron: http://www.fiu.edu/~fcf/rcqastr10501.html 
 



Diederik Van de Velde 

Eindwerk - Het Cuba van Fidel Castro 31 

Intussen verklaarde president Kennedy voor het publiek dat een aanval op Cuba in 

geen geval (militair) zou worden ondersteund door de VS.  

 

6.5.3. De invasie 
De wijzigingen die president Kennedy had laten doorvoeren waren cruciaal voor het 

verloop van de invasie. Zo werd o.a. ook de landingsplaats verschoven waardoor de 

verbinding met een groep opstandeling in de Sierra del Escambray (een gebergte nabij 

Trinidad, vanwaar tijdens de revolutie ook de aanval op Santa Clara werd voorbereid) 

wegviel. De herziening van de plannen verkleinde de kans op winst aanzienlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

De invasie zelf begon op 15 april 1961, toen (oude) Amerikaanse vliegtuigen – 

bekleed met Cubaanse kentekens (mede) om Amerikaanse deelname te verhullen – 

drie grote vliegvelden bombardeerden. Zoals aangegeven in de nieuwe gemaakte 

plannen, werden luchtaanvallen meteen hierna stopgezet. Resultaat: Castro had geen 

enkele eenheid van zijn minieme luchtmacht verloren. Ook in Cuba had de 

geruchtenmolen niet stilgestaan. De vliegtuigen waren verplaatst naar andere 

luchthavens en de bevolking was opgeroepen tot waakzaamheid.( zie onderstaande 

poster). 
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Het grondoffensief liep eveneens niet erg vlot. De twee boten met aan boord circa  

duizend vierhonderd door de CIA getrainde Cubaanse vluchtelingen, werden door de 

Cubaanse luchtmacht tot zinken gebracht na de Cubanen te hebben afgezet. Met een 

afgesneden terugweg trokken de vluchtelingen verder. Zij hadden net als de CIA 

verwacht dat ze meteen aanhang van het volk zouden krijgen.13 In plaats daarvan 

kregen ze tegenstand van het Cubaanse Leger te verwerken. Het leger was met hulp 

van Sovjetadviseurs opgebouwd en uitgerust naar de maatstaven van de USSR. Aan 

het hoofd stonden twee Sovjetgeneraals van Cubaanse origine, respectievelijk 

gespecialiseerd in antiguerrillatechnieken en oorlogvoering met tanks. 

 

De invasie liep uit op een fiasco. Napalm bombardementen kwamen te laat en waren 

inefficiënt. De totale tol van de invasie is onzeker. Zeker is dat van duizend 

vierhonderd Cubaanse vluchtelingen die aan de invasie deelnamen er een zeventigtal 

stierven tijdens de invasie. Een dertigtal stierven tijdens bij gevangenneming, 

ontsnappingspogingen, executies, of tijdens de gevangenschap. De overige 

binnengevallen Cubanen, een kleine duizend tweehonderd, werden gevangengenomen. 

Over de tol bij het Cubaanse leger doen verschillende aantallen de ronde, gaande van 

tweeduizend tweehonderd tot vijfduizend doden. 

 

6.5.4. De oorzaken van de mislukking 
Verschillende beslissingen op verschillende niveau’s zijn oorzaak van het mislukken 

van de invasie. De beslissing tot herziening van de aanvalsplannen had de slaagkansen 

van de invasie reeds op voorhand gehypothekeerd. In zijn ijver de rol van de VS 

verborgen te houden, nam president Kennedy een aantal beslissingen die militair en 

strategisch gezien fout waren. Doch lag zeker niet alle fout voor het mislukken van de 

invasie bij de president. Hij had reeds meerdere malen vooraf aan zijn adviseurs 

gevraagd of het wel verstandig was de invasie te laten doorgaan. Slecht één had hierop 

negatief geantwoord. De anderen, waren ofwel akkoord ofwel durfden ze de nieuwe 

president niet al zo vroeg voor het hoofd te stoten.14 De CIA en de president zaten 

bovendien ook nog eens op een andere golflengte. De CIA verwachtte dat 

Amerikaanse troepen zouden ingrijpen indien de invasie de mist in dreigde te gaan, 

iets waarvan de president publiekelijk had beloofd dit nooit te zullen doen. Ook 



Diederik Van de Velde 

Eindwerk - Het Cuba van Fidel Castro 33 

letterlijk waren er communicatieproblemen gerezen tussen de CIA en de aanwezige 

zeemacht.  

Ook het aspect ‘Cubaanse bevolking werd’ onderschat: de streek van de invasie was 

een economisch achteropgesteld moerasgebied. Castro had hier via allerhande 

projecten de levenstandaard verbeterd. Gevolg was dat de bevolking het, in deze tijd 

waar de Cubaanse economie gedragen werd door de USSR, er relatief goed had. 

(Althans de bevolking die mooi in het gareel van de partij liep.) De CIA had zich dus 

duidelijk misrekend toen het hoopte op volkssteun uit deze regio. 

 

6.5.5. De (diplomatieke) gevolgen van de invasie 
In een reactie op de nieuw verkozen Amerikaanse president en de mislukte invasie zei 

Fidel Castro op 1 mei 1961 het volgende: “The revolution has no time for elections. 

There is no more democratic government in Latin America than the revolutionary 

government. ... If Mr. Kennedy does not like Socialism, we do not like imperialism. We 

do not like capitalism.”15 

 

Zowat alle van de duizend honderdnegenentachtig gevangenen werden uiteindelijk na 

twintig maanden bitter onderhandelen vrijgelaten. De VS, door Cuba als de ware 

schuldige van de invasie aangeduid, moest hiervoor wel voor 53 miljoen dollar aan 

medicijnen en voedsel neertellen. 

 

De Kennedy administratie leed zwaar gezichtsverlies. Het hoofd van de CIA, diens 

adjunct en de adjunct ‘Operaties’ zetten verplicht een stap opzij. Aan hen gaf de 

president zijn foute beslissingen toe, en voegde eraan toe dat, indien Amerika een 

parlementaire democratie zou zijn, hij eveneens zou moeten aftreden. 

 

De vervangingsregering, in Florida opgebouwd uit Cubaanse vluchtelingen, kon na 

drie dagen afwachten haar plannen weer opbergen. De invasie duurde slechts 

tweeënzeventig uur. Castro kwam als overwinnaar naar voor en riep zich 

geruggensteund door de Sovjets officieel uit als Marxist-Leninist. Dit gebeurde in 

december 1961. Enkele dagen voorheen was de VS Operatie Mongoose gestart, een 

reeks van nieuwe acties om het bewind van Fidel Castro te beëindigen. 
13bron: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/bayofpigs/press3.html  
14bron: Gleijeses, ‘Ships in the night’, blz 40 
15bron: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/1/newsid_2479000/2479867.stm 
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6.6. De rakettencrisis: een nucleaire oorlogsdreigi ng 

6.6.1. Voorafgaand aan de crisis 
Operatie Mongoose was volop aan de gang. Cuba vreesde onophoudelijk een 

Amerikaanse invasie. De VS van zijn kant, was eveneens onrustig met een 

communistische satelliet op een dergelijk kleine afstand van de eigen kust.  

 

In september 1961 had een Amerikaans geheim rapport onthuld dat de VS een 

(kwantitatief) grote voorsprong had in de uitbouw van nucleaire wapens. Dit 

versterkte de VS nog in de houding tegenover de USSR. De Amerikaanse hoeveelheid 

nucleaire wapens was ten tijde van de crisis immers acht keer groter dan die van de 

Sovjets. 

  

Doch was Operatie Mongoose slechts een gedeeltelijk succes. Van de drie 

vooropgestelde doelen lukten er twee, de spionage- en sabotageopdrachten en 

opsporing en rekrutering van dissidenten. In het uiteindelijke hoofddoel: het ontzetten 

van Castro en het installeren van een pro-Amerikaans bestuur, faalde men. 

 

Verschillend (moord)complotten tegen Castro, waaronder samenzweringen met de 

maffia, faalden of bleven onuitgevoerd. Ook was er operatie Ortsac: (de naam van 

Castro achterstevoor) een Amerikaanse militaire oefening tegen een zogezegde 

dictator in het Caribische gebied. 

 

Al deze factoren deden Sovjetleider Chroesjtsjov, begin mei 1962 opperen voor de 

aanwezigheid van (nucleaire) Sovjetraketten op Cubaanse bodem. Hij zag deze 

raketten als een maatregel tegen Amerikaanse raketten in Groot-Brittannië, Italië, 

Griekenland, en Turkije. De Amerikaanse raketten, waarvan de Turkse de dichtste 

bedreiging vormden, waren allen op de Sovjet-Unie gericht. 

 

Eind mei stemde Fidel Castro in met de plaatsing van dergelijk nucleaire raketten op 

Cuba. De plannen voor de plaatsing waren volledig opgemaakt. Half juli zetten de 

eerste van meer dan zestig Sovjetschepen koers richting het Caribische eiland. 

Sommige onder hen hebben reeds de eerste materialen voor plaatsing aan boord. De 

Koude Oorlog gaat de meest kritieke fase in zijn geschiedenis in.  
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6.6.2. Ontdekking van de raketten 
CIA-directeur John McCone was de eerste die, via de Franse geheime dienst, lucht 

kreeg van ongewone Sovjetaanwezigheid op Cuba. Hij bracht president Kennedy op 

de hoogte. De president en zijn achterban hechtten hieraan echter weinig belang: 

Sovjetdiplomaten hadden hen immers verzekerd dat hun regering geen raketten op 

Cuba had geplaatst en dat er ook geen plannen in die richting waren. 

Op 7 september 1962 erkende Sovjetambassadeur Dobrynin voor de VN-

veiligheidsraad de aanwezigheid van, naar eigen zeggen, defensieve Sovjetraketten op 

Cuba. 

Drie dagen eerder had de ambassadeur hetzelfde antwoord ook al aan de VS zelf 

gegeven. Toch begon de VS met intern overleg over de te nemen maatregelen. 

De stelling van Dobrynin werd op 11 september nogmaals herbevestigd door de Sojet-

Unie: de geplaatste raketten waren enkel defensief.  

De werkelijkheid was anders: Amerikaanse verkenningsvliegtuigen merkten 

ondergrondse raketstellingen op, waaraan nog volop werd gewerkt. In de nacht van 8 

september kwamen de eerste Sovjetraketten in Cuba aan, op 14 september een tweede.  

Het Amerikaanse interne overleg ging ondertussen verder. Er werd een reeks van 

mogelijke situaties uitgewerkt, met de te ondernemen stappen. 

 

Osvaldo Dorticós Torrado – de toenmalige Cubaanse president en opvolger van Lléo – 

verklaarde voor de Algemene Vergadering van de VN: “If... we are attacked, we will 

defend ourselves. I repeat, we have sufficient means with which to defend ourselves; 

we have indeed our inevitable weapons, the weapons which we would have preferred 

not to acquire and which we do not wish to employ.”  Deze uitspraak van 8 oktober 

1962, verhoogde het stresspeil in Amerikaanse overheidskringen nog. De bevolking 

was nog niet geïnformeerd over de situatie, dit om paniek te vermijden. 

 

In de ochtend van 14 oktober slaagden spionagevliegtuigen er voor het eerst in foto’s 

te nemen van de werkzaamheden aan de Cubaanse raketstellingen. Deze kreeg 

president Kennedy twee dagen later te zien. Ontkenning had geen zin meer: er waren 

Sovjetraketten op Cuba aangetroffen, op de VS gericht en voorzien van kernkoppen! 

De USSR kon niet langer blufpoker spelen wilde het geen nucleaire oorlog riskeren, 

evenmin kon de VS nu geen onverhoedse maatregelen (meer) nemen. Op het moment 

van de ontdekking was overigens een grootschalige militaire oefening aan de gang.  
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Ondermeer onderstaande foto’s werden gedurende de crisis aan de president getoond16: 

 

Meer bewijzen van de aanwezigheid van raketstellingen op Cuba in de bijlage: 
‘Luchtfoto’s en kaarten rakettencrisis’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16bron: KENNEDY R. F., ‘De dertien dagen: een terugblik op de Cubaanse rakettencrisis’, Uitgeverij In den 
Toren, 1969.  
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6.6.3. De reactie van de VS 
Nog in de ochtend van 16 oktober 1962, na het zien van de foto’s riep president 

Kennedy zijn Executive Committee of the National Security Council samen. Deze 

vergadering, beter gekend als Excomm, bestond uit de gebruikelijke veiligheidsraad 

die voor de gelegenheid was aangevuld met extra topadviseurs (waaronder ook Robert 

Kennedy, broer van de president en minister van justitie). 

 

Binnen de Excomm werden de mogelijke tegenmaatregelen die de VS kon nemen 

doorgenomen. Vier strekkingen werden nader besproken: 

- een doelgerichte (lucht)aanval op de Cubaanse raketstellingen; 

- een luchtaanval op meerdere Cubaanse doelwitten; 

- een algemene Amerikaanse invasie op Cuba; 

- een blokkade van Cuba. 

 

Vooral de laatste twee mogelijkheden hadden een grote aanhang. De militaire vleugel 

van de Excomm was unaniem gewonnen voor het idee van een invasie. Hiervoor was 

de planning reeds voor de crisis zo goed als rond en waren er al herhaaldelijk 

oefeningen uitgevoerd. De anderen zagen meer heil in een blokkade van Cuba, al 

sprak men officieel van een ‘quarantaine’ omdat ‘blokkade’ verstaan werd als een 

oorlogsdaad. In het licht van de internationale situatie was president Kennedy 

eveneens voorstander van de quarantaine. De vrees voor tegenmaatregelen van de 

Sovjets in Berlijn was te groot. President Kennedy zei hierover het volgende: “They 

[de Sovjets], no more than we, can let these things go by without doing something. 

They can't, after all their statements, permit us to take out their missiles, kill a lot of 

Russians, and then do nothing. If they don't take action in Cuba, they certainly will in 

Berlin.” Hij stelde dat het tegenover de bondgenoten van de VS onverdedigbaar zou 

zijn om een onzekere situatie te veroorzaken rond Berlijn, omwille van een al even 

onzekere toekomst voor Cuba. Op deze manier won dit idee ook stilaan het vertouwen 

van de militaire achterban.  

 

In de nacht van 17 op 18 oktober vond een ontmoeting plaats tussen president 

Kennedy en USSR-minister van buitenlandse zaken Gromyko. De laatste ontkende 

nog steeds met klem dat de Sovjetraketten op Cuba offensieve bedoelingen hadden. 

Hij vertelde dat de USSR enkel hulp bood bij landbouwhervormingen en een 
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defensieve militaire opbouw. Volgens nieuwe informatie waarover de VS beschikte 

was de hoeveelheid Sovjetraketten op Cuba goed voor de helft van de nucleaire 

capaciteit van de USSR.17   Zoals eerder vermeld had de VS kwantitatief een zeer grote 

voorsprong op dit vlak. Kwalitatief gezien waren de Sovjets in staat de VS minstens te 

evenaren. Zij beschikten in tegenstelling tot de VS over intercontinentale raketten, 

waardoor het voor hen perfect mogelijk zou zijn de VS aan te vallen vanuit Cuba. 

 

President Kennedy komt overeen dat er overleg zal komen tussen hem en voorzitter 

Chroesjtsjov, plaats en datum zijn evenwel nog niet gekend. Intussen meldde de CIA 

nogmaals dat een invasie vrijwel onvermijdelijk zou leiden tot een kernoorlog. Op 19 

oktober toonden nieuwe verkenningsfoto’s aan dat de raketten operationeel zijn. Dit 

doet de VS kiezen voor de quarantaine, al werden tegelijk de directe voorbereidingen 

genomen voor de luchtaanval en de invasie.  

 

Opnieuw ving de pers geruchten op. Om te voorkomen dat de pers beslissingen zou 

beïnvloeden, gaf president Kennedy de pers de opdracht geen verslag uit te brengen 

voor hij de bevolking zelf had geïnformeerd. (O.a. als gevolg van geruchten in de pers 

had de vorige president Eisenhower de invasie in de varkensbaai al eens moeten 

uitstellen.)  

 

De quarantaine ging officieel van start op 21 oktober, nadat de luchtmacht liet weten 

dat het bij een luchtaanval maximum 90 % efficiëntie zou halen. De bondgenoten van 

de VS werden op de hoogte gebracht en om steun gevraagd. Op 22 oktober werd de 

bevolking over de situatie ingelicht. In een toespraak verklaarde president Kennedy 

dat iedere daad van agressie uit Cuba, ook meteen zou worden beschouwd als een 

agressie van de USSR. De VS zou in dat geval antwoorden tegen beide landen. 

NAVO-troepen gingen over tot verhoogde staat van paraatheid, de Amerikaanse 

troepen werden in DEFCON 3 niveau geplaatst (de luchtmacht zelf in DEFCON 2).18 

Het grootste deel van het personeel op Guantánamo werd geëvacueerd. 

  

 

  
17bron: http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A563852 
18verklaring: DEFCON staat voor de Amerikaanse militaire graad van paraatheid.DEFCON 3 is het op 
twee na hoogste niveau, waarbij o.a. berichten gecodeerd worden. 
 



Diederik Van de Velde 

Eindwerk - Het Cuba van Fidel Castro 39 

6.6.4. De reactie op de quarantaine en de uiteindelijke oplossing 
Sovjetvoorzitter Chroesjtsjov, benadrukte nogmaals het defensieve karakter van de 

raketstelling. Hij noemde de quarantaine illegaal en gaf opdracht de blokkade te 

omzeilen. Fidel Castro reageerde nog minder terughoudend, hij vernoemde niets dat 

wees op het ‘louter defensieve karakter’ van de raketten maar mobiliseerde prompt 

27 0000 soldaten, en kondigde aan niet te zullen buigen voor Amerikaanse agressie. 

De USSR probeerde nog een keer nucleaire aanwezigheid te ontkennen. Wanneer dit 

niets uithaalde startte men met de mobilisatie onder de leden van het Warschaupact. 

 

In de ochtend van 24 oktober naderden de eerste Sovjetschepen de quarantainegrens, 

ze voeren nog steeds onder de opdracht die grens naast zich neer te leggen. Toen 

president Kennedy van dit laatste op de hoogte werd gebracht, gaf hij het 

uitdrukkelijke bevel slechts het vuur te openen bij onmiddellijk gevaar. Bijzonder 

spannend werd het, wanneer van de negentien Sovjetschepen die bevel hadden 

gekregen door te varen, er zestien toch halt houden en terugkeren. Drie varen verder. 

De VS verhoogde de algemene staat van paraatheid naar DEFCON 2 (waarschijnlijk 

de hoogste in de geschiedenis tot nu toe). 

 

Ondertussen hield de VN-veiligheidsraad een crisiszitting. Secretaris-generaal van de 

VN, Oe Thant slaagde er via bemiddeling in beide twistende partijen met elkaar in 

contact te brengen. Voor het eerst werden de Jupiterraketten (de Amerikaanse raketten 

in Turkije) bij de onderhandeling betrokken. Een voorstel van secretaris-generaal Oe 

Thant, om zowel wapentransport als quarantaine stop te zetten, werd door de Sovjet-

Unie aanvaard en door de VS geweigerd. 

 

Van de drie schepen die door de quarantaine voeren werd er een – de Bucharest – 

doorgelaten nadat bleek dat het geen wapens aan boord had. De andere twee werden in 

aanwezigheid van een Sovjetkernonderzeeër onderschept en uit het gebied geloodst. 

Het was het tot dan toe het meest hachelijke moment uit de crisis. Minister van 

Buitenlandse zaken Dean Rusk beschreef het als: “We're eyeball to eyeball, and I 

think the other fellow just blinked”.19 Later die avond werd in Amerikaanse 

overheidskringen het voorstel geopperd de Jupiterraketten te verwijderen als 

tegenprestatie voor een verwijdering van de Cubaanse raketten. De volgende morgen, 

25 oktober, deed de journalist Lippman – adviseur van verscheidene voorgaande 

presidenten – onafhankelijk dezelfde suggestie. Het voorstel werd onderzocht.  
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Die avond kondigde Dean Rusk aan dat er nog onverminderde opbouw van de 

raketstellingen merkbaar was. De CIA bevestigde dit en voegde toe het tempo zelfs 

versneld was. Hierop gaf president Kennedy het bevel om een aantal 

vliegtuigprojectielen te voorzien van kernkoppen en de toestellen klaar te houden voor 

vertrek. De president verklaarde voor de Excomm, dat een invasie waarschijnlijk nog 

de enige oplossing was. De voorbereidingen van die invasie gingen verder, maar ook 

de quarantaine bleef bestaan en het diplomatieke overleg stopte niet. De lage 

(verkennings)vluchten boven Cubaans grondgebied namen toe.  

 

Een eerste diplomatieke vooruitgang kwam er op 26 oktober, wanneer KGB officier 

Aleksandr ‘Fomin’ Feklisov vermoedelijk op eigen houtje contact opnam met de 

journalist – en latere ambassadeur – John Alfred Scali. Aan hem deed Feklisov het 

voorstel dat de Sovjet-Unie de raketten uit Cuba weg zou halen, indien de blokkade 

(of quarantaine) zou worden opgeven en de VS de invasieplannen liet vallen. Fidel 

Castro zou daarop verklaren niet langer nucleaire wapens te aanvaarden. Dit voorstel 

bereikte president Kennedy slechts iets na een gelijklopend voorstel van voorzitter 

Chroesjtsjov. Uit een vergelijking bleek dat het laatste model had gestaan voor het 

officiële voorstel. Zowel de Sovjet-Unie als de VS was naast de opbouw van hun 

legers ook bezig met het bestuderen van de voorstellen om een conflict te vermijden. 

Fidel Castro daarentegen, drong er bij zijn ambtsgenoot Chroesjtsjov op aan een 

preventieve aanval uit te voeren en gaf zijn eigen troepen het bevel onmiddellijk te 

vuren op ieder Amerikaans toestel boven Cubaans grondgebied.  

 

Op 27 oktober verhoogde voorzitter Chroesjtsjov de inzet. Hij liet per radio en nadien 

per brief weten de raketten te zullen verwijderen als de Jupiterraketten in Turkije 

eveneens verwijderd zouden worden. Intussen had de VS aan Secretaris-Generaal Oe 

Thant gevraagd de exacte afmetingen van de quarantaine aan de VS mee te delen. Dit 

was nog niet gebeurd, wat tot uiterst gevaarlijke situaties leidde. Twee dergelijk 

gevaarlijke situaties kwamen trouwens nog diezelfde dag voor: de eerste in de 

voormiddag, wanneer een Amerikaans verkenningsvliegtuig, gestationeerd in Alaska 

foutief koers zette richting Sovjet-Unie, en de grens overschreed. Net op tijd keerde 

het toestel om, en was het gevaar geweken. De Amerikaanse vergelding, (met 

kernkoppen) stond reeds klaar, voor het geval dat. De tweede situatie was afkomstig 

van de andere zijde: een Amerikaans toestel werd, ’s namiddags door een Sovjet-raket 



Diederik Van de Velde 

Eindwerk - Het Cuba van Fidel Castro 41 

neergehaald, de piloot majoor Rudolf Anderson stierf. President Kennedy besloot te 

wachten en pas te reageren bij een herhaling. Dit bleek een goede beslissing, want de 

raket was afgevuurd ondanks uitdrukkelijk verbod van voorzitter Chroesjtsjov. 

Cubaanse afweer nam wel meer herhaaldelijk toestellen onder vuur. Zo werd er nog 

een ander Amerikaans vliegtuig geraakt, dat echter zonder veel schade terug kon 

keren. President Kennedy besloot het incident stil te houden, om niet tot bepaalde 

beslissingen te worden gedwongen door de publieke opinie. 

 

President Kennedy nam de beslissing in te stemmen met het voorstel van voorzitter 

Chroesjtsjov. De Jupiterraketten zouden uit Turkije worden verwijderd. Uiteindelijk 

vormde deze verwijdering niet zo’n groot probleem, de raketten waren immers sterk 

verouderd en zouden binnen dit en de daarop volgende maanden toch sowieso worden 

verwijderd – iets wat president Kennedy nooit aan de Sovjet-Unie zou hebben 

toegegeven, het zou hun onderhandelingspositie te sterk benadelen. De beslissing kon 

echter een probleem vormen voor de veiligheid van de NAVO en van Turkije, 

waardoor Turkije dwars lag tijdens de onderhandelingen. 

Diezelfde dag nog had Secretaris-Generaal Oe Thant een overleg met Fidel Castro. 

Castro stemde in de raketten te verwijderen mits stopzetting van de blokkade. 

 

Intussen had Robert Kennedy overlegd met Sovjetminister Dobrynin. Slechts 

weinigen waren hiervan op de hoogte (zelfs niet de gehele Excomm). De VS werkte 

een (nieuw) plan uit om de tweede brief van voorzitter Chroesjtsjov te negeren. De eis 

van de Sovjet-Unie om de Turkse raketten te verwijderen, werd in dit plan door de VS 

als vrijwillige ‘suggestie’ gedaan. De ‘suggestie’ zou worden verwoord door 

secretaris-generaal Oe Thant en op die manier zou het lijken alsof het idee niet van de 

tegenpartij afkomstig was. Voorzitter Chroesjtsjov stemde hiermee in. De crisis was 

ten einde. Als tegenprestatie werd de ontmanteling van de Turkse raketten niet 

publiekelijk bekend gemaakt. 

Op 21 november werden de laatste raketten uit Cuba verwijderd, en was de 

gevaarlijkste crisis binnen de koude oorlog voorbij. 

Een deel van de briefwisseling tussen Chroesjtsjov en Kennedy gedurende deze 
crisis is te vinden in de bijlage: ‘Correspondentie Chroesjtsjov-Kennedy’. 

 
19bron: http://andromeda.rutgers.edu/~hbf/missile.htm 
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6.6.5.  Door het oog van de naald 
De wereld was met deze crisis herhaaldelijk op het nippertje aan een (kern)oorlog 

ontsnapt. Officieren handelden zonder bevelen en haalden vliegtuigen neer, kostbare 

tijd ging verloren, herformulering van de diplomatieke voorstellen veroorzaakte 

misverstanden, er was slechte communicatie, informatie werd achtergehouden voor de 

bevolking en last but not least werden er door beide grootmachten stappen in de 

richting van een kernoorlog ondernomen. 

Zo had de CIA, als voorbereiding op een mogelijke oorlog, onderzoek gedaan naar de 

communistische troepensterkte op Cuba. Men kwam tot de bevinding dat Castro over 

ongeveer 100 000 soldaten moest beschikken en de Sovjets over 10 000 (op Cubaans 

grondgebied wel te verstaan). Een invasiemacht van 180 000 soldaten zou in dat geval 

moeten volstaan hebben als Amerikaanse inzet. 

Zeker is dat men voor onaangename verrassingen was komen te staan moesten deze 

plannen doorgezet zijn. De Sovjets hadden namelijk meer dan 40 000 soldaten op het 

eiland i.p.v. 10 000. Castro’s troepensterkte bedroeg geen 100 000, maar 270 000 

man. 

Ook langs Sovjetzijde was een oorlog niet veraf. De kapiteins van de onderzeeërs 

hadden de bevoegdheid zelf te beslissen, voorwaarde was dat een tweede officier aan 

boord, zijn fiat moest geven. Eén kapitein was zodanig vermoeid door het 

Amerikaanse gebruik van dieptebommen, dat hij pleitte voor de inzet van kernkoppen, 

slechts door de weigering van zijn tweede officier werd dus ook hier een kernoorlog 

vermeden. 

 

Langzaam nam de spanning rond Cuba af, wanneer ook de Amerikaanse raketten in 

Turkije verwijderd werden. Niettemin de Amerikaanse overheid beloofde geen 

invasieplannen meer te koesteren, bleef – en blijft – het Cubaanse communisme een 

doorn in het Amerikaanse oog. Met het (later) installeren van de rode telefoon nam de 

spanning van de Koude Oorlog merkbaar af, hierdoor kon Castro zich minder 

duidelijk profileren en verdween hij wat uit de publieke belangstelling. De 

belangstelling van de Amerikaanse overheid, verdween geenszins. De VS bleef het 

gedrag van Castro met argusogen volgen. 
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6.6.6. Gevolgen van de crisis voor Cuba 
De rakettencrisis, had een voor Cuba, niet onbelangrijk gevolg i.v.m. de relatie met de 

Sovjet-Unie. Er was smet gekomen op onderlinge relaties van de twee 

communistische broeders. Castro was in het geheel niet betrokken geweest bij de 

onderhandelingen tussen de VS en Sovjet-Unie. Verder was Castro ook niet (op 

voorhand) op de hoogte gebracht van de beslissingen die de oplossing van de crisis 

zouden inluiden. Dat de crisis uiteindelijk opgelost werd door wederzijdse 

terugtrekking van de raketten hoorde hij via de radioboodschap van voorzitter 

Chroesjtsjov aan president Kennedy en een (veel) later schrijven van de 

Sovjetvoorman. Tevergeefs probeerde Castro nog, president Kennedy andere (of 

bijkomende) voorwaarden te stellen, zijnde: 

- het beëindigen van het handelsembargo tegen Cuba; 

- het beëindigen van de geheime sabotageoperaties en invasieplannen (zie 

Operatie Mongoose); 

- het beëindigen van verkenningsmissies in het Cubaanse luchtruim en in de 

Cubaanse wateren; 

- Het ontmantelen en verlaten van de Amerikaanse marinebasis op 

Guantánamo. 

 

De VS wees vanzelfsprekend al deze voorwaarden af. Hun hoofdbezorgdheid was 

immers de aanwezigheid van communistische raketten, dat probleem was nu 

verholpen. De grootste opponent van de VS was overigens de Sovjet-Unie, niet de 

Cubaanse premier Fidel Castro. Bovendien kwamen zijn voorwaarden nadat er was 

ingestemd met een wederzijdse terugtrekking van de raketten. De voorwaarden van 

Castro hielden dus niets van (diplomatieke) druk over.  

 

Voorts hadden de Sovet-Unie en Cuba gedurende zowat de hele crisis op een andere 

golflengte gezeten. Daar waar Cuba publiekelijk verklaarde niet bang te zijn van 

Amerikaanse agressie en iedere vorm ervan te zullen beantwoorden, ontkende de 

Sovjet-Unie in eerste instantie de aanwezigheid van offensieve wapens. Toen dit toch 

zo bleek te zijn probeerden ze blufpoker te spelen. Toen ook dit niet hielp probeerden 

ze via diplomatieke weg – bijna ten alle prijzen– een gewapend conflict te vermijden,  

en maanden hun militairen aan tot een afwachtende, voorzichtige houding. Castro 

drong bij zijn militairen aan tot directe actie, in geval van Amerikaanse aanwezigheid. 
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7. Hoofdstuk V: Cuba na de rakettencrisis 
 

7.1.  De jaren ’70: welvaart, vluchtelingen en (ver andering in)   
betrekkingen 

Dat er een verandering in de relatie met de Sovjet-Unie had plaatsgevonden, betekende 

niet dat er geen Sovjet-Cuba-relaties meer waren, ze waren er alleen iets minder hartelijk 

en iets voorzichtiger op geworden. In juni 1963 brengt Castro een historisch bezoek aan 

Moskou, en doet er ideeën op die hij later zelf zou gebruiken. Met de steun van de Sovjet-

Unie groeide de Cubaanse economie zienderogen, ondanks handelsembargo’s van de VS. 

 

Er mocht dan wel economische voorspoed in Cuba zijn, vrijheid was er zeker niet. Om die 

reden waren tegen 1971 nog eens 246 000 Cubanen, hun voorgangers gevolgd en het land 

uitgevlucht. Om te voorkomen dat er nog meer zouden volgen sluit Castro een luchtbrug 

af: er vliegen niet langer Cubaanse vliegtuigen (met Cubaanse vluchtelingen) naar de VS.  

Ook Ché Guevara verliet voorheen het land in 1964, al was het dan om de revolutie te 

gaan verspreiden. In december 1964 trok hij aan het hoofd van een Cubaanse VN-

delegatie naar New York. Nadien trok hij rond in China, Egypte, Algerije, en Ghana om 

er procommunistische guerrilla’s op te bouwen of om er de communistische regimes  te 

ondersteunen.. Guevara was immers geen voorstander van Castro’s toenadering tot de 

USSR – nu met Leonid  Brezhnev aan het roer – maar wilde toenadering tot Maoïstisch 

China. Dit zorgde voor spanningen aangezien Guevara de plaatsvervanger van Castro 

was. In april 1965 verscheen Guevara voor de laatste keer kort in Cuba, waarna hij 

spoorloos verdween. Dit leidde tot veel speculaties. Om deze speculaties te ontkrachten   

las Castro een afscheidsbrief van Guevara voor – waarvan getwijfeld wordt aan de 

authenticiteit. In deze brief verklaarde Guevara al zijn functies in Cuba neer te leggen. 

Zijn terugweg was daardoor afgesneden en hij trok na een mislukking in Congo naar 

Bolivia, waar hij gevangen en geëxecuteerd werd. Sommigen zien hierin ook de hand van 

Castro. 

In 1972 werd Cuba lid van de COMECON20. De Cubaanse economie werd afgesteld op 

die van de andere COMECON-leden. De Cubaanse economie ging er met rasse schreden 

op vooruit. In 1975 vond een gedeeltelijke versoepeling van het Amerikaanse 

handelsembargo plaats, er was echter nog geen rechtstreekse handel van de VS met Cuba. 
20verklaring: Council for Mutual Economic Assistance, economische alliantie van de communistische 
landen. Het Warschaupact was het militaire onderdeel van deze alliantie. De Navo en de OEEC (de latere 
OESO) waren dan weer de westerse tegenhanger van deze organisaties. 
 



Diederik Van de Velde 

Eindwerk - Het Cuba van Fidel Castro 45 

De jaren ’70 werden verder ook gekenmerkt door structurele politieke hervormingen. In 

1976 werd de ‘poder popular’ in werking gesteld: een volksmacht of parlement met een 

gemeentelijk, provinciaal, en nationaal niveau. Aan het einde van datzelfde jaar werd ook 

een verregaande grondwetswijziging doorgevoerd. Het ambt van premier werd afgeschaft, 

en Fidel Castro – voorheen premier – volgt Osvaldo Dorticós Torrado op als president van 

Cuba.  

Op het eind van de jaren ’70 ontstond er in 1979 nog een kleine Cubacrisis toen in de VS 

bekend werd dat er zo’n 2000 à 3000 Sovjettroepen op Cuba aanwezig waren. Deze 

troepen waren reeds een jaar na de rakettencrisis op Cuba gestationeerd. Toch zorgde dit, 

in combinatie met de Cubaanse militairen die al sinds ’75 actief hielpen aan de 

ondersteuning van revoluties in Afrika, voor spanning in de VS. Het probleem werd echter 

zonder al te veel ruchtbaarheid opgelost.  

 

7.2. De jaren ‘80: stagnering welvaart, vluchteling en en 
structurele veranderingen 

In de jaren ’80 begon Cuba zijn economie steeds meer af te stellen op die van de 

COMECON. De Cubaanse export, voornamelijk bestaande uit landbouwproducten, ging 

bijna volledig integraal naar de medeleden. De Cubaanse economische structuur werd 

stilaan een exacte kopie van het Sovjetmodel. Laat deze jaren nu ook meteen de periode 

van stagnatie in de Sovjet-Unie zijn, dan hoeft het geen twijfel dat ook de moeilijkheden 

in Cuba niet zouden uitblijven. 

 

Alleen al in 1980 slagen 125 000 Cubanen erin, via de havens, te vluchten voor het regime 

en diens stilvallende economie. Castro maakte voor het eerst een echte moeilijke periode 

mee. Met het grote voorbeeld, de Sovjet-Unie ging het al niet veel beter. Voorzitter 

Brezjnev bleef pogingen doen om VS-president, Reagan bij te houden in de 

wapenwedloop tussen deze landen. Hierdoor werden de moeilijkheden nog vergroot. De 

Sovjet-Unie had een economie die nog voor een groot deel agrarisch was, en die 

bovendien gebukt ging onder structurele problemen en corruptie. De oude voorzitter stierf 

en werd vervangen door een zieke opvolger: Andropov. 

Vermits de Sovjet-Unie de drijvende kracht was achter de COMECOM, ging het ook met 

de satellietlanden bergaf. 

Castro kreeg het steeds moeilijker de toenemende oppositie te onderdrukken. In 1983 

meldde een rapport van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Americas Watch dat er 
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nog steeds geen sprake was van mensenrechten en vrije meningsuiting door het regime op 

Cuba. ‘Voormalige politieke gevangenen worden er als paria behandeld’ aldus Americas 

Watch.  

Sovjetvoorman Andropov stierf in 1984 en werd vervangen door een al even zieke 

Konstantin Tsjernenko, die het op zijn beurt slechts 15 maanden volhield. De Sovjet-Unie 

zou voortaan worden geleid door voormalig partijvoorzitter Gorbatsjov. 

 

Michail Gorbatsjov startte de werken aan openheid en hervorming, of glasnost en 

perestrojka. Dit programma moest zorgen voor een economische heropleving, een 

herstelling van de planeconomie en meer openheid (ten opzichte van de eigen bevolking 

en ten opzichte van het buitenland). Dit was een begin van de liberalisering van de 

Sovjeteconomie. 

 

Fidel Castro was niet gewonnen voor deze zeer verregaande verandering. Terwijl het ook 

Cuba steeds minder voor de wind ging kondigde hij een periode   rectificatie aan, van 

1986 tot 1989. Cuba zou voortaan de tegenovergestelde koers van de Sovjet-Unie varen 

en radicaliseren. Op 1 januari 1989, de dertigste verjaardag van de revolutie, noemde 

Castro de hervormingen van Gorbatsjov kapitalistisch en dus ook antirevolutionair en riep 

de bevolking op zich hier tegen te verzetten. 

 

Dat zelfde jaar is overigens ook het jaar van het meest omstreden proces uit de Cubaanse 

geschiedenis. Generaal Arnaldo Ochoa, ooit benoemd tot ‘Held van de Revolutie’, en 

veruit de meest gerespecteerde generaal van Cuba, werd in juni 1989 opgepakt. 

Ondermeer drugshandel en andere vormen van corruptie werden hem ten laste gelegd. Hij 

werd schuldig bevonden en samen met enkele medestanders geëxecuteerd. Dit deed 

internationaal heel wat stof opwaaien. Van generaal Ochoa was immers geweten dat hij 

voorstander was van Gorbatsjovs politiek en dat hij goede contacten had met Moskou. Om 

die reden werd (en wordt er nog steeds) weinig belang gehecht aan de officiële versie van 

dit verhaal. 

 

Zie ook bijlage ‘Grafnummer 46427’ 
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7.3. De jaren ’90: extreme daling welvaart, turbule ntie en 
vluchtelingen  
In 1990 gaat de ‘Speciale Periode in vredestijd’ in, die tot 2000 zou duren. “De 

speciale periode zal de geschiedenis ingaan als glorieus tijdperk in het bestaan van 

het land”, aldus Castro bij het ingaan van deze periode. De bedoeling was het geven 

van nieuwe economische impulsen aan de economie. Het toerisme werd in versneld 

tempo uitgebouwd, buitenlandse investeerders werden aangetrokken en het dollarbezit 

werden gelegaliseerd. 

Het mocht allemaal niet baten. In 1991 stortte de Sovjet-Unie in elkaar. Hiermee 

verdween ook de geldelijke en materiële steun voor Cuba en, wat misschien nog erger 

was, eveneens de drijfkracht achter de COMECON. Deze organisatie was dus geen 

lang leven meer beschoren. Wanneer ook deze organisatie ten onderging, verdwenen 

in één klap zowat al de handelspartners van Cuba, waardoor het handelsembargo van 

de VS voor het eerst zeer zwaar op de Cubaanse maatschappij begon te drukken. 

Een economische malaise was het gevolg.  

 

Meer over de gevolgen van het verdwijnen van de USSR en een becijfering van de 
economische gevolgen voor Cuba (tot 1992) in de bijlage ‘Cuba op de tweesprong’. 
 

De economische crisis bereikte een dramatisch hoogtepunt in 1994. De Cubaanse 

munt hield bijna niets meer van de oorspronkelijke waarde over. De dollar won 

logischerwijze terrein. Om dit uit te buiten werden de inspanningen om het toerisme 

aan te zwengelen nog verhoogd. Terwijl het toerisme stilaan op gang begon te komen, 

probeerden vele Cubanen zelf, het land te ontkomen nadat een spontane 

protestbetoging op 5 augustus 1994 met harde hand was neergeslagen. In totaal 30 000 

Cubanen (balseros genaamd) waagden op gammele vlotten (of balsos) de overtocht 

naar de VS. Velen lieten hierbij het leven, wat de publieke opinie schokte. De stroom 

balseros hield op wanneer VS-president Clinton de grenzen sloot. Eind 1994 kwam er 

een einde aan de crisis en de economie herstelde zich langzaam. De economische 

hervormingen (o.a. i.v.m. toerisme) wierpen stilaan de eerste vruchten af. 

In 1996 startte Castro een (inter)nationaal charmeoffensief om het imago van het 

regime en de partij op te krikken. Dit had niet allemaal onverdeeld succes. De relaties 

met de VS bereikten andermaal een dieptepunt wanneer Cubaanse luchtafweer een 

vliegtuigje met twee Cubaanse bannelingen neerschoot. 
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Voor meer informatie rond deze gebeurtenis en rond de Cubaanse situatie in 
deze periode, zie de bijlagen ‘Honderdduizenden op de been voor  Fidel Castro’, 
‘Steeds meer Cubanen ontgoocheld over verworvenheden revolutie’ en ‘Spanning 
stijgt tussen de VS en Cuba’. 

  

Midden januari 1998 bracht paus Johannes Paulus II een historisch vijfdaags bezoek 

aan het communistisch bastion. De paus had zich altijd geuit als tegenstander van het 

communisme en dat deed hij ook nu. Hij verklaarde dat iedereen recht had op vrijheid 

en op het hebben van een eigen mening. Hoewel Castro bij het revolutie Cuba 

atheïstisch had verklaard, was hij hierop reeds teruggekomen en was er enige vorm 

van godsdienstvrijheid op het eiland. Hoewel 55 % van de Cubanen atheïstisch was 

liet het pausbezoek toch een aanzienlijke invloed na op het land. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paus  Johannes -Paulus II bij zijn bezoek aan Cuba 
 in 1998. Fidel Castro  liet voor de gelegenheid zijn 
 gebruikelijke uniform inruilen voor een kostuum. 
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7.4.  Augustus 2006: Cuba op weg naar verandering?  
Tussen 1998 en 2005 gebeurde er weinig noemenswaardig met Cuba of met Castro. Er 

bleef natuurlijk de vluchtelingenproblematiek en de meeste internationale relaties 

bleven onveranderd. Evenzo de Cubaanse relatie met de VS, die natuurlijk wel zijn 

gebruikelijke dieptepunten kende. Van echte hoogtepunten is er tot nu toe nog geen 

sprake geweest. 

Stilaan verwachtte men in deze periode de dood van de lider maximo of een 

machtswissel. Internationaal begon men met het uitdenken van mogelijke opvolgings- 

en langetermijnscenario’s, het ene al meer geloofwaardig dan het andere. Zoals ook af 

te leiden is uit de voorgaande bijlage, begon de Cubaanse bevolking (voor zichzelf, in 

stilte) hetzelfde te doen. 

 

Op 1 augustus werd er door de Cubaanse overheid bekend gemaakt dat Fidel Castro 

zijn bevoegdheden tijdelijk zou overdragen aan zijn vijf jaar jongere broer en vice-

president Raúl Castro. Fidel Castro leed aan bloedingen in de darmen en moest 

daarom worden geopereerd. 

Op 14 augustus verscheen Fidel Castro voor het eerst na zijn operatie weer op 

televisie. De partij verklaarde dat de leider aan de beterhand was. Internationaal 

verschenen er tal van berichten die het tegendeel beweerden. Zij stelden dat Castro aan 

terminale kanker leed, wat door de Cubaanse overheid dan weer met klem werd 

ontkend. Met regelmaat van de klok verschijnt Castro op televisie met beelden van 

zijn herstellingsproces, vaak in het gezelschap van zijn Venezolaanse collega en 

bewonderaar Hugo Chavez. Het was hij die, in september zei dat Castro in 

levensgevaar was. Op 15 april kondigde dezelfde man echter aan dat Castro weldra 

weer de oude zou zijn, en dat hij zich stilaan weer mengt in (inter)nationale zaken. Of 

het tijdelijk bestuur van Raúl Castro Cuba veel verandering zal brengen is nog 

moeilijk uit te maken. Wel maakte deze op 4 december 2006 bekend toenadering te 

willen zoeken tot de VS. 

 

 
 
 
 
 
 

14 augustus 2006   5 september 2006  29 oktober 2006 
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8. Hoofdstuk VI: Cuba en zijn leider volgens Cuba-kenners  
 
Op aanraden zocht ik contact met de heer Steve Stevaert. Toen dit lukte besloot ik nog een 

contrasterende mening te zoeken, en aan deze twee opinies een hoofdstuk te wijden. 

8.1. De mening van Steve Stevaert 

8.1.1. Voorstelling van Steve Stevaert(s politieke strekking en 
functies) 

Steve Stevaert (°1954) is een linkse politicus. Tot 1995 was hij, jaar tien lang, 

gedeputeerde21 van de provincie Limburg. Nadien was hij voor dezelfde periode 

burgemeester van de hoofdstad van deze provincie. Hij verwierf in deze functie 

nationale bekendheid door een aantal initiatieven die in Hasselt genomen werden, 

waaronder het gratis aanbieden van het openbaar vervoer. Eveneens in 1995 werd hij 

verkozen tot Vlaams parlementslid. In 1998 verving hij zijn partijgenoot Luc Van den 

Bossche in de Vlaamse regering en werd op die manier vice-ministerpresident en 

Vlaams minister van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening binnen deze Vlaamse 

regering. In deze periode veroorzaakte hij heel wat protest door de afbraak van de 

zogenaamde zonevreemde woningen. 

Bij het aantreden van de volgende Vlaamse regering, Dewael I, werd hij vice-

ministerpresident van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit en 

Ruimtelijke Ordening. Het was in deze periode dat hij opnieuw ophef maakte door het 

voorstel tot afschaffing van het kijk- en luistergeld. Op 24 maart 2003 nam hij ontslag 

uit de Vlaamse regering om Patrick Janssens op te volgen als voorzitter van de 

Vlaamse socialisten, hij werd ook opnieuw Vlaams Parlementslid. Stevaert werd in 

2004 benoemd tot minister van Staat. In juni 2005 werd hij de eerste socialistische 

gouverneur van Limburg, een functie die hij tot op heden nog bekleedt. Hij uitte zich 

meerdere malen als zijnde pro-Castro. 

De mening van deze linkse politicus over Cuba en Castro vindt u in de bijlage 
‘Stevaert over Cuba en Castro’. Daarbij gevoegd zitten ook de e-mails van en naar 
het kabinet van Stevaert, als bewijs van contact. (Zie bijlage ‘bewijs contact 
Stevaert’) 

 
21verklaring: lid van de deputatie – voorheen bestendige deputatie genoemd – het 
uitvoerende orgaan van de provincieraad. De deputatie wordt samengesteld door de 
provincieraad. 
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8.2. De mening van Juan Clark 

8.2.1. Voorstelling van Juan Clark 
 

Nationaal een voorbeeld vinden van een Castro-tegenstander is, naar ik ondervonden 

heb, niet echt eenvoudig. Wel vond ik in het boek ‘De lege etalage’ van de 

Nederlandse journalist Art van Iperen een interview met een Miami-Cubaan. Volgens 

de auteur is het niet eenvoudig een Cuba-banneling te vinden die zijn emoties wat 

(meer) weet uit te schakelen en meer doet dan schelden op Fidel Castro. Met Juan 

Clark zegt van Iperen iemand gevonden te hebben die dit wel kan. 

 

Juan Clark (°1938) was professor sociologie aan de universiteit van Miami-Dade. In 

zijn jonge jaren in Cuba was hij tegenstander van het Batista-regime en aanvankelijk 

dus ook aanhanger van Castro’s revolutie. Hij zag dat het nieuwe regime niet 

overeenstemde met zijn verwachtingen en vluchtte naar de VS. Hij was parachutist 

tijdens de varkensbaai-invasie en zat twee jaar in een Cubaanse gevangenis. Nadien 

trok hij via Venezuela naar de VS om zijn studies af te werken en er deel uit te maken 

van de anti-Castrolobby in Miami. 

 

De mening van Juan Clark rond Cuba en Castro is te vinden in de bijlage ‘Cuba 
en Castro volgens prof. Clark’. 

 
 

8.3. De mening van Harry Mulisch 
 

Naast Steve Stevaert is de bekende schrijver Harry Mulisch een andere bewonderaar van 

Castro uit dit taalgebied. Ik probeerde tevergeefs om ook met hem contact op te nemen. 

Graag had ik hem,  bij wijze van vergelijking, dezelfde vragen gesteld als  Steve  Stevaert. 

 

Mijn pogingen tot contact zijn te vinden in de bijlage: ‘Pogingen tot contact met 
Harry Mulisch’ . 
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9. Slotconclusie 
 

Cuba is een land met een woelige geschiedenis. Zoals vrijwel ieder land uit zijn regio werd 

ook Cuba aanvankelijk bezet door de koloniale grootmachten, in het geval van Cuba was dit 

Spanje. Na twee pogingen om de mislukte Spaanse bezetter te verjagen, volgde een derde 

gesteund door de VS. Deze poging bleek de juiste. Volgens de eigen grondwettelijke 

bepalingen mag de VS het land, in de strikte zin van het woord, niet bezetten. De VS oefende 

dus supervisie uit over Cuba, en behield het recht tot militaire interventie indien nodig. Dit 

maakte Cuba een semikolonie van de VS. 

 

In 1933 doet sergeant Batista een gooi naar de macht: hij zette de stroman van de VS af en 

had als opperbevelhebber van het leger de eigenlijke macht in handen. Voor zeven jaar blijft 

hij de facto leider van Cuba. Eigenlijk deed hij identiek hetzelfde als zijn voorganger nl. van  

Cuba een paradijs voor westerlingen (voornamelijk Amerikanen) maken, ten nadele van de 

eigen bevolking. In 1940 werd hij officieel president van Cuba. De daaropvolgende 

verkiezingen verloor hij. In 1952 plaatste hij een staatsgreep en bestuurde Cuba opnieuw voor 

een zevental jaar op identieke manier als de vorige keer. Protest bleef niet uit. Eén van de 

opposanten was Fidel Castro, die een mislukte opstand leidde. Na twee jaar kwam hij in het 

kader van een algemeen pardon terug vrij. Castro vluchtte naar de VS en startte in 1956 met 

een guerrillastrijd die hij ginds had voorbereid. De revolutionairen waren meermaals op een 

haar na uitgeroeid door Batista, maar o.a. de slechte staat van het leger zorgde ervoor dat 

volledig neerslaan van de rebellie onmogelijk was. In 1959 slaagde de strijd, door toedoen 

van de bevolking en het corrupte leger. 

 

Eens Castro een tijd aan de macht was, had hij al een aantal keer tegen de haren van de VS in 

gestreken en, koos hij zodoende voor de tegenpool van de VS: de Sovjet-Unie. Dit joeg de 

internationale spanning de hoogte in. Met de steun van de Sovjets had de Cubaanse bevolking 

(zonder politieke ambities) het relatief goed. 

 

De VS kwam door de goede Sovjet-Cuba relaties onder druk en ging over tot een invasie. 

Deze mislukte. Laattijdige wijzigingen aan de planning en een presidentswissel waren hier 

waarschijnlijk niet vreemd aan. 
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De Sovjets plaatsten nucleaire raketten op Cuba, tegen een mogelijke nieuwe invasie van de 

VS. Dit leidde tot de gevaarlijkste crisis in de Koude Oorlog. Een crisis overigens waarbij 

Cuba zich zichtbaar agressief opstelde. 

 

Deze rakettencrisis zorgde voor een bekoeling van de relatie tussen Cuba en de Sovjet-Unie. 

Niettemin gaat Cuba verder met hervormingen naar Sovjetmodel. De economie groeide om 

later weer te stagneren. 

 

Halfweg de jaren ’80 koos de Sovjet-Unie voor de ‘Glasnost en Perestrojka’. Cuba vaarde, 

alleen, de tegenovergestelde koers. Het haalde tot 2006 haast enkel nog met drie punten het 

wereldnieuws, nl. de Ochoa-affaire met daaraan gekoppeld de discussie rond mensenrechten, 

economische malaise, en scheepsladingen vluchtelingen. 

 

In augustus 2006 droeg Fidel Castro wegens ziekte (tijdelijk) de macht over aan zijn jongere 

broer Raúl. Of dit verandering zal brengen is (nog) onzeker, want als er iets uit de twee 

opinies in het laatste hoofdstuk duidelijk naar voor komt, dan is het dat de toekomst van Cuba 

en zijn omstreden leider(s) onzeker is! 

 

Als slot geef ik voor het eerst in dit eindwerk een eigen mening over Fidel Castro. Het is mij 

duidelijk geworden dat Fidel Castro in de eerste plaats een opportunist is, en pas dan 

communist. Dat de communisten die mee regeerden tijdens het bewind van Bastista, Castro 

als een imperialist beschouwden spreekt naar mijn mening boekdelen. Al is het in zekere zin 

logisch dat deze communisten Castro als een tegenstander zagen. Indien Castro zich van meet 

af aan communist voelde, lijkt het mij, dat hij meteen na zijn machtsovername contact had 

gezocht met de USSR. Hij deed dit echter pas nadat de relaties met de VS waren verzuurd. 

Met steun van de USSR kon Castro een zekere welstand voor de Cubanen opbouwen met 

gezondheidszorg en onderwijs. Cuba volgde de USSR niet in de latere hernieuwingen van 

Gorbatsjov. Ook dit toont, vind ik, aan dat Castro een opportunist is. Hij moet namelijk ook 

geweten hebben dat, indien hij de USSR was gevolgd, hij als leider uitgezongen was. Cuba is 

sindsdien een economische ravage, waar iedere poging tot economische heropbouw door het 

communisme gefnuikt wordt. Men kan zich afvragen wanneer de modale Cubaan er het beste 

voorstond: onder Batista of onder de laatste twintig jaar van Castro. Ondanks de ideologische 

verschillen hebben beide regimes nagenoeg dezelfde inkomsten: toerisme. De laatste zeventig 

jaar heeft Cuba niet veranderd: het was en is nog steeds een paradijs, althans voor toeristen! 
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11. Bijlagen 
 

I. Landkaarten van Cuba 
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II. het Teller-en het Platt amendement 

 
“The Teller Amendment” 

The following resolutions were passed without opposition by both houses of Congress on 
April 20 1898. The fourth is the one referred to as The Teller Amendment, and is named after 
its author, Henry M. Teller, Senator of Colorado.  

Whereas the abhorrent conditions which have existed for more than three years in the Island 
of Cuba, so near our own borders, have shocked the moral sense of the people of the United 
States, have been a disgrace to Christian civilization, culminating, as they have, in the 
destruction of a United States battle ship, with two hundred and sixty-six of its officers and 
crew, while on a friendly visit in the harbour of Havana, and can not longer be endured, as has 
been set forth by the President of the United States in his message to Congress of April 
eleventh, eighteen hundred and ninety-eight, upon which the action of Congress was invited: 
Therefore,  

Resolved, First. That the people of the Island of Cuba are, of right ought to be, free and 
independent.  

Second. That it is the duty of the United States to demand, and the Government of the United 
States does hereby demand, that the Government of Spain at once relinquish its authority and 
government in the Island of Cuba and withdraw its land and naval forces from Cuba and 
Cuban waters.  

Third. That the President of the United States be, and he hereby is, directed and empowered to 
use the entire land and naval forces of the United States, and to call into the actual service of 
the United States the militia of the several States, to such extent as may be necessary to carry 
these resolutions into effect.  

Fourth. That the United States hereby disclaims any disposition or intention to exercise 
sovereignty, jurisdiction, or control over said Island except for the pacification thereof, and 
asserts its determination, when that is accomplished, to leave the government and control of 
the Island to its people.  

Bron: 
http://www.historyofcuba.com/history/teller.htm  
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 “The Platt Amendment” 

The United States occupied Cuba for five years after 1898. In 1901 Secretary of War Elihu 
Root drafted a set of articles (later known as the Platt Amendment) as guidelines for future 
United States-Cuban relations. Despite considerable Cuban resistance, they became a part of 
the 1902 Cuban Constitution. In following years the United States used the amendment 
several times to send troops to maintain or place friendly governments in power and to 
protect investments. The amendment was abrogated in 1934. 

Whereas the Congress of the United States of America, by an Act approved March 2, 1901, 
provided as follows: 

Provided further, That in fulfilment of the declaration contained in the joint resolution 
approved April twentieth, eighteen hundred and ninety-eight, entitled "For the recognition of 
the independence of the people of Cuba, demanding that the Government of Spain relinquish 
its authority and government in the island of Cuba, and withdraw its land and naval forces 
from Cuba and Cuban waters, and directing the President of the United States to use the land 
and naval forces of the United States to carry these resolutions into effect," the President is 
hereby authorized to "leave the government and control of the island of Cuba to its people" so 
soon as a government shall have been established in said island under a constitution which, 
either as a part thereof or in an ordinance appended thereto, shall define the future relations of 
the United States with Cuba, substantially as follows: 

"I.-That the government of Cuba shall never enter into any treaty or other compact with any 
foreign power or powers which will impair or tend to impair the independence of Cuba, nor in 
any manner authorize or permit any foreign power or powers to obtain by colonization or for 
military or naval purposes or otherwise, lodgement in or control over any portion of said 
island." 

"II. That said government shall not assume or contract any public debt, to pay the interest 
upon which, and to make reasonable sinking fund provision for the ultimate discharge of 
which, the ordinary revenues of the island, after defraying the current expenses of government 
shall be inadequate." 

"III. That the government of Cuba consents that the United States may exercise the right to 
intervene for the preservation of Cuban independence, the maintenance of a government 
adequate for the protection of life, property, and individual liberty, and for discharging the 
obligations with respect to Cuba imposed by the treaty of Paris on the United States, now to 
be assumed and undertaken by the government of Cuba." 

"IV. That all Acts of the United States in Cuba during its military occupancy thereof are 
ratified and validated, and all lawful rights acquired there under shall be maintained and 
protected." 

"V. That the government of Cuba will execute, and as far as necessary extend, the plans 
already devised or other plans to be mutually agreed upon, for the sanitation of the cities of 
the island, to the end that a recurrence of epidemic and infectious diseases may be prevented, 
thereby assuring protection to the people and commerce of Cuba, as well as to the commerce 
of the southern ports of the United States and the people residing therein." 
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"VI. That the Isle of Pines shall be omitted from the proposed constitutional boundaries of 
Cuba, the title thereto being left to future adjustment by treaty." 

"VII. That to enable the United States to maintain the independence of Cuba, and to protect 
the people thereof, as well as for its own defence, the government of Cuba will sell or lease to 
the United States lands necessary for coaling or naval stations at certain specified points to be 
agreed upon with the President of the United States." 

"VIII. That by way of further assurance the government of Cuba will embody the foregoing 
provisions in a permanent treaty with the United States." 

Bron: 
"The Platt Amendment," uit Treaties and Other International Agreements of the United States 
of America, 1776-1949, vol. 8, ed. C.I. Bevans (Washington, D.C.: United States Government 
Printing Office, 197 1), pp. 1116-17. (http://www.fordham.edu/halsall/mod/1901platt.html) 
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III.  Luchtfoto’s en kaarten rakettencrisis 
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Bron: 
KENNEDY R. F., ‘De dertien dagen: een terugblik op de Cubaanse rakettencrisis’, 
Uitgeverij In den Toren, 1969, fotopagina’s. 
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IV. Correspondentie Chroesjtsjov-Kennedy
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KENNEDY R. F., ‘De dertien dagen: een terugblik op de Cubaanse rakettencrisis’, 
Uitgeverij In den Toren, 1969, p 155-161. 
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V. Grafnummer 46427 
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Bron: 
IN ’T VELD S., ‘Grafnummer 46427’, Noticias, jaargang 2001, nummer 284. 
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VI. Cuba op de tweesprong 
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Bron: 
BYRON J., ‘Cuba op de tweesprong’, Internationale spectator, mei 1992. 
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VII. Honderdduizenden op de been voor Fidel Castro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: 
PERSAGENTSCHAP REUTER, ‘Honderduizenden op been voor Fidel Castro’, De Morgen, 
9 augustus 1994. 
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VIII. Steeds meer Cubanen ontgoocheld over 
verworvenheden revolutie 

 

 Bron: 
ALGEMEEN NEDERLANDS PERSBUREAU, ‘Steeds meer Cubanen ontgoocheld 
over verworvenheden revolutie’, De Standaard, 10 augustus 1994. 
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IX. Spanning stijgt tussen de VS en Cuba 
 

  Bron: 
PERSAGENTSCHAPPEN MIAMI/HAVANA, Spanning stijgt tussen VS en 
Cuba, De Morgen, 26 februari 1996. 
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X. Bewijs contact Stevaert 
 

Datum:  Sat, 24 Mar 2007 13:41:47 +0100 [24-03-07 13:41:47 CEST] 
Van:  diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com 
Aan:  "info@limburg.be" <info@limburg.be> 

Onderwerp:  Contact Dhr. Stevaert 

Geachte, 
 
Als eindejaarsstudent ASO ben ik op zoek naar een mogelijkheid om dhr. 
Stevaert te contacteren i.v.m. zijn kennis betreffende Fidel Castro. 
Ik koos voor mijn eindejaarswerk namelijk het onderwerp het Cuba van Fidel 
Castro. 
Kan ik via uw dienst te weten komen of er een eventuele mogelijkheid 
bestaat om dhr.  
Stevaert persoonlijk telefonisch of via mail te contacteren? 
 
In afwachting op een gunstig antwoord, 
beleefde groeten 
 
Diederik Van de Velde 
Sint-Lodewijk 

 
Datum:  Thu, 29 Mar 2007 15:51:55 +0200 [29-03-07 15:51:55 CEST] 

Van:  Hoebers Ronald <rhoebers@limburg.be>  
Aan:  "'diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com'" <diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com> 

Onderwerp:  eindwerk: Cuba van Castro 

Beste, 
 
U mag uw vragen altijd doorsturen naar dit adres. 
Indien u liever een afspraak wenst kan dit ook geregeld worden. 
 
Graag reactie. 
 
Ronald Hoebers 
kabinetschef gouverneur 
 
011.23.70.12  

 
Datum:  Tue, 03 Apr 2007 08:54:56 +0200 [03-04-07 08:54:56 CEST] 

Van:  diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com 
Aan:  Hoebers Ronald <rhoebers@limburg.be> 

Onderwerp:  Re: eindwerk: Cuba van Castro 
 

Geachte 
 
In de bijlage vindt u een document met een 10-tal vragen voor de heer 
Stevaert. Het  
beantwoorden van deze vragen staat uiteraard volledig vrij, al zou het me 
enorm helpen bij het realiseren van mijn eindwerk. 
 
Hartelijke dank voor de bereidwillige medewerking. 
 
Diederik Van de Velde 
Sint-Lodewijk, Wetteren 
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Datum:  Fri, 6 Apr 2007 15:56:37 +0200 [06-04-07 15:56:37 CEST] 

Van:  Hoebers Ronald <rhoebers@limburg.be>  
Aan:  "'diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com'" <diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com> 

Onderwerp:  RE: eindwerk: Cuba van Castro 
  

Beste  
 
In bijlage de antwoorden vanwege de heer Stevaert op uw vragen mbt Cuba. 
Ik hoop dat u hiermee voldoende materiaal heeft om uw eindwerk te 
stofferen. 
vriendelijke groeten 
 
 
Ronald Hoebers 
kabinetschef gouverneur 
 
011.23.70.12 
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XI.  Stevaert over Cuba en Castro 
 
 

1. Waar of vanwaar heeft u de interesse voor Fidel Castro opgevat? 
Zoals veel jongeren van mijn generatie, hadden wij op onze kamer een poster van Che 
Guevara hangen. Veel wisten we niet van de Cubaanse revolutie, maar Che stond - en staat 
nog, naar ik verneem – symbool voor een rebels, wat romantisch verzet tegen onrecht. Mijn 
belangstelling voor Cuba is gegroeid na een officieel bezoek als Vlaams minister van 
mobiliteit aan Cuba in 2003. Ik heb toen Fidel ontmoet en er een tijdlang mee gesproken in de 
ambtswoning van de Belgische ambassadeur in Havana, en daarna in zijn wagen, op weg naar 
het vliegveld. Fidel is een fascinerend persoon, niet alleen omdat hij de regeringsleider is die 
het langst in functie is, maar ook omwille van de wat tegenstrijdige verwezenlijkingen van 
zijn bewind. Enerzijds is hij er in geslaagd een uitstekend onderwijs en gezondheidszorg uit te 
bouwen voor alle Cubanen. Anderzijds is hij er niet echt in geslaagd de bevolking voldoende 
burgerrechten te geven. Cuba blijft een dictatuur, weliswaar een fluwelen dictatuur, in 
vergelijking met andere Zuid-Amerikaanse of Aziatische dictaturen.  

 
2. Zowel de persoon Castro als zijn bewind zijn omstreden. Regelmatig doken, en 

duiken nog steeds, rapporten op i.v.m. mensenrechtenproblematiek, censuur, en 
verdwijningen van dissidenten. Hoe staat u hier tegenover? 

Ik heb aan Fidel onze grote bezorgdheid over het gebrek aan burgerrechten uitgedrukt, vooral 
wat betreft de doodsstraf die nog steeds in Cuba bestaat en enkele jaren geleden nog werd 
toegepast. Het laatste decennium echter is de situatie sterk verbeterd. Onze diplomaten 
melden me dat er veel minder een probleem is van mensenrechten, dan wel van 
burgerrechten. Er is geen vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van vereniging, geen vrije 
pers etc. Maar in tegenstelling tot andere Zuid-Amerikaanse landen, waar moeders dagelijks 
betoogden omdat hun zonen ‘verdwenen’ waren, ten prooi aan doodseskaders, zijn dergelijke 
toestanden in Cuba niet aan de orde.  

 
3. Heeft de revolutie voor de modale Cubaan nog enige betekenis, naast die van 

toeristische attractie en exportproduct ( merchandising etc.)22? 
Vooral de generatie die de revolutie nog heeft meegemaakt, kent nog talrijke Fidelisten, 
aanhangers van Castro. Zij weten immers hoe het was voor de revolutie, toen er een door de 
VS gesteund schrikbewind werd gevoerd onder Batista. Maar de jongere generatie is de 
moeilijkheden wat beu. Hoewel er geen honger heerst op Cuba, zijn er toch dikwijls tekorten 
(bvb melk). Bovendien heeft het toegenomen toerisme er voor gezorgd dat de jongere 
Cubanen precies weten wat er in de wereld allemaal te koop is. Dat zij dat zelf niet (kunnen) 
hebben, maakt hen wat moedeloos. Nogal wat jongere Cubanen wachten op de dood van 
Fidel, in de hoop dat de situatie ten goede verbetert. 
 

   
4. Hoe was Cuba in staat te overleven zonder Sovjetsteun, maar met 

handelsembargo’s van de VS? 
Cuba heeft het in de jaren ’90 eerst bijzonder moeilijk gehad. In deze zogenaamde ‘speciale 
periode’ waren er echt voedseltekorten. Vandaag heeft de gemiddelde Cubaan het beter. Dat 
heeft een aantal oorzaken. Er is regelmatig steun vanuit China, en de laatste jaren vanuit 
Venezuela. Vooral olie komt nu vanuit Venezuela. Cuba stuurt ook hele legertjes artsen uit 
naar ontwikkelingslanden om daar medische hulp te bieden. In ruil verwachten ze 
economische steun in de vorm van grondstoffen. De afgelopen tien jaar is de grootste 
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industrie op Cuba het toerisme geworden. Dat heeft te maken met de export van enkele 
cultuurproducten, waarvan de muziek de belangrijkste is. (Buena Vista Social Club, Ibrahim 
Ferrer, Ruben Gonzales, Compay Secundo etc). Bovendien kan Cuba vanuit een aantal landen 
rekenen op ontwikkelingshulp, ondermeer vanuit België. 
 

 
5. Hield een periode van Amerikaanse toenadering tot de USSR, ook per definitie 

een toenadering tot Cuba in? 
Niet echt. De houding van de VS heeft eigenlijk zeer weinig met de voormalige Sovjetunie te 
maken (uitgezonderd in de jaren ’60 toe er sovjetraketten werden geplaatst), maar met de 
impact van de zogenaamde Miami-Cubanen. Dat zijn de Cubanan die na ’59 zijn gevlucht 
naar de VS. Dat zijn vanzelfsprekend allemaal Cubanen die het Castro-regime niet goed 
gezind zijn. Inmiddels zijn ze met enkele miljoenen, en zijn ze in staat om tijdens 
presidentsverkiezingen de uitslag te bepalen. Florida – waar de meerderheid van deze 
Cubanen wonen – is immers een van de staten die de doorslag kunnen geven tijdens de 
verkiezingen. Dat is ook de reden waarom nagenoeg geen enkele Amerikaanse president, ook 
niet als die tot de Democrats behoorde, het heeft aangedurfd om zijn houding tegenover Cuba 
te versoepelen. (zie ook volgende vraag) 

 
6. Welke Amerikaanse president is of was volgens u het meest geneigd tot 

toenadering met Cuba, in welke periode was dit?  
 

7. Veel bronnen, waaronder ook Gorbatsjov omschrijven Castro als 
gelegenheidscommunist die, na in ongenade te zijn gevallen bij de VS, voor de 
USSR koos.23 Wat is uw mening hierover? 

Ik denk dat dat grotendeels juist is. De jonge Fidel was wel een linkse Cubaanse nationalist. 
Maar dat nationalisme had evengoed niet kunnen uitgroeien tot een Cubaanse variant op het 
communisme, mochten de spanningen tussen de VS en de USSR niet hebben bestaan. Het 
Cubaanse communisme is inderdaad op sovjetleest geschoeid nadat bleek dat de VS geen 
steun wilden bieden en de USSR wel. Van dat sovjet-communisme is er in Cuba overigens 
ook niet zoveel overgebleven. 

 
8. Waarin verschillen, volgens u, de houdingen van de VS en de EU ten aanzien van 

Cuba? 
Zoals hoger genoemd houden de VS vast aan een handelsembargo dat rampzalig is voor 
miljoenen Cubanen. Dat embargo heeft vandaag geen enkel nut meer en dient enkel 
binnenlandse Amerikaanse belangen. (zie vraag 5). Europa kent dat probleem niet. MAAR 
het Amerikaanse handelsembargo heeft wel invloed op de Europese politiek. Nogal wat 
Europese bedrijven zijn inmiddels dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven of 
omgekeerd. Volgens de VS is hun embargo ook van toepassing op deze 
dochterondernemingen. Dat zorgt er voor dat ook Europa meegezogen wordt in het 
Amerikaanse embargo. Alleen België, en in mindere mate Spanje, zijn bereid om via 
onderhandelingen Cuba de weg naar de democratie te tonen.  

 
9. Is er een evolutie in Amerika’s houding t.o.v. Cuba en Castro, en zo ja welke? 

Ik zie vandaag nog geen evolutie. Althans geen die een impact kan hebben op het leven van 
de Cubanen.  
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10. Heeft Cuba een toekomst na Fidel Castro? Hebben communistische staten in het 

algemeen nog een toekomst? 
De huidige Cubaanse regering beseft dat het na Fidel nodig zal zijn hervormingen door te 
voeren. Die hebben maar kans op slagen als die door de Cubanen zelf kunnen uitgevoerd 
worden en niet onder druk van de VS. Cuba wil vooral haar sociale zekerheid en haar 
onderwijs kunnen behouden. De druk vanuit de VS verhindert een democratiseringsproces. 
Verder geloof ik niet dat communistische regimes in de huidige wereld nog een toekomst 
hebben. Centraal gestuurde economieën hebben overal gefaald, hebben te lijden onder 
corruptie en kunnen maar overleven als ze de vrijheden van burgers onderdrukken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22uitspraak van Herman Portocarero, voormalig Belgisch ambassadeur in Cuba. Bron: KNACK, ‘Fidel en de 
geschiedenis’, Knack, 8 augustus 2001, p.37. 
23uitspraak van Michail Gorbatsjov tijdens een interview naar aanleiding van een documentaire over Castro. 
Bron: DOCUMENTAIRE, ‘Fidel Castro: van idealist tot heerser’, TDM, 2006 (DVD). 
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XII. Cuba en Castro volgens prof. Clark 
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Bron:  
VAN IPEREN A, ‘De lege etalage’, Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1996 p.233-
240 
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XIII. Pogingen tot contact met Harry Mulisch 
 

Datum:  Sun, 08 Apr 2007 14:27:27 +0200 [08-04-07 14:27:27 CEST] 
Van:  diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com 
Aan:  "info@mulisch.nl" <info@mulisch.nl> 

Onderwerp:  contact 

Geachte 
 
Ik ben op zoek naar de mogelijkheid de heer Mulisch  persoonlijk te 
contacteren. Als  
laatstejaarsstudent middelbaar onderwijs maak ik im mers een eindwerk rond 
'Het Cuba van  
Fidel Castro'. Naar ik vernomen heb is de heer Muli sch een Castro-kenner. 
Graag had ik  
hem dan ook een 10-tal vragen doorgemaild. De antwo orden op deze vragen 
zouden perfect  
dienen als sluitstuk van mijn eindwerk. 
 
Indien hier een mogelijkheid toe bestaat, stuur ik bij nader bericht de 
vragen door. 
 
In afwachting van een positief antwoord. 
 
Dank bij voorbaat, 
 
Diederik Van de Velde 
6 Economie - Moderne Talen 
Sint-Lodewijkschool, Wetteren (België)  

 
 

Datum:  Fri, 13 Apr 2007 00:40:04 +0200 [13-04-07 00:40:04 CEST] 
Van:  "Harry Mulisch.nl" <info@mulisch.nl>  
Aan:  diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com 

Onderwerp:  adres 

 
Beste Diederik Van de Velde, 
 
Het contact adres is info@mulisch.nl  
 
Hartelijke groet, 
 
MULISCH.NL 
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Datum:  Fri, 13 Apr 2007 12:17:24 +0200 [13-04-07 12:17:24 CEST] 

Van:  diederik.van.de.velde@sintlodewijk.com 
Aan:  "Harry Mulisch.nl" <info@mulisch.nl> 

Onderwerp:  Re: adres (vragenlijst eindwerk) 

Geachte heer Mulisch 
 
Als laatstejaarsstudent middelbaar onderwijs maak i k een eindwerk rond 'Het 
Cuba van  
Fidel Castro'. Naar ik vernomen heb bent u een Cast ro-kenner. Graag had ik 
u dan ook een  
10-tal vragen doorgemaild. De antwoorden op deze vr agen zouden perfect 
dienen als  
sluitstuk van mijn eindwerk. 
 
Indien u bereid bent hieraan mee te werken, vindt u  de vragen in de 
bijlage. 
 
In afwachting van een positief antwoord. 
 
Dank bij voorbaat, 
 
Diederik Van de Velde 
6 Economie - Moderne Talen 
Sint-Lodewijkschool, Wetteren (België) 

 
 




