
UITGEVERIJ - Brusselsestraat 153 - B-3000 Leuven
Tel: 016/62 80 00 - Fax: 016/62 80 01
E-mail: uitgeverij@acco.be - www.uitgeverijacco.be

Dit boek brengt een overzicht van feiten, achtergronden en 
verbanden eigen aan de Koude Oorlog. De Koude Oorlog 
wordt daarbij gezien als een doorlopend proces van de 
eerste spanningen tussen Oost en West in 1917 tot de ont-
binding van de Sovjet-Unie in 1991. Het verhaal vangt aan 
bij gebeurtenissen tijdens het interbellum (1918-1939) en 
de Oost-Westspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Vervolgens wordt de periode van 1945 tot 1991 uitgebreid 
belicht. Twee gastauteurs, Rik Coolsaet en Doeko Bosscher, 
belichten de Koude Oorlog vanuit Belgisch en Nederlands 
perspectief. Tot slot wordt getracht in de besluiten en 
in veertig stellingen de essentie van de Koude Oorlog te 
vatten. De auteurs nemen in dit alles een objectief stand-
punt in: de schuldvraag komt niet aan bod en ze proberen 
geen ideologisch bepaalde stellingen te bewijzen. 
Deze aan de hand van de meest recente literatuur bijge-
werkte uitgave verschilt aanzienlijk van de vorige edities 
van dit boek. Doorheen de jaren groeide immers het inzicht 
in het besluitvormingsproces in de voormalige communis-
tische landen en in het ontstaan en verloop van talrijke 
crisissen en belangrijke gebeurtenissen. Vooral het open-
stellen van de archieven uit de ex-communistische landen 
speelde daarbij een grote rol. 

Vorige edities van dit unieke standaardwerk werden 
vertaald in het Frans, het Tsjechisch, het Russisch en het 
Duits.

YVAN VANDEN BERGHE is emeritus gewoon hoogleraar in de diplomatieke geschiedenis aan 

de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde ook aan de Universiteit Hasselt (het voormalige 

LUC) en hij was gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. 
DOEKO BOSSCHER is hoogleraar in de eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 

Groningen.
RIK COOLSAET is hoogleraar in de internationale betrekkingen aan de Universiteit Gent.

DE KOUDE OORLOGEen nieuwe geschiedenis (1917-1991)

Yvan Vanden Berghe

 Yvan Vanden Berghe
 m.m.v. Doeko Bosscher en Rik Coolsaet

m.m.v. Doeko Bosscher en Rik Coolsaet

DE KOUDE OORLOG
Een nieuwe geschiedenis  (1917-1991)

In 1987 verscheen mijn eerste boek 
over de Koude Oorlog. Ik noemde 
het een kroniek en het bevatte 
173 pagina’s. De Koude Oorlog 
was toen nog bezig en daarom 
volgde in 1991 een nieuwe studie 
die ook het einde van de Koude 
Oorlog analyseerde. In 1995 en 
2002 volgden nieuw herwerkte en 
vermeerderde uitgaven. Deze wer-
den gevoed door snel openbaar 
wordende archieven in zowel Oost 
en West. Een trend die zich op een 
versnelde manier doorzet.
De studie van de Koude Oorlog is 
een volwaardige academische en 
wetenschappelijke bedrijvigheid 
geworden die vele honderden be-
oefenaars in alle continenten kent. 
Drie internationale wetenschap-
pelijke tijdschriften Cold War His-
tory, Diplomatic History en Journal 

of Cold War Studies publiceren 
hoofdzakelijk over de Koude Oor-
log. Daarnaast bestaan machtige 
onderzoeksinstellingen zoals Cold 
War International History Project 
en het Parallel History Project on 
Cooperative Security en andere die 
massa’s publicaties en documen-
ten publiceren. Deze en ook de vele 
monografi eën groeien aan in een 
exponentiële reeks.
Deze vijfde uitgave telt 150 pagi-
na’s meer dan de voorgaande. Meer 
dan 1500 correcties of aanvullingen 
zijn aangebracht. De bibliografi e is 
met  honderden titels aangevuld. 
Nieuw ook zijn de bijdragen van de 
eminente specialisten Doeko Bos-
scher (Groningen) en Rik Coolsaet 
(Gent) over Nederland en België 
tijdens de Koude Oorlog.
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