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In 1964 zette de Franse president en oud-generaal Charles de Gaulle een verrassende 
diplomatieke stap: op 22 januari van dat jaar erkende hij de Volksrepubliek China. Vorig 
jaar nam de huidige Franse president Nicolas Sarkozy een ogenschijnlijk soortgelijke 
beslissing door als eerste de Nationale Overgangsraad in Libië als rechtmatige regering van 
dat land te erkennen.1 Is dit besluit genomen uit soortgelijke overwegingen als bij zijn 
voorganger De Gaulle?  

Dit essay legt een parallel tussen de erkenning van de Volksrepubliek China door de Gaulle in 
1964 enerzijds, en de erkenning van de Libische Overgangsraad in 2011 anderzijds. Frankrijk 
was het eerste niet-communistische land dat officiële diplomatieke betrekkingen 
aanknoopte met communistisch China. Frankrijk was ook het eerste land dat de 
tegenstanders van kolonel Kadhafi als legitieme vertegenwoordigers van het Libische volk 
erkende, nog goed en wel vóór het bewind van Kadhafi verslagen was. In beide gevallen had 
Frankrijk een voortrekkersrol.  

Daarom wordt een korte analyse gemaakt van de totstandkoming van de erkenning van de 
Volksrepubliek China vanuit het persoonlijke perspectief van president De Gaulle zoals hij 
dat vertelde tegen zijn vertrouweling en minister van Informatie Alain Peyrefitte. Dat komt 
het duiden van de erkenning van de Libische Nationale Overgangsraad door de regering 
Sarkozy ten goede. In beide gevallen wordt ook ingegaan op de relatie met de Amerikanen.  

De Gaulle en de erkenning van China.  

Op 27 januari 1964 veroorzaakte de Franse president Charles de Gaulle een schokgolf in de 
wereld: in De Gaulles streven om Frankrijk een onafhankelijkere koers te laten varen op het 
wereldtoneel erkende de Franse Vijfde Republiek die dag als eerste grote westerse land de 
communistische Volksrepubliek China. Dit zeer tegen de wil van de Verenigde Staten. De 
beslissing van De Gaulle werd mede gevoed door diepe antipathie tegen de invloed van de 
Verenigde Staten in Europa enerzijds en anderzijds De Gaulles overtuiging dat Frankrijk weer 
op ‘de kaart’ moest worden gezet na het desastreus verlopen dekolonisatieproces in 
Zuidoost-Azië en Afrika, met name in Algerije.  

De Fransen en Chinezen waren bijvoorbeeld zeer tegen het Limited Test Ban Treaty die de 
Verenigde Staten en de Sovjets hadden gesloten. Dat verdrag moest leiden tot vermindering 
van de wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog, maar werd door hen gezien als een 
bevestiging van het bipolaire stelsel. Zoals Franse specialisten zouden zeggen:  

“Er is altijd een verleiding om een Derde Macht te vormen in een wereld die wordt 
gedomineerd door twee supermachten. Sommige staten hopen dat de samenwerking 
kan leiden tot een rol als contragewicht om op de rem te kunnen trappen als de twee 
supermachten over de grens gaan (…).”5  



Een verleiding voor zowel Frankrijk als de Volksrepubliek China. Al jaren vóór de uiteindelijke 
erkenning was De Gaulle al bezig met het ‘Chinese vraagstuk’. Jaren waren verstreken sinds 
het uitroepen van de Volksrepubliek China door Mao Zedong in oktober 1949 en het werd 
dan ook hoe langer hoe onwaarschijnlijker dat zijn nationalistische rivaal Chiang Kai-Shek 
ooit nog de Straat van Taiwan zou oversteken om voet op het vaste land van China te zetten. 
De Gaulle kwam dan ook tot de conclusie dat de Chinese communisten aan de macht zouden 
blijven en niet langer genegeerd konden worden. Al in 1957 schreef hij in een brief aan 
senator Edgar Faure dat Frankrijk de Volksrepubliek zou moeten erkennen.6  

In zijn dagboeken tekende voormalig minister van Informatie Alain Peyrefitte een aantal 
gesprekken op die hij met De Gaulle heeft gevoerd. Zo vertelde De Gaulle in 1964 tegen 
Peyrefitte dat het de bedoeling was om de Volksrepubliek te erkennen, mede om de 
Verenigde Staten in hun wielen te rijden. De Gaulle was er altijd van overtuigd dat 
bijvoorbeeld de NAVO er uitsluitend was om Amerikaanse belangen te dienen en dat 
Europeanen, en daarmee de Fransen, daarin eigenlijk niets te zeggen hadden. 

Op 27 januari 1964 gingen de Fransen definitief over tot erkenning. Enkele dagen daarvoor, 
op 22 januari, bespraken De Gaulle en de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Maurice 
Couve de Murville, in het bijzijn van Peyrefitte de op handen zijnde erkenning. In de acht 
dagen daarvoor hadden beiden hun intentie om de Chinese communisten te erkennen 
kenbaar gemaakt aan andere landen, waaronder West-Duitsland, Groot-Brittannië en de 
Sovjetunie. De Amerikaanse reactie op de Franse plannen was slecht: 

“De reacties zijn nogal gepassioneerd, aan Amerikaanse zijde zelfs hysterisch, maar 
als het eenmaal is gebeurd, is de kans groot dat ze een beetje gaan nadenken en 
hetzelfde zullen doen. (…) Het is niet voor wat ze nu heeft maar wat ze gaat worden 
(doelend op China, red.),” aldus De Gaulle. 

Couve de Murvilles woorden vatten eigenlijk alles samen:  

“Ons initiatief is een zeer belangrijke gebeurtenis in de wereld. Het laat ingrijpende 
veranderingen zien: de wederopstanding van China, zijn breuk met Rusland, de 
eliminatie van de twee ideologische blokken die dachten de wereld in tweeën te 
hebben verdeeld. Maar de belangrijkste gebeurtenis van alles is de briljante 
terugkeer van Frankrijk (…).”7 

Uiteindelijk erkenden ook de Verenigde Staten in 1979 onder Richard Nixon de 
Volksrepubliek. Op dat moment, begin 1964, waren De Verenigde Staten echter not amused. 
In een brief aan Chiang Kai-Shek gaf president Johnson aan dat hij zich ernstig zorgen 
maakte: “We hebben de Fransen op het hoogste niveau verteld dat de erkenning van het 
Peking-regime de belangen van de vrije wereld schade toebrengt.”8  

Binnen de regering-Johnson was er grote tegenstand tegen de Franse stap omdat het de 
plannen van de Verenigde Staten in Zuidoost-Azië dwarsboomde. Op dat moment waren de 
Amerikanen verwikkeld in de bloedige Vietnamoorlog om het verder verspreiden van het 
communisme in Oost- en Zuidoost-Azië tegen te gaan. Daarbij bevestigde de stap de 
onafhankelijke positie die Frankrijk wilde innemen. Johnson gaf echter toe dat hij weinig 
controle had op het Franse buitenlands beleid.  



Het in de ogen van de VS eigenhandige optreden van de Fransen zorgde ervoor dat er steeds 
meer vrees ontstond voor de toekomst. Zo begonnen de Amerikanen zich eind 1964 steeds 
meer zorgen te maken over de toekomst van het Noord-Atlantisch Verdrag. Een vrees die 
gegrond was aangezien De Gaulle Frankrijk in 1966 zou terugtrekken uit de militaire 
samenwerking van de NAVO.  

Onrust in het Midden-Oosten: interventie in Libië 

De burgeroorlog in Libië kan worden gezien als een direct gevolg van onrust elders in de 
Arabische wereld. Met name in de buurlanden Tunesië en Egypte, waarvan beide 
presidenten na weken van massale volksprotesten het veld moesten ruimen. De eerste 
signalen van verzet in Libië kwamen op 15 februari 2011 uit de oostelijke stad Benghazi. Na 
de arrestatie van de prominente mensenrechtenactivist Fethi Arbel waren ‘s avonds 38 
mensen gewond geraakt na confrontaties met de politie.  

Een week later waren de protesten tegen de regering van Kadhafi uitgewaaierd over de rest 
van het land en in de nacht van 21 februari kwam het ook tot protesten in de hoofdstad 
Tripoli. Bij die protesten zouden zestig doden zijn gevallen en onder andere het gebouw van 
de volksvertegenwoordiging en een televisiestation in brand zijn gestoken. Saif al-Islam, één 
van de zonen van Kadhafi die tijdens de opstand in Libië vaak optrad als woordvoerder van 
zijn vader, verklaarde dat het regime zou vechten tot de “laatste man en vrouw” en hij 
waarschuwde toen voor een burgeroorlog.2 

Nieuwszenders hadden in de beginfase van de opstand weinig zicht op de situatie in Libië. Er 
kwam echter steeds meer informatie naar buiten dat de Libische regering excessief geweld 
gebruikte tegen de burgerbevolking. De signalen en beelden die naar buiten kwamen via 
bijvoorbeeld Twitter en Youtube wezen op het gebruik van automatische wapens tegen 
ongewapende betogers en er werden zelfs sluipschutters en gevechtsvliegtuigen ingezet 
tegen de burgerbevolking. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde 
Naties, Navi Pillay, stelde daarom dat indien die berichten klopten, een no-flyzone boven 
Libië op zijn plaats. Volgens de EU zou er dan mogelijk sprake zijn van “misdaden tegen de 
menselijkheid.”3  

Op 23 februari liet Kadhafi voor het eerst zelf van zich horen. In een toespraak op de Libische 
staatstelevisie zei hij dat hij zou vechten tot “de laatste bloeddruppel.” Hij dreigde Libië te 
zuiveren, “huis na huis” en “centimeter voor centimeter.” Verder riep hij zijn aanhangers 
onder meer op om de “ratten” uit hun huizen te jagen en ze aan te vallen. “Kom uit jullie 
huizen en bestorm ze,” zei hij met gebalde vuisten. In diezelfde toespraak ontkende hij 
overigens dat in zijn land onschuldige burgers waren gedood.  

Met name westerse landen reageerden op de rede van Kadhafi. De Verenigde Staten en de 
Europese Unie namen sancties tegen zijn regime in overweging. President Barack Obama 
van de VS zei dat zijn regering “alle mogelijkheden bestudeerde.” In Europa nam president 
Nicolas Sarkozy van Frankrijk het voortouw. Hij opperde om alle economische banden met 
Libië te verbreken en Libische tegoeden in het buitenland te bevriezen. Inmiddels had Groot-
Brittannië al maatregelen genomen door wapenverkoop aan Libië stil te leggen. In het 
verleden waren de militaire betrekkingen tussen beide landen nauw en leverden de Britten 
wapens en trainingen aan Libische elite-eenheden. 



Intussen gingen de VS en de VN in overleg om mogelijke sancties te coördineren. Uiteindelijk 
werd op 27 februari de eerste resolutie door de VN-Veiligheidsraad aangenomen die het 
geweld in Libië veroordeelde. In resolutie 1970 stond onder meer dat tegoeden van de 
familie Kadhafi en van een aantal vertrouwelingen zouden worden bevroren.4 Op hetzelfde 
moment waren de Britten en Amerikanen voorbereidingen aan het treffen voor een 
mogelijke militaire actie tegen Libië.  

Uiteindelijk zou het een week later, op 19 maart 2011, tot een NAVO-interventie komen na 
aanname van Resolutie 1973 door de VN Veiligheidsraad twee dagen eerder. Resolutie 1973 
behelsde het militair afdwingen van een no-flyzone om de burgerbevolking te beschermen. 
Dit na weigering van het regime van kolonel Kadhafi om aan de voorwaarden van Resolutie 
1970 te voldoen en door de angst voor een bloedbad in Benghazi; de stad waar de opstand 
was begonnen. De stad werd op dat moment belegerd door de troepen van Kadhafi. Onder 
andere Franse gevechtsvliegtuigen zouden, samen met de Amerikanen, meedoen aan de 
acties. Opvallende afwezige was Duitsland, maar verder was er sprake van trans-Atlantische 
eensgezindheid. 

Sarkozy en de interventie in Libië. 

Op 10 maart erkende Frankrijk als eerste land de Nationale Overgangsraad als de legitieme 
vertegenwoordiging van het Libische volk. De stap werd wereldwijd op zijn minst als 
verrassend ervaren. Tijdens de burgeroorlog, die eindigde op 23 oktober 2011, drie dagen na 
de dood van kolonel Kadhafi en de val van zijn geboorteplaats Sirte, zouden meer en meer 
landen het Franse voorbeeld volgen. Ook Duitsland, dat niet mee wilde doen aan de 
interventie, ging over tot erkenning van de Nationale Overgangsraad. Frankrijk had dus een 
leidende rol, net als in 1964, toen president de Gaulle de Chinese communisten erkende als 
de legitieme leiders van hun land.  

Frankrijk liep voorop met de erkenning van de Volksrepubliek China en in Libië speelde iets 
soortgelijks. Sarkozy liep op de troepen vooruit door de Libische Nationale Overgangsraad te 
erkennen. Dat was op het moment dat het regime van kolonel Kadhafi nog verre van 
verslagen was. De gelijkenis van een Frankrijk dat op de voorgrond wil treden in de 
wereldpolitiek lijkt daarmee evident. Daarin is een overeenkomst te zien tussen het Frankrijk 
van De Gaulle en het Frankrijk van Sarkozy. Maar ook indirect is de invloed van De Gaulle 
nog steeds terug te zien.  

Sarkozy trad zelf op zijn achttiende toe tot de Gaullistische Union des démocrates pour la 
Republique (UDR) en lange tijd had, de in 2010 overleden, Philippe Séguin als politiek 
erfgenaam van De Gaulle een grote invloed op de Franse politiek. Hij was een voorvechter 
voor de onafhankelijke grandeur van Frankrijk. In de jaren negentig was Séguin peetvader 
van het ‘sociaalgaullisme’: voorstander van een sterke staat, soeverein binnen Europa en 
zeer actief in het economische en sociale leven. Séguins geestverwant Henri Guaino is 
Sarkozy’s voornaamste adviseur. 

Met wat fantasie kan zelfs worden geduid op een hernieuwde ‘competitie’ met de Verenigde 
Staten. Ook na de dood van Charles de Gaulle, meer dan veertig jaar geleden, is zijn 
antiamerikanisme een terugkerend element geweest. Denk bijvoorbeeld aan Jacques Chirac 
die zich in 2003 sterk afkeerde van de invasie van de Amerikanen in Irak. Anne Applebaum, 



onder andere verbonden aan Foreign Affairs, schreef in een opiniërend artikel in The 
Washington Post treffend over de rol van Sarkozy in de kwestie Libië. Volgens Applebaum 
heeft Frankrijk altijd moeite gehad met de Amerikaanse hegemonie en de claim op 
democratie. De Fransen willen graag een deel van die credits delen. Maar waar De Gaulle de 
Verenigde Staten uitdaagde in de wetenschap dat Frankrijk veilig onder de nucleaire paraplu 
van de Verenigde Staten zat, nam Sarkozy in haar ogen veel meer risico: 

“Sarkozy’s enthousiasme voor een oorlog waarvan hij de uitkomst niet kan 
voorspellen komt op een moment dat de NAVO verdeeld is en de Europese Unie - 
sinds haar oprichting de hoeksteen van het buitenlands beleid van Frankrijk- zwakker 
is dan ooit.”9  

Achteraf kan geconstateerd worden dat Sarkozy goed heeft gegokt. Daar houden de 
vergelijkingen met De Gaulle wel op. Dat Frankrijk onder Sarkozy de grandeur zoals De 
Gaulle die voor zich zag ambieert, lijkt voor zich te spreken. Het is nu wel meer sámen met 
de Verenigde Staten in een soort tandem, dan tégen de Verenigde Staten. Sarkozy staat 
bekend als pro-Amerikaans. Zo kondigde hij in de campagne voor de presidentsverkiezingen 
van 2007 al aan dat hij afstand zou doen van het Amerikakritische beleid van zijn 
voorganger, en tevens partijgenoot, Chirac. Hij zei zelfs te streven naar “hartelijke 
betrekkingen” met de VS.10 Ook zou hij datzelfde jaar de misschien wel meest significante 
stap van De Gaulle ongedaan maken: Sarkozy loodste Frankrijk weer terug binnen de 
militaire structuren van de NAVO.  

Samen met onder andere de Amerikanen gingen de Fransen de troepen van Kadhafi in Libië 
te lijf. De voortvarendheid waarmee Sarkozy de oppositie in Libië erkende kon binnen en 
buiten Frankrijk algemeen op lof rekenen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon prees “het 
leiderschap van de Franse president.” Met de geslaagde Franse lobby voor de VN-resolutie in 
New York, die mede te danken was aan de ervaren minister van Buitenlandse Zaken en oud-
premier Alain Juppé, poetste Frankrijk eveneens het blazoen op in de VS. “Een algemene 
regel in de politiek luidt: heb het lef van de Fransen en je zult je nooit vergissen,” zou de 
Amerikaanse senator Lindsay Graham zeggen. 

Er was echter ook kritiek op de Franse erkenning. Zo had premier Rutte het destijds nog over 
een “gekke stap.” Maar al tijdens de burgeroorlog in Libië werd het voorbeeld van Frankrijk 
gevolgd, net als destijds in 1964. Ook uitgesproken critici van de interventie in Libië en de 
erkenning door Sarkozy zouden de rebellen erkennen op het moment dat het regime van 
Kadhafi nog vocht voor zijn bestaan.  

Er valt echter niet te ontkennen dat de interventie in Libië ook goed paste binnen het plan 
van Sarkozy om zijn imago te verbeteren. Hij is al een aantal keer tijdens zijn presidentschap  
negatief in de publiciteit gekomen. Bijvoorbeeld door de steun die hij aan zijn zoon Jean gaf 
toen die voorzitter wilde worden van de organisatie die de rijke stadswijk in Parijs, La 
Défense, beheert. Andere voorbeelden zijn het financiële schandaal rond L’Oréal-erfgename 
Lilane Bettencourt en Sarkozy’s campagne tegen Roma-zigeuners. Sarkozy hoopt dan ook 
vurig dat de Franse voortrekkersrol in Libië meer betekent dan verhogen van het Franse 
prestige in het buitenland.  



Hij deed het slecht in de peilingen. Tijdens een peiling van 9 juni 2011 kon hij hooguit 
rekenen op vijfendertig procent van de stemmen, terwijl zijn socialistische rivaal François 
Hollande op bijna twintig procent meer stemmen kon rekenen. Nu lijkt het erop dat Sarkozy 
het iets beter doet. In een recente peiling, van 12 januari jongstleden, had hij het gat 
verkleind tot acht procent. De beslissing om Libië binnen te vallen en de oppositie aldaar te 
erkennen geniet brede steun in Frankrijk, van de linkse oppositie tot en met Sarkozy’s 
rechtse rivaal en partijgenoot Dominique de Villepin. Of het zijn blazoen voldoende oppoetst 
om dit jaar herkozen te worden tot president, blijft echter de vraag.  

Waar Sarkozy mogelijkheden ziet om Frankrijk op de kaart te zetten juist door samen te 
werken met de Amerikanen was dat voor zijn illustere voorganger De Gaulle wel anders. Zijn 
beslissing om de Volksrepubliek China te erkennen was voor hem juist ingegeven door zijn 
diep gewortelde scepsis ten aanzien van de VS. In dat kader erkende De Gaulle dan ook de 
Volksrepubliek China, in de wetenschap dat de Amerikanen geïrriteerd zouden zijn, en dat 
het enerzijds een goede poging zou zijn om het bipolaire stelsel te doorbreken en anderzijds 
het verminderde prestige van Frankrijk op te poetsen. In die zin zou je kunnen stellen dat 
zowel De Gaulle als Sarkozy tijdens hun presidentschap ‘gebruik’ hebben gemaakt van de 
Amerikanen. De Gaulle reed ze echter in de wielen, daar waar Sarkozy samen met de 
Amerikanen op de tandem zit. 

Gerben Stormbroek is Junior Public Diplomacy Officer bij de Nederlandse ambassade i n 
Canada. Hij is tevens bestuurslid van Jonge Atlantici.  
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