
Tijdlijn van de recente geschiedenis van Soedan 

 

De belangrijkste gebeurtenissen in chronologische volgorde: 

 

Het begin van het noord-zuid conflict 

1899-1955  Soedan wordt geregeerd door Groot-Brittannië en Egypte. 

De Britten benadrukken de verschillen tussen het Afrikaanse, christelijk-animistische 

zuiden en het Arabische, islamitische noorden. Dit wordt gezien als een belangrijke 

oorzaak voor het conflict tussen het noorden en zuiden van het land, dat tientallen jaren 

zal duren. 

1956   Soedan wordt onafhankelijk. 

1958   Generaal Abbud leidt een militaire coup tegen de regering die eerder dit jaar gekozen 

werd. 

1962   Stammen uit het zuiden (verenigd in de Anya Nya beweging) verklaren de oorlog aan de 

regering. Dit is de Eerste Soedanese Burgeroorlog. 

1964   Abbud wordt uit zijn positie gezet.  Er wordt een nationale regering opgericht.  

1969   Jafar Numayri leidt een militaire coup en wordt de nieuwe president. 

1972   Er wordt een vredesovereenkomst gesloten tussen de overheid en de zuidelijke stammen. 

Het zuiden krijgt een eigen regionale regering. 

1978   In Bentiu, gelegen in Zuid-Soedan, wordt olie ontdekt. 

1983   In het zuiden breekt opnieuw een burgeroorlog uit tussen overheidstroepen en de 

zuidelijke rebellen van de SPLM (Sudan People’s Liberation Movement), geleid door John 

Garang. Dit wordt de Tweede Soedanese Burgeroorlog. 

 

Oplegging van de islamitische wet 

1983   President Numayri kondigt de invoer van de sharia (islamitische wet) aan. 



1985   Na wijdverspreide onrust wordt president Numayri afgezet door een groep officiers. Er 

wordt een tijdelijke militaire raad opgericht om het land te regeren. 

1986   Na verkiezingen wordt er een coalitieoverheid gevormd met Sadiq al-Mahdi als minister-

president. 

1989   De Revolutionaire Commando Raad onder leiding van generaal Omar al-Bashir pleegt 

een militaire coup en neemt de regering over. 

1993   Omar al-Bashir wordt tot president benoemd. 

 

Amerikaanse aanval 

1998   Amerika beweert dat een bedrijf in Khartoem materiaal voor chemische wapens 

produceert en voert een raketaanval uit. 

 

Olie 

1999   Soedan gaat olie exporteren. 

2001   President Bashir en de zuidelijke leider John Garang van de SPLM (Sudan People’s 

Liberation Movement) voeren  vredesonderhandelingen in een poging om het conflict 

tussen de regering en het zuiden van het land op te lossen. De onderhandelingen 

mislukken. De regering stemt vervolgens in met een initiatief van Libië en Egypte om de 

burgeroorlog die al sinds 1983 woedt, te beëindigen. 

Amerika verlengt zijn sancties tegen Soedan met een jaar.  Het geeft als reden Soedan’s 

verleden met terrorisme en schending van mensenrechten. 

 

Vredesakkoord 

2002   De overheid en SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) van John Garang bereiken 

een akkoord over een staakt-het-vuren voor zes maanden in de Nubabergen. In dit 

gebied houden veel zuidelijke rebellen zich op. 

 

 



Onderhandelingen in Kenia leiden tot een overeenkomst tussen de regering en de 

zuidelijke rebellen om de al negentien jaar durende burgeroorlog te beëindigen. Er wordt 

vastgelegd dat Zuid-Soedan over zes jaar zelfbeschikkingsrecht krijgt. De Zuid-

Soedanezen mogen dan zelf beslissen over hun politieke status, economie en cultuur. 

2003   Februari: rebellen in de westerse regio Darfur komen in opstand tegen de regering. Ze 

beweren dat de regio wordt verwaarloosd door de regering in Khartoem.  

2003   Oktober: Hassan Al-Turabi, de leider van de verboden islamitische partij PNC (Popular 

National Congress) wordt vrijgelaten na drie jaar in de gevangenis te hebben gezeten. 

Het verbod op zijn partij wordt opgeheven. 

 

Opstand in de westelijke regio Darfur 

2004   Januari: Het leger komt in actie om de rebellenoproer in Darfur te neer te slaan. 

Duizenden mensen vluchten naar buurland Tsjaad. 

2004   Maart: Een VN ambtenaar zegt dat er in de regio Darfur Arabische milities actief zijn, de 

Janjaweed. Zij staan aan de kant van de overheid en zouden, met medeweten van de 

regering, op systematische wijze Afrikaanse dorpelingen in Darfur vermoorden. 

Legerofficiers en oppositieleden, inclusief de islamitische leider Al-Turabi, worden 

gearresteerd omdat de regering meent dat zij een staatsgreep willen plegen.  

2004   September: de VN zegt dat Soedan er niet in geslaagd is om de milities in Darfur te 

ontwapenen die geweld plegen in naam van de overheid. De VN vindt dat het land 

daarom hulp van buitenaf moet accepteren om de burgers te beschermen. De 

Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Colin Powell, omschrijft de moordpartijen 

in Darfur als genocide.  

 

Vredesakkoord 

2005   Januari: De regering en zuidelijke rebellen tekenen een vredesakkoord. Dit verdrag houdt 

onder meer een permanente staakt-het-vuren in, en stemt overeen over rijkdom en 

machtsverdeling. 

2005   Maart: De VN Veiligheidsraad machtigt sancties tegen diegenen die het staakt-het-vuren 

in Darfur schenden. De raad besluit ook dat diegenen die beschuldigd zijn van 

oorlogsmisdaden in Darfur naar het Internationaal Strafhof moeten worden gestuurd. 



2005   President Bashir laat islamitisch leider al-Turabi weer vrij. Hij was in 2004 gearresteerd 

omdat hij werd verdacht van het voorbereiden van een staatsgreep. 

2005   9 juli: Voormalig zuidelijk rebellenleider John Garang wordt beëdigd als eerste vice-

president. Er wordt een grondwet opgesteld die een grote mate van autonomie verschaft 

aan het zuiden. 

2005    1 augustus:  Vice-president en voormalig rebellenleider John Garang komt om in een 

vliegtuigcrash. Hij wordt opgevolgd door Salva Kiir. Garang’s dood zorgt voor conflicten 

tussen zuidelijke Soedanezen en noordelijke Arabieren in de hoofdstad Khartoem. 

2005  September: De nieuwe regering van Nationale Eenheid wordt gevormd, met daarin voor 

het eerst ook vertegenwoordigers van de de zuidelijke partij SPLM. 

2005   Oktober: In het zuiden wordt een autonome overheid gevormd, in overeenstemming met 

het vredesakkoord uit januari 2005. De overheid wordt gedomineerd door voormalige 

rebellen. 

 

Darfur conflict 

2006   Mei: De regering in Khartoem en de voornaamste rebellenfractie in Darfur, de SLM 

(Sudan Liberation Movement), tekenen een vredesakkoord. Twee kleinere 

rebellengroepen wijzen het akkoord af. De gevechten gaan door. 

2006   Augustus: Soedan wijst een VN resolutie af die stelt dat er een VN vredesoperatie in 

Darfur moet komen, met als reden dat het de soevereiniteit zou aantasten. 

2006   Oktober: Jan Pronk, de VN’s topambtenaar in Soedan, wordt door de Soedanese regering 

het land uitgezet omdat hij op zijn weblog kritiek had geuit op het Soedanese leger.  

2006   Er wordt geschat dat honderden mensen zijn omgekomen tijdens de gevechten tussen de 

noordelijke Soedanese troepen en hun voormalige vijanden, de zuidelijke rebellen, sinds 

ze verleden jaar een vredesakkoord hebben getekend. De gevechten vinden vooral plaats 

in de zuidelijke stad Malakal. 

 

 

 



Aanklachten m.b.t. oorlogsmisdaden 

2007   Mei: Het internationaal strafhof vaardigt een arrestatiebevel uit voor een minister en een 

militieleider van de Janjaweed.  Beide worden verdacht van oorlogsmisdaden in Darfur. 

De Amerikaanse president George W Bush kondigt nieuwe sancties aan tegen Soedan. 

2007   Juli:  De VN Veiligheidsraad keurt een resolutie goed waarmee 26.000 man extra naar 

Darfur worden gestuurd. Soedan zegt dat het zal samenwerken met de missie van de 

VN/AU (Afrikaanse Unie) in Darfur. 

2007   Oktober: De SPLM weerhoudt zich tijdelijk van deelname aan de nationale regering en 

beschuldigt Khartoem ervan dat het het vredesverdrag uit 2005 niet nageleefd wordt. 

2007   December: De SPLM neemt weer deel aan de nationale regering. 

2008   Regeringsvliegtuigen bombarderen rebellenposities in West-Darfur waardoor sommige 

gebieden no-go areas worden voor hulpverleners. 

 

Abyei conflict 

2008   Maart: Er ontstaan spanningen door de conflicten tussen een Arabische militie en de 

SPLM in de olierijke Abyei regio, gelegen op de grens tussen noord en zuid – een 

belangrijk punt in het vredesakkoord uit 2005. 

2008   April: VN-noodhulpcoördinator John Holmes zegt dat er mogelijk 300.000 mensen zijn 

omgekomen tijdens het vijf jaar durende conflict in Darfur. 

2008   Mei: De minister van Defensie uit Zuid-Soedan, Dominic Dim Deng, komt om bij een 

vliegtuigcrash in het zuiden. 

Er breken hevige gevechten uit tussen noordelijke en zuidelijke troepen in de olierijke 

stad Abyei. 

De spanning tussen Soedan en Tsjaad stijgt nadat een rebellengroep uit Darfur 

Omdoerman binnenvalt, de stad tegenover Khartoem aan de andere kant van de Nijl. 

Soedan beschuldigt Tsjaad van betrokkenheid en verbreekt de diplomatieke relatie. 

2008   Juni: president Bashir en zuidelijk leider Salva Kiir besluiten een internationaal strafhof de 

grenzen te laten bepalen van de olierijke streek Abyei, zodat het conflict over de 

inkomsten van de olie kan worden opgelost. 



Bashir wordt beschuldigd 

2008   Juli: De procureur-generaal van het internationale gerechtshof vraagt een arrestatiebevel 

aan voor president Bashir. Hij wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de 

mensheid en oorlogsmisdaden in Darfur. De oproep is de eerste aanvraag ooit bij het 

internationale gerechtshof om een zittend staatshoofd te arresteren. Soedan wijst de 

aanklacht af. 

2008   September: Rebellen uit Darfur beschuldigen de overheidstroepen, die gesteund worden 

door milities, van het plegen van lucht- en grondaanvallen op twee dorpen in de regio. 

2008  November: President Bashir kondigt een direct staakt-het-vuren af in Darfur, maar de 

twee belangrijkste rebellengroepen uit de regio negeren dit en zeggen dat ze zullen 

doorvechten totdat de regering zover is om de macht en rijkdom in de regio te delen. 

2008   December: het Soedanese leger zendt troepen naar het olierijke, zuidelijke provincie 

Kordofan. Ze  beweren dat een rebellengroep uit Darfur plannen heeft om de regio aan te 

vallen. 

2009   Januari: De Soedanese islamitische leider al-Turabi wordt gearresteerd nadat hij heeft 

gezegd dat president Bashir zichzelf moet overgeven aan Den Haag om de aanklachten 

onder ogen te zien.  

2009  Het internationale gerechtshof in Den Haag vaardigt een arrestatiebevel uit voor president 

Omar Al-Bashir. Hij wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de mensheid en 

oorlogsmisdaden in Darfur. 

2009   Juni: De regering in Khartoem ontkent dat het etnische groepen in het zuiden voorziet van 

wapens om de regio te destabiliseren. 

De leider van Zuid-Soedan en vicepresident van het land, Salva Kiir, waarschuwt dat zijn 

troepen gereorganiseerd worden om klaar te zijn voor een oorlog met het noorden. 

2009   Het Permanente Hof voor Arbitrage in Den Haag bepaalt nieuwe grenzen voor Abyei. 

Door de nieuwe grenzen behoort het belangrijke olieveld Heglig nu tot Khartoum, ofwel de 

regering in het noorden. Ook de Nijl-oliepijplijn valt nu onder het noorden. Noord- en Zuid-

Soedan accepteren de beslissing. 

2009   December: Leiders van Noord- en Zuid-Soedan zeggen dat er een overeenkomst bereikt 

is over de voorwaarden voor een referendum over onafhankelijkheid van het zuiden in 

2011.  



2009   Augustus:  Volgens de militaire commandant van de VN in Darfur is de oorlog over. 

2010   Januari: President Omar al-Bashir zegt dat hij de uitkomst van het referendum zal 

accepteren, zelfs als dat betekent dat het zuiden onafhankelijk wordt. 

2010  April: Tijdens de algemene verkiezingen in april 2010 in Zuid-Soedan kunnen voor het 

eerst vrouwen hun stem uitbrengen. Ook is 25 procent van de zetels gereserveerd voor 

vrouwen. 

April: De verkiezingen zijn weer inzet voor een machtsstrijd.  De oppositiepartijen uit het 

noorden van Soedan boycotten de verkiezingen omdat ze bang zijn dat president Bashir 

de uitslag van de verkiezingen zal vervalsen. De SPLM uit het zuiden zegt dat ze wel 

meedoen aan de verkiezingen voor een deelregering in het zuiden van het land, maar niet 

voor de regering van heel Soedan.  

 

 


