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Opgave 6  Conflicten in Zuidoost-Azië 

Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 

Veel conflicten in Zuidoost-Azië vonden plaats tussen ongeveer 1945 en 
1980 (zie atlaskaart 154C). 

2p 21 Geef twee redenen waardoor juist in die periode veel conflicten 
plaatsvonden in Zuidoost-Azië. 

Gebruik de atlas. 
Volgens de Amerikaanse politicoloog Huntington lopen culturele 
conflictgrenzen dwars door Zuidoost-Azië. 

2p 22 Geef 
 twee recente conflicten in Zuidoost-Azië die plaatsvinden op deze 

culturele conflictgrenzen; 
 bij elk recent conflict de twee godsdiensten die met elkaar botsen. 

Gebruik bron 1 en de atlas. 
De Zuid-Chinese Zee zou in de toekomst een conflictgebied kunnen 
worden. Eén van de redenen hiervoor is dat de grenzen er niet duidelijk 
vastliggen. 

2p 23 Geef twee andere redenen waarom de Zuid-Chinese Zee een 
conflictgebied zou kunnen worden. 

Gebruik de kaartbladen over Zuidoost-Azië. 
Veel Zuidoost-Aziatische landen die grenzen aan de Zuid-Chinese Zee 
maken zich zorgen over de toenemende Chinese invloed. 

1p 24 Noem het land dat zich gezien de etnische bevolkingssamenstelling juist 
minder zorgen zal maken over de toenemende Chinese invloed. 

Gebruik bron 1. 
De ontwikkelingen in de Zuid-Chinese Zee kun je beschouwen als een 
aanwijzing voor een mogelijke wisseling van hegemoniale staten. 

2p 25 Beredeneer dit. 

Zuidoost-Azië 
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bron 1 

Claims in de Zuid-Chinese Zee 

Het VN-Zeerechtverdrag uit 1982 stelt vast dat kuststaten een Exclusieve 
Economische Zone (EEZ) mogen instellen die zich uitstrekt tot 200 mijl 
(371,2 kilometer) buiten de kust.  
China stelt dat het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee tot zijn EEZ 
behoort. De andere landen die grenzen aan deze zee zijn het daar echter 
niet mee eens. De onenigheid spitst zich met name toe op de Paracel 
eilanden en de Spratl(e)y eilanden. Toen China in 2014 bij die eerste 
eilandengroep een olieplatform bouwde, staken activisten in Vietnam 
Chinese bedrijven in brand. Vrijwel gelijktijdig maakten de Filipijnen 
bekend dat China in de Zuid-Chinese Zee een landingsbaan aanlegt. De 
komst van het Chinese boorplatform en de aanleg van de landingsbaan 
zorgen voor een nieuwe golf van onrust in Zuidoost-Azië.  
Uit vrees voor de toenemende macht van China hebben veel landen uit 
Zuidoost-Azië inmiddels banden aangeknoopt met de Verenigde Staten, 
die met hun marine permanent aanwezig zijn in de Zuid-Chinese Zee. 
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