Het oudst bekende vredesverdrag
Een vredesverdrag is een overeenkomst tussen twee of meer vijandige partijen (meestal
overheden of landen), waarmee een oorlog of ander gewapend conflict tussen deze
partijen officieel wordt beëindigd. Het is geen wapenstilstand, waarbij de betreffende
oorlog enkel voor (on)bepaalde tijd wordt onderbroken. Een vredesverdrag is bedoeld om
een oorlog definitief te beeindigen.
Een van de oudste vredesverdragen is die tussen de Hettieten en het Oude Egypte, welke
werd gesloten na de Slag bij Kadesh. De Slag bij Kadesh vond plaats bij Kadesh tussen de
legers van Egypte onder leiding van Ramses II (1290 – 1224 VJ) en de Hettitische
strijdmachten onder leiding van Muwatalli II en werd nabij de rivier de Orontes (Syrië)
uitgevochten in het jaar 1274 VJ.
De Slag bij Kadesh was de
militaire climax in de
spanning tussen het
Egyptische en het
Hettitische rijk, in een
conflict dat al jaren
sleepte. Beide machten
troffen elkaar in de
Ramses II in zijn strijdwagen
grensgebieden van hun rijken,
Hettieten
het huidige Syrië. De Hettieten waren naar Syrië afgezakt om Amurru, een voormalige
vazal die naar de Egyptische kant was overgelopen, terug onder Hettitisch gezag te
plaatsen. De Egyptenaren zelf deden er alles aan om de controle over hun nieuwe vazal te
behouden en rukten massaal uit om het land te beschermen. Het was waarschijnlijk de
grootste strijdwagenslag ooit, er werden ongeveer 5000 voertuigen ingezet.

Ramses II spreekt zijn officieren toe voor de slag van Kadesh

De Hettitische koning Muwatalli II plaatste zijn troepen achter de grote heuvel bij Kadesh.
Ramses II voelde zich veilig nabij Kadesh want hij dacht dat het Hettitische leger nog in
Aleppo zat, maar kwam de waarheid pas te weten toen zijn verkenners twee Hettitische
soldaten gevangennamen. Ramses zond onmiddellijk koeriers naar de Ptah- en Seth-divisie
(in het Egyptische leger kregen de divisies namen van goden), die zich aan de verkeerde
kant van de rivier Orontes bevonden en maande hen hem snel te hulp te komen. Maar
voordat Ramses zijn divisies bijeen kon krijgen, reden ongeveer 2000 strijdwagens van
Muwatalli's strijdmacht in op het centrum van de Ra- en Amon-divisie en sloegen aan het
plunderden in het Egyptische leger. De Hettieten, in hun overwinningsroes en afgeleid door

alle buit, werden op hun beurt echter overvallen door de toegesnelde Ptah- en Sethdivisie, die zodoende Ramses van de ondergang wisten te redden.
De Egyptenaren moesten nu terugtrekken. Ramses zelf kon ternauwernood ontsnappen aan
gevangenschap. Amurru, de voormalige vazal van de Hettieten schoot Egypte te hulp. Door
de gewonnen tijd konden de Egyptenaren zich hergroeperen en de strijdwagens van de
Hettieten bijna omsingelen, maar die slaagden erin om zich over de Orontes terug te
trekken en zich terug bij de rest van hun leger te voegen.
Beide kampen noemden deze slag een overwinning, maar Ramses' troepen hadden veruit
de meeste slachtoffers. Amurru werden door de Hettieten heringenomen. Dit verlies
zorgde voor een reeks van opstanden in het Egyptische Rijk, waardoor Ramses zich niet
meer op het grensconflict kon concentreren.
In 1259 VJ, in het 21ste jaar van de heerschappij van Ramses II, 15 jaar
na de slag, werd het eerste vredesverdrag ter wereld (voor zover
bekend) gesloten tussen Ramses II en Hattusili III (indirecte opvolger
van Muwatalli II).
Het verdrag is in 3 verschillende talen opgeschreven. Het Hettitisch,
Koptisch en Akkadisch. Het VN hoofdkwartier bewaart, nabij de zaal
van de veiligheidsraad, een zilveren replica van het verdrag in het
Hettitisch. Het originele zilveren tablet, wordt bewaard in het
Archeologisch museum van Istanbul.

