


inhoud
&

1 Inleiding

2 Theoretisch kader
2.1 Politieke betrekkingen
2.2 Ambassadoriale diplomatie
2.3 Bureaucratische beleidstradities

3 Onderzoeksmethode
3.1 Tijd
3.2 Data

4 De voorgeschiedenis: analyse van de Brits-joodse betrekkingen
4.1 Het Ottomaanse rijk
4.2 Het Britse mandaat

5. Moeizame kennismaking: eerste indrukken van een nieuwe staat, 1948-1954
5.1 De totstandkoming van de staat Israël
5.2 De Onafhankelijkheidsoorlog; Brits-Israëlische botsingen
5.3 De facto erkenning en installatie van ambassadeur A.K. Helm
5.4 De jure erkenning en het functioneren van Helm
5.5 Einde van de Jordaans-Israëlische onderhandelingen;

installatie van F.E. Evans
5.6 Evans’ ambassadeurschap; strategische samenwerking,

wapenleveranties en grensincidenten

6 Omgaan met Nasser: Ben-Gurion versus Eden, 1955-1956
6.1 Nicholls’ installatie, kennismaking en initiële gedachtevorming
6.2 Baghdad Pact, grensincidenten en Alpha Plan
6.3 De aanloop naar en het verloop van de Suez-crisis

7 Nieuwe verbondenheid: de koerswijziging van het Foreign Office, 1957-1958
7.1 Nicholls’ laatste initiatieven, januari/februari 1957 en Rundalls installatie
7.2 Brits-Israëlische confrontaties tijdens 1957
7.3 1958: van interventie naar Brits-Israëlische toenaderingen

8 Conclusie

9 Theoretisch postscriptum

Literatuur

Bronnen: digitaal

Bronnen: archivaal

Verantwoording figuren

Certificaten

pagina
&

4

7
7
13
20

24
24
26

28
28
35

46
46
48
54
62
66

71

80
80
84
91

98
98
104
112

122

127

129

135

136

140

141





H 1  | 4

1. Inleiding

Het zestigjarig bestaan van de staat Israel, dat dit jaar gevierd wordt, maakt bij al diegenen die het

land van dichtbij hebben kunnen zien ‘opgroeien’ ongetwijfeld veel emoties los. En de groep

mensen die kan beweren betrokken te zijn geweest bij het ‘leven’ van de staat Israel beperkt zich

niet alleen tot de bewoners van de regio; ‘Israel’ was een nieuwsonderwerp dat in de rest van de

wereld, onder verschillende lagen van de bevolking, met belangstelling werd gevolgd. De

televisierapportages, conferenties en discussiefora die naar aanleiding van het zestigjarig bestaan

van de staat Israel worden verzorgd, bewijzen dat ook vandaag de dag er nog geruime aandacht

uitgaat naar het onderwerp ‘Israel’. De Israëlische staat bevindt zich nog midden in een complexe

politieke situatie en aan uitspraken over zijn vooruitzichten op de lange termijn durven maar

weinig zich te wagen. Deze politieke onzekerheid gaat hand in hand met de academische

controverse over het concept ‘Israel’; de politieke en academische discussies over Israel lopen

door elkaar, waarbij de overvloed aan gegevens die over Israel voorhanden is wordt gebruikt om

heel verschillende betogen te onderbouwen. ‘Israel’ is daarmee een omstreden concept, en zijn

complexe geschiedenis is een grabbelton van feiten geworden. Niettemin wordt er in dit

onderzoek een poging gewaagd een stukje van de geschiedenis van de Israëlische staat te isoleren

en te illustreren vanuit een verrassende invalshoek.

De vraag is nu op welke manier wel een wenselijke bijdrage kan worden geleverd aan een

‘discussie zonder eind’ c.q. aan het verdiepen van een omstreden concept. Allereerst dient de

complexiteit van het Israëlische verhaal zijn weerslag te vinden in een onconventioneel en

uitgebreid theoretisch kader dat verschillende theoretische perspectieven combineert en

integreert. Dit theoretisch kader voorkomt dat het beantwoorden van een vraagstelling verzandt

in historische descriptie of dat één gangbare theoretische positie het beeld bepaalt. Door middel

van een verfijnd theoretisch kader kan complexiteit worden gereduceerd zonder te vervallen in

een eenzijdig theoretisch vertoog. Daarna is het zaak in de analyse het omstreden karakter van

het bestudeerde te temperen door een ‘derde perspectief’ de discussie in te brengen; dat van een

speler die de problematische aard van de discussie kent, doch niet schuwt om vanuit het eigen

belang een visie daarop te formuleren. Door zo ‘een ander’ aan het woord te laten, een speler die

in het verhaal van ‘Israël’ belangrijk is, maar geen hoofdrol opeist, kan het zo fluïde en volatiele

verhaal enigszins ankeren in andermans wateren.

Nu de wetenschapsfilosofische bezwaren die inherent zijn aan het onderwerp nader zijn

verklaard, kan de inhoud van dit onderzoek verder worden gespecificeerd. Het deel van het

concept ‘Israël’ dat in dit onderzoek van belang is, zijn de politieke betrekkingen van de moderne

staat Israël, zoals die in de periode 1948-1958 met Groot-Brittannië bestonden. Groot-Brittannië

levert dus het ‘derde perspectief’ op deze periode in Israëls bestaan. Daarbij gaat speciale

aandacht uit naar zijn ambassadeurs, zijnde niet alleen de ogen en oren, maar ook de mond van
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de Britse overheid. Internationale betrekkingen worden uiteindelijk namelijk gedragen door

personen en intermenselijk verkeer, zoals in het theoretisch kader zal worden toegelicht. Door

het derde perspectief onder te brengen bij die personen die midden in het internationale verkeer

staan, de ambassadeurs van Groot-Brittannië, wordt er, ironisch genoeg, een afstand tot de

internationale politiek gecreëerd die de nodige rust oplevert om haar weldoordacht te kunnen

benaderen. Gelijk aan de academicus die zich inspant een lastig onderwerp te bevatten, neemt de

ambassadeur die zich in een complexe situatie bevindt, de nodige maatregelen om distantie te

kunnen bewaren. Van de academicus wordt dit verlangd omwille van wetenschappelijke

integriteit, van de ambassadeur wordt dit verlangd omwille van ambtelijke onpartijdigheid. In

praktijk zullen beiden nooit ‘schone handen’ houden bij het verwerken en analyseren van hun

waarnemingen. Doch hier wordt het interessant om te zien waar de menselijke neiging niet

ongeroerd te blijven vandaan komt. En, zoals voor de historiograaf de beroering van historici

een bron van informatie blijkt over de tijden waarin zij schrijven, is voor de

historicus/politicoloog de beroering van ambassadeurs een bron van informatie over de

internationale betrekkingen waar zij zich midden in bevinden.

Hiermee is tentatief aangegeven in welke richting dit onderzoek zich ontwikkelt. Het is

belangrijk te benadrukken dat de vragen waarmee dit zich bezighoudt niet alleen theoretisch

verantwoord zijn ingebed, maar ook relevante informatie opleveren. Wat levert het ‘derde

perspectief’ van Groot-Brittannië en haar ambassadeurs namelijk op, als daarmee geen nieuwe

inzichten ontstaan? Het betrekken van Groot-Brittannië bij het concept ‘Israël’ is niet bijzonder,

gezien haar betrokkenheid bij de ontstaansgeschiedenis van de moderne staat Israël. De precieze

verwikkelingen van de mandaatperiode zijn uitgebreid in kaart gebracht en het gedrag van de

Britse mandataris is reeds uitvoerig besproken.1 Maar ook nog voor het mandaat was Groot-

Brittannië al danig diplomatiek betrokken. In 1838 was Groot-Brittannië de eerste Westerse

macht die, met de aanstelling van consul William Young, een diplomatieke vertegenwoordiging

in Jeruzalem vestigde.2 De reden hiervoor wordt gezocht in een opleving van het Bijbelse ideaal

de joden naar het Heilige Land te doen terugkeren, om aldaar, na bekering, de wederkomst van

de Messias te bewerkstelligen.3 De verhouding die in 1838 is ontstaan is zich tot aan 1948 verder

blijven ontwikkelen, voerend langs episodes als de Balfour Declaratie, joodse immigratie naar het

mandaatgebied en het mandaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat na het ontstaan van de

staat Israël deze geschiedenis is vergeten, is uiteraard onwaarschijnlijk. In hoeverre deze

doorwerkte in de periode na 1948 is echter weinig onderzocht. De nieuwe machtsverhoudingen

na de Tweede Wereldoorlog maakten dat Groot-Brittannië minder aandacht ontving dan de

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Zowel de lange historie die Israël en Groot-Brittannië

1 Zie T. Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate (New York: Henry Holt &
Company, 2001).
2 M. Vereté, ‘Why Was a British Consulate Established in Jerusalem?’ The English Historical Review 85(1970):
316-345.
3 Y. Perry, British Mission to the Jews in Nineteenth-Century Palestine (London: Routledge, 2003).
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hebben, als de minder prominente rol van Groot-Brittannië op het wereldtoneel sinds de

Tweede Wereldoorlog en in Israël sinds 1948, creëren voor dit onderzoek grote kansen op het

verkrijgen van nieuwe inzichten. Samen zorgen beide gegevens er namelijk voor dat de

bijzondere dynamiek van deze interstatelijke relatie in kaart wordt gebracht, waarbij een oude en

interessante speler vanuit een nieuwe internationale positie nieuwe perspectieven vormt op Israël

tijdens de eerste, zo turbulente jaren na 1948. Wanneer oude trauma’s dan wel blijde

herinneringen samenkomen met nieuwe machtsrelaties en nieuwe internationale actualiteiten

ontstaat een interessante en relevante avenue voor onderzoek.

 Met het onderkennen van de rol van de ambassadeur als uniek en belangrijk vehikel van

de internationale betrekkingen, en het vaststellen van het belang van de naoorlogse Brits-

Israëlische betrekkingen, komt men tot de vraag die dit onderzoek leidt; ‘Op welke wijze hebben

de ambassadeurs van Groot-Brittannië in Israël in de periode 1948-1958 vorm gegeven aan de

politieke betrekkingen tussen deze twee staten?’. Binnen deze vraag wijst het werkwoord

‘vormgeven’ naar de intellectuele discretionaire ruimte die in dit onderzoek voor het verkennen

en analyseren van nieuwe gegevens wordt benut. ‘Vormgeven’ kan namelijk op velerlei wijzen

gebeuren, en is daarbij een deel van een proces dat antecedenten en consequenties heeft; er gaat

iets aan vooraf, en het leidt tot een bepaalde uitkomst. In dit onderzoek is elk nieuw hoofdstuk

een nieuwe stap in het begrijpen van de ‘vormgeving’ die aan de gang is geweest in deze

belangrijke periode, tussen deze twee spelers. Hierbij wordt van een klassieke opzet gebruik

gemaakt, die van vraag naar resultaat leidt. Allereerst wordt het genoemde theoretische kader

uiteengezet, waarbij elk component wordt toegelicht. Daarop volgt een uitleg van de methode en

de data die zijn benut voor de analyse. Binnen het analytisch deel wordt de betreffende periode

chronologisch doorgenomen, terwijl we ‘aan de hand van’ de ambassadeurs meelopen langs de

gebeurtenissen die de Brits-Israëlische betrekkingen tekenden. Ten slotte worden de resultaten

die de analyse heeft voortgebracht samengevat en geëvalueerd. Hierbij zal het gedrag van elke

Britse ambassadeur worden getypeerd; het wordt daarmee duidelijk met welke instelling deze

diplomatieke sleutelpersonen hun functie hebben geïnterpreteerd. Zodoende kan er een nieuw

klein stukje van het verhaal van ‘Israël’ worden ingekleurd, en is er een basis voor nieuwe

academische discussie. Het beste resultaat is behaald als hierbij niet te zeer de precieze kleuring

ter discussie staat; dit onderzoek kan niet veel toevoegen aan de verhitte strijd om het omstreden

concept ‘Israël’. De toegevoegde waarde ervan ligt veeleer in het specificeren van de dagelijkse

diplomatieke praktijk die de internationale achtergrond van het Israëlische verhaal heeft

gevormd.

H
2

|
T

heoretisch K
ader

>



H 2  | 7

2. Theoretisch kader

2.1 Politieke betrekkingen

Bij gratie van de huidige verdeling van arbeid binnen de wetenschap bestaat er zoiets als

‘internationale betrekkingen’, en zoiets als ‘politieke wetenschappen’. Hoewel zij naast elkaar

kunnen bestaan, en ieder voor zich hoogwaardig wetenschappelijke producten kunnen afleveren,

blijft deze verdeling van arbeid betwistbaar. Het ontstaan van specialisering en zelfs ‘verzuiling’

binnen het wetenschappelijk bedrijf is een fenomeen dat belangrijke sociale aspecten bezit; het

afbakenen van het eigen onderzoeksveld ten opzichte van dat van andere is een intermenselijk

proces dat elke onderzoeker mede vormgeeft. Echter, het naast elkaar bestaan van verschillende

onderzoeksvelden binnen de ontstane arbeidsdeling is geen indicatie voor hun ordening binnen

de taxonomie der kennis. Zoals natuurkunde en scheikunde in praktijk nevengeschikt zijn als

wetenschappelijke disciplines, zullen zowel natuurkundigen als scheikundigen bekennen dat de

scheikunde in wezen een specifiek deel van de natuurkunde beslaat. Zodra de natuurkundige

‘theorie van alles’ is gevonden, zal hiermee ook de scheikunde zijn ‘uitgetheoretiseerd’. De

verhouding tussen de disciplines der internationale betrekkingen en politieke wetenschappen zou

ook volgens een dergelijk inzicht kunnen worden omschreven; internationale betrekkingen en

politieke wetenschappen bestaan naast elkaar, doch in de taxonomie der kennis zijn de

internationale betrekkingen ondergeschikt aan de politieke wetenschappen; zij beschrijven een

deel van dat grotere geheel. Het eigenaardige is, dat een dergelijke omschrijving op een minder

grote consensus zal kunnen rekenen dan die tussen natuurkundigen en scheikundigen bestaat

over de verhouding tussen hun wetenschappelijke disciplines. De voornaamste reden hiervoor

kan worden gevonden in het verschil tussen de natuurwetenschappen en de sociale

wetenschappen. Waar beide wetenschappen zijn in hun zoektocht naar wetmatigheden, en de

eerstgenoemde deze uitdrukt in symbolen, die staan voor kwantitatieve grootheden, drukt de

laatstgenoemde zich uit in woorden, die staan voor kwalitatieve verschillen. De reden voor

onenigheid in de sociale wetenschappen is dus te reduceren tot onenigheid over de inhoud en

definities van woorden. Waar de logisch positivisten aan het begin van de twintigste eeuw

hebben geprobeerd de taal te ‘zuiveren’ van woorden die tot onenigheid kunnen leiden, is heden

ten dage linguïstische onenigheid een belangrijke hoeksteen van het sociaal-wetenschappelijk

debat. De uitleg en definiëring van de begrippen van dit theoretisch kader doen de sociale

wetenschap dan ook eer aan door de gebruikelijke uitleg van begrippen te betwisten, evenals de

disciplinaire ‘verzuiling’ die zij belichamen.

Voor de geoefende semanticus met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond, is het

alleszins mogelijk de begrippen ‘internationale betrekkingen’ en ‘politieke wetenschappen’ als

synoniemen te zien voor respectievelijk ‘intranationale betrekkingen’ en ‘interstatelijke politiek’.

Waarom hadden de genoemde disciplines ook deze titels kunnen aannemen? Hiervoor moet
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worden stilgestaan bij de begrippen ‘staat’ en ‘natie’. Laatstgenoemde laat zich in sociaal-

wetenschappelijke basisteksten grofweg definiëren als “a human group conscious of forming a

community, sharing a common culture, attached to a clearly demarcated territory, having a

common past and a common project for the future and claiming the right to rule itself.”1 Nu een

dergelijke groep mensen zichzelf wil besturen, moet hier een vorm voor worden gevonden. De

vorm van zelfbestuur die men verkiest, is echter geen deel van het begrip ‘natie’. Het begrip

‘internationaal’ is dus in meest letterlijke zin te vertalen als ‘tussen naties’. Een serie

ontmoetingen tussen leden van de Chinese en Mongoolse naties ten tijde van de Mongoolse

overheersing van het Keizerrijk China (1279-1368) kan dus als ‘internationaal’ worden

aangemerkt, evenals dat het geval zou zijn bij ontmoetingen tussen leden van de Bourgondische

en Normandische naties uit het Europa van die tijd. Het essentiële begrip dat een dergelijke

naamgeving tegen de intuïtie in doet gaan, hangt samen met de vorm van zelfbestuur die deze

naties kiezen. Zowel in China als in Europa was het keizerrijk, gebaseerd op een feodale

structuur, als organisatievorm in de genoemde periode dominant. Het sleutelbegrip dat in deze

tijd nog geen belichaming kende, is de ‘staat’. Wanneer een natie zichzelf bestuurt door middel

van de ‘staat’, betekent dit in praktijk een verandering van opvatting over het karakter van

‘internationaal’. Wanneer de ‘staat’ wordt opgevat als “a political community formed by a

territorial population which is subject to one government.”2, worden ontmoetingen tussen leden

van een ideaaltypische ‘natiestaat’ en naties van buiten die staat gekarakteriseerd door het

overschrijden van de staatsgrenzen. Het ontstaan van een wereld waarin de meeste naties zichzelf

als een staat besturen is een historisch unieke episode die met de komst van de negentiende eeuw

volop is ingezet en nog steeds het beeld bepaalt. Het is in deze context dat ‘internationaal’ in

praktijk dezelfde inhoud heeft gekregen als ‘interstatelijk’; het verkeer tussen naties valt vaak

samen met het verkeer tussen staten. En ondanks de recentelijke groei van het aantal mondiale

en transnationale processen, is het te beargumenteren dat het primaat van de politiek bij de staat

blijft liggen, net zoals dat aan het eind van de negentiende eeuw het geval was.3

Het begripsmatige probleem dat resteert, betreft het contrast tussen ‘betrekkingen’ en

‘politiek’. Dat laatste begrip klinkt ‘harder’ dan het eerste, in de zin dat het minder vrijblijvend

aandoet; ‘betrekkingen’ lijken een minder permanent, geïnstitutionaliseerd karakter te hebben.

Deze eerste indruk komt voort uit de latente aanwezigheid van het begrip ‘staat’ in het begrip

‘politiek’. Volgens een gangbare benadering van het begrip ‘politiek’, de domeinbenadering,

bevindt ‘politiek’ zich uitsluitend binnen het domein van de staat.4 ‘Politiek’ kan men dus niet

vinden in de relaties tussen ouders en kinderen, of tussen dokter en patiënt (de zogenoemde

1 M. Guibernau, Nations Without States: Political Communities in a Global Age (Cambridge and Malden:
Polity, 1999) 14.
2 R. Hague & M. Harrop, Comparative Government and Politics (Hampshire: Palgrave, 2004) 7.
3 H.M. Schwartz, ‘Globalization: The Long View,’ in Political Economy and the Changing Global Order, eds.
R. Stubbs & G. Underhill (Don Mills: Oxford University Press, 2005): 51-63.
4 C. Van der Eijk, De kern van de politiek (Amsterdam: Het Spinhuis, 2001) 6.
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aspectbenadering). Wanneer ‘politiek’ wordt opgevat als betreffende “het leven van de staat”5, is

bevestigd dat de staat een vast ingrediënt is van politiek, is het begrip ‘politiek’ gericht toe te

passen en tevens het contrast met ‘betrekkingen’ sterk. ‘Betrekkingen’ zijn namelijk die

verbanden die worden gevormd tussen velerlei domeinen, die van de staat of die van andere

maatschappelijke velden.

Wanneer men nu het begrip ‘internationale betrekkingen’ nogmaals beschouwt, wordt

snel duidelijk dat het is opgebouwd uit twee begrippen die beiden nogal losjes met de staat van

doen hebben. ‘Internationaal’ zou namelijk scherper worden omschreven door ‘interstatelijk’, en

‘betrekkingen’ zou alleen de staat kunnen betreffen wanneer dit wordt vervangen door ‘politiek’.

‘Interstatelijke politiek’ is echter dubbelop. Vandaar dat in dit onderzoek de term ‘politieke

betrekkingen’ wordt gehanteerd om te wijzen op “de stand van de verhouding tussen verschillende

staten”. Hiermee wordt benadrukt dat het verkeer tussen staten is dat wordt bestudeerd, en niet

het (veel omvangrijkere) verkeer tussen naties, en dat zij dus de actor is die de betrekkingen van

een bepaalde kwaliteit voorziet; de betrekkingen kunnen vele, kwalitatief verschillende, posities

innemen binnen een multidimensionale ruimte; zij zijn meer dan ‘goed’ of ‘slecht’. Om de

redenering die hier plaatsvindt af te ronden, kan met bovenstaand begrippenapparaat ook

worden verklaard waarom ‘politieke wetenschappen’ zich kunnen laten vertalen tot

‘intranationale betrekkingen’. Als ‘politieke wetenschappen’ namelijk de ‘politiek’ betreffen, en

deze een activiteit is die aan de staat is gelieerd, en daarmee, in de huidige tijd, aan de natie,

kunnen politieke wetenschappen worden opgevat als het bestuderen van “het proces van

articulatie van maatschappelijke tegenstellingen op het niveau van de staat.”6 De betrekkingen

binnen de natie leiden dus tot debat op het niveau van de staat; dit is wat de politieke

wetenschappen volgens deze begripsuitleg zouden bestuderen.

Nu in dit onderzoek bij voorkeur over politieke betrekkingen wordt gesproken, is de

volgende vraag waardoor deze betrekkingen nu precies worden bepaald. De verschillende

perspectieven die zich onder de leer der internationale betrekkingen hebben geschaard, en zich

hebben geïnstitutionaliseerd tot vaste punten van referentie voor alle belangstellenden, hebben

een eigen antwoord op de genoemde vraag. Uiteraard moet ervoor worden gewaakt de

verschillende perspectieven als monolieten op te vatten, maar eerder als scholen, waarin

verschillend wordt gedacht, doch bepaalde uitgangspunten voor samenhang zorgen. De school

van het liberalisme stelt dat de stand van de verhouding tussen verschillende staten uiteindelijk

zal worden gedicteerd door verlichte ideeën over het eigenbelang; overleg, compromis en

coöperatie ontstaan vanuit de wil het gezamenlijk nut te maximaliseren. De menselijke ratio,

binnen de context van de vooruitgang en moderniteit, verlangt uiteindelijk een wereldorde die

gekenmerkt wordt door harmonieuze politieke betrekkingen. En zolang een dergelijke

5 J. Barents, De Wetenschap der Politiek. Een Terreinverkenning. (’s-Gravenhage: Stols, 1952) 18.
6 M. Fennema, ‘Tussen vierde en vijfde Macht.’ in Het Politicologen-debat: wat is Politiek?, eds. M. Fennema
& R. van der Wouden (Amsterdam: Van Gennep, 1982): 17-34, 25.
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wereldorde nog niet gerealiseerd is, worden de politieke betrekkingen er naartoe geleid. Dit kan

gebeuren door groeiende transnationale netwerkvorming en communicatie (sociologisch

liberalisme), onderlinge (economische) afhankelijkheden (interdependentie-liberalisme),

organisaties op het wereldtoneel (institutioneel liberalisme) en de proliferatie van de liberaal-

democratische staatsinrichting (republikeins liberalisme).7 De school van het realisme stelt hier

tegenover dat politieke betrekkingen in de eerste plaats worden gevormd door botsende

belangen en de machtsstrijd die daaraan ten grondslag ligt. Politieke betrekkingen zijn uiteindelijk

een afgeleide van het eigenbelang van de spelers, die allen hun eigen veiligheid en overleving

voorop stellen. Tenslotte, de ‘grote drie’ completerend, is er nog de school van de

structuralistische politieke economie. Deze stelt dat politieke betrekkingen zich voegen naar

economische verhoudingen. De wijze van productie die het economisch leven bepaalt, zorgt

voor een bepaalde wereldwijde verdeling van welvaart, waarvan de politieke betrekkingen een

afspiegeling zijn.

De drie genoemde perspectieven bevinden zich in voortdurende discussie met elkaar. Dit

leidt bij de betreffende academici tot aanpassen en verfijnen, tot ingraven en overlopen. De

conflicterende beschouwingen kunnen elkaar echter niet te dicht naderen. Essentiële ideeën

komen dan in het geding, zoals bijvoorbeeld die over de menselijke natuur. Het ontologische

gegeven van de menselijke natuur als geneigd tot het goede, geneigd tot het kwade, en enkele

gradaties daarin, is niet te modificeren. De meest verfrissende gedachtesprong die kan worden

gemaakt bij het aanschouwen van deze ontologische incompatibiliteit en de discussie die zij

voortbrengt, bevindt zich in het inzicht dat in de praktijk van de politieke betrekkingen dergelijke

onderling botsende vertrekpunten ook bestaan. Wanneer staatshoofden in deze een realpolitik dan

wel een soft power aanpak kiezen, praat men echter al snel niet meer over ontologieën, maar over

normen. Ja, het wereldtoneel is juist de plek waar verschillende visies van machtspolitiek en

wereldorde botsen. Waar aanhangers van het liberalisme machtspolitiek gedreven politici aan het

werk zien, zien zij die liever niet; deze politici zijn een historische aberratie of, naar men hoopt,

in ieder geval een uitstervend soort. De realist gelooft politici die over een liberale wereldorde

praten niet; zij spelen slechts ‘de vos’ uit Machiavelli’s Il Principe.8 Structuralisten zullen van

liberale politici in Derde Wereldlanden zeggen dat zij, bedwelmd door geld en macht, een

systeem verdedigen dat de eigen bevolking beknelt. Deze drie perspectieven geven allemaal te

weinig ruimte aan het idee dat de politici op het wereldtoneel vanuit een eigen normatief kader

politieke betrekkingen onderhouden. Er wordt aan voorbijgegaan dat zij zelfstandig kunnen

handelen en niet louter speelballen zijn van gepredetermineerde patronen in de

wereldgeschiedenis. Anderzijds geeft het idee dat politieke betrekkingen uiteindelijk worden

gedragen door individuen met een eigen samenstel van normen veel ruimte voor het stellen van

7 R. Jackson & G. Sørensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches (New York:
Oxford University Press, 2003) 105.
8 N. Machiavelli, Il Principe (Rome: Rizzoli - RCS Libri, [1513] 1997 edn.)
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nieuwe vragen; vragen die de ‘grote drie’ niet zelfstandig zouden kunnen stellen. Het bestuderen

van de normen die aan het handelen van politici ten grondslag liggen, waarbij niet alleen wordt

gesteld dat de betreffende politici zich oprecht van een normatieve kijk voorzien, maar ook dat

zij deze zodanig in hun handelen door laten klinken dat die normen hun uitwerking vinden op

het wereldtoneel, is in zijn eigen recht een waardevolle bezigheid. De perceptie van politieke

betrekkingen als een, in de eerste plaats, menselijke activiteit, geeft ruimte aan het eerder

genoemde idee over normatief handelen, evenals aan andere ideeën over het wereldtoneel zelf,

over oorlog, diplomatie en recht. Het is deze ruimte, waar politieke betrekkingen in hun eigen

termen kunnen worden beschouwd, die dit onderzoek zich aanmeet. Het is de ruimte die de

Engelse School der internationale betrekkingen biedt.

De Engelse School der internationale betrekkingen is ontstaan uit de samenkomst van

het gedachtegoed dat in verschillende Britse instituten is geformuleerd; aan de London School of

Economics en Cambridge University vanaf de jaren 1950 en vanaf de jaren 1960 door de British

Committee on the Theory of International Politics. Het ‘Britse’ aan de school wordt door

‘medeoprichters’ Herbert Butterfield en Martin Wight als volgt gekarakteriseerd: “The British

have probably been more concerned with the historical than the contemporary, with the

normative than the scientific, with the philosophical than the methodological, with principles

than policy.”9 Dit ‘vrije’ Britse denken heeft geleidelijk aan academici van ‘buiten’ aangetrokken.

Met de bijdragen van de Australische Hedley Bull, en zijn The Anarchical Society: A Study of World

Order10, is de eerste fase van ontwikkeling van de school afgerond. De belangrijkste fundamenten

waren gelegd. Na een periode relatieve kalmte is sinds het einde van de Koude Oorlog de

aandacht voor de Engelse School weer opgeleefd.11 Dit is gepaard gegaan met nieuwe debatten

over zaken als de theorie en praktijk van humanitaire interventie. Vandaag de dag is de Engelse

School nog steeds niet de meest gangbare, maar zij kan inmiddels niet meer bij toonaangevende

academici, op congressen en binnen academische vakverenigingen ongenoemd blijven.12 De

beginselen van de Engelse School bieden een legitiem en weldoordacht alternatief, een alternatief

dat in dit onderzoek graag wordt aangegrepen.

Welke ontologische positie neemt de Engelse School nu precies in? Als eerste stelt de

Engelse School dat het wereldtoneel geen moreel vacuüm is waar het recht van de sterkste staat

geldt. Evenmin is het de plek waar individuen en transnationale actoren met een

overeenkomende identiteit de belangrijkste beslissingen nemen. Wat men wel als het

wereldtoneel kan opvatten is die plek waar zich een internationale gemeenschap (‘international

9 H. Butterfield & M. Wight (eds.), Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics
(London: George Allen and Unwin Ltd., 1966) 12.
10 H. Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (New York: Columbia University Press,
1977, 1995).
11 B. Buzan, ‘An English School Perspective on “What Kind of World Order?”’ Cooperation and Conflict
41(2006): 364-369.
12 R. Little & J. Williams (eds.), The Anarchical Society in a Globalised World (Basingstoke: Palgrave, 2006);
A. Linklater & H. Suganami, The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
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society’) bevindt. Een internationale gemeenschap kenmerkt zich enerzijds door anarchie. Dat wil

zeggen dat zij bestaat uit onafhankelijke staten die geen hogere autoriteit hoeven te dulden.

Anderzijds zijn deze staten zich er van bewust dat zij gedeelde belangen en waarden hebben, en

daarom een gemeenschap vormen met eigen regels en instituties.13 Het concept ‘internationale

gemeenschap’ geeft hiermee precies ruimte aan het concept van ‘politieke betrekkingen’.

Politieke betrekkingen betreffen namelijk staten als primaire eenheden, en geen transnationale

entiteiten. Eveneens staan politieke betrekkingen voor ‘verhoudingen’. Een dergelijke

verhouding verandert niet bij elke politieke opportuniteit, maar kent een bepaalde duurzaamheid.

Deze duurzaamheid wordt gestaafd door de gemeenschap waarin de betreffende staten zich

bevinden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de politieke betrekkingen tussen staten door een

‘verlichte’ gemeenschap naar permanente vrede worden geleid; de interesse van de Engelse

School ligt juist in de normatieve vorm die de gemeenschap aanneemt; hoe wordt er invulling

gegeven aan instituties als het internationaal recht, de internationale machtsbalans, oorlog en

diplomatie? De internationale gemeenschap die bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-

Unie ten tijde van de Koude Oorlog was bijvoorbeeld lange tijd gekleurd door een tit-for-tat

systeem waarin de bestaande instituties niet veel meer toelieten dan calculaties over de volgende

stap die de ander ging maken. Het is de veelvormigheid van de internationale gemeenschap, door

tijd en ruimte, die de historische interesse van de Engelse School wekt.

Hierna stelt de Engelse School dat binnen de genoemde instituties elk verhaal belangrijk

is. Diegenen die de externe relaties van de staat hoeden, bevinden zich in een bezigheid die

vraagt om specifieke vaardigheden en kundes. Na hun toetreding tot het exclusieve gilde van de

vertegenwoordigers van de staat, doen zij ervaringen op die helpen de specifieke dynamiek van

hun werk te begrijpen. Hun unieke leefwereld dient begrepen te worden om uitspraken te

kunnen doen over de keuzes die ze maken. En het is precies die leefwereld waar verschillende

normatieve ‘pakketten’ worden gevraagd en aangeboden. De ideeën van Hobbes, Grotius en

Kant, van Thucydides, Locke en Marx vinden bij verschillende politici, diplomaten en militairen

verschillend weerklank. En nu eens zijn bepaalde ideeën in bepaalde kringen en tijden meer in

zwang, en dan eens andere. Ze zijn echter altijd in dialoog. De gemeenschap van staten

ondergaat telkens verandering; de normatieve oriëntaties die worden geproduceerd en

gereproduceerd door haar ‘agenten’ zijn fluïde. De praktijk van de politieke betrekkingen levert

verhalen op als die van Guicciardini, Richelieu en Callières tot Satow en Kissinger. In het

belangwekkende boek van laatsgenoemde, Diplomacy14, beschrijft hij zijn bewondering voor

Theodore Roosevelt en Woodrow Wilson. Beide presidenten brachten een eigen visie op de

vorm die de internationale gemeenschap diende aan te nemen, en Kissinger respecteert hun

staatsmanschap. In laatste instantie, echter, voelt hij zich normatief verbonden met Roosevelt, en

13 Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 13.
14 H. Kissinger, Diplomacy (New York: Simon and Schuster, 1994).
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niet met Wilson. Dit is een illustratie van de manier waarop normatieve patronen veranderen, en

de verschillende ‘staatslieden’ aanspreken. Zij zetten het debat voort, en vormen mede de

internationale gemeenschap.

Nu duidelijk is dat de Engelse School politieke betrekkingen in de context ziet van een

internationale gemeenschap die wordt voortgestuwd door het normatief geïnspireerd handelen

van zijn functionarissen, kan een volgende stap worden genomen. Nu de Engelse School stelt dat

politieke betrekkingen een product zijn van de internationale gemeenschap, die op haar beurt een

product is van de normen en praktijken die erbinnen door een specifieke groep individuen

worden gecultiveerd, is de meest grove theoretische positiebepaling achter de rug. Dat de

positiebepaling die de Engelse School verschaft zo grof is, is haar door critici ook wel verweten.

Het verder theoretisch preciseren van haar beginselen is volgens hen nog onvoldoende gebeurd

gedurende haar ontwikkeling in de afgelopen decennia; zij is nog niet de theoretische evenknie

van bijvoorbeeld het realisme.15 Hier valt tegen in te brengen dat het juist een grote

verworvenheid is van de Engelse School dat zij de geschiedenis zelf een deel van het plaatje laat

inkleuren. De zwakke “deductieve logica” die de Engelse School heeft16, biedt een kans op het

bouwen van nieuwe stukjes theorie op basis van nieuw empirisch materiaal, of het ‘lenen’ van

andere theorieën bij het begrijpen van de eigenaardige instituties die deel zijn van de

internationale gemeenschap; onder andere het internationaal recht, de internationale

machtsbalans, oorlog en diplomatie. Het is de laatstgenoemde institutie die in dit onderzoek

specifiek wordt geadresseerd. En, met het grondwerk van de Engelse School in het achterhoofd,

kan zij nauwlettend in theorie worden gevat.

2.2 Ambassadoriale diplomatie

Diplomatie is een menselijke praktijk met een rijke historie. Zo rijk, dat de

geïnteresseerde academici een kring van ‘diplomatieke historici’ op hebben kunnen zetten, met

een eigen wetenschappelijk tijdschrift.17 Hoewel het kennen van de diplomatieke historie hier

geen doel is, is haar globale ontwikkeling instructief bij het komen tot theoretisch inzicht.

Uiteraard wordt er verschillend gedacht over het precieze temporele verloop van de ontwikkeling

der diplomatie; deze is te beschouwen als evolutionair18, revolutionair19, of paradigmatisch20, of

een tussenvorm van deze. Een zo fijne duiding is in dit geval echter niet vereist.

15 D.C. Copeland, ‘A Realist critique of the English School,’ Review of International Studies 29 (2003): 427–
441.
16 Idem, 441.
17 C. Elman & M.F. Elman, ‘Diplomatic History and International Relations: Respecting Difference and
Crossing Boundaries,’ International Security 22 (1997): 5-21.
18 R.P. Barston, Modern Diplomacy (Upper Saddle River: Pearson Education, 2006) 4.
19 H. Nicolson, ‘Diplomacy: Then and Now,’ Foreign Affairs 40 (1961): 39-50.
20 J. Der Derian, On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement (New York: Basil Blackwell, 1987).
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Diplomatie ‘begon’ met het inzicht, gevormd in de meest vroege menselijke

gemeenschappen, dat “It was better to hear the messenger than to eat the messenger.”21 De

bescherming die de boodschapper vanaf dat moment kreeg geboden, maakte hem tot subject van

een vorm van gewoonterecht dat tussen politieke entiteiten ontstond. En, met het ontstaan en

gebruik van het schrift werd het tekstuele element van de diplomatie snel van belang. Met een

geschreven historie die teruggaat tot de Oudegyptische Tell-el-Amarna-correspondentie is het

niet verwonderlijk dat de etymologie van ‘diplomatie’ uitkomt bij het Griekse

(‘diploun’); ‘de dubbelvouw’, die door herauten werd gebruikt om documenten te

beschermen.22 In de Middeleeuwen droegen pauselijke legaten, de missi, een staf bij zich op hun

reizen; er werden documenten in opgeborgen, en zij gaven blijk van diplomatieke status.23 Met de

komst van de Italiaanse Renaissance en haar systeem van stadsstaten, zou een nieuwe

diplomatieke institutie worden geïntroduceerd; de resident embassies, de vestiging van ambassades

maakte permanente diplomatieke vertegenwoordiging in andere staten mogelijk. Deze nieuwe

institutie is zo belangrijk omdat zij een praktijk behelst die aansluit bij een nieuwe, ons zeer

bekende, wereldlijke politieke ordening.

Met het uiteenvallen van de societas Christiana en de beknotting van de autoriteit van Paus

en Keizer kon een nieuw idee het diplomatieke systeem inspireren; dat van de raison d’état. Het is

was de Franse absolute staat die ‘de ambassade’ verder verspreidde, haar vestigend in alle

Europese hoofdsteden. Het was Richelieu die het eerste ministerie van Buitenlandse Zaken

opende in 1626, en zijn ambassadeurs overal liet zetelen, inziende “the necessity for international

relations to be conducted continuously.”24 Het ontstaan van een systeem van staten, en de

bijbehorende nieuwe diplomatieke praktijk, die autoriteit verleent aan ambassade en

ambassadeur, kan conceptueel gezien uiteraard niet worden genegeerd. Het heeft James Der

Derian ertoe gebracht het als een paradigmaverschuiving van ‘proto-diplomatie’ naar ‘diplomatie’

te beschrijven. Vanuit zijn perceptie van diplomatie, als “mediator of estrangement between

human collectives”25, is het nieuwe paradigma ‘diplomatie’ te karakteriseren als bemiddelaar van

de nieuwe wederzijdse vervreemding tussen staten; nu zij niet meer geestelijk noch wereldlijk

verbonden zijn, is ‘diplomatie’ het ‘seculiere’ antwoord, met ambassades als de praktische

belichaming daarvan.26 Christian Reus-Smit conceptualiseert de nieuwe situatie als ‘oude

diplomatie’, dat wil zeggen, als de ‘oervorm’ van de latere diplomatie.27 De nieuwe orde, waarin

21 K. Hamilton & R. Langhorn, The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration (London
and New York: Routledge, 1995) 7.
22 I.B. Neumann, ‘The English School on Diplomacy,’ in Discussion Papers in Diplomacy, ed. J. Melissen (The
Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2002): 1-28, 24.
23 Der Derian, On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement, 74.
24 Hamilton & Langhorn, The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration, 72.
25 Neumann, ‘The English School on Diplomacy,’ 18.
26 J. Huysmans, ‘James Der Derian: the unbearable lightness of theory,’ in The Future of International
Relations: Masters in the Making?, eds. I.B. Neumann & O. Wæver (London: Routledge, 1997): 337-355, 346.
27 C. Reus-Smit, The Moral Purpose of the State. Culture, Social Identity and Institutional Rationality in
International Relations (Princeton: Princeton University Press, 1999).
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niet de Paus, maar vooraleerst Frankrijk zich het dichtst bij God bevindt, waarna andere

Christelijke staten volgen, is voor Reus-Smit de voedingsbodem voor deze oervorm. Wat daaraan

opmerkelijk is, is dat ook deze conceptualisering ‘diplomatie’ als het ware laat ‘beginnen’ bij de

definitieve consolidatie van het systeem van staten. Het geeft aan hoezeer ‘diplomatie’ met de

staat verbonden is, en daarmee, met ‘politieke betrekkingen’. Het verwordt hiermee, om de

bekende Britse diplomaat Harold Nicolson te parafraseren, tot de ‘praktijk’ van de politieke

betrekkingen.28

De ontwikkeling van de diplomatie in de twintigste eeuw verdient aparte vermelding.

Allereerst bracht deze eeuw verschillende technologische veranderingen die de praktijk van de

diplomatie veranderden. De introductie van de telegraaf in de negentiende eeuw maakte nieuwe

vormen van communicatie mogelijk. Volgens David Nickles was de verhoogde omloopsnelheid

van informatie die de telegraaf bood in eerste instantie een bedreiging voor de diplomaat, die

eerder nog gemachtigd leek zelfstandig op ontstane situaties te reageren, en nu meer ruggespraak

moest dulden.29 De traagheid van het telegraafverkeer in de negentiende eeuw gaf echter nog

genoeg ruimte voor contemplatie, terwijl de grootschalige proliferatie van ‘snel’ telegraafverkeer

in het begin van de twintigste eeuw echt aanving. Het Zimmermanntelegram van 1917, een

bericht aan de Duitse ambassadeurs in de Verenigde Staten en Mexico, dat na onderschepping

door Groot-Brittannië Amerikaanse deelname in de Eerste Wereldoorlog dichterbij bracht, is een

aardige illustratie van het belang van de telegraaf in de politieke betrekkingen van die tijd. De

komst van wereldwijd geïntegreerde telecommunicatienetwerken, die vervolgens ook digitaal

computerverkeer hebben toegelaten, levert de technologische achtergrond van de diplomatie van

vandaag. Telefonisch verkeer, e-mail en videoconferencing zijn belangrijke kanalen geworden voor

diplomatieke communicatie. En hoewel Geoff Berridge speculeert over de wijze waarop

dergelijke mogelijkheden het directe contact tussen ministeries van Buitenlandse Zaken kan

vergroten, en daarmee de rol van ambassades kan verkleinen, geeft hij ook toe dat de ambassade

de onbetwiste kern van het alledaagse diplomatieke verkeer blijft.30

Een laatste noemenswaardige ontwikkeling is de komst van de televisie. Hoewel

uitzendingen van publieke vergaderingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nog

geen groot publiek trokken in de jaren 1950, zou de verspreiding van het televisietoestel en de

vergrote journalistieke mogelijkheden die dit bood vanaf de jaren 1960 diplomaten dwingen met

dit nieuwe medium om te kunnen gaan, en verantwoording af te leggen op het scherm.31 Het was

Harold Nicolson die al bij eerstgenoemde vergaderingen sprak van een “circus atmosphere

encompassing these momentous deliberations”32, en daarmee de televisie-uitzending de schuld

28 H. Nicolson, ‘Modern Diplomacy and British Public Opinion,’ International Affairs 14 (1935): 599-618, 601.
29 D.P. Nickles, Under the Wire: How the Telegraph Changed Diplomacy (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 2003).
30 G.R. Berridge, Diplomacy: Theory and Practice (Basingstoke: Palgrave, 2002).
31 Hamilton & Langhorn, The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration, 196.
32 Idem, 197.
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gaf van het uit de hand lopen van een verschijnsel dat hij al veel eerder registreerde: de

‘democratisering’ van de diplomatie in de twintigste eeuw.

In 1935 constateerde Nicolson dat: “public opinion has now become a constant, rather

than an intermittent, factor in the conception and execution of foreign policy; that the system of

democratic diplomacy thus created has many virtues and several faults.”33 ‘Democratische

diplomatie’, zoals Nicolson het noemt, hield voor hem vooral de publieke controle op

diplomatieke handelingen door de staat en de publieke opinie in. Hoewel Nicolson de genoemde

democratisering in laatste instantie geen kwalijke ontwikkeling vond, ergerde hij zich aan de

‘publieke incompetentie’, onder andere gevoed door de pers. Het publiek zou in veel gevallen

onvolledige kennis van zaken hebben, en geleid worden door onderbuikgevoelens. Deze

gematigd conservatieve visie, die argwanend aanschouwde hoe het ontstaan van een

geëmancipeerd demos met haar massapartijen en massamedia begin twintigste eeuw oude

diplomatieke gewoontes veranderde, klinkt ook door in het werk van Herbert Butterfield.

Butterfield, als lid van de eerste generatie van de Engelse School, kon zich niet vinden in

verhalen over de gestage opmars van verlichte idealen in het internationaal systeem, en

bekritiseerde als zodanig de ‘nieuwe diplomatie’ die door prominenten als Woodrow Wilson

werd gepropageerd na de Eerste Wereldoorlog: meer parlementaire controle en publieke

transparantie.34 Zijn alternatief lag erin terug te gaan naar oude praktijken die in de geschiedenis

opgeslagen lagen; de oude ‘cabinet diplomacy’ was gebouwd op belangrijke politieke ervaring,

opgedaan in de achttiende eeuw, en zou de orde kunnen herstellen. In recente publicaties is

Butterfield bekritiseerd voor het terug willen halen van een “personalist form of government and

an aristocratic foreign service.”35 Het romantische terugverlangen werd Butterfield kwalijk

genomen; de praktijk van de twintigste-eeuwse diplomatie zat niet op zijn anachronismen te

wachten.

Het belangrijkste hier is echter niet het specifieke (politiek en religieus gemotiveerde)

voorstel van Butterfield, maar de tegengestelde krachten van aristocratie en publieke controle.

Hoewel de twintigste eeuw dus meer mogelijkheden voor publieke controle heeft gebracht, is het

historisch pad dat de diplomatieke praktijk heeft bewandeld nog niet volledig uitgewist. Ook

vandaag nog associëren diplomaten hun werk met wat door Iver Neumann wordt

gekarakteriseerd als ‘the sublime’.36 Toen Brits staatsman John Bright in 1865 opmerkte dat “the

foreign policy of this country for the last 170 years has been a system of gigantic out-door relief

for the English aristocracy”37, raakte hij aan de kern van een traditie die lang bestond, nog lang

zou bestaan, en waar de zelfconceptie van de ‘sublieme’ diplomaat nog steeds door wordt

33 Nicolson, ‘Modern Diplomacy and British Public Opinion,’ 599.
34 P. Sharp, ‘The English School, Herbert Butterfield and Diplomacy.’ in Discussion Papers in Diplomacy, ed. J.
Melissen (The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2001): 1-25.
35 Idem, 23.
36 I.B. Neumann, ‘Sublime Diplomacy: Byzantine, Early Modern, Contemporary.’ Millennium - Journal of
International Studies 34 (2006): 865-888.
37 M. Wight, Systems of States (Leicester: Leicester University Press, 1977) 118.
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gevoed. Daar komt bovenop de macht die de diplomaat als ambtenaar bezit; met de groei van de

bureaucratieën sinds het einde van de negentiende eeuw is er ook een bureaucratische dynamiek

die zich aan publieke controle onttrekt. In het volgende deel van het theoretisch kader komen we

hierop terug.

Welke kenmerken van de diplomatie zijn nu op basis van haar historie te onderscheiden,

zodanig dat zij conceptueel handelbaar wordt? Om te beginnen kan worden gesteld dat

diplomatie bestaat bij gratie van afspraken tussen verschillende politieke entiteiten. Zonder de

bescherming van haar meesters, kan diplomatie niet plaatsvinden. Om het concept van scherpte

te voorzien, wordt hier gesproken over diplomatie als bestaande bij gratie van staten. Dit sluit

pre-statelijke entiteiten uit, evenals ‘post-statelijke’ entiteiten als non-gouvernementele

organisaties en belangengroepen. Voorzover binnen intergouvernementele organisaties

afgevaardigden van staten elkaar treffen, is de gratie van de staat wel aanwezig, en daarmee

diplomatie. Vervolgens kan worden gesteld dat diplomatie functionarissen vereist, waaraan zij

diplomatieke status verleent. De functieomschrijving wordt bepaald door gewoonte; de

internationale gemeenschap bepaalt wat een diplomaat is en wat deze mag doen. Het is niet

toevallig dat pas in 1961 in verdrag is vastgesteld wat de regels van het diplomatieke verkeer zijn;

pas met de komst van vele nieuwe staten verrees de noodzaak de gewoonte in wet te

formaliseren.38 En ook daarna blijft de gewoonte altijd vooruitlopen op de letter van de wet;

codificatie gebeurt achteraf. Wanneer deze gewoonte, die de uiterste grenzen aangeeft

waarbinnen de diplomaat zich kan bevinden, door de internationale gemeenschap is

gesanctioneerd, bepalen de diplomaten zelf hoe zij het verdere onderling verkeer invullen.

Binnen de internationale gemeenschap kunnen zij aan een eigen cultuur vormgeven. Dat

betekent dat bepaalde normen en waarden door diplomaten worden gedeeld.39 En dat betekent

tevens dat bepaalde praktijken worden gedeeld.40 Samen vormen normen, waarden en praktijken,

door diplomaten samen gedragen, een zogenoemde ‘diplomatieke cultuur’. Men kan denken aan

rituelen en ceremonies41 en aan de gebruiken m.b.t. onderlinge communicatie en normen over de

gang van onderhandelingen.42 De diplomatieke cultuur neemt op deze manier deel aan de

normatieve orde van de internationale gemeenschap, en is er in ruime zin ook een reflectie van.

Als institutie is de diplomatie een steunpilaar van de internationale gemeenschap, doch zij heeft

ook een interne orde en dynamiek. Het beeld van een wisselwerking komt voor de geest.

Voorts houdt cultuur niet op bij het niveau van de internationale gemeenschap. De staat

en zijn bureaucratisch apparaat zijn ook vormend als het aankomt op de sociale praktijk waarin

diplomaten zich bevinden. Deze sociale praktijk is beeldend geanalyseerd door Adam Watson, lid

van de Engelse School, en zelf ervaren diplomaat. Zo stelt hij dat:

38 Hamilton & Langhorn, The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration, 2.
39 Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 316.
40 Neumann, ‘The English School on Diplomacy,’ 8.
41 Der Derian, On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement, 114.
42 Barston, Modern Diplomacy, 30.
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“Men who have known each other and who have read each other’s letters and telegrams (for these are widely

copied within a service) for many years, learn to allow for each other’s biases and tendencies, as one allows for

a friend’s judgement of a book or a play.”43

De sociale praktijk van de Britse diplomaten die hij aan het werk heeft gezien, wordt per definitie

bepaald door die diplomaten die elkaar in ‘the service’ treffen, en verandert met de tijd. Het is dus

een praktijk die voortkomt uit hun positie als ambtenaar van de staat, en naast de ‘hogere’

diplomatieke cultuur bestaat. Een en ander is schematisch weergegeven in figuur 1. De enige

absolute eenheden binnen het geschetste systeem zijn diplomaten; met het statenraster als

achtergrond bevinden zij zich in een ‘inner circle’ (de sociale praktijk) en een ‘outer circle’ (de

diplomatieke cultuur) tegelijk. Het is de manier waarop de sociale praktijk van de diplomaten van

één ambtelijk apparaat de diplomatieke cultuur die ‘van buiten komt’ verfijnt, die invloed heeft

op de diplomatieke autoriteit van de staat die zich op haar beroept.44 De sociale praktijk van de

diplomatie maakt het tot een ‘kunst’, die meer is dan een afgeleide van militaire macht.45 Een

illustratie komt van Reus-Smit, die beschrijft hoe het Florence van Lorenzo diplomaten

voortbracht met buitengewone scholing en beschaving die ondanks de ondergeschikte positie

van Florence in materiële zin, een belangrijke positie binnen de internationale gemeenschap

innamen.46

Als men nog dichter op de sociale praktijk komt, neemt de ambassadeur een speciale

positie in. De ambassadeur vervult vele diplomatieke taken tegelijkertijd; hij heeft een

43 Neumann, ‘The English School on Diplomacy,’ 11.
44 G. Wiseman, ‘Pax Americana: Bumping into Diplomatic Culture,’ International Studies Perspectives
6 (2005): 409-430.

Figuur 1.
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ceremoniële rol, is manager van zijn staf, en is het primaire aanspreekpunt voor het gastland. De

ambassadeur dient kwaliteiten van coördinatie, expertise, beoordelingsvermogen en moed te

bezitten om de situatie in het gastland goed op waarde te schatten, en eventueel een vroege

waarschuwing af te kunnen geven bij calamiteiten.47 De ambassadeur vervult al deze taken vanuit

de ambassade; de fysieke uitdrukking van de continuïteit van politieke betrekkingen. De

ambassade is de plek waar de sociale praktijk van de diplomaten van het thuisland in wordt

weerspiegeld. Dit begint al met huisvesting48, en zet zich voort in het gedrag van de inwonende

ambassadeur en zijn diplomatiek personeel. Het is echter de ambassadeur, als

eindverantwoordelijke, die, wanneer alle sociale en culturele factoren op hem hebben ingewerkt,

individueel een bepaalde discretie behoudt bij het uitvoeren van zijn functie. In laatste instantie is

de ambassadeur een autonome persoonlijkheid, die ook een eigen normatief kader heeft. Deze

zal dus niet altijd volledig stroken met de sociale praktijk en diplomatieke cultuur, noch met de

opvattingen van zijn regering of die van zijn gastland. Hoezeer de ambassadeur zich ‘aanpast’, is

vervolgens weer een aparte karaktertrek, verschillend van individu tot individu.

Een laatste kenmerk van diplomatie is haar tekstuele karakter. Hoewel ook voor

diplomaten eloquentie een wenselijke kwaliteit is, is het oratorische aspect van de diplomatieke

functie minder prominent dan bij die van de politicus. Aangezien diplomatie altijd in relatie staat

tot een politieke opdrachtgever, is het wenselijk dat er schriftelijke verantwoording wordt

afgelegd voor het handelen van eerstgenoemde. Boodschappen worden aan diplomaten

meegegeven; handelingen en bevindingen worden teruggerapporteerd, inclusief gesprekken die

hebben plaatsgevonden, waarbij stukken binnen de gehele ambtelijke organisatie kunnen worden

gerouleerd om een ieder van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden;

onderhandelingen worden op basis van ontwerpteksten gevoerd, en uiteindelijk in verdragen

opgenomen. De tekst is het primaire medium van de diplomatie omdat in haar praktijk

communicatie en rapportage samenvallen; de politicus kan een boodschap uitdragen zonder deze

op papier te stellen, waar de diplomaat zijn communicatie geschikt moet maken voor verwerking

door ambtelijke en politieke superieuren. Elke diplomatiek significante handeling doorloopt

daarom vrijwel altijd het tekstuele stadium; op die manier kan de diplomaat zijn handelen

formaliseren en aan geschikt maken voor politieke feedback.

Al de genoemde kenmerken van diplomatie, en de speciale rol van de ambassadeur

daarin, kunnen nu conceptueel worden samengevoegd. Hiermee ontstaat de volgende definitie

van diplomatie: “Diplomatie is die institutie van de internationale gemeenschap van staten die politieke

betrekkingen tekstueel modereert door middel van door deze gemeenschap gesanctioneerde diplomaten, waarvan de

vorm van het handelen wordt bepaald door een samenstel van sociale praktijken op staatsniveau, culturele

praktijken op het niveau van de internationale gemeenschap en individuele preferenties.” De ambassadeur is

47 Barston, Modern Diplomacy, 3.
48 R.T. Robin, Enclaves of America : the rhetoric of American political architecture abroad (Princeton:
Princeton University Press, 1992).
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vervolgens “die diplomaat die, gezeteld in een ambassade, de uitvoer van diplomatieke taken overziet en

eindverantwoordelijke is voor het diplomatieke verkeer met de betreffende staat.” Deze definities verdienen

een korte toelichting. Allereerst is diplomatie een institutie van de internationale gemeenschap,

wat wil zeggen dat zij, net als andere instituties die men kan benoemen49, deel uitmaakt van de

institutionele lay-out die de internationale gemeenschap ondersteunt. Uitspraken over het belang

van de institutie van diplomatie, in verhouding tot andere instituties, zijn hier niet van belang. Of

diplomatie een “master-institution” is50, die anderen overvleugelt, kan dus worden aangenomen

noch verworpen. Er kan alleen over de eigen rol van diplomatie worden gesproken, welke hier

wordt samengevat als het tekstueel modereren van politieke betrekkingen. Aangezien politieke

betrekkingen vaak bepaald worden door gebeurtenissen die losstaan van de diplomatieke sfeer,

kan de diplomatie slechts als moderator optreden; zij stuurt en stuurt bij. Dit gebeurt op basis

van teksten. Dat wil niet zeggen dat er geen gesprekken kunnen worden gevoerd, doch dat deze

pas waarde krijgen wanneer zij naar tekst zijn vertaald. De teksten zijn zo de ‘afschriften’ van alle

transacties waar diplomaten aan deelnemen.

Vervolgens wordt de vorm van het handelen van de diplomaat bepaald door een

samenstel van praktijken. De inhoud van het handelen wordt namelijk bepaald door de materie

waar de diplomaat zich mee bezig houdt. De factoren die de vorm beïnvloeden zijn alle

veranderlijk. Verandering van ‘de sociale praktijk’ is afhankelijk van de staat en zijn diplomaten.

Verandering van de culturele praktijken van de internationale gemeenschap, kortweg de

diplomatieke cultuur, is afhankelijk van de internationale gemeenschap en haar diplomaten. En

individuele preferenties zijn gebonden aan de persoon van de diplomaat. Temidden van alle

mogelijke variatie zijn ‘praktijken’ de handelingspatronen die ontstaan en die onzekerheden over

elkanders gedrag minimaliseren. De ambassadeur is, binnen zijn verantwoordelijkheid voor de

‘eindproducten’ van zijn ambassade, de belangrijkste drager van al deze praktijken. Het

diplomatieke verkeer dat onder zijn hoede valt, tenslotte, kan worden gezien als de sequentie van

diplomatieke handelingen die door de ambassade worden verricht. En omdat de ambassade kan

worden gezien als een politiek verlengstuk van het thuisland, verwijst “de betreffende staat” naar

het gastland.

2.3 Bureaucratische beleidstradities

De sociale praktijk op het niveau van de staat bevindt zich in een afhankelijkheidsrelatie

met de dynamiek van de bureaucratie van die staat. Het is deze dynamiek die theoretische

verfijning verdient opdat de komende analyse wordt verscherpt. Wat gebeurt er nu binnen

bureaucratieën, die hen tot aparte loci van sociale praktijken maakt? Sinds het werk van Max

49 Zie Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics.
50 Wight in Neumann, ‘The English School on Diplomacy,’ 5.
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Weber51 is de bewustwording en studie van het verschijnsel van de bureaucratie sterk gestegen.

Weber, het uitgebreide Duitse staatsapparaat aanschouwend, zag hoe bureaucratieën zich af

konden schermen van de politieke gezagsdragers, en een eigen, ‘vierde macht’ konden gaan

vormen. Als geoefend socioloog wist hij echter dat de sociale praktijk van de Duitse bureaucratie

een eigen, veranderlijk pakket aan normen droeg; een pakket aan normen dat van het ene naar

het andere ‘ideaaltype’ kan verschuiven. Met het vergroten van politieke controle en het aanleren

van gedragsnormen als neutraliteit, volgzaamheid en loyaliteit kan het aantal

sturingsmogelijkheden van de bureaucratie worden vergroot. Het primaat van de politiek dat

Weber bepleitte, zal echter altijd beperkt worden door de eigen structuren en culturen van

bureaucratische organisaties.

Een bureaucratie kan, net als een bedrijf, worden opgevat als een organisatie. En een

organisatie bezit in alle gevallen een eigen structuur en cultuur. Beiden hebben een formele en

informele kant. De structuur van een organisatie staat voor de manier waarop bevoegdheden,

hiërarchische relaties, taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. De formele structuur is

deze verdeling op papier, in de vorm van organogrammen, schema’s en overzichten. Parallel

hieraan bestaat altijd de informele structuur. Vanuit de dagelijkse praktijk ontstaat een ordening

die de schema’s doorkruist; ondergeschikten passeren bovengeschikten en personeel van de ene

afdeling verricht veel werk van een andere afdeling. De cultuur van een organisatie is te zien als

de wijze waarop mensen in een organisatie zich gedragen; als de waarden, normen, ideeën en

opvattingen, sentimenten en emoties die aan dat gedrag ten grondslag liggen.52 In dit

gedragspatroon worden nieuwe leden van de organisatie gesocialiseerd. Hun wordt geleerd dat

dit de ‘correcte’ manier is om bepaalde problemen aan te pakken.5354 Zeer denkbaar is dat al bij

rekrutering en selectie de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen die in overeenstemming zijn

met de organisationele cultuur een vereiste wordt. Het is in de formele cultuur dat wordt

vastgelegd, vaak door de top van de organisatie, welke culturele attributen een organisatie passen;

in mission statements, officiële gedragsrichtlijnen en bedrijfsfilosofiën wordt de formele cultuur

gerepresenteerd. De informele kant van de organisationele cultuur ontsnapt hieraan, en laat zich

verstaan als een samenstel van ongeschreven wetten van handelen en sociale interactie.

De bureaucratie verschilt van andere organisaties in die zin dat in de regel haar structuur

een sterk hiërarchische vorm aanneemt en haar cultuur een kleine omloopsnelheid heeft. De

klassieke structuur van een bureaucratie sluit goed aan bij het ‘Eiffeltorenmodel’; van top tot

bodem is de organisatie gelaagd naar de verschillende posities van autoriteit; autoriteit wordt

51 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen: Mohr, 1922).
52 M.A. Bovens et al., Openbaar Bestuur: Beleid, organisatie en politiek (Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2001)
164.
53 A.M. Francesco & B.A. Gold, International Organizational Behavior (Upper Saddle River: Pearson
Education, 2005) 261.
54 E. Schein, Organizational Culture and Leadership (San Francisco: Jessey-Bass, 1985) 9.
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toegedeeld aan de rol die men binnen de organisatie vervult, en niet aan de specifieke persoon.55

Deze structuur, die personen bij rollen zoekt, en niet rollen bij personen, maakt het mogelijk de

distributie van verantwoordelijkheid zo te organiseren, dat er een chain of command ontstaat die

gespitst is op de politieke leiding. Uiteraard is dit het ideaal, en kunnen informele aspecten van de

structuur een situatie creëren, waarin ambtenaren verantwoordelijkheid ontlopen en

volgzaamheid minimaliseren door hun rol anders te interpreteren. De lage omloopsnelheid van

de bureaucratische organisationele cultuur hangt samen met de beoogde structuur. Wanneer elke

ambtenaar zijn rol en positie van autoriteit is toebedeeld, waarbij opwaartse mobiliteit niet direct

prestatiegebonden is, is de kans groot dat, door een drang naar behoud van de eigen positie, de

organisationele cultuur zich veilig zal verankeren in een onderstroom van normen als

risicomijding en conservatisme.56 Deze normen staan verandering van de cultuur zelf in de weg;

een cultuur van behoud werkt in het voordeel van behoud van cultuur. En ook wanneer de top

een culturele verandering voorstelt, zoals het meer ‘meten’ en het kwantificeren van resultaten,

kunnen gevormde informele culturele patronen de officieel geformuleerde verandering

tegenstaan.

Het is binnen de hiërarchische, cultureel conservatieve bureaucratische organisatie, dat er

zich beleidstradities kunnen vestigen. Waar structuur en cultuur bepalen ‘hoe we dingen doen’,

bepalen beleidstradities ‘hoe we dingen zien’. Waar structuur en cultuur de vorm van het

handelen bepalen, bepalen beleidstradities de inhoud. Beleidstradities zorgen ervoor dat een

bepaald beleid als het meest geschikte antwoord op een bepaald probleem gezien wordt. En ook

beleidstradities hebben een formele en een informele kant. De formele beleidstradities zijn

product van de ideologie van de politieke leiding; haar beleidsoriëntatie, uitgedrukt in nota’s,

circulaires en andere politieke aansporingen van de ambtenarij, behoren zich te nestelen in de

bureaucratische organisatie. Informele beleidstradities komen vanuit het ‘corps’ van ambtenaren,

dat bepaald beleid als wenselijk ziet. Met het wisselen van de politieke leiding bij een vrijwel

constante ambtelijke bezetting, kunnen formele beleidstradities meer veranderen dan informele

beleidstradities. De mate waarin informele beleidstradities de ruimte krijgen, hangt af van de

kracht van de politieke leiding en de volgzaamheid van de bureaucratische organisatie. En

daarnaast dient te worden opgemerkt dat niet elke ambtenaar zich naar een bepaalde informele

beleidsmatige visie zal voegen; het collectief van ambtenaren is sturend, maar niet dwingend.

In de komende analyse zal vooral aandacht worden geschonken aan de bureaucratie waar

de Britse ambassadeur deel van is. De ambassadeurs die in de periode 1948-158 in Israël hebben

gediend zijn allen in meer of mindere mate een product van de bureaucratische omgeving van

het Foreign Office, het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook vandaag de dag is dit nog het

geval, zoals het geval van ambassadeur Sherard Cowper-Coles, die diende van 2001 tot 2003,

55 Trompenaars & Hampton-Turner in Francesco & Gold, International Organizational Behavior, 267.
56 Bovens et al., Openbaar Bestuur: Beleid, organisatie en politiek, 163.
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aantoont. Cowper-Coles wist andere diplomaten, de pers en het publiek te verrassen door al snel

na aankomst het land rond te reizen, een studie te maken van de Israëlische cultuur en het

jodendom, en Hebreeuws te leren spreken. Men had dit niet verwacht van een “product of the

British Foreign Office.”57 De Israëlische bureaucratie en diplomatie, aan de andere kant, moesten

zich nog ontwikkelen in de periode 1948-1958, en hadden geen rijke historie om op terug te

kijken. De staten waarmee Israël politieke betrekkingen onderhield moesten nog kennis maken

met de sociale praktijken en beleidstradities van het Israëlische ministerie van Buitenlandse

Zaken. Strikt genomen hadden de Palestijnse joden voor 1948 nooit over bureaucratische of

diplomatieke middelen beschikt; dezen behoren toe aan de staat. Dat wil niet zeggen dat er al in

de jaren 1880 proto-zionistische organisaties als de Hovevei Zion bij de Britse overheid aanklopten.

En tijdens het Britse mandaat onderhield het Joods Agentschap permanent overleg met de Britse

autoriteiten. Zoals we zullen zien waren de Brits-joodse betrekkingen van vóór 1948 dan wel

geen politieke betrekkingen, maar niettemin rijk aan ervaringen die een belangrijk deel van Israëls

pre-statelijke geschiedenis bepaalden.

57 M. Shahiv, ‘Language of diplomacy,’ Jerusalem Post March 26, 2002.
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3. Onderzoeksmethode

3.1 Tijd

Politieke betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Israël werden pas mogelijk met de

Israëlische onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948 en de snel daarop volgende de facto

erkenning door de Verenigde Staten en andere staten. Hiermee werd namelijk het verkrijgen van

zowel interne als externe soevereiniteit benaderd; exclusieve binnenlandse autoriteit voor de

staat, respectievelijk erkenning van buitenlandse mogendheden. En hoewel de interne

soevereiniteit al snel werd bedreigd door de inval van de legers van omringende staten na de

onafhankelijkheidsverklaring, en de externe soevereiniteit zich nog verder diende te ontvouwen,

heeft het totaalplaatje—het staatsschap, voldoende kracht achter zich gekregen om van de staat

Israël te kunnen spreken. Opmerkelijk is, dat Groot-Brittannië pas op 30 januari 1949 overging

tot de facto erkenning van Israël. Vanuit theoretisch perspectief kan worden gesteld dat de

politieke betrekkingen tussen deze staten wel bestonden voorafgaande aan 1949. Hun aard was

echter zo conflictueus, dat geen officiële representatie werd uitgewisseld. Om juist de aarzeling

van Groot-Brittannië om een belangrijke stap te zetten in zijn politieke betrekkingen met Israël

te kunnen bestuderen, is het jaar 1948 een geschikt startpunt in de tijdslijn die hier wordt

gehanteerd.

De periode van Britse betrokkenheid bij het pre-statelijke Israël blijft evenwel van belang.

Het idee van het stichten van de staat Israël, als nationaal tehuis voor het joodse volk, circuleerde

al lange tijd, en kreeg een formeel kader toen Theodor Herzl zich opwierp om de opkomende

zionistische beweging te organiseren. De zionistische beweging kan worden opgevat als een

beweging die de ‘staatloze natie’ der joden, ook wel de joodse ‘diaspora’ genoemd, wilde

onderbrengen in een moderne natiestaat. De ingrediënten van de moderne staat, zoals het voeren

van één specifieke taal en de introductie van andere nationale symbolen, waren om deze reden

speerpunten van de zionistische organisatie. Na de geboorte van de joodse Itamar Ben-Avi te

Jeruzalem, die het eerste volledig in het Hebreeuws opgevoede kind zou zijn sinds ruim

tweeduizend jaar, zouden nog vele joden volgen; zij zagen het joodse volk, Palestina en

Hebreeuws als onlosmakelijk met elkaar verbonden.1 Dat niet alle joden zich aangesproken

voelden door het zionistisch vertoog, is niet onbekend. Verschillende historici wijzen op het

Ashkenazische karakter van de Israëlische droom, door bijvoorbeeld te wijzen op de het geringe

enthousiasme waarmee de Iraakse joden Irak verlieten, uiteindelijk gedwongen door hun eigen

1 J. Fellman, The revival of a classic tongue: Eliezer ben Yehuda and the modern Hebrew language (Den Haag:
Mouton, 1973); D. Omer, Ahavat Itamar (Tel Aviv: Amoved, 2001).
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regering om zich in Israël te vestigen.2 Dat er hier en daar gemengde gevoelens bestonden onder

de joodse natie is uiteraard te verwachten, zij het alleen al door haar geografische verstrooiing.

En ook nu nog wordt de joodse natie als natie in diaspora gezien3; in 2002 leefde 37,8% van de

joden in Israël zelf.4 Ondanks dit alles vormt het welzijn van Israël een definitief zwaartepunt in

de politieke oriëntatie van alle joden. Het streven naar en de aanwezigheid van één joodse

natiestaat vormen een gegeven dat onmogelijk buiten het gevoelsleven van de diaspora kan

blijven. Waar dit zich tegenwoordig kan uiten in een ‘hyphenated identity’, die zich richt op twee

staten tegelijk5, betekende de ongeboren staat Israël voor de joden van vóór 1948 automatische

affiliatie met de belangen van de te stichten staat. De Brits-joodse betrekkingen zijn daarmee

direct van belang als achtergrond voor de politieke betrekkingen die later zouden worden

gevormd. Om deze reden wordt de analyse voorafgegaan door een algemene beschouwing van

de Brits-joodse betrekkingen van voor 1948.

Als eindpunt van de analyse is 1958 gekozen. De tienjarige spanne die hiermee ontstaat

geeft genoeg ruimte om het gedrag van vier Britse ambassadeurs in Israël uitvoerig te ontleden.

Daarnaast kunnen de belangrijkste politieke gebeurtenissen waarmee zij tijdens hun dienst

werden geconfronteerd tot in detail worden behandeld. De ambassadeurs kunnen op zinvolle

wijze met elkaar worden vergeleken, als ook hun mogelijkheden een kwalitatieve bijdrage te

leveren aan het begrip van de Brits-Israëlische politieke betrekkingen uit de periode 1948-1958.

Ook van belang is de betekenis van het jaar 1958 zelf. Hoewel het in de geschiedenis van Israël

uiteraard nooit het gewicht van het jaar 1948 kan verkrijgen, is het in de Brits-Israëlische

politieke betrekkingen een belangrijk omslagpunt. Het markeerde het einde van de bekoelde

onderlinge verhoudingen die sinds 1939 bestonden, en opende de deur naar nieuwe vriendschap

en samenwerking. De aanleiding hiervoor was de revolutie in Irak in het genoemde jaar, die tot

een Britse militaire interventie in Jordanië leidde. Zoals zal worden beargumenteerd, was dit het

onbedoelde gevolg van de Suez-crisis van 1956. Waar Israël voor de Britse regering slechts van

instrumenteel belang was bij de Suez-interventie, betekende de onverminderde vijandelijkheid

tegenover Groot-Brittannië in Nassers pan-Arabische wereld die met de revolutie in Irak aan het

licht kwam, een nieuwe Britse waardering voor Israëls intrinsieke waarde als westerse staat.

2 Y. Shenhav, ‘The Jews of Iraq, Zionist Ideology, and the Property of the Palestinian Refugees of 1948: An
Anomaly of National Accounting,’ International Journal of Middle East Studies 31(1999): 605-630; A. Shlaim,
‘The Debate about 1948,’ International Journal of Middle East Studies 27 (1995): 287-304.
3 R. Hague & M. Harrop, Comparative Government and Politics (Hampshire: Palgrave, 2004) 10.
4 S. DellaPergola, ‘World Jewish Population 2002,’ American Jewish Year Book 102 (2002): 601-642.
5 G.D. Peters, Stedelijke identiteitsexpressie onder minderheden: compositie en fluïditeit (Amsterdam, 2006)
[BA thesis] 8.
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3.2 Data

Om zicht te krijgen op het volledige spectrum van onderzoek, reikend van kleine

bureaucratische transacties langs belangrijke diplomatieke ontmoetingen tot grote verschuivingen

in de politieke betrekkingen, is het van belang de mensen die er deel van uitmaken zelf te laten

spreken. Het schrift van de ambassadeur, opgesteld in de zetel van het eigen werk, levert primair

bronnenmateriaal voor analyse. De ambassadeur bevindt zich vervolgens in een netwerk van

andere diplomaten en ambtenaren, veelal in het thuisland, die een integraal deel vormen van de

voortdurende tekstuele communicatie die de diplomatie kenmerkt. Door te begrijpen hoe

communicatielijnen lopen, en welke berichten zich verheffen boven de ‘ruis’ van het

diplomatieke verkeer, kan een verantwoorde selectie van data ontstaan. Tegelijkertijd dient er een

vast pijlmoment te zijn; een met regelmaat terugkerend gegeven dat de symmetrie van de data

waarborgt. Zoals een jaarverslag de staat van een bedrijf met regelmaat in kaart brengt, is het in

het voorliggende geval de Annual Review, het officiële jaaroverzicht van de Britse ambassadeur te

Israël, die voor structuur zorgt in de beschouwingen over de betrekkingen die de ambassadeur

vormgeeft. Al de overige data die inzicht in de transacties van hem en zijn burelen verschaft,

kleedt deze tijdslijn aan.

De manier waarop het bronnenmateriaal reeds is geordend, zou geen effect moeten

hebben op de manier waarop het bronnenmateriaal wordt hergeordend voor analyse. Wanneer

data door overheden wordt georganiseerd, ontstaat vaak al snel een intrigerende datataxonomie,

die elk document een unieke plek binnen grotere dossiers en bestanden geeft. Wanneer het werk

van overheden wordt bestudeerd, is het echter vrij lastig een dergelijke indeling te deconstrueren,

zo dat op basis van theoretische overwegingen elk individueel document een nieuwe plaats kan

worden toegewezen. In het voorliggende geval is de reeds bestaande ordening echter eerder een

kans, dan een bedreiging. De bestaande administratie levert namelijk bruikbare aanwijzingen op

over de manier waarop men denkt binnen de betreffende burelen. De samenstelling van dossiers

is bij uitstek een getuige van de praktijk der politieke betrekkingen. Het volgen van de issues, zoals

de betreffende ambtenaren die als verbonden zien, is in zichzelf een goede handleiding voor

dataselectie. De manier waarop de betreffende data in de archieven van het Foreign Office zijn

terechtgekomen is daarom een welkome voorselectie.

 Als officieel verlengstuk van het Foreign Office, is alle correspondentie van de

ambassadeur in zijn archieven opgeslagen. Deze zijn ondergebracht bij de Britse National

Archives, waarin zich al het primaire bronnenmateriaal voor dit onderzoek bevindt. Het is

voornamelijk in de FO 371 serie, waarin de General Correspondence from Political and Other

Departments uit de periode 1906-1966 zich bevindt, die wordt benut. Op deze gearchiveerde serie,

evenals vrijwel alle andere documenten, rust, naar de letter van de Freedom of Information Act van

het jaar 2000, een termijn van vrijgave van dertig jaar. Dit verzekert toegang tot alle relevante
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data. Een dataset die niet in beschouwing is genomen, is te vinden in de Israel State Archives. Deze

archieven zouden een verder inzicht in de opvattingen van het gastland over de Britse

ambassadeurs en de staat van de politieke betrekkingen met Groot-Brittannië kunnen opleveren.

En de termijn van vrijgave, die ook daar dertig jaar is, zou dit allerminst verhinderen. Toch is het

te prefereren de Israëlische diplomatieke praktijk op zichzelf te laten staan, en te zien als een

black box, waarvan de input en output waarneembaar is, doch het interne mechanisme wordt

afgeschermd. Dit is namelijk de wijze waarop de Britse diplomaten zelf hun Israëlische

tegenhangers waarnamen; zij moesten het doen met de acties en reacties van de Israëli’s, met niet

meer dan een tentatief idee over het volledige samenstel van achterliggende overwegingen.

Over bepaald primair materiaal, en over sommige aspecten van het doorlopende verhaal

waar dat materiaal deel van is, zoals de bredere achtergrond van politieke gebeurtenissen, de

werking van bepaalde ambtelijke burelen en de afkomst van specifieke individuen, bestaan reeds

belangrijke overdenkingen. Deze vormen het secundair materiaal dat in dit onderzoek wordt

opgenomen. Het secundair materiaal kapselt uiteraard alle door de auteurs gedane waarnemingen

in specifieke betogen in, en al deze verschillende betogen kunnen daarmee een kakofonie aan

academische geluiden vormen. Door het verslag en de beweringen van elke auteur in de context

van het primair materiaal te plaatsen, ontstaat er echter een overzichtelijk landschap; er vormt

zich geen algemeen literatuuroverzicht –of discussie, maar een gestructureerd overzicht, waaraan

alle relevante secundaire literatuur een bijdrage kan leveren.
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4. De voorgeschiedenis: analyse van de Brits-joodse betrekkingen

4.1 Het Ottomaanse rijk

Negen jaar voordat Osman I het Ottomaanse rijk stichtte in 1299 werden de Engelse joden naar

het Europese vasteland verbannen met de uitvaardiging van het ‘Edict of Expulsion’ door Koning

Edward I. Terwijl het Ottomaanse rijk zich vanaf de veertiende eeuw uitbreidde, richting Europa

en het Midden-Oosten, waren de Brits-joodse betrekkingen dus praktisch non-existent. Het zou

tot het midden van de zeventiende eeuw duren voordat deze zich begonnen te herstellen. Na de

de facto erkenning van een kleine groep ‘teruggekeerde’ joden door Oliver Cromwell in 1655,

onderging de joodse minderheid in Groot-Brittannië een emancipatieproces dat in de wet gevolg

zou vinden met het amenderen van de Oath Bill in 1858, waardoor joden konden toetreden tot

het Brits Parlement. Vrijwel een eeuw daarvoor was een belangrijke poging tot de jure

gelijkstelling van Britse joden gestrand met het royement van de Jewish Naturalization Act van

1753. Hieruit volgt dat de mogelijkheid van Britse joden zich te associëren en druk uit te oefenen

op de Britse staat om zijn buitenlands beleid in te stellen op joodse immigratie naar Palestina zich

pas voordeed op het moment dat de joodse minderheid haar positie in de Britse maatschappij

verbeterd zag. Dit moment brak aan rond het midden van de negentiende eeuw. Terwijl de

amendering van de Oath Bill nog op zich liet wachten, begonnen verschillende hooggeplaatste

joden zich te bekommeren om het lot van joden in het buitenland.

Onder leiding van Moses Montefiore, een vooraanstaand figuur binnen de Brits-joodse

gemeenschap, werd er protest aangetekend tegen de arrestatie, marteling en moord van meerdere

joodse mannen en de gijzeling van 63 joodse kinderen te Damascus. Deze geweldsuitbarsting

vond plaats nadat de Franse consul in Syrië de verdwijning van een Italiaanse monnik en zijn

dienaar had toegedicht aan het eeuwenoude ‘bloedsprookje’; joden zouden het bloed van

onschuldigen gebruiken om het Pesachbrood mee te bereiden.1 Uiteindelijk zou Montefiore,

gesteund door Minister van Buitenlandse Zaken Lord Palmerston, een internationale delegatie

leiden die Mohammad Ali, heerser over Egypte, Syrië en Palestina, evenals de sultan van het

Ottomaanse rijk kon overtuigen de nog gevangen joden vrij te laten en aandacht te schenken aan

de heropleving van het bloedsprookje.2 De diplomatieke inspanningen van Montefiore in 1840

verschaffen een belangrijk aangrijpingspunt voor verdere analyse van Brits-joodse betrekkingen

voorafgaand aan de mandaatperiode. Hierbij is het zaak de gelijktijdige ontwikkeling van de

geschiedenis van joden in Groot-Brittannië en het buitenlands beleid van deze staat in

verhouding tot ‘joodse’ belangen die joodse immigratie naar Palestina betreffen te kenschetsen.

1 J. Frankel, The Damascus Affair: "Ritual Murder," Politics, and the Jews in 1840 (New York: Cambridge
University Press, 1997).
2 F. al-Salim, ‘Upper Class Victorians and the Quest for Jewish Homeland,’ 16th Middle East History and
Theory Conference  May 11-12th (University of Chicago 2001): 1-20, 8.
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In 1840 vroeg Lord Palmerston de Britse ambassadeur in Constantinopel de sultan te

overtuigen van het nut van het openstellen van de grenzen van Palestina voor immigrerende

joden.3 De praktische uitwerking van joodse immigratie kon Palmerston nauwkeurig visualiseren

dankzij de aanwezigheid van de Britse consul William Young in Jeruzalem sinds 1838. Young

informeerde Palmerston in 1840 over de mogelijkheid een aanzienlijke populatie te herbergen die

in de landbouw een winstgevende economische activiteit zou kunnen vinden.4 Palmerston droeg

in zijn indirecte pleidooi bij de sultan ook een belangrijk economisch argument aan; de Europese

joden bezaten veel kapitaal, en konden als zodanig een belangrijke impuls geven aan de lokale

economie. Eveneens in 1840, aan het einde van dat jaar, werd Mohammad Ali uit Syrië en

Palestina verdreven door sultan Abdul Majid, gesteund door Groot-Brittannië, Rusland, Pruisen

en Oostenrijk.5 Mohammad Ali, gesteund door Frankrijk, zag zijn rijk gereduceerd tot Egypte.

De manier waarop de verschillende Europese machten zich mengden in de territoriale conflicten

waarin het Ottomaanse rijk verwikkeld was, geeft aan hoezeer het Ottomaanse rijk reeds tot

speelbal van Europese machtsstrijd was verworden. Groot-Brittannië en Frankrijk waren in

‘Ottomaanse zaken’, evenals in andere imperiale conflicten, belangrijke spelers; zij konden de

afloop van conflicten waarin het Ottomaanse rijk was verwikkeld in belangrijke mate bepalen.6 In

dit verband is het niet vreemd dat Palmerston in zijn briefwisseling met de sultan ook benadrukte

dat de vestiging van joden in Palestina een belangrijke buffer kon opleveren tegen de nog in

Egypte aanwezige Ali.7

Ook was 1840 het jaar waarin, ‘dankzij’ de bloedige uitwerking van het bloedsprookje in

Damascus, joden in meerdere staten in actie kwamen om hun overheden op het lot van de

Syrische joden te wijzen. Niet alleen de joden van Frankrijk en Oostenrijk roerden zich, maar

ook die van de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten waren de joden slecht georganiseerd en

gerepresenteerd. De situatie in Damascus leidde er echter toe dat bijeenkomsten en petities

werden georganiseerd, die uitmondden in diplomatiek protest bij de sultan door president Martin

Van Buren.8 Temidden van deze opstanding van joodse gemeenschappen in verschillende staten,

de nieuwe geopolitieke realiteit na de verdrijving van Ali en de oriëntatie op joodse terugkeer

naar Palestina van Palmerston, kon de Brits-joodse gemeenschap een voortrekkersrol gaan

spelen in het propageren van joodse immigratie naar Palestina. De Brits-joodse gemeenschap was

zo belangrijk omdat zij zich in een staat bevond die op dat moment een belangrijke economische

en imperiale macht was, en relatief welwillend was de joden een volwaardige plek in zijn

maatschappij te gunnen.

3 al-Salim, ‘Upper Class Victorians and the Quest for Jewish Homeland,’ 10.
4 Idem, 9.
5 Y. Perry, British Mission to the Jews in Nineteenth-Century Palestine (London: Routledge, 2003) 29.
6 T.M. Endelman, ‘Writing English Jewish History,’ Albion: A Quarterly Journal Concerned with British
Studies 27(1995): 623-636, 625.
7 al-Salim, ‘Upper Class Victorians and the Quest for Jewish Homeland,’ 11.
8 Jewish Virtual Library, Americans React to Damascus Blood Libel,
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/reaction.html (01/02/2008).

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/reaction.html
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Het was de relatief grote vrijheid en tolerantie voor de Britse joden, die het Britse

staatsbestel in de negentiende eeuw toenemend garandeerde, die het verhaal van die Britse joden

weinig interessant heeft gemaakt voor historici, die over Groot-Brittannië of het joodse volk

geschreven hebben; een gebrek aan tragiek heeft de interesse gedempt.9 Dat neemt niet weg dat

de Brits-joodse gemeenschap in haar interactie met de Britse staat en maatschappij altijd

nauwkeurig heeft moeten balanceren en voortdurend waakzaam moest zijn dat beetje krediet dat

men had niet te verspelen. De manoeuvres die vooraanstaande en minder vooraanstaande joden

in de Britse maatschappij moesten maken om de meerderheid niet tegen het zere been te stoten

zijn de meeste historici volledig ontgaan, en krijgen sinds de jaren 1980 pas geruime aandacht.10

De tolerantie die de joden in Groot-Brittannië genoten had zijn prijs, zowel voor de joodse elite

als het joodse gewone volk. Het pleidooi voor immigratie naar Palestina waar de joden vanaf

1840 actief aan meededen is voor een belangrijk deel geboren en onderhouden uit belangen die

de welvaart van het joodse volk niet voorop stelden, of zelfs tegenwerkten. Lord Ashley, Earl of

Shaftesbury, was prominent voorstander van de ‘Restauratie’; het hervestigen van de joden in

Palestina zag hij als een christelijk gebod, als het uitvoeren van de wil Gods; een massale

bekering van de gearriveerde joden was eveneens deel van deze visie.11 Aldus zou Ashley

tegelijkertijd met Montefiore druk uitoefenen op Palmerston om schot te krijgen in de ‘joodse’

zaak. Dat Ashley, en zijn London Society for Promoting Christianity Among the Jews uiteindelijk een

ander doel voor ogen had dan Montefiore, maakte hen echter tot niet meer dan

gelegenheidsbondgenoten. Dat Ashley in principe geen joden in het Britse parlement wenste

omdat zij geen eed konden afleggen op de christelijke Bijbel onderstreept dit verder.12

In de jaren 1870 is goed te zien hoe de Britse joden, het Brits buitenlands beleid en de

Britse maatschappij in wisselwerking met elkaar een bijna dialectisch proces van vooruitgang

laten zien. Als eerste dient uiteraard te worden vermeld dat gedurende 1874-1880 de joods

geboren Benjamin Disraeli minister-president van Groot-Brittannië zou zijn. Hoewel Disraeli al

in 1868 hetzelfde ambt had mogen bekleden, en daarmee de eerste van oorsprong joodse

minister-president was, was dit van korte duur, aangezien hij om politieke redenen datzelfde jaar

nog aftrad. Dat Disraeli, ondanks zijn joodse ‘oorsprong’ het hoogste verkozen ambt van Groot-

Brittannië mocht bekleden, is op dit punt in de Europese geschiedenis opmerkelijk te noemen,

en te danken aan een sterke Britse formeel-politieke traditie die het principe van gelijke kansen

hoog houdt. Aan de andere kant was er een maatschappelijke argwaan in Groot-Brittannië te

bespeuren die Disraeli, en de Britse joden, in een kwaad daglicht stelde. De quid pro quo die in

politieke kringen bestond en joden de mogelijkheid gaf politiek te participeren in ruil voor hun

afzijdigheid in het behartigen van de belangen van hun eigen groep, werd in de bredere

9 Endelman, ‘Writing English Jewish History,’ 628.
10 Endelman, ‘English Jewish History,’ Modern Judaism 11(1991): 91-109, 92.
11 Perry, British Mission to the Jews in Nineteenth-Century Palestine, 60.
12 al-Salim, ‘Upper Class Victorians and the Quest for Jewish Homeland,’ 3.
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maatschappij in vaak krasse commentaren ter discussie gesteld.13 Zo werd Disraeli in de pers niet

zelden neergezet als “vengeful schemer, ritual murderer, loathsome and dangerous alien, and

traitor to England’s moral and political traditions and destiny.”14; en het was met name de

‘Eastern Question’, de vraag hoe de veranderende machtsverhoudingen die het tanende

Ottomaanse rijk opleverde met Britse belangen zou worden geharmoniseerd, die Disraeli niet

werd toevertrouwd.15 Het buitenlands beleid dat Disraeli’s regering ten overstaan van het

Ottomaanse rijk voerde maakte sentimenten los die hem niet alleen persoonlijk als “Philo-

Turkish Jew”16 typeerde, maar eveneens de Britse joden in het algemeen tot mikpunt maakte van

een nieuwe golf van antisemitische uitingen.17

Niets mocht echter verhinderen dat de in 1871 door vooraanstaande joden opgerichte

Anglo-Jewish Association zich publiekelijk om het lot van joden in het buitenland kon bekommeren,

en het internationale karakter van de inter-joodse banden kon benadrukken.18 De Anglo-Jewish

Association schiep als zodanig een institutioneel kader voor de bemiddeling van de meervoudige

relatie tussen Groot-Brittannië en de Britse joden, ook als het ging om Brits buitenlands beleid.

Een van de eerste Brits-joodse zaken die de aandacht van de deze organisatie zou vragen was de

toenemende joodse immigratie naar Groot-Brittannië, veroorzaakt door groeiende antisemitische

sentimenten in Oost-Europa en Rusland. Getuigen zijnde van de weinig positieve respons van

veel Britten op de ‘slecht geaccultureerde’ nieuwkomers, moest de bestaande joodse

gemeenschap een manier zien te vinden om de nodige goodwill te behouden.

De pogroms die in de vroege jaren 1880 in het Russische rijk aanvingen brachten

grootschalige emigratie op gang richting de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere West-

Europese staten. De slechte omstandigheden waarin de joden in Rusland verkeerden maakten

velen binnen de Brits-joodse gemeenschap, evenals in andere joodse gemeenschappen, zeer

ongerust. De Brits-joodse elite had in eerste instantie de taak namens de grotere gemeenschap bij

de Britse regering erop aan te dringen de situatie van de Russische joden aan de kaak te stellen.

Zij moest hierbij echter rekening gaan houden met een zich onder de joodse massa

ontwikkelende zionistische beweging; ook deze ging een rol opeisen bij het formuleren van de

politieke doelstellingen van de joodse gemeenschap. Hoewel het zionisme pas in de late jaren

1890 een formeel organisationeel kader zou krijgen dankzij de inspanningen van Theodor Herzl,

was in Groot-Brittannië de ideologische basis ervan reeds uitgekristalliseerd en bezat het een

aanzienlijk mobiliseringspotentieel. Het idee van de terugkeer van het joodse volk naar Palestina

en de oprichting van een joodse staat aldaar vormde de kern van het zionistisch vertoog, en wist

in Europa een aanhang te verwerven waar Herzl later op voort kon bouwen. In Groot-Brittannië

13 P. Stansky, ‘Is a Jew English?’ The Jewish Quarterly Review 97(2007): 280-288, 282.
14 S. Wohl in Stansky, ‘Is a Jew English?’ 284.
15 T.M. Endelman, ‘Writing English Jewish History,’ 633.
16 S. Wohl in Stansky, ‘Is a Jew English?’ 283.
17 Endelman, ‘Writing English Jewish History,’ 633.
18 Idem, 631.
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leidde het ertoe dat de joodse elite, die verdeeld was over de te volgen beleidslijn ten aanzien van

de Russische pogroms, zich achter een beleidslijn zou verenigen die joodse immigratie naar

Palestina voorstond.

Het concrete geval waarin joodse massa en elite zich uiteindelijk achter het zionistisch

ideaal zouden scharen, is te vinden in de door wet bekrachtigde verbanning van 20.000 joden uit

Moskou in 1891. Deze joden, evenals andere vervolgde Russische joden, zouden als het aan de

Brits-joodse elite lag, geen plek vinden in Groot-Brittannië. De immigratie zorgde reeds voor

onrust en een groeiende antisemitische tendens onder de Britse bevolking, en de resterende

tolerantie stelde men bij voorkeur niet op de proef. Twee opties resteerden; ofwel de situatie van

de joden in Rusland diende te verbeteren, opdat zij hun leven daar ongestoord zouden kunnen

voortzetten, ofwel de joden aldaar zouden moeten kunnen vertrekken naar Palestina. Het eerste

alternatief werd nagejaagd door Lord Nathan Rothschild, de eerste jood die plaats nam in het

Hogerhuis, die het Europese Rothschild bankensyndicaat ertoe bracht een belangrijke lening die

zou worden verstrekt aan de Russische overheid te annuleren.19 Het annuleren van de lening was

zakelijk gezien schadelijk voor de Rothschilds, door het directe verlies van rente-inkomsten,

evenals mogelijke toekomstige dervingen door een Russische revancheboycot. Lord Rothschild,

belangrijke leider binnen de Brits-joodse gemeenschap, liet hiermee zien joodse solidariteit boven

zakelijk gewin te laten prevaleren. En deze anti-Russische maatregel kon de markies van

Salisbury, op dat moment minister-president van Groot-Brittannië, eveneens behagen. De Franse

tak van het Rothschildsyndicaat kon echter op minder sympathie rekenen van zijn statelijke

gastheer, omdat Frankrijk een meer pro-Russische koers voer. De Franse Rothschilds zouden

echter op het supranationaal humanitair belang van hun interventie blijven wijzen, die interventie

beschouwend als een die voorafgaat aan de belangen van individuele staten. De tweede optie, het

verhuizen van joden naar het Ottomaanse rijk, was met de Rothschild-diplomatie evenwel nog

niet van tafel.

De Hovevei Zion, een zionistische organisatie met grote aanhang onder ‘allerhande’ Britse

joden, zag het als noodzakelijk de Britse overheid haar beklag te laten doen over de restricties op

joodse immigratie naar het Ottomaanse rijk. Rusland diende slechts zijn joden de mogelijkheid te

bieden te vertrekken, terwijl de sultan hen moest toestaan zich in zijn rijk te vestigen.20 De

vooraanstaande Britse jood Samuel Montagu besloot na de verbanning uit Moskou de Hovevei te

steunen, en daarmee de petitie die zij zou aanbieden aan de Britse staat, waarin deze onder meer

werd gevraagd de sultan te overtuigen Russisch-joodse immigratie toe te staan. En hoewel Lord

Rothschild een belangrijke rivaal was van Montagu binnen de joodse gemeenschap, en met hem

streed om het leiderschap ervan, kon hij niet voorbijgaan aan de groeiende steun voor Hovevei

Zion en haar pleidooi, komend vanuit de snel groeiende groep Oost-Europese migranten.

19 D. Gutwein, ‘The politics of Jewish solidarity: Anglo-Jewish diplomacy and the Moscow expulsion of April
1891,’ Jewish history 5(1991): 23-45, 31.
20 Idem, 32.
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Rothschild zou daarom uiteindelijk toenadering zoeken tot Montagu, en de petitie persoonlijk

aan Salisbury aanbieden.21 Zo ontstond een situatie waarin zowel Rothschild als Salisbury met

een petitie kwamen te zitten die niet gemakkelijk strookte met hun eigen politieke oriëntatie, die

zich richtte op goede betrekkingen met het Ottomaanse rijk en het voorkomen van overmatige

bemoeienis met het reeds gematigd tolerante interne beleid van de sultan. De zionistische

aspiraties van Hovevei en Montagu sloten eerder aan bij de het beleid van de Liberale minister-

president William Gladstone, die het Ottomaanse rijk graag wees op zijn tekortkomingen in de

behandeling van Christenen en Armenen, en joodse vestiging binnen het rijk in lijn zag met de

hervormingen die het rijk zou moeten ondernemen in het toekennen van een sterkere positie aan

etnische en religieuze minderheden.22 Toen de sultan de petitie uiteindelijk onder ogen kreeg,

verwierp hij deze direct.

Toen in 1905 de Aliens Act de joodse immigratie naar Groot-Brittannië aan banden legde,

had de daar reeds aanwezige gemeenschap voldoende ruimte om, zo goed en zo kwaad als het

ging, zich te verenigen achter het ideaal van vestiging in Palestina. De Act maakte duidelijk dat

meer immigratie naar Groot-Brittannië niet gewenst was; toonaangevende sociale en politieke

attitudes in de Britse maatschappij sloten dit uit.23 De joodse elite jongleerde nog steeds met

verschillende ‘joodse’ en ‘Britse’ belangen, en wilde probeerde daar waar de twee mogelijk

overeen kwamen de kansen die zich voordeden tot actie in het buitenlands beleid te benutten.

Brits-joodse coöperatie zou uiteindelijk zijn absolute climax vinden in de Balfour-declaratie van

1917, waarin minister van buitenlandse zaken Arthur Balfour op schrift aan Lord Walter

Rothschild en de Britse Zionistische Federatie meldde dat het Britse kabinet positief stond

tegenover de vestiging van een nationaal tehuis voor het joodse volk.

De belangen en beweegredenen die de Balfour-declaratie mogelijk maakten zijn

meervoudig en complex. Een bruikbaar perspectief op haar totstandkoming vindt zich in het

beschouwen van de belangenbehartiging door Lucien Wolf en Chaim Weizmann tijdens de

aanloop naar en verloop van de Eerste Wereldoorlog. Wolf, als journalist en voorvechter van

joodse belangen in Rusland en Europa, zou sinds de Russische pogroms regelmatig protest

aantekenen tegen de behandeling van joden aldaar. In kritische stukken vroeg hij aandacht voor

de misdragingen van de tsaar en bleef hij daarmee bij het Foreign Office aankloppen.24 De manier

waarop Duitsland zijn joden behandelde vond hij meer gepast. Met de komst van de Eerste

Wereldoorlog bracht zijn sympathie voor Duitsland hem als journalist in diskrediet toen Groot-

Brittannië tegen Duitsland vocht, en zich met het door hem verguisde Rusland verbond.

Het Foreign Office hield echter contact met Wolf, dat van pas kwam toen het Foreign Office

zich in 1915 begon af te vragen wat het bestaan van pro-Duitse sentimenten onder joden in de

21 Gutwein, ‘The politics of Jewish solidarity,’ 33.
22 Idem, 35.
23 L.P. Gartner, The Jewish Immigrant in England, 1870-1914 (Detroit: Wayne State University Press, 1960).
24 M. Levene, War, Jews and the new Europe: the diplomacy of Lucien Wolf 1914-1919 (Oxford: Oxford
University Press, 1992).
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op dat moment neutrale Verenigde Staten voor de Britse oorlogsinspanningen zouden

betekenen. Wolf suggereerde dat wanneer Groot-Brittannië interesse zou tonen in Palestina, dit

de Amerikaanse joden achter de Britse oorlogsinspanningen zou scharen. Hierbij moet worden

opgemerkt dat Wolf geen zionist was, en vooral uit strategische overwegingen, samenhangend

met zijn zorg voor het lot van Oost-Europese joden na de oorlog, het Foreign Office aan zich wilde

binden in het zoeken van toenadering tot verschillende joodse gemeenschappen.25 Hiertoe

maakte hij gebruik van het krachtige idee onder overheidsfunctionarissen over de enorme

invloed van joden in Rusland en de Verenigde Staten; door op dit idee voort te borduren, zonder

er persé zelf in te geloven, kon hij hen voor zich winnen. Weizmann, die zich wel met een

uitgesproken zionistisch ideaal afficheerde, en als zodanig een belangrijk leidersfiguur was binnen

de Brits-joodse gemeenschap, zou uiteindelijk zijn contact met Balfour benutten om de declaratie

tot stand te brengen. Weizmann kon hetzelfde idee over de macht van het internationale

jodendom bij het Foreign Office bevestigen, maar bracht niet het protest over de situatie van

Russische joden dat Wolf bezighield met zich mee.

Naast het idee over de in de internationale politiek zo krachtige joodse groepen dat in het
Foreign Office circuleerde en het van belang maakte de sympathie van de Brits-joodse
gemeenschap en haar evenknieën te winnen, waren andere ideeën eveneens bepalend in het
besluit van Balfour de declaratie uit te vaardigen. Bij het opdelen van het Ottomaanse rijk in
invloedssferen dat met de Eerste Wereldoorlog eindelijk aanstaande was geworden, zette de
imperiale rivaliteit tussen Groot-Brittannië en Frankrijk zich voort. Op het moment dat de
Balfour-declaratie werd uitgevaardigd bevond Groot-Brittannië zich in een militaire campagne
om Palestina en de Sinaï, die het nieuwe strategische posities binnen de regio zou opleveren. De
naoorlogse realiteit van door Groot-Brittannië gecontroleerde gebieden in Palestina en Irak en
belangrijke invloed in Egypte, en door Frankrijk gecontroleerde gebieden in Syrië en Libanon,
was een van de mogelijke uitkomsten van een Frans-Britse verdeling van het gebied.26

Anticiperend op een dergelijke uitkomst, was de gedachte aan een joodse ‘buffer’ in Palestina, die
Syrië en Egypte van elkaar zou scheiden, en het Britse bestuur aldaar legitimeren, wederom
present.27 Daarnaast was het van groot belang het Suez-kanaal, “[Britain’s] lifeline to India”,
veilig te stellen. 28 In 1915 en 1916 had het Ottomaanse rijk reeds geprobeerd het Suez-kanaal
over te nemen, zo niet te vernielen. De Britse strijdkrachten, die aan de Egyptische kant van het
kanaal waren gestationeerd, zouden uiteindelijk over het kanaal trekken en in 1917 grote delen
van Palestina veroveren. Het veiligstellen van de Britse economische belangen die van het

25 T.M. Endelman, ‘Jews, Aliens and Other Outsiders in British History,’ The Historical Journal 37(1994): 959-
969, 962.
26 Tijdens de oorlog zijn verschillende verdelingsplannen naar voren geschoven, waarvan de Sykes-Picot
overeenkomst van 1916 een belangrijke was. Ten tijde van de Balfour-declaratie was een scenario waarin
Groot-Brittannië Palestina zou controleren, in tegenspraak met de termen van Sykes-Picot, alweer
waarschijnlijker geworden. Beloften voor een onafhankelijke Arabische staat in het Midden-Oosten, die in de
McMahon-Hussein correspondentie (1915-1916) zijn te vinden en werden verdedigd door Thomas E. Lawrence,
zijn met het uitvaardigen van de declaratie eveneens op losse schroeven komen te staan.
27 D.Z. Gillon, ‘The antecedents of the Balfour declaration,’ Middle Eastern Studies 5(1969): 131-150, 135.
28 Endelman, ‘Writing English Jewish History,’ 625.
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Suez-kanaal afhankelijk waren, kon mogelijkerwijs worden gediend door een toekomstige
bevriende joodse bevolking. Tenslotte was het ideaal van de ‘Restauratie’ uit de negentiende
eeuw niet geheel verdwenen. Religieus gevoede sympathie voor de joodse lotgevallen en ideeën
over een gepredestineerde terugkeer konden, licht gedeformeerd, terugkomen.29

Samenvattend kan worden opgemerkt dat de joodse gemeenschap in Groot-Brittannië in
alle voorzichtigheid verder heeft gebouwd op haar voortschrijdende emancipatie binnen de
Britse maatschappij bij het verkrijgen van Britse medewerking bij het realiseren van een joods
nationaal tehuis. En ook de joden in de rest van Europa die het zionistische ideaal hooghielden
vonden bij Groot-Brittannië een luisterend oor. Binnen het delicate machtsevenwicht dat tussen
de verschillende Europese staten tot aan de Eerste Wereldoorlog bestond, nam Groot-Brittannië
een positie in die het voor het land mogelijk maakte om de joods-zionistische aspiraties mee te
nemen in het buitenlands beleid. De casus van de verbanning van de joden uit Moskou maakt
duidelijke dat van Groot-Brittannië het meest werd verwacht bij het uitoefenen van druk op het
Ottomaanse rijk om joodse immigratie toe te staan. En, verwikkeld in zijn imperiale rivaliteiten
met Rusland en Frankrijk, waarvan de toekomst van het Ottomaanse rijk een belangrijk deel
uitmaakte, was een Britse overname van Palestina een reëel scenario. Geholpen door een
welwillend Foreign Office, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in de ban was geraakt van ideeën
over de macht van het internationale jodendom, kon Balfour de voorbereidingen op het ontstaan
van een joods nationaal tehuis onder Britse hoede vormgeven.

4.2 Het Britse mandaat

Op het moment dat Palestina in Britse handen kwam, nam het politieke belang van de Brits-

joodse betrekkingen verder toe. Waar eerder joodse groepen, de joodse gemeenschap in Groot-

Brittannië voorop, bij Groot-Brittannië aanklopten omdat het een belangrijke imperiale

wereldmacht was die potentieel verbetering zou kunnen brengen in de situatie van joden in

andere landen, betekende de Britse aanwezigheid in Palestina dat Groot-Brittannië meer dan

invloed alleen kon uitoefenen; zij beschikte in aanzienlijke mate over de fysieke realiteit van het

‘project’ Palestina. Geen enkele van de joden die ten tijde van de Britse aanwezigheid met de

Britse autoriteiten onderhandelde gaf daarmee vorm aan politieke betrekkingen, aangezien er

geen basis voor politiek gelijkwaardig verkeer aanwezig was; de stateloze sprak met de statelijke.

Het gesprek ging evenwel over de manier waarop uiteindelijk staatsvorming zou plaatsvinden,

staatsvorming die voor het Transjordaanse deel van Palestina sinds 1921 al zeer dichtbij was,

doch in de rest van het territorium niet meer dan een onzekere toekomst had. De manier waarop

het verkeer tussen de joden en Groot-Brittannië uiteindelijk verliep, de personen, gebeurtenissen

en ideeën die in dit verkeer naar voren kwamen, zouden zich mengen in het zicht op de historie

dat de ‘dragers’ van de Brits-Israëlische politieke betrekkingen vanaf 1948 zouden hebben. De

29 al-Salim, ‘Upper Class Victorians and the Quest for Jewish Homeland,’ 16.
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weg van Balfour naar de staat Israël was  een nieuwe, belangrijke ronde in de Brits-joodse

discussie over de inrichting en realisering van een joods nationaal tehuis.

In de eerste jaren na de Britse veroveringen waren de belangrijkste inspanningen van

Groot-Brittannië erop gericht een politiek-administratieve infrastructuur te ontwikkelen, geborgd

door internationale afspraken met de Volkenbond. Palestina werd aan Groot-Brittannië

toegewezen als mandaat in 1920 op de internationale conferentie van San Remo.30 In datzelfde

jaar werd het militaire bestuur van Palestina vervangen door civiel bestuur. Het document waarin

het voor Palestina geldende staatsrecht werd vastgelegd, het ‘mandaat’, werd in 1922

goedgekeurd door de Volkenbond; pas in 1923 was Palestina een zelfstandige statelijke eenheid

na formele goedkeuring van Turkije, vastgelegd in het Verdrag van Lausanne.31 De wijze waarop

de Britse regering gestalte wilde geven aan de Balfour-declaratie en verdere betrekkingen met de

joden, werd uiteengezet in de tekst van het mandaat, dat Groot-Brittannië zelf had opgesteld, en

de beleidsrichtlijnen vervat in het Churchill Whitepaper van 1922. In de preambule van het mandaat

is de Balfour-declaratie letterlijk overgenomen; er wordt naar verwezen in artikel 2 van het

mandaat, waarin wordt gesteld dat de mandataris verantwoordelijk is voor de realisering van een

joods nationaal tehuis.32 Daarnaast verplichtte de mandataris zichzelf joodse immigratie te

faciliteren en joodse vestiging op het land, waaronder land van de Staat dat geen publieke

doeleinden diende, te bemoedigen.33 De rechten van de reeds aanwezige bevolking diende hierbij

echter niet te worden gecompromiteerd. Voorts stelde artikel 4 dat een zelfstandig publiek

lichaam in de vorm van een joods agentschap in samenwerking cq. discussie met de mandataris

kon treden bij het vestigen van een joods nationaal tehuis in Palestina.

Het Churchill Whitepaper bevat vergelijkbare doelen als het mandaat, doch specificeerde

deze op bepaalde punten. Het Whitepaper stelt dat:

“[the Jewish people] should know that it is in Palestine as of right and not on sufferance. That is the reason why

it is necessary that the existence of a Jewish National Home in Palestine should be internationally guaranteed,

and that it should be formally recognized to rest upon ancient historic connection.”34

Hiermee is gegeven dat Groot-Brittannië het wenselijk vond binnen de gemeenschap van staten

de ‘historische band’ van het joodse volk met Palestina als primaire reden voor het vestigen van

een joods nationaal tehuis te propageren. Of Groot-Brittannië hiermee aansloot bij een reeds

bestaande normatieve traditie is niet bij voorbaat vast te stellen, doch zijn wens de ‘historische

band’ tot leitmotif binnen de gemeenschap van staten te maken is een interessant feit, zeker gezien

de meervoudige overwegingen met betrekking tot het vestigen van joden in Palestina die binnen

30 S.D. Myres, ‘Constitutional Aspects of the Mandate for Palestine,’ Annals of the American Academy of
Political and Social Science 164(1932): 1-11, 2.
31 Idem, 3.
32 Idem, 10.
33 Idem, 11.
34 Idem, 9.
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Groot-Brittannië zelf naar voren zijn gekomen in de periode voorafgaand aan het mandaat. Ook

stelde het Whitepaper dat joodse immigratie moest worden nagestreefd, maar niet groter mocht

zijn dan de economie van Palestina aankon. Uiteindelijk zou in de periode 1923-1948 rond een

half miljoen joden naar Palestina immigreren; zo’n verachtvoudiging. Tegelijkertijd zou het

product van de ‘joodse sector’ in Palestina ongeveer vijfentwintig maal zo groot worden.35 Een

economische last zou immigratie dus niet blijken te zijn.

Het Churchill Whitepaper werd opgesteld door het Colonial Office. Dat deze, en niet het

Foreign Office, richtlijnen opstelde voor het bestuur van Palestina was, gezien de formeel-

bureaucratische situatie die omwille van het mandaat werd gecreëerd, niet verrassend. Deze

situatie was echter allerminst eenvoudig, zo niet ondoorzichtig. Het mandaat viel niet onder de

jurisdictie van het Brits parlement, maar onder de Britse Kroon, die zich liet vertegenwoordigen

door het Colonial Office.36 De scheiding tussen Brits beleid met betrekking tot het ‘thuisland’ en de

andere (koloniaal) gecontroleerde territoria werd zo institutioneel vastgelegd. In Palestina zelf

vond men vervolgens een geheel eigen bestuurlijke opzet, gedicteerd door de tekst van het

mandaat en verdere Britse invulling daarvan. In de bestuurlijke hiërarchie stond de Britse Hoge

Commissaris bovenaan, zijnde de vertegenwoordiger van de Kroon en voorzien van zowel

wetgevende als uitvoerende macht. Bij uitvoerende taken werd de Hoge Commissaris bijgestaan

door een Uitvoerende raad, waarin verschillende gezagsdragers zetelden met portefeuilles

uiteenlopend van financieel beleid tot justitie en economische zaken.37 Bij wetgevende taken kon

een Adviesraad de Commissaris bijstaan, waarin verschillende lagere Britse bestuurders

deelnamen. De rechterlijke macht, tenslotte, kende een hiërarchie, reikend van lokale

rechtbanken tot aan het Hooggerechtshof en de Britse Raad van State. Deze formele

organisationele opzet, waarbij het Colonial Office en de Hoge Commissaris relatief veel

zeggingskracht hadden, maakt het onderzoeken van de persoonlijke rol van de zeven Hoge

Commissarissen van de mandaatperiode interessant. In de formele organisatie treffen we echter

ook een scala aan adviserende Britse magistraten van verschillende bestuurlijke portefeuilles en

niveaus aan, die in de informele organisationele structuur ongetwijfeld de nodige discretionaire

ruimte bezaten om meer dan alleen advies te geven over zaken die zij van belang achtten.

Uiteindelijk moest de Commissaris voor coördinatie en uitvoer toch op de andere bestuurders

vertrouwen, die graag gebruik maakten van de aarzeling van de Commissaris die bij het uitzetten

van beleid vaak de kop opstak.38 Hiermee is gesteld dat het Brits beleid dat in Palestina ten

uitvoer werd gebracht door de opzet en structuur van het bestuur in praktijk enigszins

veranderlijk en onregelmatig was; het verschilde meer van tijd tot tijd en plaats tot plaats dan een

35 Y. Ben-Porath, ‘The Entwined Growth of Population and Product, 1922-1982,’ Journal of Labor Economics
15(1997): S8-S25, S9.
36 Myres, ‘Constitutional Aspects of the Mandate for Palestine,’ 4.
37 Ibidem.
38 A.J. Sherman, Mandate Days: British Lives in Palestine, 1918–1949 (New York: Thames and Hudson, 1997)
223.
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simpele hiërarchische structuur zou dicteren. De zaken waarin de aanpak van het Britse bestuur

wel bij benadering eensgezind was en die aspecten van het grotere plaatje die wel op eenzelfde

manier werden benaderd, zijn evenwel noemenswaardig; het zijn de beleidstradities die het Britse

bestuur kleurden.

De belangrijkste beleidstraditie, die andere beleidstradities zou beïnvloeden, ligt wel in

het benaderen van Palestina als ware het een kolonie; het ter hand nemen van aan Palestina

gerelateerde zaken gebeurde op een wijze die in geest zeer vergelijkbaar was met de wijze waarop

Groot-Brittannië zijn eigen koloniën benaderde.39 Gezien het feit dat zowel de mandaten als

officiële kolonies door het Colonial Office werden aangestuurd, is deze gelijkenis vanuit

organisationeel perspectief niet verrassend. De Britse functionarissen in Palestina vormden al

snel een corps d’elite; de leden kwamen zo nu en dan direct van Oxbridge, maar nog veel vaker

waren zij ervaren in het bestuur van andere koloniën.40 Zij namen een white man’s burden, een

bevooroordeelde en een paternalistische instelling met zich mee, die het behouden van een

‘gepaste’ afstand tot de bevolking van Palestina hoog waardeerde.41 In het geval van de joden in

Palestina kwam hier nog eens bij dat het Britse bestuur hen als “onafhankelijk, sterk

gemotiveerd, goed gefinancierd en georganiseerd” beschouwde.42 Er kon hierdoor een

beleidspraktijk ontstaan waarin de aandacht niet vaak uitging naar de situatie van de zich

vestigende joden; er werd verondersteld dat zij voor zichzelf konden zorgen. Daar waar joodse

en Arabische belangen botsten, was het echter noodzaak beleid te maken. Hierbij werden deze

belangen apart behandeld, en de Britse bestuurders probeerden, naar het idee van een ‘dual policy’,

een bepaalde balans tussen beide te bewaren. Dit betekende niet dat beide groepen van alle

publieke middelen evenveel kregen, maar eerder dat een bepaalde tegemoetkoming aan een

groep werd geruild tegen een andere tegemoetkoming voor de andere groep. Zo ontstonden er

verschillen in de opzet en financiering van het onderwijs43, in de regulering van landaankoop- en

ontwikkeling en in de selectie van en discussie met vertegenwoordigers van beide

gemeenschappen. Zo onderhandelde het Britse bestuur met het Joods Agentschap, dat sinds

1929 Zionisten en non-Zionisten verenigde, en zijn zusterorganisaties, doch trad het vooral in

contact met de Arabische gemeenschap via de mukhtars, de notabelen en dorpsoudsten.44

De koloniale beleidstraditie zorgde er in algemene zin voor dat de Britse leiding de

modernisering van Palestina hoog op de agenda plaatste. Hoewel er onder sommige ambtenaren

de angst aanwezig was dat te veel educatie en urbanisatie tot niet meer zouden leiden dan onrust

39 R. El-Eini, Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine, 1929-1948 (London: Routledge, 2006)
xxxii.
40Idem, 19.
41 M. Bunton, ‘Mandate Daze: Stories of British Rule in Palestine, 1917-48,’ International Journal of Middle
East Studies 35(2003): 485-492, 487.
42 El-Eini, Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine, 1929-1948, 21.
43 T. Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate (New York: Henry Holt &
Co,  2001) 355.
44 El-Eini, Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine, 1929-1948, 21.
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en opstand45, was het concept van ‘ontwikkeling’, dat Groot-Brittannië sinds het begin van de

twintigste eeuw bij al zijn kolonies betrok, overheersend. ‘Ontwikkeling’ betekende het

aanmoedigen van privé-bezit, het realiseren van een goede infrastructuur voor handel en verkeer,

het verschaffen van basale publieke voorzieningen en het technologisch moderniseren van

praktijken in de belangrijkste sectoren van de economie. Nu dit ontwikkelingsconcept via de

heersende beleidstraditie op Palestina werd toegepast, kon in de praktijk worden gezien hoe

cholera en tyfus werden verdreven, corruptie werd bestreden, spoorwegen en telegraaflijnen

werden aangelegd, intensieve landbouw werd bevorderd, een moderne bureaucratie werd

geïntroduceerd, landbezit in kaart werd gebracht en geregistreerd46 en een uitgebreid wetssysteem

werd gecreëerd dat (eigendoms)conflicten langs juridische weg beslechtte. Het ‘achtergebleven’

Palestina, was, naar het scheen, ernstig aan vernieuwing toe.

Het kan worden beargumenteerd dat de moderniseringspogingen van Groot-Brittannië in

harmonie met de wensen van de joodse gemeenschap waren; de joodse landbouw in Palestina

bijvoorbeeld concentreerde zich vaak op het creëren van overschotten die op de markt konden

worden verkocht, om met dat surplus verdere investeringen in de bedrijfsvoering te kunnen

doen. De vorm van autarkische landbouw die in de Arabische gemeenschap nog veel voorkwam

zou een grotere verandering moeten ondergaan, ware dit in de ogen van de Arabische boer ten

goede of ten kwade.47 De bewering dat, over het algemeen, het Britse bestuur de joden

structureel bevoordeelde, kan hier niet worden bevestigd. Het idee van Tom Segev, dat de

Britten, uit een bevooroordeelde angst voor het wereldjodendom, de joden voor lieten gaan48,

gaat aan het grotere verhaal van de beleidstraditie voorbij. Het ontwikkelingsideaal, en de

infrastructuur voor gelijke kansen die zij voorstelde, was in theorie en praktijk goed te rijmen met

de binationale staat die Groot-Brittannië voorstond; een staat waarin beide gemeenschappen

eenzelfde politiek-economische ruimte in konden nemen. De legalistische en kapitalistische

traditie die Groot-Brittannië Palestina aanmat was niet anders dan die op andere plekken door

hem werd ingevoerd. Dat de joden de resulterende infrastructuur konden benutten, was voor

hen voordelig, maar wijst niet op het structureel voortrekken van de joden; sterker nog, juist het

relatieve succes van de joden maakte de vernieuwingsinspanningen ten overstaan van de

Arabische bevolking tot Britse prioriteit.49

De opbouwende ijver, ironisch genoeg samengaand met de afstandelijkheid van een

imperiale macht, zou stokken in 1939. In 1939 ging het Britse ‘management’ van Palestina van

staatsopbouw met de fragiele balans tussen Britse, Arabische en joodse belangen in het oog, over

op het beheersen van een desintegrerende failed state, vaak in het nadeel van de joden. In de

45 T. Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate, 355.
46 D. Gavish, The Survey of Palestine Under the British Mandate, 1920-1948 (London: Routledge, 2005).
47 Y. Katz, ‘The Palestinian mountain region and Zionist settlement policy, 1882-1948,’ Middle Eastern Studies
30(1994): 304 - 329, 309.
48 Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate.
49 El-Eini, Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine, 1929-1948, 26.
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situatie van voor 1939 was van Britse zijde voldoende gevolg gegeven aan de geest van de

Balfour-declaratie om de joden de ruimte te geven aan een nationaal tehuis te bouwen. Hoewel

de barre omstandigheden waarin aanzienlijke groepen joodse immigranten leefden niet mag

worden onderschat, zorgden de Britse ontwikkelingsinspanningen voor een meer uitnodigend

toekomstperspectief dan het Ottomaanse rijk ooit geboden had. De tekst van het mandaat en het

Churchill Whitepaper hield expliciet rekening met de joodse wens een volwaardig nationaal bestaan

op te bouwen in Palestina. Joodse immigratie kon doorgang vinden, joden konden onderwijs

genieten en joods landbezit werd geregistreerd. Voor joden die gebukt gingen onder het groeiend

antisemitisme in Hitler-Duitsland, Centraal- en Oost-Europa, was emigratie naar Palestina een

welkome optie. De grote motivatie bij veel joodse immigranten om in hun nieuwe thuisland te

slagen en hun soms fanatieke instelling, leidden bij de Britse autoriteiten soms tot ergernis over

en bestuurlijke verwaarlozing van deze groep,50 doch hun basale rechten en kansen in de

maatschappij van Palestina werden door de mandataris voldoende gegarandeerd. De laatste tien

jaar van het mandaat zouden echter veel minder tot tevredenheid stemmen.

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan het Britse verlangen afstand te nemen van

het mandaat op een manier die de joodse vooruitgang in het realiseren van een nationaal tehuis

die tot 1939 was geboekt zou bevriezen. Zo was er de Arabische opstand die zou duren van 1936

tot en met 1939, en duidelijk maakte dat de Arabische bevolking zich tegen verdere joodse

immigratie en landaankoop wilde verzetten, en het mandaat wilde vervangen door een Arabische

eenheidsstaat. De opstand versterkte Arabisch-joodse verschillen, en segregeerde in belangrijke

mate het sociale, politieke en economisch verkeer van beide groepen. De opstand werd een strijd

met het Britse bestuur om de legitimiteit van zijn bestel; het Britse bestuur moest zich in het

binnenland verdedigen tegen aanvallen en lokale machtsovername, en moest zich ten overstaan

van de omliggende Arabische staten blijven legitimeren als het op dat moment enige

rechthebbende bestuur van Palestina. Het belang van het winnen van het vertrouwen van de

Arabische staten in het Midden-Oosten was, met het naderen van de Tweede Wereldoorlog,

groot, aangezien zij strategisch waren gepositioneerd en over belangrijke olievoorraden

beschikten. Nu veel Arabische staten zich in belangrijke mate aangetrokken voelden tot

nationaal-socialistische ideeën, was het voor Groot-Brittannië van belang hen niet te doen

doorslaan naar vorming van bondgenootschappen met Duitsland en Italië.51 Ook zou door een

verdere democratisering van Palestina, waarbij de Arabische meerderheid het bestuur naar zich

toe kon trekken, Groot-Brittannië niet onder hoeven doen voor Frankrijk, die democratische

hervormingen in Libanon en Syrië doorvoerde.

Tenslotte waren eerder geopperde scenario’s voor de toekomst van het mandaat die een

joodse staat zouden garanderen door ambtelijke commissies verworpen. De door de Peel

50 Sherman, Mandate Days: British Lives in Palestine, 1918–1949.
51 J. Strengholt, A Jewish State with Cannons, Flags and Military Decorations; Strengthening and Defeat
of the Bi-Nationalist Movement in Palestine 1939-1942 (Utrecht: Universiteit Utrecht, 1986) p. 9.
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Commission van 1936 voorgestelde deling van Palestina in een joodse en Arabische staat, werd in

1938 door de Woodhead Commission verworpen omdat deze deling te grote praktische problemen

zou opleveren. De onzekerheid over de vorm die toekomst van het mandaat aan zou moeten

nemen om de tegenstellingen die sinds de opstand zo duidelijk naar voren kwamen niet tot een

nog onstabielere, minder werkbare situatie te laten leiden, zou in de bovengenoemde context een

keuze ten nadele van de joodse ambities in Palestina betekenen. Het document waarin de

beoogde toekomst van Palestina vast zou komen te liggen, was het MacDonald Whitepaper van

1939.

Het Whitepaper was officieel een beleidsdocument, eenzijdig door de Britse overheid

opgesteld nadat de London Conference van 1939, waarin Arabische en joodse vertegenwoordigers

onder Britse leiding tot een overeenkomst hadden moeten komen was mislukt. Het was echter te

voorzien dat de Conference zou mislukken. Het overleg tussen de Arabieren van Palestina, de

buurlanden van Palestina, en het Joods Agentschap werd door de deelnemers zelf al bij voorbaat

gefrustreerd. De bij de betreffende partijen aanwezige interne conflicten die de onderhandeling

naar boven bracht, waren ook weinig behulpzaam.52 Het was daarom te verwachten dat Malcolm

Macdonald, minister van koloniën, met het Whitepaper het laatste woord zou hebben. Het

Whitepaper stelde dat de joodse populatie op het niveau van eenderde van de totale populatie

diende te stabiliseren, en aldus niet door immigratie mocht groeien met meer dan 75.000 in vijf

jaar tijd. Daarna was het aan de Arabische meerderheid om te beslissen of verdere immigratie

werd toegestaan. Ook diende joodse landaankoop verder te worden beperkt. Binnen tien jaar zou

een staat moeten ontstaan onder gedeeld joods-Arabisch leiderschap, waarbij de belangen van

beide gemeenschappen zouden worden gewaarborgd. Deze richtlijnen voor immigratie,

landaankoop en staatsvorming betekenden een breuk met het beleid van het verleden.

De opsteller van het Whitepaper van 1922, de toenmalige minister van koloniën Winston

Churchill, zag het Whitepaper van 1939 als een “breach of faith with the jews”.53 Het was het ten

einde komen van de garantie van het Whitepaper van 1922 dat de joden in Palestina verbleven “as

of right and not on sufferance,”54 waar zionistisch leider David Ben-Gurion voor vreesde toen

hij lucht kreeg van de formulering van MacDonald’s plannen.55 Het bestaan van een joodse

minderheid in een joods-Arabische staat paste niet in de ideeën van Ben-Gurion en anderen over

een joods nationaal tehuis. Het Whitepaper van 1939, die het einde van het mandaat in de tijdslijn

plaatste onder voor de joden, relatief aan de periode daarvoor, ongunstige voorwaarden, was dan

ook het beginpunt van verdere escalatie van de situatie in Palestina. Joodse militante

groeperingen zagen geen reden meer Britse doelen te mijden, illegale joodse immigratie nam toe

52 N.E. Mitchell, Towards Nakba: The Failure of the British Mandate of Palestine,1922-1939 (Baton Rouge:
Louisiana State University, 2007).
53 W.R. Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951 (Oxford: Oxford University Press, 1984) p.
386.
54 Myres, ‘Constitutional Aspects of the Mandate for Palestine,’ 9.
55 Strengholt, A Jewish State with Cannons, Flags and Military Decorations, 12.
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en voorbereidingen voor een grote militaire confrontatie met de Arabieren kwamen op gang.56

Het was de Tweede Wereldoorlog die tot en met 1945 de Brits-joodse breuk tijdelijk naar de

achtergrond zou verdrijven, nu Britten en joden samen tegen nazi-Duitsland en zijn bongenoten

vochten, en tegelijkertijd een geheel nieuwe context zouden creëren voor het uitwerken van de

Brits-joodse onenigheid nadien.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende de komst van een nieuwe kans om

het beleid in Palestina dat sinds 1939 werd gevoerd te herzien. Tijdens de oorlog had men strikt

aan de immigratiequota vastgehouden, wat geresulteerd had in het weigeren van Holocaust

overlevenden; joodse vluchtelingen op boten die op de kust van Palestina afkoersten werden

door de Britse Koninklijke Marine tegengehouden.57 De Britse overheid zag het lenigen van de

joodse humanitaire nood niet als haar verantwoordelijkheid, en wilde deze niet tot haar

verantwoordelijkheid maken. Het is in dit geval naar waarschijnlijkheid een beleidstraditie van het

Foreign Office die stand hield; het Foreign Office bleef bij elke nieuwe arriverende groep joodse

vluchtelingen vasthouden aan het quotumbeleid.58 Na de oorlog was het resultaat van dit beleid

dat Groot-Brittannië op verschillende plaatsen joodse vluchtelingen vasthield die Palestina niet

binnenmochten, en dat het al die joden die in Europa in Displaced Persons’ camps zaten geen

toekomst in Palestina bood. Dan was er nog de Labour Party, die al tijdens de oorlog had besloten

de totstandkoming van een joods nationaal tehuis te omarmen. Direct na de oorlog kwam Labour

aan de macht, en had aldus de daad bij het woord kunnen voegen. Tenslotte is op te merken dat

Groot-Brittannië economisch gezien vrijwel verwoest uit de oorlog kwam, en de Verenigde

Staten definitief als nieuwe politiek-economische hoofdrolspeler op het wereldtoneel moest

erkennen. De kans voor het herzien van het beleid voor het mandaat in 1945 is echter niet

gegrepen. Een en ander zou ertoe leiden dat Groot-Brittannië in 1948 afstand zou doen van het

mandaat en daarbij de nodige hard feelings achter zou laten bij de joodse gemeenschap.

  De Britse minister van Buitenlandse Zaken vanaf juli 1945 was Ernest Bevin. Samen

met minister-president Clement Attlee en het Foreign Office zou Bevin verantwoordelijk zijn voor

het Palestina-beleid van de jaren 1945-1948. Hoewel Palestina formeel nog onder het Colonial

Office viel, werd de ‘zaak Palestina’ zo belangrijk op de internationale agenda in deze jaren, dat het

Foreign Office, Bevin en Attlee al snel de grootste verantwoordelijkheid namen; het beslissen over

de directe toekomst van het mandaat. De lijn die Bevin zou volgen kan worden samengevat als

het vooropstellen van de belangen van een Brits imperium, dat naar het eigen ethisch besef en

naar het eigen imperiaal belang handelt. Het ethisch besef dat Bevin het Britse rijk toedichtte,

stelde voorop dat verdere joodse immigratie naar een grotendeels door Arabieren bevolkt

mandaat op zichzelf niet wenselijk was. Het imperiaal belang betekende voor Bevin dat Groot-

56 Mitchell, Towards Nakba: The Failure of the British Mandate of Palestine,1922-1939, 92.
57 F. Leibreich, Britain’s Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration of Jews to Palestine, 1945–48
(London: Routledge, 2005).
58 L. London, Whitehall and the Jews, 1933-1948: British Immigration Policy and the Holocaust (Cambridge:
Cambridge University Press, 2000) 191.
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Brittannië zijn invloed en sleutelpositie in het Midden-Oosten zou behouden, en de regionale

machtsbalans zou blijven domineren.59

Het Foreign Office bleef vasthouden aan het Whitepaper van 1939, en zag het in het

algemeen als onverantwoordelijk om de grote groep joodse vluchtelingen naar Palestina door te

laten, en bleef daarbij waarde hechten aan het vooroorlogse ideaal van een onder wijs Brits

bestuur volgroeide eenheidsstaat die op zijn minst onofficieel gelieerd zou blijven aan het Britse

rijk. Attlee, tenslotte, kon moeilijk gewend raken aan de assertiviteit van president Truman inzake

de Palestinakwestie. Attlee had weinig begrip voor Truman’s pleidooi voor grootschalige joodse

immigratie en een tweestaten oplossing, terwijl Truman zelf niet het mandaat voerde over

Palestina, en ook geen joodse vluchtelingen in de Verenigde Staten wilde opnemen. Attlee

onderschatte de capaciteit van de president om naar eigen inzicht te handelen, evenals de kracht

van het Amerikaanse antikolonialisme.60 Attlee zag hoe het State Department en het Foreign Office

nagenoeg overeenstemden in hun visie op de toekomst van Palestina als eenheidsstaat, doch de

president bleef hem verrassen met een contrasterende visie. Anders dan Attlee, die naar Bevin en

het Foreign Office luisterde, kon Truman zijn eigen ideeën aanwenden. Hierbij zou Truman niet

alleen de joden van New York plezieren, maar ook bredere antikoloniale en zelfs anti-Britse

gevoelens onder de Amerikaanse bevolking aanboren.61 De verrassende nieuwe wendingen die

het Amerikaans beleid, evenals de houding van de bredere internationale gemeenschap, konden

nemen in de naoorlogse situatie, zonder dat daarbij de waarde van voorafgaande diplomatieke

waarschuwing werd hooggehouden, zou erin resulteren dat Groot-Brittannië tot en met 1948

achter de feiten aan zou blijven lopen.

In het begin van 1946 ging de zogenoemde Anglo-American Committee of Inquiry aan de slag

om een gezamenlijk plan voor Palestina op te stellen. Het werd door het Foreign Office gezien als

een goede kans om de Verenigde Staten duidelijk te maken hoezeer het doorzetten van het

Whitepaper-beleid wenselijk was. Bevin had in november 1945 bij de oprichting van het Comité

bekendgemaakt zijn politieke toekomst aan de Palestinakwestie verbonden te zien; zo groot was

ook zijn geloof in de kracht van zijn ‘case’ voor het aanhouden van de immigratiestop. Het

uiteindelijke rapport van het Comité van april 1946, keurde de Amerikaanse vraag om de directe

toelating van 100.000 joden goed, maar was vaag over de precieze staatsvorm die Palestina aan

zou moeten nemen, doch stelde geen opdeling voor. Truman zou in een reactie laten blijken de

beslissing over ‘de 100.000’ te verwelkomen, en negeerde de inhoud van de rest van het rapport.

Dit tot woede van Attlee, die dit zag als een onvoorzichtige stap, genomen zonder hem eerst te

consulteren.62 De aanslag van 22 juli 1946 op het King David Hotel in Jeruzalem, het centrum van

het mandaatbestuur, door een militante zionistische groepering, eiste veel slachtoffers en maakte

59 A. Bullock, Ernest Bevin: Foreign Secretary 1945-1951 (New York: W.W. Norton & Co., 1983).
60 W.R. Louis, ‘American Anti-Colonialism and the Dissolution of the British Empire,’ International Affairs
61(1985): 395-420, 398.
61 Ibidem.
62 Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951, 418.
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duidelijk dat de veiligheidssituatie onhoudbaar aan het worden was. Attlee hield echter vast aan

het idee de joodse militante groeperingen te zullen ontwapenen. In oktober 1946 kwam een

volgende klap in Attlee’s gezicht, toen Truman in een speech zich opnieuw achter het

immigratieplan van 100.000 stelde, en expliciet aangaf de oprichting van een joodse staat te

steunen. Attlee had Truman verzocht de speech uit te stellen, zodat hij deze met Bevin kon

bespreken, maar dit was niet gebeurd. Truman had zich op eigen initiatief weer in de Britse zaak

gemengd, zonder zich daarbij gevoelig te tonen voor de Britse inspanningen de kwestie Palestina

op te lossen. Een boze reactie vanuit Londen werd voorvoeld door de Britse ambassadeur in de

Verenigde Staten, die persoonlijk wél heil zag in Truman’s uitlatingen.63

In februari 1947 besloot de Britse regering om de zaak van het mandaat naar de

Verenigde Naties te verwijzen. Dit betekende niet dat de regering een tweestatenoplossing

omarmde; zij zag het eerder als een kans om internationale steun te winnen voor een

éénstaatsoplossing. Zowel Bevin als het Foreign Office zag in de Verenigde Naties een laatste

mogelijkheid om de internationale gemeenschap achter idee en uitwerking van een eenheidsstaat

te krijgen. Terwijl Bevin een gedetailleerd plan propageerde waarin joden en Arabieren in

verschillende ‘kantons’ zouden komen te leven, calculeerde het Foreign Office de in de Algemene

Vergadering benodigde stemverhoudingen.64 Toen de United Nations Special Committee on Palestine

in september 1947 zich uitsprak voor een tweestaten oplossing, bleken de inschattingen van

Bevin en het Foreign Office onjuist. Nog voordat de Algemene Vergadering zich op 29 november

voor opdeling van Palestina uitsprak, kondigde de Britse regering aan zich terug te trekken uit

Palestina, en aldus niet mee te werken aan de uitvoering van het verdelingsplan. De Britse

regering had het verlangen van de bredere internationale gemeenschap om zijn voortdurende

imperiale ambities te ondervangen, onderschat. Zijn positie in het Midden-Oosten werd hem niet

gegund; noch door de Sovjet-Unie, noch door de Verenigde Staten, noch door de rest van een

meerderheid van staten. Zijn laatste beslissing Palestina te verlaten zonder de opdeling te

bekrachtigen, was bij de joodse gemeenschap niet populair; de joodse gemeenschap stond er nu

alleen voor in een snel escalerende burgeroorlog. In 1948 zou de vertrekkende Britse consul in

Jerusalem, Nigel Clive, 110 jaar na de installatie van consul Young aldaar, de Britse aanwezigheid

in Palestina besluiten, “not with a bang but a whimper”.65

De Britse wanhoop in de laatste jaren van het mandaat, die zich uitte in het krampachtig

voortzetten van het Britse bestuur in Palestina op basis van het Whitepaper van 1939, leidde bij de

joodse gemeenschap aldaar tot eenzelfde wanhoop en angst. Waar de Britse autoriteiten voor

1939, zij het met enige afstandelijkheid, het mandaat hadden ingericht op een manier die het

mogelijk maakte voor de joodse immigranten om een leven op te bouwen in Palestina, liet de

Britse houding van na die datum de joodse gemeenschap er alleen voor staan. Ondanks hun

63 Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951, 442.
64 Idem, 460.
65 Sherman, Mandate Days: British Lives in Palestine, 1918–1949, 243.
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gezamenlijke vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden vele joodse vluchtelingen

teruggestuurd. Na de oorlog nam de joodse wanhoop over de Britse halsstarrigheid verder toe,

toen ook de joden in de Displaced Persons’ camps niet werd toegestaan te immigreren. Terwijl het

einde van het mandaat in zicht kwam, wilde Groot-Brittannië zich aan geen enkele poging een

joods nationaal tehuis tot stand te brengen meer verbinden, zelfs niet aan de opdeling die de

Verenigde Naties voorstelden. Het zou een diepe indruk achterlaten op diegenen die de

Israëlische staat uiteindelijk gingen besturen; aan de herinneringen aan de behulpzame rol die

Groot-Brittannië zich aan het begin van het mandaat had aangemeten werden de slechte

herinneringen aan de Britse rol tijdens het einde van het mandaat toegevoegd.
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5. Moeizame kennismaking: eerste indrukken van een nieuwe staat, 1948-1954

5.1 De totstandkoming van de staat Israël

Op 14 mei 1948, een dag voor het aflopen van het Britse mandaat, kondigde David Ben-Gurion,

samen met andere prominenten binnen de joodse gemeenschap in Palestina, met de

ondertekening van de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring de onafhankelijkheid van Israël

aan. Hiermee werd de weg vrijgemaakt voor de totstandkoming van een belangrijke verandering

in de samenstelling van de internationale gemeenschap der staten; een nieuwe staat zou tot deze

gemeenschap toetreden, daaraan een nieuw territorium en een nieuwe populatie toevoegend. De

verwerkelijking van de onafhankelijkheid van Israël zou afhangen van de bereidheid van de

bestaande internationale gemeenschap Israël de status van staat toe te kennen. Het deel van de

joodse gemeenschap dat zich voor het ontstaan van de Israëlische staat inspande, had het

overtuigen van de internationale gemeenschap daarom als belangrijke prioriteit, reeds lang voor

het opstellen van de Onafhankelijkheidsverklaring.

De normatieve ‘inrichting’ van de internationale gemeenschap was sinds het einde van de

Tweede Wereldoorlog snel aan het veranderen, en zou nieuwe betekenis geven aan wat een

legitieme claim voor onafhankelijkheid diende in te houden. Zo hadden een groot aantal staten

zich aaneengesloten om in 1945 een internationale organisatie op te richten op basis van een

internationaal verdrag. De Verenigde Naties zou nieuwe invulling geven aan diverse principes

van vredeshandhaving, mensenrechten, interstatelijk recht en sociaal-economische vooruitgang

die binnen de internationale gemeenschap moesten gelden.1 In sommige opzichten was deze

organisatie hiermee een opvolger van de Volkenbond, maar de verschillen waren eveneens

duidelijk. De Verenigde Naties gaf uitdrukking aan de wens de naoorlogse wereld nog veel

sterker te reguleren en de collectieve veiligheid te garanderen door zoveel mogelijk staten bij de

organisatie te betrekken, de machtigste staten een belangrijke rol te laten vervullen en de

mogelijkheid voor interventie te vergroten. Het kunnen toetreden tot deze organisatie zou

betekenen dat Israël zich aan de nieuwe normen van de internationale gemeenschap kon

conformeren. Het bij verdrag verleende vetorecht over beslissingen van de Veiligheidsraad van

de Verenigde Naties aan China, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de Verenigde

Staten betekende dat deze staten in belangrijke mate de regels van het spel zouden kunnen

bepalen.

Naast het ontstaan van de Verenigde Naties, die uitdrukking gaf aan een nieuwe

normatieve oriëntatie van de internationale gemeenschap, betekende de naoorlogse

machtsverhoudingen dat een tweetal staten in het bijzonder in belangrijke mate de mogelijkheid

1 United Nations, Basic Facts about the United Nations (New York: United Nations Publications, 2000).
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van het creëren van draagvlak voor een nieuwe staat in het Midden-Oosten konden bepalen. De

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie kwamen als militair-economische supermachten uit de

oorlog, en begonnen ten opzichte van elkaar en van andere staten al snel een invloedrijke rol te

spelen. In het kader van hun onderlinge concurrentie en wapenwedloop ontstonden rivaliteiten

en samenwerkingsverbanden met andere staten. Hierdoor ontstond een nieuwe dynamiek binnen

de internationale gemeenschap, die elke staat ertoe dwong te overwegen hoe zij de nieuwe

realiteit in hun voordeel kon uitleggen. Hierbij was een keuze tussen beide supermachten echter

niet altijd noodzakelijk; men kon in sommige gevallen een eigen, ‘derde’, positie innemen, en in

andere gevallen bleken de belangen van de supermachten nagenoeg overeen te stemmen. Groot-

Brittannië en (prestatelijk) Israël hebben op hun eigen manier gebruik gemaakt van deze

mogelijkheden, en aldus een eigen weg gevonden in de naoorlogse statenwereld.

Een belangrijke regel in de internationale gemeenschap als het gaat om de toelating van

nieuwe staten, vindt zich in het verlenen van ‘erkenning’ aan de betreffende staat. Erkenning

kent in het algemeen twee gradaties; de facto erkenning en de jure erkenning. Wanneer de jure

erkenning is verleend, geeft de betreffende staat hiermee aan formele politieke betrekkingen te

willen aangaan, waarvan diplomatieke vertegenwoordiging een belangrijk deel is. De jure

erkenning betekent dat men in relatie tot de betreffende regering een gelijkwaardige

internationaal-rechtelijke positie inneemt.2 De facto erkenning geeft aan dat de controle van een

regering over een territorium wordt bevestigd, maar dat de internationaal-rechtelijke staatsstatus

nog aan voorbehouden onderhevig is. Het verkrijgen van de facto erkenning zou voor Israël een

belangrijke eerste stap betekenen in het staatsvormingsproces. Reeds elf minuten na het ingaan

van de Onafhankelijkheidsverklaring, op 15 mei 1948 (Israëlische tijd), verleenden de Verenigde

Staten, bij monde van President Truman, de facto erkenning aan de Voorlopige Regering van

Israël, gevolgd door een handvol andere staten, waaronder Iran en Roemenië. De Sovjet-Unie

verleende op 17 mei 1948 in eenmaal de jure erkenning aan de staat Israël, gevolgd door aan de

Sovjet-Unie gelieerde Oost-Europese staten en enkele andere staten. Hiermee was van de twee

supermachten binnen drie dagen erkenning verkregen.

In het geval van de Verenigde Staten werd de weg naar erkenning bespoedigd door het

werk van Eddie Jacobson en Chaim Weizmann. In de laatste maanden voorafgaand aan mei

1948 hebben deze pleitbezorgers van de joodse staat bij de president aangeklopt om op opdeling

van Palestina, en vervolgens erkenning, aan te dringen. Jacobson, een vriend van de president,

probeerde allereerst een ontmoeting tussen Truman en Weizmann te arrangeren. Toen Truman

op 27 februari 1948 een op schrift gesteld verzoek daartoe weigerde, besloot Jacobson Truman

op 13 maart onaangekondigd de president te bezoeken om het hem persoonlijk te vragen.

2 M.N. Shaw, International Law (London: Cambridge, 2003).



H 5  | 48

Truman stemde toe, en vijf dagen later ontmoette hij Weizmann. In het gesprek met Weizmann

zei Truman toe Israël te erkennen indien de Verenigde Naties geen tijdelijk bestuur in Palestina

konden vestigen. Op 11 april bezocht Jacobson de president nogmaals onaangekondigd, en kreeg

hij van Truman de aan Weizmann gedane beloftes bevestigd. Secretary of State George Marshall

bleek er anders over te denken, en gaf de president nog op 12 mei te kennen niet in te stemmen

met erkenning. Toen op 14 mei (Amerikaanse tijd) Truman Israël de facto erkenning verleende,

gaven belangrijke personen binnen het State Department aan niet blij te zijn met de beslissing van

Truman hen niet van tevoren te consulteren.3

In het geval van de Sovjet-Unie was het veel moeilijker op persoonlijke basis te

informeren naar de houding van deze macht ten opzichte van de nieuw te vormen staat. De

precieze motivaties van beleidsmakers in het Kremlin zijn niet precies te duiden, doch het belang

dat de Sovjet-Unie had bij het breken van de macht van Groot-Brittannië in het Midden-Oosten

is waarschijnlijk doorslaggevend geweest. De spoedige de jure erkenning heeft de instemming van

de Sovjet-Unie met het streven naar een eigen Israëlische staat internationaal-rechtelijk

vastgelegd, en daarmee de oprichting van die staat praktisch gezien tot onderwerp van

overeenstemming tussen de supermachten gemaakt. Waar Israël zich danig gesteund zag door

deze gelegenheidsalliantie, wilde de Britse regering zich daar niet mee inlaten, en voer het in deze

belangrijke en hectische periode van Israëlische staatsvorming een eigen koers. De Britse

politieke betrekkingen met de door de supermachten erkende Israëlische staat, verliepen,

voorafgaand aan de uiteindelijke verleende erkenning, tumultueus.

5.2 De Onafhankelijkheidsoorlog; Brits-Israëlische botsingen

Een dag na de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring besloten vijf Arabische staten,

als deel van de Arabische Liga, het zojuist uitgeroepen Israël binnen te vallen met als doel de

totstandkoming van de Israëlische staat te verhinderen. Truman veroordeelde de inval direct,

eiste een staakt-het-vuren en dreigde Israël wapens te leveren in het geval van aanhoudende

vijandelijkheden. Dat Groot-Brittannië in deze kwestie aan het andere uiteinde van het

beleidsspectrum verkeerde, was geen toeval. De “discernible cleavage” tussen Brits en

Amerikaans beleid, die afdelingshoofd E.T. Wooldridge van het Defense Department waarnam,4

werd voor alle partijen snel zichtbaar nu het conflict tussen Israël en de Arabische staten een

militaire dimensie aannam.

3 Truman Library, The Recognition of the State of Israel: Chronology,
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/israel/large/index.php?action=chrono (01/02/2008).
4 P.L. Hahn, The United States, Great Britain and Egypt, 1945-1956 (Chapel Hill: University of North Carolina
Press, 1991) 70.
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Groot-Brittannië had zich op vele manieren met verscheidene, aan Israël vijandige,

Arabische staten verbonden. Het belang dat Groot-Brittannië had bij het voortzetten van deze

relaties was een belangrijke factor in de koers die de regering voer. Zo had Groot-Brittannië

belangrijke banden met de Egyptische regering, onder meer via koning Farouk. Het Brits-

Egyptische Verdrag van 1936 bepaalde dat Groot-Brittannië militaire bases rond het Suez-kanaal

kon aanhouden en daar maximaal tienduizend troepen mocht stationeren. Het Verdrag liep tot

1956, en een vooruitzicht op verlenging was voor Groot-Brittannië wenselijk.5 Vervolgens waren

er sterke banden met de Hasjemitische koning Abdullah en zijn Transjordanië. Het

Transjordaanse deel van Palestina was eigenhandig door Groot-Brittannië naar het staatsschap

geleid, en kon zich sinds 1946 bij verdrag beroepen op autonomie bij het intern bestuur. Ook

met Transjordanië was een twintigjarig verdrag gesloten, ingaand in maart 1948. Daarin was het

aanhouden van Britse militaire bases in Transjordanië, militaire assistentie in geval van oorlog en

een jaarlijkse financiële bijdrage aan de koning vastgelegd. Voorts werd het Arabische Legioen,

het leger van Transjordanië, opgericht, getraind en geleid door Britse legerofficieren en voorzien

van wapens door Groot-Brittannië.6 Tenslotte was Groot-Brittannië sterk betrokken bij Irak,

waar zij eveneens een Hasjemitische monarch had geïnstalleerd. Deze installatie volgde op de

bezetting van Irak tijdens de Tweede Wereldoorlog, die uit angst voor het verliezen van de

olievoorraden aan de nazi’s was ondernomen. Ook na het einde van de bezetting in 1947 bleven

deze olievoorraden van belang, evenals die in andere staten van de Arabische Liga, zoals Saudi-

Arabië en Jemen.

De Britse oriëntatie op het aanhouden van zijn militaire bases en het behouden van de

goodwill van de Arabische staten, paste binnen het zelfbeeld dat Groot-Brittannië nog steeds met

zich meedroeg. Ondanks de gestaag groeiende macht van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie,

kon Groot-Brittannië zijn eigen rol als ‘imperiaal beheerder’ van het Midden-Oosten niet laten

vallen. Hoewel het mandaat was afgelopen, kon Groot-Brittannië, als een ‘pleegmoeder’ die haar

‘pleegkind’ moest verlaten, geen afscheid nemen van zijn naar eigen goeddunken gevoerd

beheer.7 De toekomst van Palestina bleef voor Groot-Brittannië een zaak die specifiek om zijn

aandacht vroeg, en waarvoor een geheel eigen Britse oplossing passend zou zijn. Deze oplossing

moest stroken met andere doelen van Groot-Brittannië in de regio, waar onder meer het

beperken van de dreiging van het opkomend Arabisch nationalisme onder viel.8 Een zelfstandig

opererend Israël betekende in dit kader een extra onberekenbare factor in het Britse

5 J. Heller, ‘Failure of a Mission: Bernadotte and Palestine, 1948,’ Journal of Contemporary History 14(1979):
515-534, 527.
6 Z. Tzahor, ‘The 1949 Air Clash between the Israeli Air Force and the RAF,’ Journal of Contemporary History
28(1993): 75-101, 75.
7 N. Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57 (London: Routledge, 2004) xv.
8 J. Spyer, ‘An Analytical and Historical Overview of British Policy Toward Israel,’ Middle East Review of
International Affairs 8(2004): 3-25, 7.



H 5  | 50

beleidsprogramma, en werd daarom snel als “nuisance” of “irritant” gezien.9 Wat hielp bij het

consolideren van de beschreven Britse insteek, was het aanblijven van Attlee en Bevin van 1945

tot 1951 en de historie van het Foreign Office met het beleid van het Whitepaper van 1939 dat tot

het einde van het mandaat was gevoerd. Doordat dezelfde ideeën over de te wensen Britse

betrokkenheid in het Midden-Oosten werden gedragen door personen als Sir Geoffrey Furlonge,

hoofd van het Eastern Department van het Foreign Office,10 Sir John Troutbeck, hoofd van het British

Middle East Office,11 Sir Alec Kirkbride, ambassadeur in Transjordanië,12 Sir Ronald Campbell,

ambassadeur in Egypte, William Houstoun-Boswall, ambassadeur in Libanon en Sir Hugh Dow,

hoofd van het consulaat in Jeruzalem,13 konden deze ideeën zich gemakkelijk omzetten in Brits

dagelijks beleid.

Eveneens dient te worden opgemerkt dat Israël het verleden ook nog niet losgelaten had.

Er bestond een sterke argwaan en tegenover de Britse bemoeienissen. Herinneringen aan de

pijnlijke afsluiting van het mandaat waren velen bijgebleven. Sommige Israëlische ambtenaren

zagen Groot-Brittannië als “potential enemy”,14 en in hogere politieke kringen werd het volledige

Britse Midden-Oosten beleid gewantrouwd.15 Een en ander uitte zich erin dat het Britse

consulaat in Haifa, dat sinds de Israëlische onafhankelijkheid als officieus communicatiekanaal

werd aangehouden, op verschillende manieren werd gehinderd en getreiterd door op eigen

initiatief handelende Israëlische functionarissen.16 Uiteindelijk was Israël echter ‘veroordeeld’ tot

Groot-Brittannië, gezien zijn militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten, zijn banden met de

Arabische staten, zijn positie op de internationale kapitaalmarkten en zijn wapenleveranties.

Communicatie met Groot-Brittannië bleef voor Israël van groot belang. De initiële weigering van

Groot-Brittannië Israël te erkennen zou deze communicatie lastig maken, en de Brits-Israëlische

politieke betrekkingen van een weinig harmonieus begin voorzien.

De inval van de Arabische staten in het voormalige Palestina werd niet door Groot-

Brittannië veroordeeld. In het geval van koning Abdullah, op het Foreign Office ook wel “Mr.

Bevin’s little king” genoemd,17 had Bevin in februari 1948 al het groene licht gegeven om na

afloop van het mandaat met het Arabische Legioen de grens over te trekken en de West Bank

over te nemen. Reeds een dag voor het begin van de oorlog trok het Legioen, met Britse wapens,

9 Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, xv; Spyer, ‘An Analytical and Historical Overview of
British Policy Toward Israel,’ 1.
10 J. Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ Israel Affairs 10(2004): 77-104,
85.
11 J. Tomes, ‘Troutbeck, Sir John Monro (1894–1971),’ Oxford Dictionary of National Biography (2004): 1-3,
1.
12 I. Pappé, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951 (London: I.B. Tauris) 84.
13 Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, 15.
14 M. Haron, ‘Britain and Israel, 1948-1950,’ Modern Judaism 3(1983): 217-223, 218.
15 U. Bialer, Between East and West: Israel's Foreign Policy Orientation 1948-1956 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1990) 32.
16 Haron, ‘Britain and Israel, 1948-1950,’ 218.
17 A. Shlaim, ‘The Debate about 1948,’ International Journal of Middle East Studies 27(1995): 287-304, 293.
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richting Jeruzalem, waar een joodse nederzetting werd overrompeld.18 Tijdens de oorlog zelf

belegerde het Legioen Jeruzalem en bezette het de West Bank, evenals andere strategische

posities. De uitkomst van de veroveringstocht die het Arabische Legioen en de andere Arabische

legers ondernomen werd door Bevin afgewacht, zonder dat hij daarbij publiekelijk aangaf wat de

uiterste grens van de Arabische veroveringen behoorde te zijn.

Het was in de eerste cruciale weken van de oorlog dat bleek dat de Arabische staten geen

snelle of sterke overwinning konden behalen. De Verenigde Naties riepen de partijen op tot een

staakt-het-vuren, dat op 11 juni inging. Count Folke Bernadotte was door de Verenigde Naties

aangesteld als bemiddelaar in het conflict; Bernadotte zag toe op de uitvoering van het staakt-

het-vuren en was verantwoordelijk voor het opstellen van een plan voor het bijeenbrengen van

de partijen. De Britse regering zou vanaf de bemiddeling van Bernadotte een belangrijk deel van

zijn diplomatieke inspanningen op de Verenigde Naties richten om een voor het land

bevredigende oplossing te zoeken. Op 28 juni, een kleine twee weken voor het staakt-het-vuren

zou verlopen, zond Bernadotte zijn plan naar Caïro en Tel-Aviv. Het Bernadotteplan hield in dat

Israël en Transjordanië deel zouden worden van een Unie, die economische, buitenlandse en

defensiezaken zou coördineren, en na twee jaar verdere immigratie aan consensus binnen de

Unie zou verbinden. Daarnaast zou het Israëlische gedeelte van de Unie zich in de Westelijke

Galilea bevinden, dus zonder de Negev woestijn, zonder Jeruzalem en met een gedeelde haven in

Haifa en een gedeelde luchthaven in Lydda.19 De Britse regering zag in het Bernadotteplan veel

van de eigen ideeën over het verdelingsprobleem terug, en nu de kans er was deze ideeën van

internationale instemming te voorzien, omarmde zij deze het volmondig. Met de Negev in

handen van Transjordanië zou er een verbinding over land ontstaan, reikend van Egypte, via

Transjordanië tot in Irak. Deze aaneenschakeling van Britse militair-strategische posities zou het

beheer van het Midden-Oosten buitengewoon vergemakkelijken, en lag dan ook aan de basis van

de Britse steun voor het Bernadotteplan. Het dreef de Britse regering ertoe andere oplossingen

waarin de Negev, of een deel daarvan, buiten de handen van Israël bleef, nog tot in 1956 voor te

stellen.20

Ondanks Amerikaans-Britse instemming over het Bernadotteplan, werd het door zowel

Israël als de Arabische Liga verworpen. Al een dag na publicatie van het Bernadotteplan was

Ben-Gurion tot de conclusie gekomen dat Bernadotte een verlengstuk was van Bevin. Hij

beschouwde het plan dus als schadelijk voor Israëlische belangen.21 De Arabische Liga zag in het

plan erkenning van de staat Israël, en verwierp het als zodanig. Op 8 juli brak de oorlog weer uit,

18 Heller, ‘Failure of a Mission: Bernadotte and Palestine, 1948,’ 517.
19 Idem, 521.
20 U. Bialer, ‘Top Hat, Tuxedo and Cannons: Israeli Foreign Policy From 1948 to 1956 as a Field of Study,’
Israel Studies 7(2002): 1-80, 17.
21 Heller, ‘Failure of a Mission: Bernadotte and Palestine, 1948,’ 522.
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en het zou tien dagen duren tot het volgende door de Verenigde Naties gesanctioneerde staakt-

het-vuren inging. De bemiddelingspogingen van Bernadotte gingen door, waarbij hij eind juli

kleine veranderingen zou aanbrengen in het originele plan. Hoewel de Britse en Amerikaanse

regeringen achter Bernadotte bleven staan, en het tweede staakt-het-vuren vanuit de

Veiligheidsraad met verschillende resoluties afdwongen, verdween de hoop op succes van het

plan gestaag. Om deze reden stelde het Foreign Office eind augustus een nieuw plan op. In het plan

zouden de grenzen van Israël worden beperkt door Egyptische controle over de Negev ten

zuiden van El-Majdel, Transjordaanse controle over de West Bank en een internationalisering

van Jeruzalem. Het Britse kabinet stemde met het plan in, en Bevin was bereid Israël de jure

erkenning te verlenen indien het plan zou worden uitgevoerd. Na instemming van de

Amerikanen op 1 september diende het plan in het geheim aan Bernadotte te worden

gepresenteerd, zodat deze het zou kunnen voorleggen aan de partijen als ware het zijn eigen

ontwerp. Toen dit op 16 september gebeurde, weigerden beide partijen opnieuw eraan mee te

werken. De dag daarop werd Bernadotte vermoord door een joodse terroristische organisatie.

Desondanks bleven Groot-Brittannië en de Verenigde Staten het laatste voorstel van Bernadotte

steunen. Ondertussen vingen de vijandelijkheden weer aan met een Israëlische aanval op

Egyptische linies op 15 oktober.

De periode van oktober tot en met december 1948 zou zich kenmerken door het

eroderen van Amerikaanse steun voor het Bernadottevoorstel zoals dat door het Foreign Office

was geformuleerd en een vergroot aantal aanvaringen tussen Groot-Brittannië en Israël. Reeds

op 18 oktober kreeg Groot-Brittannië een resolutie door de Veiligheidsraad die Israël vroeg om

terugtrekking naar de posities van 14 oktober. President Truman weigerde er echter zijn

goedkeuring aan te verlenen en Ben-Gurion ging er niet op in.22 Het Israëlische leger zette zijn

campagne voort en nam belangrijke posities in in de Negev. Op 4 november steunden de

Verenigde Staten nog een Veiligheidsraadresolutie die om terugtrekking vroeg, maar de hoop op

realisering van het Britse streven naar een Egyptisch-Transjordaanse Negev was toen al enigszins

vervlogen. Onenigheid onder de Arabische staten, aan de oppervlakte gekomen door de

vestiging van een All-Palestine Government in Gaza door Egypte tegen de wil van Transjordanië,

verminderde verder het vertrouwen van de Verenigde Staten in Arabische controle over de

situatie. Ook de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten maakte een hernieuwd pleiten

voor het laatste Bernadottevoorstel onwaarschijnlijk. Tenslotte was het argument van Bevin dat

een Arabische Negev strategisch van groot belang was in de strijd tegen de Sovjet-Unie, en een

mogelijk communistisch Israël, in Amerikaanse ogen niet voldoende overtuigend.23 Op

11 december nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die de

22 Hahn, The United States, Great Britain and Egypt, 1945-1956, 72.
23 Heller, ‘Failure of a Mission: Bernadotte and Palestine, 1948,’ 527.
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oprichting van de United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP) betekende. Aldus

werd het onderhandelen over een vooropgesteld plan vervangen door het zoeken naar een

compromis op basis van consultatie van beide partijen, waarbij ideeën over een Unie werden

vervangen door opdeling van het territorium over verschillende staten.24

Toen op 22 december Israëlische troepen op weg waren de volledige Negev in te nemen,

probeerde Groot-Brittannië opnieuw met een Veiligheidsraadresolutie om terugtrekking te

vragen. Toen op 29 december het Egyptische leger ontdekte dat Israëlische troepen de Sinaï

binnen waren getrokken, zocht de legerleiding hulp bij Groot-Brittannië. Campbell, ambassadeur

in Caïro, vroeg Londen om militaire assistentie, en drong zelfs aan op Britse interventie naar de

letter van het Brits-Egyptische Verdrag van 1936.25 Groot-Brittannië bracht dezelfde dag

opnieuw de Veiligheidsraad bijeen om Israël tot terugtrekking te dwingen. Twee dagen later gaf

Groot-Brittannië zelf, via de Amerikaanse vertegenwoordiger in Israël, James McDonald, een

waarschuwing af, waarin Israël zich op straffe van Britse militaire interventie zou moeten

terugtrekken.26 Om deze waarschuwing kracht bij te zetten intensiveerde Attlee de

verkenningsvluchten in Egypte, stuurde een legeronderdeel naar Aqaba en liet een deel van de

Britse vloot de kust van Israël naderen. Na deze acties, begin januari, spanden zowel de

Verenigde Staten als Egypte zich in om een Brits-Israëlische militaire confrontatie te voorkomen.

Op 7 januari werd een Egyptisch-Israëlisch staakt-het-vuren ingesteld. Op diezelfde dag echter

werden vijf toestellen van de Britse luchtmacht door Israëlische vliegtuigen neergeschoten. Dit

militaire misverstand leidde ertoe dat Attlee een laatste ultimatum aan Israël uitvaardigde.27

Groot-Brittannië had zich in een lastige situatie gemanoeuvreerd. Eventuele Britse militaire

betrokkenheid stuitte op grote kritiek in eigen land, werd niet verlangd door Egypte die

dergelijke bemoeienis als pijnlijke inbreuk op zijn soevereiniteit zag, en ook niet door de

Verenigde Staten. Toen Israël op 10 januari zijn troepen uit Egypte terugtrok, kon de regering

Attlee zijn gezichtsverlies beperken. Op 12 januari begonnen Egyptisch-Israëlische

wapenstilstandsonderhandelingen.28

De risicovolle confrontatie tussen Groot-Brittannië en Israël zou, paradoxaal genoeg,

leiden tot de facto erkenning van laatstgenoemde. De norm die binnen het Foreign Office dominant

was, stelde Groot-Brittannië voor als ‘beheerder’ van het Midden-Oosten. Deze oriëntatie had

Groot-Brittannië echter tot vreemde avonturen verleid. Althans, zo werden de confrontaties

tussen Israël en Groot-Brittannië in de internationale gemeenschap gezien. In een naoorlogse

context, waarin een staat om zijn onafhankelijkheid strijdt met andere staten, was unilateraal

24 Pappé, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951, 196.
25 Tzahor, ‘The 1949 Air Clash between the Israeli Air Force and the RAF,’ 79.
26 Idem, 78.
27 Hahn, The United States, Great Britain and Egypt, 1945-1956, 73.
28 Ibidem.



H 5  | 54

militair ingrijpen door een indirect belanghebbende ‘derde’ partij geen normaal patroon. Daarbij

was de Koude Oorlog nog niet sterk in het onderhavig conflict doorgedrongen, daar beide

supermachten het idee van een Israëlische staat in principe steunden. Ook als het ging om het

afhouden van de Sovjet-Unie was Groot-Brittannië dus geen direct belanghebbende, hoewel

Bevin wel heeft geprobeerd de verklaring voor Brits beleid die kant op te buigen. De Britse

verkenningsvluchten in Egypte werden sinds de territoriale winst die het Israëlische leger in de

Negev boekte op eigen initiatief en zonder aankondiging met regelmaat gehouden. De regering

probeerde deze vluchten te verantwoorden als fact-finding missies, bedoeld om de Verenigde

Naties informatie te verschaffen over de implementatie van haar resoluties.29 Buiten de regering

werd dit echter een vreemd motief gevonden, aangezien de Verenigde Naties hier Groot-

Brittannië nooit om had gevraagd.30 Het alom gedeelde onbegrip voor de rol van beheerder die

de regering zich aanmat, voorkwam dat Groot-Brittannië zich verder liet meeslepen in haar

militaire avontuur, en bracht de regering ertoe te erkennen dat het voormalige Palestina meer was

dan niemandsland.

5.3 De facto erkenning en installatie van ambassadeur A.K. Helm

De meest uitgesproken gelegenheid Israël de facto te erkennen kwam nadat de eerste

parlementsverkiezingen op 25 januari 1949 waren gehouden. Op 30 januari liet Bevin via het

Britse consulaat in Haifa aan minister van Buitenlandse Zaken Moshe Shertok (later Sharett)

weten tot de facto erkenning over te gaan.31 Een dag later gingen de Verenigde Staten over tot de

jure erkenning.32 De weg naar directe diplomatieke vertegenwoordiging was vrijgemaakt. De

diplomatieke status, invulling van de posten en huisvesting van de Britse vertegenwoordiging

waren onderwerpen waarover van tevoren diende te worden onderhandeld. Groot-Brittannië zou

een ‘legatie’ in Tel Aviv vestigen, met aan het hoofd een ‘minister’. Dit betekende dat de

diplomatieke status van de vertegenwoordiging op één rang onder die van ‘ambassade’ en

‘ambassadeur’ werd gesteld. Het zou nog tot september 1952 duren voordat Groot-Brittannië

een verhoging tot deze status toestond. Sir Alexander Knox Helm kreeg de post van minister

toegewezen. Deze werd direct bij de voorbereidingen van het Foreign Office voor de

vertegenwoordiging betrokken. Bij de invulling van de posten maakte Ben-Gurion bezwaar tegen

de aanstelling van John Sherringham binnen de legatie. Sherringham had namelijk als ambtenaar

29 Tzahor, ‘The 1949 Air Clash between the Israeli Air Force and the RAF,’ 11.
30 Ibidem.
31 Haron, ‘Britain and Israel, 1948-1950,’ 218.
32 Truman Library, The Recognition of the State of Israel,
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/israel/large/index.php (01/02/2008).

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/israel/large/index.php
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in de periode van het mandaat honderden joden laten opsluiten.33 Toen Sherringham niet werd

aangesteld, klaagde Helm over het gebrek aan ruggengraat bij het Foreign Office, waarschuwend

voor de precedentwerking van een dergelijke knieval aan de Israëli’s.34 Met de beoogde

huisvesting van de Britse diplomatieke missie, was Helm eveneens niet tevreden. Helm stuurde

zijn beklag over de in zijn ogen gebrekkige residentie die hem werd aangeboden door naar Tel-

Aviv, maar kreeg nul op het rekest.35

Alle planning waarin Helm participeerde in het Foreign Office zou hem echter nog

allerminst voorbereiden op de bijzondere omstandigheden in het Israël van 1949. De situatie ‘op

de grond’ zou Helm opnieuw een noviteit opleveren in zijn lange diplomatieke carrière. De

nadenderende oorlog, de nijpende tekorten en de onzekerheden over de toekomst vroegen van

Helm dezelfde accommodatie als iedere andere immigrant moest dulden. Het verschil zat er

tegelijkertijd in, dat Helm zijn persoonlijke lot niet met dat van Israël verbonden had, en dus zijn

ervaringen vrijelijk kon vergelijken met zijn eerdere ervaringen in de diplomatieke dienst.

Helm (1893-1964) kwam uit een welgesteld gezin, woonachtig in Zuid-Schotland. Na zijn

studie aan King’s College in Cambridge, trad hij reeds in 1912 toe tot het Foreign Office, waar hij

op kantoor aan de slag ging. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende hij in de Royal Field Artillery

als luitenant, en nam hij als zodanig deel aan de Britse veroveringen in Palestina, toen onder

Ottomaans beheer. Daarop kwam hij in 1919 in dienst bij de prestigieuze Levant Consular Service.

Deze Service werd sinds 1877 geleid vanuit een sterk meritocratisch ideaal, de rekrutering van

talentvolle jonge mannen vooropstellend. De aspirant-vice-consuls dienden een goede

taalbeheersing te hebben, met kennis van onder meer Turks, Arabisch en Perzisch. Zij werden

opgeleid tot diplomaten met een gedegen kennis van zaken, onderwezen in taal en geschiedenis

van de Levant.36 In 1920 werd Helm uitgezonden naar Salonica als vice-consul. Datzelfde jaar

diende hij als dragoman (diplomaat/vertaler) in Constantinopel. In 1927 kwam Helm te werken in

de Britse ambassade in Ankara, waar hij werd aangesteld als consul. Na benoemingen in Addis

Abeba en Washington en weer terug in Ankara, werd Helm aangesteld als minister in Boedapest,

Hongarije, in 1947. Na zijn dienst als minister in Israël in de periode 1949-1951 zou Helm

ambassadeur in Turkije worden, en in de laatste twee jaren voor zijn pensionering in 1956 Groot-

Brittannië in Sudan vertegenwoordigen. In zijn vrije tijd was Helm een fervent golfer en tuinier.

Als hij tussen zijn uitzendingen door niet in zijn huis in het Engelse dorpje Tewin verbleef, was

33 Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, 15.
34 Ibidem.
35 Idem, 16.
36 P. Byrd, ‘Regional and Functional Specialisation in the British Consular Service,’ Journal of Contemporary
History, 7(1972): 127-145, 130.
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hij te vinden in de exclusieve Brooks’s gentlemen club in Londen, waar heren van goede sociale

afkomst zich in elkanders gezelschap vonden.37

Het is van belang Helms persoon, nog voor het analyseren van zijn diplomatieke

communicatie, in het achterhoofd te houden. Zoals Michael Dockrill & Brian McKercher

namelijk beweren, is de band tussen persoonlijkheid en beleid, ofwel tussen “those who have

been responsible for British diplomacy and the policies they produced.”, aanwezig en van

belang.38 Vast staat dat Helm op het moment dat hij naar Israël vertrok al een lange diplomatieke

carrière achter de rug had. Helm kwam van Oxbridge, was intelligent en erudiet. Helm was een

gentleman en een professional tegelijk; hij bevond zich in de juiste sociale kringen om eenvoudig toe

te kunnen treden tot het Foreign Office, doch was tegelijkertijd een carrièrediplomaat met intern

genoten opleidingen op zak en een fulltime aanstelling. Hiermee was Helm noch een parttime

amateurdiplomaat van adel, noch een sociaal mobiele ambtenaar van eenvoudige afkomst. Helms

‘tussenpositie’ is te verklaren door te kijken naar de eisen die het Foreign Office door de tijd heen

aan nieuwe werknemers heeft gesteld. Toen Helm tot het Foreign Office toetrad in 1912, begonnen

de hervormingen van het Foreign Office door Baron Charles Hardinge van 1905 net post te vatten.39

De hervormingen eisten dat bij het rekruteren van nieuwe diplomaten voortaan academische

kwaliteiten boven sociale afkomst zouden moeten gaan. In ieder geval voor 1914 bleef sociale

afkomst echter een belangrijke determinant, op deelbureaucratieën als de Levant Consular Service

na.40 Op het breukvlak van de hervormingen van het Foreign Office is Helm dus toegetreden, wat

wordt weerspiegeld in zijn ‘gemengde’ persoonlijke eigenschappen. Toen Helm eenmaal

toegetreden was, is de vraag hoe zijn persoonlijkheid zich binnen de context van zijn werk heeft

ontwikkeld. In het vervolg zal daarom met regelmaat aan thema’s als gentleman’s antisemitisme en

de basishouding van Helm tegenover de cultuur die hij aantrof in Israël aandacht worden

gegeven. Daarbij moet worden bedacht dat het Foreign Office Helm hierin beïnvloed kan hebben.41

Helm arriveerde in Israël op 17 mei 1949, zes dagen nadat Israël was toegelaten tot de

Verenigde Naties. Zonder de netelige Brits-Israëlische politieke betrekkingen van de voorgaande

maanden had Israëls toelating tot de Verenigde Naties vrijwel zeker eerder plaatsgevonden;

Groot-Brittannië had namelijk op 29 november 1948 toelating tegengehouden door zich van

stemmen te onthouden.42 Nu, overrompeld door de steun in de Algemene Vergadering voor

37 A&C Black, Who Was Who 1897-2006 (London).
38 M.L. Dockrill & B.J. McKercher, Diplomacy and World Power: Studies in British Foreign Policy, 1890-1950
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996) xiii.
39 G. Johnson, ‘Introduction: The Foreign Office and British Diplomacy in the Twentieth Century,’
Contemporary British History 18(2004): 1-12, 2.
40 Z.S. Steiner, The Foreign Office and Foreign Policy, 1898-1914 (Cambridge: Cambridge University Press,
1969) 103.
41 A. Parsons, ‘'Vultures and Philistines': British Attitudes to Culture and Cultural Diplomacy,’ International
Affairs 61(1985): 1-8, 1.
42 Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, 16.
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toelating, kon Groot-Brittannië niet anders dan daar gehoor aan geven. Ook was op het moment

van Helms aankomst de Conferentie van Lausanne, belegd door de UNCCP, reeds sinds 27 april

aan de gang. Tenslotte was de 17e mei een voor Israël pijnlijke herinnering aan het White Paper

van 1939, die deze datum had voorgesteld als dag waarop de voorgestelde Palestijnse staat zijn

onafhankelijkheid zou verkrijgen. Niettemin zou Helm de tijd moeten nemen zich met de situatie

in Israël bekend te maken. Daags voor zijn officiële installatie op 27 mei rapporteerde hij aan

Bevin zijn eerste bevindingen. Hieruit is op te maken dat Helm de Israëlische joden nog niet kon

prijzen; “One of the greatest handicaps of these people is their inferiority complex. The Jews

took a pathetic pride in all their works (..) They have developed an attitude of arrogance and

intolerance towards the feelings of others.”43 De staat Israël zag Helm als “kunstmatig”, en

zonder gerede toekomst wanneer de ‘eeuwige’ immigratie niet werd geremd; “There is an irony

in the fact that Israël’s major problem, immigration, on which the present Government might

well flounder eventually, is the same problem, which more than any other, forced us to surrender

the Mandate.”44

Gedurende het eerste half jaar van Helms aanstelling, zou hij de levensvatbaarheid van de

joodse staat betwijfelen. Helm stelde dat de joden slechte boeren waren en dat de veroverde

gebieden, waaronder de Negev, onder hun toezicht moeilijk tot bloei zouden kunnen komen,

ondanks de nieuwe joodse nederzettingen die werden gebouwd.45 Volgens Helm was de

Israëlische economie door en door fragiel en inefficiënt, waardoor hij zich afvroeg of het leiden

van een staat wel aan joden voorbestemd was. Ondertussen bleef in het Foreign Office het idee van

Britse verantwoordelijkheid voor, en een leidende rol in, het “Israëlische probleem”46 belangrijke

aanhangers tellen. Sir Troutbeck suggereerde in het verlengde van dit idee een aanpak van Israël

voorzien van “firmness” in plaats van “kindness”;47 de in Londen achtergebleven Sherringham

was van mening dat “Israel should have to realize that they must accept Britain as a Great Power,

which has important interests in the Middle East.”48 Bevin zag zijn wantrouwen in het Israëlische

vermogen zichzelf te redden bevestigd in de eerste rapportages van Helm, en bleef geloven in het

winnen van het vertrouwen van de Arabische staten, onder andere door wapenleveranties.

Daarmee wilde hij de uitkomst van een eventueel Arabisch-Israëlisch compromis stroomlijnen

met het belang van Groot-Brittannië de regio te kunnen blijven beïnvloeden. De vraag van

Sharett bij zijn bezoek aan Helm in juli 1949 of het Foreign Office een zelfstandig Israël reeds het

licht in de ogen gunde kwam dan ook niet uit de lucht vallen.

43 Helm to Bevin, May 23,1949, FO 371 (E 7953/1016/13).
44 Ibidem.
45 Haron, ‘Britain and Israel, 1948-1950,’ 220; Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, 20.
46 Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, 18.
47 Ibidem.
48 Sherringham Foreign Office Minute, July 21, 1949, FO 371 (75206/1054/8696).
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Een belangrijke parallelle ontwikkeling tijdens de eerste maanden van Helms

aanwezigheid waren de voortgaande onderhandelingen in Lausanne tussen Israël, Jordanië, Syrië,

Egypte, Libanon en vertegenwoordigers van de Arabische Palestijnen onder leiding van de

UNCCP. Bij de start van de conferentie waren er reeds wapenstilstanden tot stand gekomen

tussen Israël en Egypte (24 februari), Libanon (23 maart) en Transjordanië (3 april; in het vervolg

Jordanië); Syrië zou zich hier later bij voegen (20 juli). Na de Egyptisch-Israëlische

wapenstilstand waren de Britse inspanningen vooral gericht op het tot stand brengen van een zo

gunstig mogelijke regeling met Israël door Jordanië. Jordanië was de enige staat van de Arabische

Liga die zich systematisch en actief inspande voor een verdrag, zo niet vredesakkoord, met

Israël.49 Al bij het tot stand brengen van de Israëlisch-Transjordaanse wapenstilstand probeerden

Britse diplomaten in Amman de winst voor Transjordanië te maximaliseren. De

onderhandelingen die volgden zouden zich erop richten het ‘overhaast’ omarmen van “peace at

any price” te voorkomen.50 Hoewel Jordanië door de UNCCP en de Arabische Liga werd geacht

de onderhandelingen met Israël gedurende de Conferentie van Lausanne alleen gezamenlijk met

de andere Arabische staten te voeren, stuurden Israël en de Arabische staten al snel aan op

gelijktijdige geheime bilaterale onderhandelingen.51

Uiteindelijk zouden de verschillen tussen de gezamenlijke en de bilaterale

onderhandelingen de conferentie de das om doen.52 Niettemin koos de Britse regering ervoor

zich in de gezamenlijke onderhandelingen afzijdig te houden, en zich ondertussen te richten op

een regeling tussen Israël en Jordanië die de Britse belangen ten goede zouden komen. Het

voornaamste Britse belang lag, zoals we zagen, in het creëren van een verbinding tussen Egypte

en Jordanië door de Negev. De plannen voor een bruikbare landstrook die dit mogelijk zou

maken werden nog voor de conferentie door Sir John Beith, toekomstig Brits ambassadeur in

Israël (1963-1965), opgesteld. Tevens achtte Bevin het van belang Jordanië de West Bank te laten

annexeren, en deze onder het Brits-Transjordaanse verdrag van 1948 te laten vallen. Zolang er in

het kader van de conferentie geen uitzicht was op dergelijke Israëlische concessies, bleef de

Britse regering bij Jordanië erop aandringen de poot stijf te houden in de bilaterale

onderhandelingen, en probeerde hij zelf buiten de conferentie om op Israël druk uit te oefenen.53

Tijdens de conferentie volgde Helm de lijn van het Foreign Office, Israëlische concessies in

de Negev en de West Bank als sine qua non beschouwend. Nadat de conferentie op 12 september

1949 zonder formeel eindresultaat tot een einde was gekomen, onstond in oktober van de zijde

van koning Abdullah het initiatief opnieuw contact met Israël te zoeken over een te sluiten

49 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 77.
50 Idem, 91.
51 Pappé, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951, 205.
52 Idem, 202.
53 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 79.
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overeenkomst. Na Britse goedkeuring werden op 27 november vredesbesprekingen gestart die in

verschillende ronden tot juli 1951 zouden voortduren. Tijdens deze periode zou Helm echter

afstand beginnen te nemen van de rigide onderhandelingspositie die werd ingenomen door

Furlonge en Kirkbride op het Foreign Office, evenals van zijn eerdere pessimisme over het

toekomstperspectief van Israël. Beginnend op 11 november 1949, begon Helm meer te spreken

in termen van ‘acceptatie’ van Israël. Hij stelde voor Israëls ondergang niet te zien als in het

belang van Groot-Brittannië.54 Sommige voorgaande conclusies werden door Helm herzien; de

Negev zou wellicht toch tot bloei kunnen komen en de tractors van de Israëli’s konden hierbij

een belangrijke slag maken in efficiëntie.55 Toen in het Foreign Office aan het einde van 1949 de jure

erkenning van Israël werd overwogen, sprong Helm hier positief op in. Op 20 januari 1950,

dezelfde dag dat Helm de balans opmaakte voor Israël in 1949 in zijn eerste Annual Review,

schreef hij Furlonge dat het de hoogste tijd werd de jure erkenning te verlenen, en dat deze

idealiter al direct op de toetreding van Israël tot de Verenigde Naties had moeten volgen.56 De

overwegingen hierover die in het Foreign Office nog werden gemaakt, betroffen een mogelijke ruil

die plaats kon vinden in het kader van Britse de jure erkenning. Mogelijke tegenprestaties zouden

zijn het matigen van de Israëlische claim op Jeruzalem en gezamenlijke Amerikaans-Israëlische

erkenning van de annexatie van de West Bank door Jordanië.

De beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 9 december

1949 om Jeruzalem naar de letter van de ‘opdelingsresolutie’ van november 1947 van

internationale status te voorzien, kwam volgens Helm bij de Israëli’s als een klap aan.57 Toch

zette de Israëlische regering door, en reeds op 13 december kondigde Ben-Gurion aan de

Knesset en andere overheidsorganen naar Jeruzalem te zullen verhuizen. Het Foreign Office greep

deze zet aan om de jure erkenning nog langer uit te kunnen stellen. Ondertussen kon coördinatie

tussen Bevin, Furlonge, Kirkbride en Sir Bernard Burrows, de Britse hoofdsecretaris in de

Verenigde Staten, ervoor zorg dragen dat de Jordaanse annexatie van de West Bank een succes

zou worden, mede door het gebruik van de jure erkenning als pressiemiddel. De bemoeienis van

het Foreign Office met Jordaanse zaken die hierin te bespeuren is, zou het totstandkomen van een

uitgebreide overeenkomst tussen Israël en Jordanië in 1950 nog verder bemoeilijken, zoals

Jonathan Sless beargumenteert.58

Met de hulp van hoofdsecretaris Colin Crowe van de Britse legatie in Israël stelde Helm

in januari 1950 de voornoemde Annual Review op. Helm mengt hierin een overzicht van algemene

ontwikkelingen, Israëlische politieke betrekkingen met andere staten en interne politieke en

54 Haron, ‘Britain and Israel, 1948-1950,’ 221.
55 Ibidem.
56 Helm to Furlonge, January 20, 1950, FO 371 (ER 1053/3).
57 Annual Review 1949, FO 371 (ER 1015/9) 3.
58 J. Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 83.
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economische veranderingen met eigen observaties en verklaringen. Het is te verwachten dat de

oordelen die in deze jaarlijkse rapportage naar voren komen goed zijn afgewogen en dat er

aanwijzingen in zijn te vinden voor het normbesef dat in die tijd bestond rond het benaderen van

Israël bij de internationale gemeenschap, de Britse staat cq. het Foreign Office en de ambassadeur

zelf. Het is opvallend dat Helm in de Annual Review van 1949 de nieuwe politieke dynamiek van

de staat Israël probeerde te typeren vanuit ideeën over de aard van het joodse volk. Een aantal

voorbeelden hiervan zijn vermelding waard;

“[Israel] was born of force applied with unscrupulous singleness of purpose by a people whose

inferiority complex and sense of persecution had made them aggressive and blind to the interests of

others, and whose easy success, facilitated by powerful world States, merely confirmed their belief that

they could do no wrong, and that for them the age of miracles was by no means over.”; “the nature of

the Jew cannot be expected to change in a year or two.”59

Door het verbinden van “the character of the State” met “the characteristics of the race”

verklaarde Helm hoe kritiek op de staat Israël door hun ‘acuut minderwaardigheidscomplex’

door joden werd neergezet als antisemitisme.60 Wanneer Helm terugkijkt op de facto erkenning

van Israël door Groot-Brittannië, merkt hij op dat deze “did much to flatter the pride of this

abnormally sensitive people.”61 Ook getuigt de analyse van Helm van het idee van een

waarschijnlijke (economisch) fatale afloop voor de Israëlische staat; “Their State [Israel] is far

from being viable.”62 ‘Irrationele’ immigratievolumes bleven volgens Helm het grootste

probleem voor de Israëlische economie.63

Getuigen de uitspraken van Helm sinds zijn aanstelling tot en met de Annual Review nu

van een zogenoemd gentleman’s antisemitisme? In dat geval zouden Helms uitspraken van een

subtiele, elitaire vorm van antisemitisme doorspekt moeten zijn; een in nette taal verpakte haat

jegens joden die in hogere kringen van de Britse maatschappij voorkwam.64 Volgens Miriam

Haron is dit antisemitisme zeker bij Helm te bespeuren, en heeft het een verbetering in Brits-

Israëlische politieke betrekkingen tot in 1950 in de weg gestaan.65 Wat op basis van bovenstaande

analyse kan worden opgemerkt is dat Helm, in ieder geval tot in november 1949, de ideeën van

een onopgevoed Israël met een gebrek aan tact in de omgang met andere staten en een gebrek

aan vermogen zichzelf tot een welvarende, stabiele staat te verheffen, meerdere malen heeft

59 Annual Review, p. 3
60 Idem, 4.
61 Idem, 6.
62 Annual Review 1949, FO 371 (ER 1015/9) 3.
63 Idem, 8.
64 Zie N. Copsey, ‘John Amery: the antisemitism of the 'perfect English gentleman',’ Patterns of Prejudice 36
(2002) 14-27.
65 Haron, ‘Britain and Israel, 1948-1950,’ 222.
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geëtaleerd. Verklaringen voor deze insteek zijn zowel persoonlijk, als op het niveau van het

Foreign Office en de internationale gemeenschap te vinden. Helm had in 1917 zelf meegevochten

bij de ‘bevrijding’ van Palestina en had daarna vanuit Turkije met een schuin oog kunnen

waarnemen hoe het Britse mandaat door voortdurende immigratie en de daarop uitbrekende

onrust ten onder ging. Het vertrouwen in het idee dat de joden c.q. Israël deze klus nu zelf op

zou kunnen knappen was in het begin dan ook niet groot; daarbij was hun instelling verkeerd,

zoals Helm ook bij zijn vertrek in november 1951 nog concludeerde; “The Israelis know little of

the spirit of compromise and are (..) self-centred.”66 De beleidstradities binnen het Foreign Office

ondersteunden deze zienswijze. Het lage vertrouwen in, en de omzeiling van de Conferentie van

Lausanne, de weigering de belangen van Israël in beschouwingen van de Britse belangen in de

regio te betrekken en het nalaten van de jure erkenning getuigen van een afwachtende houding die

goede politieke betrekkingen met Israël aan elke eerstvolgende Britse prioriteit ondergeschikt

maakte.

Tenslotte kwamen ook vanuit de internationale gemeenschap signalen dat de

diplomatieke weg die Israël bewandelde in sommige gevallen te wensen overliet. De Israëlische

regering bouwde al snel een kleine collectie resoluties op waar zij geen gehoor aan wenste te

geven, waaronder de genoemde resolutie van december 1949, waarin Israël werd gevraagd zijn

claim op Jeruzalem te laten varen. Ben-Gurion reageerde door te zeggen dat “It is to be hoped

that the General Assembly will in the course of time amend the error which its majority has

made,”67 en ging met zijn plannen voort, ondanks oppositie van de kant van de Verenigde Staten.

Concluderend kan worden gezegd dat Helm zich in zijn persoonlijke observaties gesteund zag

door het Foreign Office, en in mindere mate de Verenigde Naties. Dat hij zich als gentleman inliet

met de beleidstradities van de andere gentlemen van het Foreign Office is voor een dergelijke

organisatie geen uitzonderlijk gegeven. En hoewel Helm graag praatte over de tekortkomingen

van het ‘joodse karakter’, kan hem geen antisemitisme worden verweten. Helms verdediging van

de Israëlische zaak op bepaalde momenten in 1950 en 1951 kan verder bewijzen dat zijn

beoordeling van de politieke situatie in Israël niet structureel werd beïnvloed door haat jegens

joden.

66 Helm to Foreign Office, November 24, 1951, FO 371 (82511/1017/35).
67 The Knesset, Statements of the Prime Minister David Ben-Gurion Regarding Moving the Capital of Israel to
Jerusalem, http://www.knesset.gov.il/docs/eng/bengurion-jer.htm (01/02/2008).

http://www.knesset.gov.il/docs/eng/bengurion-jer.htm
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5.4 De jure erkenning en het functioneren van Helm

De Jordaans-Israëlische onderhandelingen gingen gestaag door in de eerste maanden van 1950.

Begin maart leek een overeenkomst nabij toen beide partijen een vrijwel identieke verdragstekst

voorstelden. De houding van het Foreign Office tegenover het aanstaande vredesverdrag was

echter op zijn minst ambivalent, zo niet wantrouwend. Het Foreign Office adviseerde koning

Abdullah te wachten met het verdrag tot de Jordaanse parlementsverkiezingen in april. Verder

ontmoedigde het Foreign Office de Verenigde Staten om de partijen bij de laatste loodjes te

assisteren en weigerde het het frustreren van de onderhandelingen door Syrië een halt toe te

roepen.68 Helm reageerde verbaasd op de terughoudendheid van het Foreign Office nu een

overeenkomst zo dichtbij was. In een brief aan het Foreign Office schreef hij:

“As I understand it, we favour negotiations between Jordan and Israel, and this in turn ought to

presumably mean that we should favour the conclusion of an agreement. Or does it? Frankly I feel

rather puzzled. Anyway, and unless you advise me to the contrary, I will continue to act on the

assumption that you would like to see an agreement.”69

In een reactie liet Furlonge weten dat de voorliggende overeenkomst een onverdiende beloning

voor Israël zou zijn, en dat alleen verdere Israëlische concessies tot een evenwichtig verdrag

zouden kunnen leiden.70 Het nut van deze beleidstraditie, die het verkrijgen van Israëlische

concessies boven voortgang in de Jordaans-Israëlische onderhandelingen stelde, waaraan

Furlonge en Kirkbride vasthielden, trok Helm in twijfel. Waar Furlonge en Kirkbride de

Jordaanse koning probeerden te sturen als het ging om inhoud die een eventueel verdrag zou

moeten hebben, stelde Helm dat Britse betrokkenheid bij de onderhandelingen zich zou moeten

beperken tot bemoediging en bespoediging van de totstandkoming van een akkoord.

Hoewel de verkiezingen in Jordanië in april een verdrag allerminst dichterbij brachten,

betekenden deze wel dat de Britse wens de West Bank door Jordanië geannexeerd te zien

uitkwam. Nadat de unie van Jordanië en de West Bank door het nieuwe parlement was

uitgeroepen, verleende Groot-Brittannië op 27 april in één keer de jure erkenning aan Israël en het

vergrote Jordanië. De Verenigde Staten verleenden hierop de facto erkenning aan de controle van

Jordanië over de West Bank, maar lieten de bepaling van dat de uiteindelijke status van de West

Bank over aan toekomstige onderhandelingen.71 Israël reageerde afwachtend op de nieuwe

situatie, stellend dat de situatie alleen in nog volgende Joraans-Israëlische onderhandelingen tot

68 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 85.
69 Helm to Foreign Office, March 10, 1950, FO 371 (82709/1024/9).
70 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 86.
71 United States Department of State, Background Note: Jordan, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3464.htm
(01/02/2008).

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3464.htm
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een oplossing kon worden gebracht,72 doch wenste onder geen beding de vestiging van Britse

militaire bases in de West Bank te zien plaatsvinden, nu Groot-Brittannië de bepalingen van het

Brits-Transjordaanse verdrag van 1948 ook van toepassing achtte op de West Bank.73 Dat

formele gelijkwaardigheid met Groot-Brittannië door de de jure erkenning nu was gerealiseerd,

was echter allereerst een stap voorwaarts in de politieke betrekkingen tussen de twee staten.

De status van Jeruzalem, die eveneens voorkwam in de Britse verklaring van 27 april, en

waarvan het oostelijk deel eveneens door Jordanië geannexeerd werd geacht, bleef Groot-

Brittannië verbinden met de resoluties van de Verenigde Naties daarover. Groot-Brittannië

verleende echter wel de facto erkenning aan Israëlische en Jordaanse controle over respectievelijk

West- en Oost-Jeruzalem. Dit gaf enige moeilijkheden ‘op de grond’, nu de vraag rees of Helm

Jeruzalem mocht bezoeken. Helm schreef in zijn brief van 2 mei 1950 aan Furlonge dat Michael

Comay, hoofd van de afdeling Gemenebest van het Israëlische ministerie van Buitenlandse

Zaken, hem “in the best Jewish tradition of never being satisfied”, vroeg naar Jeruzalem te

komen voor de viering van het 25-jarig bestaan van de Hebrew University.74 Helm voelde echter

weinig voor dergelijke bezoeken, en schreef persoonlijk van mening te zijn dat deze, mede om de

mogelijke precedentwerking ervan, zolang mogelijk dienden te worden vermeden. Helm vond

dat Dow en zijn consulaat in Jeruzalem primair verantwoordelijk waren voor communicatie met

de Israëli’s aldaar.75 De discussie hierover zou in het Foreign Office gedurende 1950 blijven

woeden, terwijl de ambassades van Nederland en Perzië reeds naar Jeruzalem waren verhuisd, en

het Italiaanse en Belgische personeel op en neer reed.76 De Amerikaanse ambassadeur in Israël,

McDonald, zag, ondanks Brits-Amerikaanse overeenstemming over de diplomatieke boycot van

Jeruzalem, wel kans naar de Hebrew University te gaan, en aan het eind van het jaar zelfs een nacht

door te brengen in het King David Hotel in Jeruzalem. Helm merkte op dat dit in strijd was met de

instructies die McDonald en hijzelf hadden gekregen, en noemde McDonald “a law unto

himself”.77 De sociale praktijk om zich aan de regels te houden was bij Helm en het Foreign Office,

naar het schijnt, beter ontwikkeld dan bij McDonald en het State Department.

Op 25 mei vaardigden Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten de Tripartite

Declaration uit. Deze bepaalde dat de door het staakt-het-vuren gedefinieerde grenzen tussen

Israël en de omliggende staten door alle partijen diende te worden gerespecteerd en dat

wapenleveranties door de drie betreffende staten zodanig gedoseerd dienden te worden dat zij

72 Jerusalem Center for Public Affairs, The First Knesset 1949-1951; Sitting 135 - May 3 1950; Annexation of
the West Bank by the Hashemite Kingdom of Jordan, http://www.jcpa.org/art/knesset6.htm (01/02/2008).
73 Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, 23.
74 Helm to Furlonge, May 2, 1950, FO 371 (E 1082/121/50).
75 Ibidem.
76 Helm to Furlonge, November 27, 1950, FO 371 (1081/226/50).
77 Ibidem.
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niet tot een Arabisch-Israëlische wapenwedloop zouden leiden.78 Het erkennen van de status quo

in het Midden-Oosten gaf de drie ondertekenaars vooral de kans de regio als geheel te kunnen

gaan organiseren tot een militair-defensief instrument tegen de Sovjet-Unie.79 Ben-Gurion en

Sharett stonden niet positief tegenover de Declaratie, vanuit de angst dat de verklaarde

‘onpartijdigheid’ Israël aan zijn lot over zou laten in het conflict met de Arabische staten.80

Opvallende genoeg was er wel enige hoop dat de Tripartite Declaration een verbetering in de

politieke betrekkingen met Groot-Brittannië betekende, nu het zich formeel toelegde op een

gelijke behandeling van Israël en de Arabische staten bij aanvragen voor wapenleveranties.

Gezien het officieuze Brits-Franse monopolie op de verkoop van wapens in het Midden-Oosten

was een dergelijke Britse evenredigheid wenselijk.

In de tweede helft van 1950 sluimerden de Jordaans-Israëlische onderhandelingen,

ondanks een toenemend aantal incidenten aan de Jordaans-Israëlische grens. De voortdurende

Britse onwil om de onderhandelingen te stimuleren zouden Helm in deze periode opnieuw tegen

het zere been stoten. Op 3 juli schreef hij aan Furlonge dat het Groot-Brittannië zou sieren om

de onderhandelingen, nu het nog kon, naar een vredesakkoord te leiden.81 Kirkbride negeerde

deze opmerkingen en informeerde het Foreign Office over de onbetrouwbaarheid van Abdullah en

derhalve de wijsheid achter het temperen van diens onderhandelingsdrift.82 Vanaf 7 juli kwamen

de onderhandelingen vrijwel stil te liggen, waarop Helm in oktober een eigen voorstel deed voor

een vredesovereenkomst. Er zou via de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een

vredesresolutie worden uitgevaardigd, waarbij de Arabische staten over de brug zouden moeten

komen.83 Het Foreign Office reageerde door te zeggen dat een confrontatie met de Arabische

staten, voordat er een verdrag tussen Israël en Jordanië lag te riskant was. Helms inbreng werd

terzijde geschoven.

In november ondernam Helm een week durende tour in de regio om het Arabische

sentiment te peilen. Helm bezocht Amman, Damascus, Jeruzalem, Beirut en het Middle East

Centre for Arab Studies in Shemlan, Libanon, een prestigieuze Arabische taalacademie die onder

directie stond van het Foreign Office. In zijn verslag komen een aantal interessante zaken naar

voren. Als eerste merkte Helm op dat hij ongemerkt gewend was geraakt aan de rantsoenering in

Israël; de overvloed aan goederen aan de andere kant van de grens verraste hem wederom.

Daarna vertelde Helm over de hardnekkigheid van tegen de joden gerichte “prejudice and

78 Jewish Virtual Library, Tripartite Declaration,
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/tridec.html (01/02/2008).
79 S. Slonim, ‘Origins of the 1950 Tripartite Declaration on the Middle East,’ Middle Eastern Studies 23(1987):
135-149.
80 E. Podeh, ‘The Desire to Belong Syndrome: Israel and Middle-Eastern Defense, 1948-1954,’ Israel Studies
4(1999): 121-149,124; Bialer, ‘Top Hat, Tuxedo and Cannons,’ 32.
81 Helm to Furlonge, July 3, 1950, FO 371 (E1015/82178/ 72).
82 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 90.
83 Idem, 91.
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propaganda”. Deze was niet alleen aanwezig bij de Arabieren, maar ook bij een hooggeplaatste

Britse dame die aanwezig was op een feest van Sir Hugh Dow in Jeruzalem, dat Helm samen met

een veertigtal Arabieren en Britten bijwoonde. Zij zou hebben opgemerkt hoe de joden de

prachtige cyclaambloem zouden hebben uitgeroeid bij hun aankomst in Jeruzalem. Helm

gebruikte deze triviale kwestie om op een ‘heersende mentaliteit’ te wijzen die uiteindelijke vrede

in de weg zou staan.84 Tevens wees Helm op het probleem van de Arabische vluchtelingen, zoals

dat door de minister-president van Syrië, Khalid al Azm, werd gezien. Helm deed als volgt

verslag:

“Khalid al Azm then went on to say the Arab refugees were the trump card of the Arab states in

connection with Israel. Being a humanitarian issue, its value was great and starting from it all sorts of

subsidiary issues concerning Palestine could be brought up before the United Nations from the Arab

refugees base. (..) Though Khalid al Azm did not say so, he certainly gave me the impression that the

Arab states were in present circumstances far from desirous of seeing any settlement of the refugee

question and would in fact do their best to prevent one.”85

Helms inschatting van al Azms doctrine aangaande het vluchtelingenprobleem viel in het

verlengde van de ideeën van het Foreign Office hierover. De Arabische staten zouden niet bereid

zijn mee te werken aan een oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. Alle kwesties aangaande de

Arabische vluchtelingen werden in de context gezien van de Arabisch-Israëlische machtsbalans.

Het toekennen van een eigen stem aan deze vluchtelingen werd echter nooit overwogen. Ook de

opvolgers van Helm (in ieder geval de eerste drie, tot en met 1958) spraken nooit over de

vluchtelingen als een aparte categorie Arabieren, als ‘Palestijnen’. Bij het beschouwen van

hedendaagse vraagstukken die de Palestijnen betreffen is de miskenning van die groep als

zelfstandige partij door diplomaten en politici in de periode 1948-1958 een opvallend gegeven.

Bij zijn bezoek aan Kirkbride in Amman deelde deze nogmaals zijn pessimisme over een

eventuele Jordaans-Israëlische overeenkomst en zijn idee de tijd zijn werk te laten doen. Helm

stelde in zijn verslag dat zijn eigen indruk was dat de tijd het probleem vooral zou doen

verergeren zolang er geen verandering in de situatie kwam.86 Tenslotte deelde Helm zijn onbegrip

over de Arabische neiging Israël een aanleiding te geven tot grof politiek-militair handelen over

te gaan.87

In de laatste week van december begon Israël een belangrijke wijziging in zijn beleid van

non-identificatie in te zetten. Het non-identificatiebeleid hield in dat Israël zich niet wilde

verbinden aan één van de machtsblokken die beide supermachten vormden. De Koreaanse

84 Helm to Wright, November 11, 1950, FO 371 (E1031/193/50) pp. 2-3.
85 Idem, 5.
86 Idem, 3.
87 Idem, 6.
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Oorlog die in juni 1950 was begonnen zou de druk op Israël om zich met het Westen te

identificeren doen toenemen. Een scenario waarbij communistische troepen het Midden-Oosten

zouden binnenvallen werd in Washington steeds serieuzer genomen. En terwijl Egypte steeds

meer richting neutraliteit in het Oost-West conflict gleed, zou Israël zich opmaken voor een

oriëntatie op het Westen.88 Op 23 december meldde Sharett op eigen initiatief aan Marshall dat

Israël bereid was deel te nemen in een strategisch verdedigingsplan voor het Midden-Oosten,

indien daartoe uitgenodigd.89 Het State Department was verheugd nu het verwachtte dat Israël zich

in een strategisch samenwerkingsverband met Groot-Brittannië zou begeven, aangezien het

Department het primaat van Groot-Brittannië bij de verdediging van het Midden-Oosten hoog

hield. Deze gedachte werd echter door Israël getemperd met de melding dat “the possibility of

Israel’s collaboration with the U.K. is hindered by a strong psychological barrier, but this barrier

is disappearing gradually and can be overcome.”90 Deze barrière bestond vooral in de geest van

Ben-Gurion, die nog veel meer dan Sharett de Britse motieven wantrouwde. Aldus maakte Israël

eind 1950 een eerste toenadering tot het kamp van de Verenigde Staten, zonder vooralsnog de

‘Britse’ consequenties van verdere betrokkenheid te willen dragen.

5.5 Einde van de Jordaans-Israëlische onderhandelingen; installatie van F.E. Evans

In de eerste maanden van 1951 kwamen de Jordaans-Israëlische onderhandelingen weer

voorzichtig op gang. In het Foreign Office was ondertussen enige discussie ontstaan over de

wijsheid van het Britse optreden in de eerdere onderhandelingen. Het nieuwe hoofd van het

British Middle East Office sinds december 1950, Sir Thomas Rapp, was enige assertiviteit niet

vreemd, en hij durfde in zijn commentaar de rigide onderhandelingsstrategie die Abdullah eerder

werd ingefluisterd te betreuren, deze beschrijvend als een gemiste kans op vrede.91 Rapp

bekritiseerde aldus de beleidstraditie die zich in het Foreign Office had gevormd, die bij alle

Jordaans-Israëlische besprekingen een overeenkomst ontmoedigd had zolang Jordanië niet het

onderste uit de kan had kunnen halen. Furlonge kon deze kritiek niet appreciëren, en reageerde

ad hominem; “Rapp has not served much time in the Arab countries with the exception of

Morocco and Egypt 25 years ago.”92 Werkervaring in de Arabische staten zou voor een

diplomaat als Rapp de norm moeten zijn, volgens Furlonge. De discussie die Rapp op gang

88 Hahn, The United States, Great Britain and Egypt, 1945-1956, 93.
89 Bialer, Between East and West: Israel's Foreign Policy Orientation 1948-1956, 231.
90 Idem, 233.
91 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 92.
92 Furlonge Foreign Office Minute, January 6, 1951, FO 371 (E1041/91364/9).



H 5  | 67

bracht zou uiteindelijk geen koerswijziging betekenen voor het Foreign Office, aangezien de ‘oude’

diplomaten de beleidstradities wisten te verdedigen.93

In februari 1951 bracht de Britse generaal Brian Robertson een vierdaags bezoek aan

Israël. Groot-Brittannië wilde met dit bezoek peilen in hoeverre Israël bereid zou zijn een

bijdrage te leveren aan de Britse strategische verdedigingsplannen voor de regio. Ben-Gurion was

echter niet bereid zich te committeren zolang Israël in deze plannen geen volwaardige rol kon

opeisen, en Robertson keerde terug zonder concrete toezeggingen. In oktober zou de kwestie

opnieuw op de agenda komen, dit keer in de vorm van een Brits-Amerikaans initiatief een Middle

East Command (MEC) op te zetten. Binnen deze defensieorganisatie zouden de initiatiefnemers

samen met Frankrijk, Turkije, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika een strategisch plan voor

het Midden-Oosten ontwikkelen. Egyptische deelname werd ook verlangd, met name om

toegang tot het Suez-kanaal veilig te stellen; een verzoek hiertoe werd op 13 oktober verstuurd.94

Hoewel het voor Groot-Brittannië duidelijk was dat Egyptische participatie niet door de Israëli’s

zou worden verwelkomd, was de verdediging van het Suez-kanaal van de hoogste prioriteit;

Israël zou uiteindelijk toch voor het Westen moeten kiezen. Een Brits-Israëlische confrontatie

over de MEC werd echter voorkomen toen Egypte weigerde deel te nemen.

Tegelijkertijd werd Israël uitgenodigd na te denken over een eventuele ‘associatie’ met de

MEC; geen lidmaatschap, zoals Egypte was voorgesteld, maar een coöperatief arrangement. Op

2 en 3 oktober vergaderde Ben-Gurion met Sharett en andere topfunctionarissen van

Buitenlandse Zaken en Defensie over het te volgen beleid. Er werd beslist geen formele

defensierelatie aan te gaan met de MEC. Hiermee kon Israël een ernstige verslechtering van de

politieke betrekkingen met de Sovjet-Unie voorkomen en de organisatie van zijn defensie voor

zichzelf houden.95 Eveneens werd hiermee een Britse poging Israël deel te maken van zijn

defensieplannen opnieuw nietig verklaard. Datgene wat in de Annual Review van 1951 voorkomt

als “perhaps the most important development in 1951 affecting Israël”96 zou met een sisser

aflopen.

Een grote klap voor de Jordaans-Israëlische onderhandelingen kwam op 20 juli, toen

koning Abdullah werd vermoord door een Palestijns-Arabische extremist die een Jordaans-

Israëlische vredesovereenkomst vreesde. Tien dagen voor de moord had Abdullah Attlee

aangeschreven om tot nieuwe onderhandelingen te komen.97 Dat de moord toekomstige

onderhandelingen met Jordanië en andere Arabische staten zou bemoeilijken stond vast, hoewel

93 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 93.
94 Podeh, ‘The Desire to Belong Syndrome: Israel and Middle-Eastern Defense, 1948-1954,’ 130.
95 Bialer, Between East and West: Israel's Foreign Policy Orientation 1948-1956, 247.
96 Annual Review 1951, FO 371 (10105/1/52) 2.
97 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 97.
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het een blijvend heimelijk Arabisch-Israëlisch contact niet volledig zou blokkeren.98 Nu de hoop

op een aanstaande vrede verder weg was dan ooit, blikte Kirkbride terug op de kans die in maart

1950 was gemist in de Jordaans-Israëlische onderhandelingen. Volgens Kirkbride had Israël toen

verder in zijn  concessies moeten gaan. Jonathan Sless beschrijft hoe niemand Kirkbride op deze

bewering aan durfde te vallen, omdat hij een gezaghebbend diplomaat in Jordanië was, met

ervaring aldaar die terug ging tot 1927.99 De enige die wel kritiek durfde te leveren was Helm.

Beginnend te zeggen dat “I cannot refrain from taking up with you the passage in Alec

Kirkbride’s letter of September 1st,”100 viel Helm het idee aan dat de Israëli’s in maart geen vrede

hadden gewild; Israël had geen concessies geweigerd, noch was het daarom gevraagd door

Jordanië. Het optreden van Helm op dit punt demonstreert eens te meer dat hij als individuele

diplomaat in de laatste periode van zijn dienst gerespecteerde personen en meningen binnen het

Foreign Office ter discussie durfde te stellen.

De algemene indruk die aan Helms optreden kan worden ontleend, is die van een

krachtig oordeel over de juiste handelswijze. Helm gebruikte vaak taal die er niet om loog; een

taal die binnen de internationale gemeenschap niet snel als deel van de diplomatieke cultuur zou

worden gezien. Het is om deze reden dat Helm in de gesprekken met Israëlische diplomaten en

politici die hij beschrijft zich van een veel ‘zachter’ vocabulaire lijkt te bedienen. In zijn

berichtenwisseling met het Foreign Office sprak Helm echter onomwonden. Dit hielp hem bij het

analyseren van situaties en het trekken van harde conclusies. Af en toe bemoeide hij zich hierbij

met de inhoud van de problemen, nog vaker met de handelswijze die tot een correcte

afhandeling zou kunnen leiden. Zo vond Helm de accommodatie die hem in Israël werd

aangeboden ongepast, en vroeg hij het Foreign Office in een niet mis te verstaan bericht Israël

ervoor te waarschuwen dat hij zijn functie niet zou gaan vervullen indien hier niets aan veranderd

werd. Toen Helm er bij zijn eerste ontmoeting met Ben-Gurion weer over begon, antwoordde

Ben-Gurion vinnig dat het toch zijn eerste prioriteit was zestigduizend mensen die in tenten

leefden van accommodatie te voorzien.101 Op hetzelfde ‘huiselijke’ niveau zijn Helms sterke

opvattingen over wat correct is terug te vinden in zijn omgang met McDonald, de Amerikaanse

ambassadeur in Israël; Helm liet het Foreign Office weten dat McDonald niet volgens zijn

standaarden handelde. Dit zat in het eerder beschreven bezoek van McDonald aan Jeruzalem,

maar ook in twee andere feiten: McDonalds commercieel secretaris was joods, en McDonald

leerde zijn kleinzoon hem in het Hebreeuws ‘opa’ te noemen.102 Helm vond beide zaken teveel

98 Bialer, ‘Top Hat, Tuxedo and Cannons,’ 13.
99 Sless, ‘Blocking peace: Britain and the Israeli-Jordanian conflict, 1949-51,’ 99.
100 Helm to Bowker, November 5, 1951, FO 371 (E1072/91368/36).
101 Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, 16.
102 Haron, ‘Britain and Israel, 1948-1950,’ 220.
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rieken naar een te geringe ‘diplomatieke afstandelijkheid’; ze dienden te worden gerapporteerd als

verdacht.

Nu lijken voorgaande voorbeelden van Helms gedrag wellicht vrij onbeduidend binnen

het grotere verhaal van de Brits-Israëlische politieke betrekkingen; deze conclusie is echter

onterecht. Het feit dat Helm zijn huisvesting zo hoog op de agenda zette dat hij het bij zijn eerste

ontmoeting met Ben-Gurion te berde bracht, wekte bij laatstgenoemde, toch al niet zonder

wantrouwen tegenover Groot-Brittannie, geen goede verwachtingen over een soepele Brits-

Israëlische samenwerking. Eveneens stond Helms oordeel over McDonald hem in de weg bij het

coördineren van de Brits-Amerikaanse inspanningen in Israël.103 Zijn afkeuring over McDonalds

handelswijze zorgde voor zeer stroeve Brits-Amerikaanse communicatie in een hectische periode

waarin beide staten op zoek waren naar een gepaste vorm voor hun betrekkingen met de nieuwe

staat Israël. Evenwel ging Helm ook de ‘grotere’ vraagstukken niet uit de weg; zijn standpunt

aangaande de Jordaans-Israëlische vredesonderhandelingen is hierin veelzeggend. Helms poging

in oktober 1950 om een inhoudelijk voorstel bij het Foreign Office over het voetlicht te brengen

mislukte; zijn commentaar op de houding van het Foreign Office en Kirkbride in het bijzonder

inzake de totstandkoming van een Jordaans-Israëlisch akkoord kon minder makkelijk terzijde

worden geschoven. Helm vond dat de aanmatigende opstelling van het Foreign Office ten opzichte

van de onderhandelingen die was terug te vinden in het ‘influisteren’ van bepaalde

onderhandelingseisen bij Abdullah, niet juist was. En in het geval dat Helms oordeel hierover een

onaangename discussie in het Foreign Office zou betekenen ging Helm deze allerminst uit de weg.

Opmerkelijk aan Helms ambassadeurschap, tenslotte, is dat hij ondanks zijn scherpe

oordeel in staat was een ommezwaai te maken in zijn visie op de Brits-Israëlische politieke

betrekkingen. Met een beeld in zijn hoofd van een regio die hij al vroeg in zijn leven had leren

kennen, en met een aantal ideeën over hoe het joodse volk hierin zou komen te passen, kon

Helm door de gebeurtenissen tijdens de eerste maanden van zijn verblijf niet worden overtuigd

dat het experiment van de staat Israël waarin hij zich begaf zou slagen. Nog voor het jaar om was

begon Helm echter te geloven dat er nog wel wat mogelijk was, ondanks, of misschien wel

dankzij het karakter van de Israëli’s. Toen Helm eenmaal zijn concepties had bijgesteld, kon hij

een Britse opstelling die Israël onnodig zou remmen bij het bouwen aan een gerede toekomst in

de regio actief tegengaan. De uitdrukking die na de de jure erkenning van Israël en de Tripartite

Declaration steeds vaker in Britse beleidsdocumenten zou terugkomen, namelijk de ‘survival of

Israel’ dekt Helms gedachtegang na zijn ommezwaai goed. Het overleven van Israël, dat Helm in

het begin als onmogelijk en wellicht op de lange termijn zelfs als onwenselijk had gezien, werd de

nieuwe leidraad; in Israëls politieke betrekkingen met andere staten, was het nodig het te zien als

103 Haron, ‘Britain and Israel, 1948-1950,’ 220.
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een staat die zich met recht tussen de anderen wilde vestigen. Hiermee nam Helm afstand van de

eerdere opstelling van de Britse regering tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, die het

voortbestaan van Israël niet van intrinsiek belang achtte.

In december 1951 werd Helm overgeplaatst naar Turkije, waar hij zijn eerdere

diplomatieke werk in die staat met het ambassadeurschap zou bekronen. Het was officieel gezien

een promotie, aangezien Helm in Israël als minister dienst had gedaan. Helms opvolger, Sir

Francis Edward Evans, zou deze titel bij zijn installatie overnemen. Pas in september 1952

verhoogde de Britse regering Evans’ status tot ambassadeur; na de de jure erkenning een ietwat

verlate stap richting officiële ambassadoriale relaties.104 Verder zou Evans dienen onder de

nieuwe Britse minister van buitenlandse zaken, Anthony Eden. Bevin was al in maart 1951 om

gezondheidsredenen door Herbert Morrison vervangen, en Eden was deel van de nieuwe

conservatieve regering Churchill, aan de macht gekomen na de verkiezingen van oktober 1951.

Ondanks Churchills sympathie voor Israël zouden de Conservatieven volgens Natan Aridan

weinig in het beleid richting Israël veranderen;105 volgens Michael Cohen zou het idee van Groot-

Brittannië als ‘imperiaal beheerder’ er slechts explicieter op worden.106 Evans zou onder deze

regering drie jaar lang zijn functie vervullen, deel uitmakend van hetzelfde Foreign Office waar hij al

veel eerder kennis mee had gemaakt.

Evans (1897-1983) was geboren in Belfast, waar hij aan de Royal Academy had gestudeerd.

Na in de Eerste Wereldoorlog in een Iers regiment te hebben gediend en een consulaire

opleiding aan de London School of Economics te hebben genoten werd Evans vice-consul in New

York in 1920. Hierna zou Evans dertig jaar lang in de Verenigde Staten dienen, op zijn dienst in

Panama van 1929 tot 1932 na. Evans werkte zich op van vice-consul tot consul en consul-

generaal, naast New York dienend in Boston en Los Angeles. Na een jaar in de ambtelijke top

van het Foreign Office in Londen te hebben gewerkt, betekende zijn dienst in Israël zijn enige

aanstelling in dat deel van de wereld. In 1954 werd Evans ambassadeur in Argentinië,; in 1957

nam hij afscheid van het Foreign Office en keerde hij terug naar Noord-Ierland, waar hij diverse

functies voor het Noord-Ierse bestuur vervulde en ook lid was van de raad van bestuur van de

Belfast Royal Academy. Evans was tijdens zijn loopbaan lid van de Londense Travellers Club, waar hij

samen met andere diplomaten en topambtenaren regelmatig verbleef.107

Evans zag in zijn Annual Review van 1951 kans uitgebreid zijn eerste indruk van Israël

mede te delen. Hij wijdde er twee volle pagina’s aan, vrijwel evenveel als het verslag over Israëls

interne politieke toestand in dat jaar. Een functionaris in het Foreign Office zou het hem niet in

104 O. El-Ghazali Harb, ‘From Balfour to Blair,’ Al-Ahram 608(2002): 1-3, 2.
105 Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, 254.
106 M. Cohen, Fighting World War Three from the Middle East: Allied Contingency Plans 1945–1955, (London:
Frank Cass, 1997) 275.
107 A&C Black, Who Was Who 1897-2006 (London).
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dank afnemen, en merkte op dat het in lengte en stijl niet voldeed aan de eisen uit een ambtelijke

circulaire van 1946.108 Evans’ observaties geven evenwel goed inzicht in zijn persoonlijke

preferenties bij het beschouwen van de ‘zaak Israël’. Al snel verdedigde Evans hierbij de stelling

dat Israël, en Tel-Aviv in het bijzonder, geen ‘buitenlandse’, maar vooraleer een westerse,

Amerikaanse, ja zelfs Zuid-Californische indruk maakte. Qua terrein, klimaat, architectuur en

landbouw vergeleek Evans het Californië van de Spanjaarden, Mexicanen en Aziaten met het

Israël van de Jemenitische, Russische en Duitse joden. Het Amerikaanse egalitarisme en

materialisme, het onderwijs en de politiek zag Evans allemaal terug in Israël.109 Vervolgens

maakte Evans het verassende punt dat Israël voor “politieke inspiratie” in eerste instantie naar

Groot-Brittannië keek. Doordrongen van de historische bijdrage van Groot-Brittannië aan het

ontstaan van het joods nationaal tehuis, afgeschrokken door een continentaal Europa van haat

en vervolging, en het verre Amerika wantrouwend, zou Israël juist in Groot-Brittannië een staat

en een politieke filosofie kunnen vinden die het aansprak: een stabiele, respectabele staat met een

tolerante, open filosofie. Zonder te ontkennen dat er belangrijke verschillen tussen de staten

bleven, zag hij hierin een sterke basis om goede Brits-Israëlische betrekkingen op te bouwen.110

Na het vertrek van Helm, die volgens Evans persoonlijk had bijgedragen aan verbeterde Brits-

Israëlische relaties,111 was er dus een kans dat deze onder Evans nog verder zouden verbeteren.

5.6 Evans’ ambassadeurschap; strategische samenwerking, wapenleveranties en

grensincidenten

Tijdens Evans’ ambassadeurschap kwamen de politieke betrekkingen van Israël met

verschillende belangrijke staten onder druk te staan. De nieuwe Republikeinse regering van de

Verenigde Staten van President Dwight Eisenhower, eind 1952 gekozen en begin 1953

geïnstalleerd, leek minder waarde te hechten aan goede politieke betrekkingen met Israël. Nu een

belangrijk deel van de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten zich nog altijd met de

Democratische partij verbond, en Israël in zijn eerste jaren van bestaan niet anders gewend was

dan Truman en de Democraten het hof te maken, zou het benaderen van Eisenhower een lastige

opgaaf blijken. In januari 1953 werd een eerste poging gedaan, toen de Israëlische ambassadeur

in Washington een brief opstelde waarin het belang van politieke steun en wapenleveranties aan

Israël werd verbonden aan zijn inzet bij het verdedigen van het Westen.112 Zoals echter zou

blijken, zou de ambassadeur teleur worden gesteld. In de jaren die volgden zouden er weinig

108 Comments on Annual Review 1951, C.H. Fone, March 11, 1952, FO 371 (10105/1/52) 2.
109 Annual Review 1951, FO 371 (10105/1/52) 1.
110 Idem, 2.
111 Idem, 3.
112 Bialer, Between East and West: Israel's Foreign Policy Orientation 1948-1956, 260.
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Amerikaanse wapenleveranties plaatsvinden in Israëls voordeel, noch zou Israël deel worden van

de strategische samenwerking in het Midden-Oosten die de Verenigde Staten voorstonden. Een

en ander werd al duidelijk bij het bezoek van John Foster Dulles, de nieuwe Secretary of State, aan

de regio in mei 1953. In Israël ontmoette hij onder meer Ben-Gurion en Sharett, die Israëls

belang voor verdediging van de regio, respectievelijk haar positie in het conflict met de Arabische

staten, uitlichtten. Op 1 juni volgde een toespraak van Dulles in Washington, waarin hij duidelijk

maakte dat het Arabische ongenoegen over de Israëlische staat, dat sinds 1948 bestond, diende te

worden geadresseerd.113 Deze houding werd in 1953 direct in beleid vertaald, onder meer waar te

nemen in Amerikaanse veroordeling van Israëlische vergeldingsaanvallen in de West Bank en

afkeuring van de verhuizing van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken naar

Jeruzalem.114

Politieke betrekkingen met de Sovjet-Unie waren eveneens aan erosie onderhevig. Terwijl

de Israëlische ouvertures richting het Westen in de voorgaande jaren niet onopgemerkt waren

gebleven in de Sovjet-Unie, werd in Israël met afschuw waargenomen hoe in januari 1953 een

groep joodse doktoren in de Sovjet-Unie werd opgepakt naar aanleiding van een vermeende

poging Sovjet-leiders te vermoorden.115 Binnen een maand werd de Sovjet legatie door een

extremistische groepering aangevallen, waarop de Sovjet-Unie officieel de diplomatieke banden

verbrak. Hoewel deze binnen vier maanden zouden worden hersteld, was dit een pijnlijk

intermezzo. Belangrijke signalen van een toenemende Sovjet-oriëntatie op de Arabische staten,

die Evans in 1952 al opmerkte, zouden blijven komen en maakten voor Israël een terugkeer naar

non-identificatie ondoenlijk.116

Tegelijkertijd zakten ook de Brits-Israëlische politieke betrekkingen verder weg. De

revolutie in Egypte van juli 1952, die de monarchie van koning Farouk uiteindelijk verving door

een republiek onder leiding van President Muhammad Neguib, en de daarop volgende poging

van Groot-Brittannië zijn ‘imperiale’ privileges in Egypte te behouden, was tot aan het einde van

1954 een constante die verbetering van de Brits-Israëlische politieke betrekkingen frustreerde.

De onderhandelingen die Groot-Brittannië met Egypte voerde over de toekomst van de Britse

controle over het Suez-kanaal verliepen moeizaam, en leverden in augustus 1954 een voor Israël

ongewenst resultaat op: Britse terugtrekking uit de Suez bases binnen twee jaar. Israëlische

bemoeienis met de onderhandelingen, zoals in april 1953, toen het Groot-Brittannië verzocht

met zijn belangen rekening te houden, werd in het Foreign Office niet op prijs gesteld. De

‘modererende’ rol van Churchill heeft in dat geval voorkomen dat het Foreign Office de onenigheid

113 A. Shlaim, ‘Israel between East and West,’ International Journal of Middle East Studies 36(2004): 657–673,
663.
114 Annual Review 1953, FO 371 (1015/4/63) 4.
115 Shlaim, ‘Israel between East and West,’ 664.
116 Annual Review 1952, FO 371 (1015/1/53) pp. 2-3.
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over de onderhandelingen versterkte.117 Het was evenwel in deze context, waarin Groot-

Brittannië met waardigheid haar aloude belangen rondom het Suez-kanaal wilde veilig stellen bij

een nieuw Egyptisch regime, dat drie zaken de Brits-Israëlische agenda bepaalden: nieuwe

plannen voor strategische verdediging van het Midden-Oosten, wapenleveranties aan Israël en de

Arabische staten en incidenten aan de Jordaans-Israëlische staakt-het-vuren grens. Als

‘participerend observator’ in de Brits-Israëlische betrekkingen zou Evans deze pijnpunten

moeten behandelen; de één echter meer dan de andere.

De totstandkoming van een vorm van strategische samenwerking met Israël in het kader

van een verdedigingsplan kwam in de eerste maanden van 1952 weer op de agenda toen de

mislukte MEC werd vervangen door een nieuw Brits-Amerikaans initiatief; de Middle East Defence

Organisation (MEDO).118 Hoewel Israël ook van MEDO geen lid zou mogen worden, was Brits-

Israëlische strategische samenwerking buiten de organisatie om door beide zijden gewenst.

Besprekingen hierover vonden in oktober 1952 plaats, toen een Britse militaire delegatie Israël

bezocht. Voor substantiële voortgang in de samenwerkingsplannen zorgde dit echter niet. Een

belangrijke reden hiervoor was de minieme ruimte voor onderhandeling en overleg die Ben-

Gurion de Israëlische afgevaardigden gunde; zij konden slechts een weinig loslaten over Israëls

militaire apparaat en strategische planning. Het is goed mogelijk dat ook in dit geval een residu

van wantrouwen bij Ben-Gurion jegens de Britse mandataris een rol heeft gespeeld.119 Pogingen

gedurende 1953 om toch tot een overeenkomst te komen werden voornamelijk in de weg

gezeten door de Brits-Egyptische onderhandelingen over het Suez-kanaal. Egypte zag niets in

MEDO, en beperkte daarmee haar vooruitzichten ernstig. In februari 1954, tenslotte, was elk

uitzicht op Brits-Israëlische strategische samenwerking verkeken, toen in het Foreign Office werd

geconcludeerd dat dit in de “voorzienbare toekomst” onmogelijk zou blijken, omdat het Foreign

Office het behouden van Arabische goodwill en het beperken van Britse financiële tekorten

vooropstelde.120

Evans’ rol in de formulering en communicatie van plannen voor MEDO was vrij

beperkt. De meeste Brits-Israëlische besprekingen over MEDO vonden in het geheim plaats,

werden veelal door militairen voorgezeten en bleven vooraleerst plannen; zolang deze niet

werden uitgewerkt of doorgezet kon Evans moeilijk Israëlische attitudes daarover peilen of een

mogelijke richting voor Brits handelen uiteenzetten. Het terrein van Britse wapenleveranties

bleek voor Evans beter toegankelijk. Meer algemene ideeën over Brits-Israëlische strategische

samenwerking kon hij hierin eveneens kwijt. Bij zijn commentaar op de Britse wapenleveranties

moest Evans met verschillende gegevens rekening houden. Zo was de Tripartite Declaration in

117 Podeh, ‘The Desire to Belong Syndrome: Israel and Middle-Eastern Defense, 1948-1954,’ 138.
118 Idem, 136.
119 Bialer, Between East and West: Israel's Foreign Policy Orientation 1948-1956, 259.
120 Podeh, ‘The Desire to Belong Syndrome: Israel and Middle-Eastern Defense, 1948-1954,’ 142.
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principe het richtsnoer voor wapentransacties door Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde

Staten met de staten in het Midden-Oosten. Daarbovenop kwam de in juni 1952 door de

ondertekenaars van de Declaration opgerichte Near East Arms Coordinating Committee (NEACC), dat

een institutioneel kader bood aan de partijen om wapenleveranties verder af te stemmen.

Voordat Tsjecho-Slowakije in september 1955 een grote hoeveelheid wapens aan Egypte zou

leveren, functioneerde de NEACC adequaat genoeg om uitschieters door een van de partijen te

voorkomen en het voorkomen van een wapenwedloop als waarde hoog te houden.121 Verder was

de Britse economie er uiteraard direct bij gebaat zoveel mogelijk wapens af te zetten. Daarbij had

zij vooral Franse concurrentie te duchten. Tenslotte waren de Verenigde Staten in 1953

begonnen de Arabische wapenbehoefte te inventariseren, en hadden deze besloten in april 1954

tot de kosteloze levering van wapens aan Irak en in augustus van dat jaar tot levering van wapens

aan Egypte.122 Evans zag nog voor dit feit in dat een dergelijke Amerikaanse actie tot de

mogelijkheden behoorde.123

Op 28 december 1952 legde Sharett publiekelijk een verklaring af waarin hij protesteerde

tegen Westerse wapenleveranties aan de Arabische staten, met name Egypte. Een dergelijke zet

werd niet wijs geacht in het Foreign Office, dat de onconventionele diplomatieke methoden van

Sharett schuwde.124 Op 31 december stuurde Evans de tekst van Sharetts verklaring aan Eden; hij

had zijn commentaar bijgevoegd. Hierin legde Evans uit dat de gebruikelijke diplomatieke

kanalen Israël geen medewerking van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zouden kunnen

garanderen in deze kwestie, en dat daarom de zaak direct aan het internationale publiek was

voorgelegd. Verder vermeldde hij dat Israël begreep, doch niet accepteerde dat Groot-Brittannië

“speciale redenen” had voor het leveren van wapens aan Egypte, en dat een wapenwedloop in

het Midden-Oosten een zware last voor de Israëlische economie zou betekenen.125 De genoemde

speciale redenen werden door Archie Ross, belangrijk functionaris binnen het Eastern Department

van het Foreign Office, opgevat als de nood een “sweetener” voor Egypte te hebben bij de

onderhandelingen over het Suez-kanaal.126 Evans’ eerdere brief aan Ross, waarin hij uitlegde dat

vanuit Israëlisch perspectief alle Britse investeringen in een speciale band met Egypte, liefst

samengaand met strategische samenwerking, tot nu toe niets hadden opgeleverd, en alle moeite

in deze richting verspild was, maakte dus geen indruk.127 Evenmin werd het bericht van Churchill

aan Eden gewaardeerd in het Foreign Office. In zijn korte bericht vermeldde Churchill: “In my

121 Z. Levey, Israel and the Western Powers, 1952 - 1960 (Chapel Hill: University of North Carolina Press,
1997).
122 Z. Levey, ‘Israel's Quest for a Security Guarantee from the United States, 1954-1956,’ British Journal of
Middle Eastern Studies 22(1995): 43-63, pp. 47-48.
123 Annual Review 1954, FO 371 (1011/11/2) 4.
124 Comments on Evans to Foreign Office, A. Ross, January 6, 1953, FO 371 (1194/101) 2.
125 Evans to Eden, December 31, 1952, FO 371 (11902/44/52) 2.
126 Ross Foreign Office Minute, January 14, 1953, FO 371 (1192/4/23) 3.
127 Evans to Ross, January 3, 1953, FO 371 (1192/1/53) 1.
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view Israel should have as many as the whole lot put together. (..) Equality in deliveries can I

hope be preserved.”128 Ross zag deze ideeën als onpraktisch en onwenselijk; onpraktisch omdat

pariteit in de leveranties een levering aan Israël zou betekenen van een zodanige omvang, dat

deze het niet zou kunnen betalen. Onwenselijk omdat het de politieke betrekkingen met Egypte

zodanig zou doen verslechteren, dat het Foreign Office er alleen nadeel in kon zien.129

In de zomer van 1953 kwam het onderwerp van wapenleveranties weer op de agenda te

staan in het Foreign Office, nu Israël meer duidelijkheid begon te verlangen over de Britse

bereidheid wapens te leveren en de Amerikaanse plannen wapens aan de Arabische staten te

leveren vorderingen maakten. In antwoord op de verzoeken tot wapenlevering die reeds werden

gedaan door Israël en de Arabische staten was in het Foreign Office een beleidspraktijk ontstaan die

dergelijke verzoeken in principe accepteerde, mits zij kans maakten door de NEACC te worden

goedgekeurd en geen onoverkomelijk tactisch voordeel aan een der partijen gunden. Zo was er

de intentie de nieuwe Britse Centurion-tank te gaan verkopen in het Midden-Oosten, aan beide

partijen. De NEACC zou hier echter een stokje voor steken, toen een kleine levering Centurion-

tanks aan Israël door Frankrijk en de Verenigde Staten werd afgekeurd.130 Dit voorkwam niet dat

Groot-Brittannië een aantal kleinere wapens aan Israël leverde, evenals aan Syrië, Irak en Saudi-

Arabië.131 Wapenleveringen van Frankrijk aan onder meer Israël en Syrië werden strak in de gaten

gehouden; de Franse regering kon de balanceerpogingen van het Foreign Office aanzienlijk

verstoren, zeker als zij niet alle leveranties aan de NEACC zou melden.132 Met de toenemende

vraag naar wapens in 1953 kon men evenwel, binnen de aangegeven grenzen, bij Groot-

Brittannië terecht.

De persoonlijke visie van Evans op wapenleveranties week af van de beleidspraktijk van

het Foreign Office. In zijn brief van 14 augustus 1953 gaf Evans aan dat zolang er geen

vredesovereenkomst tussen Israël en de Arabische staten aanstaande was, verdere levering van

wapens slechts tot een wapenwedloop kon leiden.133 Daarbij waren wapenleveranties slecht voor

de economieën en ontwikkeling van het Midden-Oosten. De levering van wapens met als doel

een strategisch verdedigingsplan van het Midden-Oosten verder te brengen, een zet die de

Tripartite Declaration toestond, was volgens Evans niet verstandig; de staten zouden elkaar ermee

gaan bestrijden; het Westen had niet meer nodig dan de aanwezigheid van militaire bases die het

zelf zou kunnen gebruiken in geval van nood. Met deze ideeën bekritiseerde Evans de

Amerikaanse intentie wapens aan de Arabische staten te leveren. En, consequent in zijn

redenering, bepleitte hij dat het Foreign Office de nieuwe Israëlische verzoeken om wapenlevering

128 Churchill to Eden, December 31, 1952, FO 371 (1192/4/23) 1.
129 Ross Foreign Office Minute, January 14, 1953, FO 371 (1192/4/23) 2.
130 Ministry of Defence to Foreign Office, August 7, 1953, FO 371 (1192/224/209).
131 Ministry of Defence to Foreign Office, August 14, 1953, FO 371 (1192/224/185).
132 Rumbold to Baker, August 8, 1953, FO 371 (1192/154/53).
133 Evans to Bowker, August 14, 1953, FO 371 (1192/7/53).
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zou moeten afkeuren. Evans wilde de Britse (en Amerikaanse) verlangens wapens te leveren in

het Midden-Oosten vervangen door wat in Israël wel werd genoemd “none for them and none

for us”;134 een sterke beperking van wapenleveranties in het algemeen.

De zogenoemde ‘grensincidenten’, waarbij Jordaanse of Palestijnse Arabieren Israël

binnendrongen om daar vervolgens over te gaan op sabotage, vernieling, diefstal of moord,

werden in ieder geval tot september 1954 beantwoord door Israëlisch vergeldingsbeleid;

Israëlische militairen drongen Jordanië binnen en gingen daar confrontaties aan met het

Arabische Legioen en andere milities. Het vergeldingsprincipe kon binnen de internationale

gemeenschap niet op steun rekenen; ook niet binnen het Foreign Office. De Veiligheidsraad van de

Verenigde Naties, geholpen door internationale instituties als de United Nations Truce Supervisory

Organization (UNTSO) en de Mixed Armistice Commission, veroordeelde de Israëlische acties

meerdere malen. Binnen het Foreign Office was de algemene opinie dat het ‘vergeldingsgedrag’ van

Israël niet kon worden gerechtvaardigd door de grensincidenten. In februari 1953 stelde Ross

vast dat Israël “the greater share of the blame” verdiende, en als “primaire verantwoordelijke”

moest worden gezien.135 Daarbij discrediteerde het oversteken van de ‘bevroren’ grenzen door

Israëlisch militair personeel de Tripartite Declaration en het Brits-Jordaanse verdrag van 1948.

Evans ging mee in de oriëntatie van de internationale gemeenschap en het Foreign Office,

maar matigde deze wel enigszins. In februari 1953 stelde Evans voor de Israëlische minister van

Buitenlandse Zaken te ontmoeten, en daarbij aan hem over te brengen dat de Britse regering het

vergeldingsbeleid alleszins afkeurde. Tegelijkertijd wilde Evans “kunnen melden” dat er druk op

Jordanië werd uitgeoefend om de incidenten te voorkomen.136 Evans kreeg toestemming voor

het gesprek, en ontmoette Sharett nog dezelfde dag. In zijn verslag van het gesprek liet Evans

weten te hebben overgebracht dat het beantwoorden van geweld met geweld het probleem zou

verergeren, en dat “adverse views must be taken of the organized operations by uniformed task

forces.”137 Evans weigerde echter nog concretere verwijten, refererend aan recente

vergeldingsaanvallen, aan het adres van Sharett te maken. Dat Evans hiermee het advies van het

Foreign Office in de wind sloeg, werd hem niet in dank afgenomen. In het ambtelijk commentaar

op Evans’ verslag kwam te staan: “[Evans] has somewhat toned down the strength of the

message.” en “It is perhaps a pity that the latter sentence [uit Evans’ instructies] was omitted, as

it describes the impression which has been left in our minds.”; de indruk van bruut Israëlisch

optreden.138

134 Levey, ‘Israel's Quest for a Security Guarantee from the United States, 1954-1956,’ 47.
135 Ross Foreign Office Minute, February 3, 1953, FO 371 (E1091/16) 1.
136 Evans to Foreign Office, February 3, 1953, FO 371 (E1091/14) 2.
137 Evans to Foreign Office, February 5, 1953, FO 371 (E1091/28) 2.
138 Comments on Evans to Foreign Office, G. Parker, February 5, 1953, FO 371 (E1091/28).
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Toen Sharett in september 1954 het vergeldingsbeleid opschortte, nadat generaal Burns

van de UNTSO, de ambassadeur van de Verenigde Staten en Evans zelf hierop hadden

aangedrongen, kon Evans deze zaak achter zich laten.139 Toen hij twee maanden later zijn post

verliet voor dienst in Argentinië, kon Evans zeggen als diplomaat zich midden in een belangrijke

episode van Brits-Israëlische betrekkingen te hebben bevonden. Terwijl Israël in deze periode

verder afgleed in internationaal isolement, en volgens Evans in een toestand van uiterste

gevoeligheid en angst, van agressiviteit en roekeloosheid, bleef hij de overtuiging behouden dat

Israël in zijn filosofie en democratie’ deel was van het Westen, en daar niet altijd evenzeer voor

werd beloond. De “honesty and general wholesomeness of the principles under which the

country is governed” werden niet altijd vertaald in volwaardige steun van het Westen,

tegengehouden door “vested interests, both strategic and economic”.140 Evans was niet bang te

pogen hier verandering in te brengen. Terwijl Furlonge aan het einde van 1953 benadrukte dat de

Westerse mogendheden het Arabisch-Israëlisch conflict met rust moesten laten omdat elke

bemoeienis tot Arabische ergernis zou leiden, schreef Evans niet lang daarna aan Eden dat het

juist het moment was om druk uit te oefenen op de Arabische staten om de vestiging van Israël

te accepteren en aan een overeenkomst met het land te werken.141 Zoals het ook het geval zou

zijn in de zaken van strategische samenwerking en wapenleveranties stelde Evans een Arabisch-

Israëlische vrede voorop.

In vergelijking met Helm was Evans al veel eerder en veel sneller positief over het

‘joodse volk’ dat hij aantrof. Waar Helm de joodse singleness of purpose als negatief kenmerk van de

joden had vermeld, verbond Evans deze eigenschap aan de kracht van het joodse karakter, welke

tweeduizend jaar overleven mogelijk had gemaakt.142 De “sorely-tried Jewish people” hadden het

zelfvertrouwen, de energie en constructieve instelling die nodig was om zijn moraal hoog te

houden en het “te lang genegeerde land” met succes te bewerken.143 Een genteman’s antisemitisme

is bij Evans in deze woorden allerminst te bemerken.

Een persoonlijke terugblik op zijn dienst in Israël, vier jaar na zijn vertrek en inmiddels

met pensioen, is tenslotte te vinden in Evans’ speech voor de Britse afdeling van de Women’s

International Zionist Organization, die op dat moment zijn veertigjarig bestaan vierde. Evans

beschreef hoe hij aanvankelijk tegen zijn benoeming in Israël opzag; hij had er geen ervaring, en

werd weinig enthousiast van het beklag dat ‘extreme elementen’ uit de joodse gemeenschap in

New York bij hem deden over Brits beleid ten aanzien van Israël. Ook was hij bevreesd dat de

ervaringen van het mandaat een bitterheid onder de Israëli’s zou hebben gekweekt waar hij

139 Evans to Shuckburgh, September 18, 1954, FO 371 (V1091/216).
140 Annual Review 1952, FO 371 (1015/1/53) 1; Annual Review 1953, FO 371 (1015/4/63) 1.
141 N. Caplan, Futile Diplomacy: Operation Alfa and the Failure of Anglo-American Coercive Diplomacy in the
Arab-Israeli Conflict, 1954-1956 (London: Routledge, 1997) 53.
142 Annual Review 1953, FO 371 (1015/4/63) 5.
143 Idem, pp. 3-6; Annual Review 1952, FO 371 (1015/1/53) 1.
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persoonlijk het slachtoffer van kon worden. Evans vertelde dat zijn angsten ongerechtvaardigd

bleken; Groot-Brittannië viel bewondering en dank ten deel, en hem persoonlijk slechts

hartelijkheid. De dagen van het mandaat bleken voor veel joodse immigranten net zo ver weg als

de Pilgrim Fathers voor de immigranten die naar de Verenigde Staten kwamen. Evans prees voorts

de Israëlische ambtenarij, die een sociale praktijk hooghield, vervuld van dezelfde Britse waarden

van “detached and honourable service”.144 Ook de Knesset, het Israëlische leger, de luchtmacht

en de marine waren doordrongen van Britse traditie. Na vele grote verrichtingen van de Israëli’s

in beperkte tijd en ruimte te hebben genoemd, stelde Evans dat hij naar Israël was gekomen “in

doubt and uncertainty”, en was vertrokken “in admiration and friendship.”145 Als Evans de

verrichting waar hij bij zijn aantreden Helm om had geprezen, namelijk een verbetering van

Brits-Israëlische politieke betrekkingen, hem ook ten deel viel, zag hij zijn missie als geslaagd; “If

I could feel that in the least degree I had helped to increase the friendship for my country that I

know seeks encouragement in Israel, I should feel that my mission has been succesful.”146

Dat Evans het succes van zijn functioneren aan een versterking van de Brits-Israëlische

‘vriendschap’ verbond, zegt veel over de normatieve oriëntatie die Evans gedurende zijn

ambassadeurschap als uitgangspunt nam. De vriendschap die Evans voor zich zag werd vooral

gedragen door Brits-Israëlische overeenkomsten. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de

manier waarop de beide staten hun maatschappij inrichtten; de normen, wetten en

organisatievormen die daarbij leidend waren. Zaken zoals het parlementaire systeem, het justitieel

apparaat en de vrijheid van pers en opinie raakten na het einde van het Britse mandaat al snel

verankerd in de Israëlische samenleving. Evans zag de westerse c.q. Britse inrichting van staat en

maatschappij als een fundamenteel verbindend element; Israël was aldus een ‘westerse’ oase in de

regio. Terwijl binnen twee jaar Farouk in Egypte en Adib Shishakli in Syrië door militaire coups

werden afgezet, leek in Israël vredige wisseling van de macht langs parlementaire weg

gegarandeerd. Evans zag hoe Israël verder afdreef van het idee van non-identificatie, en in

toenemende mate zijn lot in handen van het westen legde. En terwijl Eisenhouwer en Dulles zich

niet te veel met Israël in wilden laten, was er voor Groot-Brittannie de kans aansluiting te zoeken

bij de nieuwe staat. Het respect en de bewondering van Israëlische zijde voor het Britse politiek-

maatschappelijke model kon worden gecultiveerd om zonder teveel moeite de ‘vriendschap’ te

versterken. De Israëlische ijver en energie die Evans opmerkte zouden goede politieke

betrekkingen, gebaseerd op een gedeeld politiek-cultureel waardepatroon, allerminst in de weg

staan.

144 Evans to Hadow, June 3, 1958, FO 371 (V1051/8) 5.
145 Idem, 10.
146 Idem, 11.
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Ondanks Evans’ vertrouwen in de Brits-Israëlische vriendschap, zag hij in dat deze altijd

zou worden begrensd door het Arabisch-Israëlisch conflict. Pas als de Israëlische democratie

zich kon verzekeren van rust en vrede in de regio, was voor Evans het plaatje compleet. Hij zag

vrede daarbij niet als een doel voor de lange termijn, dat pas na de lessen van verschillende

oorlogen als enige oplossing naar boven zou komen drijven. Evans vond het van belang om bij

het behandelen van de problemen die zich voordeden in de politieke praktijk de waarde van een

realiseerbare vrede er direct bij te betrekken. Dit betekende onder meer dat het van belang was

om de partijen in het Arabisch-Israëlisch conflict te berispen zodra zij zich te provocatief

gedroegen. Het ‘onherstelbaar’ op de vingers tikken van één van de partijen was eveneens niet

gewenst; een harde berisping kon averechts werken. De gematigde opstelling die Evans aanhield

is terug te zien in zijn afhandeling van de Jordaans-Israëlische grensincidenten. Hij weigerde het

‘harde’ oordeel van het Foreign Office onverbloemd aan Sharett over te brengen, en vroeg

tegelijkertijd om een afgemeten waarschuwing aan het adres van Jordanië. Eveneens was Evans’

vredeswens terug te vinden in zijn onconventionele blik op wapenleveranties in het Midden-

Oosten. Terwijl de ondertekenaars van de Tripartite Declaration onder het mom van strategische

defensieplannen verschillende wapenleveranties realiseerden, pleitte Evans voor het staken ervan.

Het aanhouden van wapenvoorraden kon de betreffende staten namelijk tijdelijke, kunstmatige

veiligheid doen prioriteren boven duurzame vrede. Aldus kan worden gesteld dat Evans vanuit

een geloof in een maakbare vrede actief aanstuurde op het scheppen van de voorwaarden voor

een definitieve oplossing van het Arabisch-Israëlisch conflict.
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6. Omgaan met Nasser: Ben-Gurion versus Eden, 1955-1956

6.1 Nicholls’ installatie, kennismaking en initiële gedachtevorming

In de laatste twee maanden van 1954 kreeg de nieuwe Britse ambassadeur in Israël, Sir John

Walter Nicholls, kans Israëlische diplomaten en politici te leren kennen die de dagelijkse praktijk

van de Brits-Israëlische politieke betrekkingen vorm gaven. Op 3 november ontmoette hij

Nicholls Sharett, op dat moment minister-president van Israël, met wie hij op het persoonlijke

vlak goed overweg kon; “I found Sharett easy to talk to and equipped with rather more sense of

humour than I have discovered in Israelis so far.”1 Nicholls’ ideeën over de Israëlische

‘volksgeest’ en zijn pogingen de karaktertrekken en mentaliteit van de Israëli’s onder woorden te

brengen zouden nog vaak terugkeren in de berichten die hij tijdens zijn dienst naar het Foreign

Office en andere instanties verzond. Waar de humorloosheid die Nicholls in het begin

constateerde ogenschijnlijk weinig directe politieke relevantie bezit, zijn de karaktertrekken van

Sharett die hij in de Annual Review van 1954 beschreef in Nicholl’s analyse een belangrijke

determinant van de politieke koers die Israël onder Sharett’s leiding voer:

“Unstable, unsure of himself and at the same time self-assertive and prone to violence, he is convinced

that both the Almighty and the world have unpaid debts to Israel; and, if collection proves difficult, he

is prepared to distrain not only upon the property of his hostile neighbours in the Arab states but also

on the good will or patience of friendly countries,”.2

Nicholls breidde daaropvolgend het karakter van Sharett uit naar die van de Israëlische regering

en de Israëlische bevolking, waar eenzelfde instelling tot Israëls problematische positie in de

wereld leidde: “It is these defects of character, rather than the obvious weakness of Israel’s

geographical and material position, which to my mind make up the debit side of the balance-

sheet which I have attempted to draw up in this dispatch.”3

De positieve ontwikkelingen die Nicholls hiertegenover zette waren te vinden in de

versterking van al die persoonlijke eigenschappen van verantwoordelijkheid en voorzichtigheid

die de “febrile intensity and irresponsibility of Israeli politics (and all Israelis are politicians)”

konden dempen. Dat Nicholls in zijn karakteranalysen tijdens zijn driejarige dienst ‘de Israëli’s’

vaak een matige score toekende, is volgens Orna Almog niet zozeer op zijn eigen persoonlijke

achtergrond te herleiden, maar op de volatiele politieke periode waarin Nicholls dienst had.4

1 Helm to Falla, November 5, 1954, FO 371 (1091/251) 1.
2 Annual Review 1954, FO 371 (1011/11/2) 4.
3 Ibidem.
4 O. Almog, Britain, Israel and the United States, 1955-1958: Beyond Suez (London: Frank Cass, 2003) 39.
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Alvorens deze politieke verwikkelingen door te nemen, is het evenwel zaak te zien met welke

staat van dienst Nicholls de diplomatieke post van ambassadeur in Israël kreeg toegewezen.

Nicholls (1909-1970) werd geboren in Radlett, een plaats iets ten noorden van Londen.

Met de zegen van zijn welgestelde ouders genoot Nicholls een opleiding aan de privé-school

Malvern, geleid door de bisschop van Worcester. Hierop volgde Nicholls’ studie in Cambridge,

Pembroke College. Vervolgens trad hij op 23-jarige leeftijd direct toe tot het Foreign Office. Aldaar

werkte Nicholls voornamelijk in Londen; hij werd slechts zo nu en dan uitgezonden naar

Europese steden als Athene, Lissabon, Moskou en Wenen. Binnen de ambassades in deze steden

werkte hij één of meerdere posities lager dan de ambassadeur. In 1951 werd Nicholls Assistant

Under-Secretary of State, dienend onder Under-Secretary of State Sir William Strang in de periode 1951-

1952 en onder Sir Ivone Kirkpatrick in 1953. Kirkpatrick zou in zijn functie aanblijven tot 1957,

en had aldus regelmatig te maken met zijn oude ‘assistent’, maar dan in diens functie van

ambassadeur in Israël in de periode 1954-1957. Na Israël, Nicholls’ eerste ambassadoriale

benoeming, diende hij als ambassadeur in Joegoslavië en België, alvorens in 1963 naar het Foreign

Office terug te keren als vervangend Under-Secretary of State. Drie jaar later werd Nicholls

ambassadeur in Zuid-Afrika, in 1969 ging hij met pensioen. Nicholls was evenals Evans lid van

de Travellers Club, waar hij ongetwijfeld alle kans vond om naast politieke zaken over zijn liefde

voor tuinieren en verfijnde literatuur te converseren.5

Een kwestie die bij Evans’ vertrek enigszins beheersbaar had geleken, namelijk die van

grensincidenten en Israëlische vergeldingsaanvallen, speelde onder Nicholls al weer snel op. Het

focus van het probleem was echter verschoven; grensincidenten aan de Jordaans-Israëlische

grens werden aanzienlijk schaarser, terwijl grensincidenten aan de Egyptisch-Israëlische grens,

voornamelijk rondom de Gazastrook, vrijwel dagelijks om aandacht begonnen te vragen.6 De

‘kleine oorlog’, die zich vanaf eind 1954 bij de Gazastrook begon te vormen, betrok automatisch

generaal Burns van de UNTSO, Sharett, minister van defensie Pinhas Lavon en chef-staf Moshe

Dayan in voortdurende onderhandeling over de beste manier om het geweld te stoppen.

Generaal Burns kwam met verschillende voorstellen, onder meer een plan om een bepaalde

marge rondom de Egyptisch-Israëlische grens te demilitariseren, doch bij de betrokken partijen

kon hiervoor geen steun worden gevonden. Sharett had eerder op eigen initiatief een beleid van

‘terughoudendheid’ geïntroduceerd, maar nu, geconfronteerd als hij werd met toenemende druk

vanuit zowel de publieke opinie, als van de kant van Dayan en Lavon om terug te keren naar een

vergeldingsbeleid, had hij moeite dit beleid voort te zetten. De wrijving tussen Lavon en Sharett,

5 A&C Black, Who Was Who 1897-2006 (London).
6 American Jewish Committee, American Jewish Year Book Vol. 57 (New York, 1956) 501.
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die gedurende 1954 ook op het persoonlijke vlak was ontstaan,7 greep Dayan aan om met een

relatief ‘vrije hand’ het Israëlische leger, en daarbinnen vooral speciale eenheden zoals de

Paratroop Unit van Ariel Sharon, in te kunnen stellen op het uitvoeren van vergeldingsaanvallen.8

De vergeldingsoperaties die Dayan liet uitvoeren werden niet zelden door Lavon afgekeurd, maar

konden in alle onenigheid tussen Lavon en Sharett wel doorgang vinden.9 Eind 1954, derhalve,

zag Nicholls hoe Sharett met moeite zijn “policy of restraint”10 hooghield. De premier zinspeelde

op een mogelijke terugkeer van het vergeldingsbeleid als het voor hem politiek onmogelijk zou

worden de Egyptische aanvallen langs zich heen te laten gaan.

In zijn visie op de vergeldingsproblematiek zouden Nicholls’ algemene ideeën over het

Israëlische karakter samenkomen met een bepaald politiek pragmatisme. De Israëlische

onzekerheden en angsten dienden zodanig te worden benaderd dat er geen agressieve beleidslijn

uit zou resulteren, maar een door ‘gematigden’ geleid spanningsmanagement. In maart 1955 vatte

hij deze insteek als volgt samen;

“To devise some way of getting the Israelis into a psychological condition which would enable them to

adopt a more modest and conciliatory attitude (..) the best hope lies in steadily feeding the Israeli

passion for being appreciated and understood by going as far as we possibly can to satisfy the growing

sense of insecurity which however imaginary - and it is of course by no means entirely so -

unfortunately poisons all Israel’s policies.”11

In zijn verslag van de eerder besproken eerste ontmoeting met Sharett benadrukte Nicholls het

belang de positie van Sharett te versterken door hem mede te kunnen delen dat het Foreign Office

stevig beklag had gedaan aan het adres van Egypte over de grensincidenten.12 De

commentariërende Foreign Office functionaris, J.P. Tripp, zag hier geen heil in, en vond het meer

gepast dergelijk beklag aan de UNTSO over te laten.13 Het kleine beetje “dividend” dat het

Israëlische terughoudendheidsbeleid volgens Nicholls met Britse afkeuring van de Egyptische

aanvallen voor de gematigde Sharett zou opleveren,14 zou, als het aan het Foreign Office lag, niet

worden uitgekeerd. Toen op 4 december 1954 een waterpijplijn in het noorden van de Negev

werd opgeblazen, greep Nicholls de gelegenheid aan nogmaals aan te dringen op beklag bij

7 Z. Drory & Z. Derori, Israel's Reprisal Policy, 1953-1956: The Dynamics of Military Retaliation (London:
Routledge, 2004) 55.
8 Idem, 5.
9 Idem, 62.
10 Nicholls to Shuckburgh, December 14, 1954, FO 371 (1091/268) 1.
11 Nicholls to Shuckburgh, March 8, 1955, FO 371 (1051/8).
12 Helm to Falla, November 5,1954, FO 371 (1091/251) 1.
13 Comments on Helm to Falla, J.P. Tripp, November 5, 1954, FO 371 (1091/251) 1.
14 Nicholls to Foreign Office, November 4, 1954, FO 371 (1091/245) 2.
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Nasser; als er al iets aan het Arabisch-Israëlische conflict kon worden gedaan, was Egypte toch

zeker de plaats om te beginnen, zo betoogde Nicholls.15

Een volgende kwestie waarmee Nicholls direct na zijn installatie geconfronteerd werd,

waren de uitspraken die Eden op 3 november in het Britse Lagerhuis deed. Eden legde daarin uit

dat de Tripartite Declaration zodanig geïnterpreteerd diende te worden, dat in het geval van een

aanval van de Arabische staten op Israël Groot-Brittannië laatstgenoemde zou verdedigen.16

Zoals Nicholls berichtte, was dit voor Sharett een belangrijke steun in de rug. De “strong sense

of isolation” die Nicholls in Israël waarnam,17 maakte dat elke bezorgdheid van (in ieder geval

één van) de ondertekenaars van de Tripartite Declaration voor de veiligheid van Israël maar al te

zeer werd verwelkomd. Nicholls vond het evenwel van belang dat Eden zijn woorden verder zou

verfijnen door te verklaren dat de Britse bijval in het geval van een Arabische inval alleen op het

verzoek van Israël zou materialiseren; zo zou Sharett ook worden verzekerd dat Britse

interventie niet zou resulteren in eigenhandig uitgevoerde operaties op Israëlisch grondgebied.

De “sovereign rights” van Israël dienden te worden gerespecteerd.18 Eden reageerde via

Kirkpatrick, en maakte hem met kracht duidelijk dat hij niet bereid was zijn uitspraken in het

Lagerhuis verder te specificeren. Foreign Office functionaris P.S. Falla stelde in zijn reactie aan

Nicholls dat het noemen van “sovereign rights” te sterk de indruk wekte dat Groot-Brittannië de

Israëlische grenzen erkende, terwijl deze pas na onderhandeling met de Arabische staten

definitief konden worden vastgesteld.19 Nu Nicholls hierdoor de uitspraken van Eden niet kon

bevestigen, oordeelde hij in de Annual Review van 1954 dat de “persistent Israeli attempts to

obtain from H.M.G. a ‘clarification’ of their intentions and obligations under the Tripartite

Declaration” in mislukking waren geëindigd.20 De reden dat de Britse regering Israël geen

toezeggingen kon doen, lag erin dat zij andere beleidsplannen had; de realisering van het Bagdad

Pact en het Alpha Plan. Toen deze projecten in 1955 in de openbaarheid kwamen, verslechterden

de Brits-Israëlische politieke betrekkingen zienderogen; Nicholls zou een behoorlijke opgave

hebben aan het managen van deze problematische initiatieven.

15 Nicholls to Shuckburgh, December 14, 1954, FO 371 (1091/268) 1.
16 Manchester Guardian, Tripartite Declaration, November 6, 1954, FO 371 (1091/246).
17 B. Morris, Israel's Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the
Suez War (Oxford: Oxford University Press, 1993) 280.
18 Nicholls to Foreign Office, November 9, 1954, FO 371 (1091/249).
19 Falla to Nicholls, November 11, 1954, FO 371(1091/249/2) 1.
20 Annual Review 1954, FO 371 (1011/11/2) 3.
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6.2 Baghdad Pact, grensincidenten en Alpha Plan

Na het falen van MEC en MEDO was het Bagdad Pact het eerste door Groot-Brittannië

en de Verenigde Staten opgezette strategische samenwerkingsverband, gebaseerd op een verdrag,

dat in de regio in werking trad. Op 24 februari 1955 tekenden Irak en Turkije het defensieverdrag

dat de kern van het Pact vormde, waarna Groot-Brittannië, Iran en Pakistan binnen enkele

weken volgden.21 Hoewel de Verenigde Staten formeel niet deelnamen aan het Pact steunde

Dulles het Pact van harte.22 Gedurende de rest van 1955 getroostten Eden, vanaf april dat jaar

minister-president van Groot-Brittannië, en Harold Macmillan, minister van Buitenlandse Zaken,

zich grote moeite om Jordanië ertoe te bewegen zich bij het Pact aan te sluiten.23 Zij waren

hierbij bereid belangrijke strategische toezeggingen te doen aan Jordanië die veel verder gingen

dan het Brits-Jordaanse verdrag van 1948, en een confrontatie met Israël waarschijnlijker

maakte.24 Het scharen van Jordanië en Irak onder één defensiearrangement gaf Groot-Brittannië

de kans zijn invloed in deze staten formeel te consolideren. Gamal Abdel Nasser, president van

Egypte, werkte dit echter tegen door zelf niet toe te treden en Jordanië en Syrië onder druk te

zetten hem hierin te volgen. Nassers Arabisch-nationalistische ideologische oriëntatie maakte het

streven naar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en een leidende rol voor Egypte in het

Midden-Oosten tot zijn prioriteit; Nasser wierp zich liever op als verdediger van Arabische

belangen in het conflict met Israël dan als bondgenoot van Groot-Brittannië in de strijd tegen de

Sovjet-Unie.

Ondertussen bleef Israël zonder partner voor strategische samenwerking zitten, terwijl

Eden aan de ene kant, en Nasser aan de andere kant, allianties aan het smeden waren die in

Israëls strategisch nadeel werkten. Hierbij probeerde Eden, evenals Dulles, Nasser aan zijn zijde

te houden, terwijl Nasser de boot afhield en langzaamaan steun bij de Sovjet-Unie ging zoeken.

Ben-Gurion was drie dagen voor de ondertekening van het Bagdad Pact teruggekeerd in het

Israëlische kabinet om Lavon te vervangen.25 Toen hij zag hoe Eden na zijn inspanningen voor

het Bagdad Pact minister-president werd, ontstak hij in een felle tirade, persoonlijk gericht tegen

Eden.26 Het wantrouwen van Ben-Gurion jegens Groot-Brittannië en met name het Foreign Office

was al niet zelden naar voren gekomen in zijn handelen, doch nu de politiek leider van het Foreign

Office het Britse kabinet ging leiden, kon Ben-Gurion zich, met het Pact in het achterhoofd, niet

inhouden. Het was echter deze heethoofdigheid die Nicholls zo weinig op prijs stelde in de

hardliner Ben-Gurion; een kalm gemoed en gematigde instelling, zoals die van Sharett, zou Israël

21 Morris, Israel's Border Wars, 1949-1956, 282.
22 A. Perlmutter, ‘Big Power Games, Small Power Wars,’ Society 7(1970): 70-78, 76.
23 Levey, ‘Anglo-Israeli strategic relations, 1952-56,’ 783.
24 Ibidem.
25 American Jewish Committee, American Jewish Year Book Vol. 57 (New York, 1956) 494.
26 Levey, ‘Anglo-Israeli strategic relations, 1952-56,’ 781.
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kunnen laten inzien dat de formele samenwerking van het Pact niet betekende dat het land aan

zijn lot over zou worden gelaten. Israël zou moeten berusten in de informele steun van Groot-

Brittannië en het Westen:

“We wish them to calculate exactly the weakness of their position, to discount the violently expressed

hostility of their Arab enemies, to rely on the assurance of ultimate support from the Western powers

while accepting that for various reasons these powers are unable to offer them any support but on the

contrary are obliged to provide military assistance to the Arabs.”27

Een houding van acceptatie vond Nicholls dus het meest gepast; een gezonde realiteitszin zou

volgens hem een Israëlische overreactie kunnen voorkomen. Zelfs Sharett, echter, kon niet

berusten in Israëls isolement en het ontbreken van concrete steun uit het Westen. Daarom was

hij sinds eind 1954 begonnen om buiten Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om de

Israëlische defensie te versterken. Het verkrijgen van Canadese wapenleveranties behoorde tot

dit streven.28 Nog belangrijker waren wapenleveranties vanuit Frankrijk; binnen hoge kringen van

het Franse defensie-establishment werd actief gezocht naar ‘vrienden’ die een duurzame, doch

officieuze, defensierelatie met Israël wilden aangaan.29 Omdat de opstand in Algerije in

belangrijke mate door Nasser werd geïnspireerd, en de Frans-Britse concurrentie de wapenmarkt

bepaalde, kon Frankrijk in 1955 zonder ernstige bezwaren zijn wapenleveranties aan Israël op

gang brengen.

Nicholls zag in de Franse wapenleveranties geen positieve ontwikkeling. Want hoewel

Israël niet zou moeten rekenen op strategische samenwerking met Groot-Brittannië, zou het

Israël op het gebied van wapenleveranties niet geheel aan de kant moeten zetten. Nicholls

benadrukte, zoals hij dat eerder had gedaan, het belang van het ondersteunen van de gematigde

Sharett, zolang die nog premier was. Het leveren van (beperkte hoeveelheden) wapens zou zijn

positie kunnen versterken, zo stelde Nicholls in zijn bericht aan het Foreign Office.30 Nicholls vond

in zijn steun voor wapenleveranties een medestander in het Britse ministerie van defensie, dat

Frankrijk graag vóór was in het veroveren van de Israëlische markt.31 Desondanks kwam het

Foreign Office niet over de brug, en bleven Britse wapenleveranties aan Israël op een minimaal

niveau. Toen een grootschalige wapendeal tussen Nasser en Tsjechoslowakije in september 1955

naar buiten kwam, zag men binnen de Israëlische regering de noodzaak om geavanceerde wapens

van Groot-Brittannië te verkrijgen exponentieel groeien.32 De door de Sovjet-Unie ondersteunde

Tsjechische wapenleverantie kon Macmillan er echter niet toe brengen Israël te hulp te schieten.

27 Nicholls to Shuckburgh, March 8, 1955, FO 371 (1051/8).
28 Almog, Britain, Israel and the United States, 1955-1958, 30.
29 Bialer, ‘Top Hat, Tuxedo and Cannons,’ 60
30 Nicholls to Foreign Office, June 30, 1955, FO 371 (1192/275).
31 Levey, ‘Anglo-Israeli strategic relations, 1952-56,’ 782.
32 Ibidem.
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Waar Israël de leverantie zag als een gevolg van het Bagdad Pact, dat de Sovjet-Unie en Egypte

strategisch dichterbij elkaar had gebracht, deelde Macmillan Dulles’ verklaring: een Israëlische

militaire operatie in Gaza in februari 1955 zou Nasser in de handen van de Sovjet-Unie hebben

gedreven.33 Nicholls deelde deze opvatting.34 De door Ben-Gurion georchestreerde aanval was in

de ogen van Nicholls buitensporig, maar, zijn algemene visie op de grensincidenten van 1955

druisten wel in tegen een voorname beleidstraditie binnen het Foreign Office; het standaard

veroordelen van Israëlische vergeldingsaanvallen.

Op 24 mei schreef Nicholls een brief aan het Foreign Office naar aanleiding van een

vergeldingsaanval over de grens bij kibboets Kissufim, waarbij een Egyptische legerpost was

beschoten.35 Zijn doel was, zonder dat het als “apologia for the Israelis” zou klinken, de

vergeldingsaanval in perspectief te plaatsen.36 Nicholls persoonlijke preferentie voor

psychologisering komt in de tweede paragraaf naar voren; “The background is, as I have

reported more than once, a psychological one.”37 Vervolgens legt Nicholls uit dat de Israëlische

psyche is doordrongen van het belang niet zwak te lijken in Arabische ogen; zonder reactie op

infiltratie zouden de Arabieren alleen maar aan zelfvertrouwen winnen. De gematigde Israëlische

politici, echter, remden deze vergeldingsdrift, omdat zij een koel temperament hadden, en ervan

waren overtuigd dat vergelding uiteindelijk geen oplossing dichterbij bracht. Het probleem van

de gematigden, vond Nicholls, was dat zij geen steun kregen vanuit Groot-Brittannië, terwijl met

name vanuit Egypte een overvloed aan infiltraties plaatsvond. Nicholls vermeldde dat Groot-

Brittannië geen strategische samenwerking aanging, geen wapens leverde, niet voor Israël

opkwam in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en niet erkende dat de Arabieren “in the

tally of armistice infringements (..) are leading by miles.”38 In het slot beval Helm aan Egypte te

berispen, in plaats van Israël; “To put it crudely, one public rebuke to Egypt will do more to

keep Israel quiet than ten public rebukes to Israel.”39 Uiteindelijk zou Sharett een verdrag kunnen

worden beloofd, op voorwaarde dat de grenzen zes maanden rustig bleven en de Arabische

staten niet aan de onderhandelingstafel wilden verschijnen.40

Het verschil tussen Nicholls’ analyse en de beleidstradities in het Foreign Office, kan gelijk

worden gesteld aan het verschil tussen idealistisch/moralistisch straffen en machtsrealistisch

belonen. Het eerste deed het Foreign Office: Israëlische vergeldingsaanvallen werden vrijwel altijd

veroordeeld omdat deze geplande legeroperaties moreel verwerpelijker zouden zijn dan

Arabische infiltraties door individueel handelende gangsters, Palestijnse rebellen en zo nu en dan

33 Levey, ‘Anglo-Israeli strategic relations, 1952-56,’ 783.
34 Annual Review 1955, FO 371 (1011/1) 4.
35 Morris, Israel's Border Wars, 1949-1956, 93.
36 Nicholls to Shuckburgh, May 24, 1955, FO 371 (1072/127) 1.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Idem, 2.
40 Ibidem.
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een losgeslagen legerofficier.41 De Israëlische handelswijze gaf in het Foreign Office aanleiding tot

het ‘straffen’ van Israël, meestal via de Verenigde Naties. Deze organisatie, een belangrijke

institutie van de internationale gemeenschap, werd zowel door de leden van de Veiligheidsraad42

als door generaal Burns ertoe gezet Israël in de meeste gevallen te veroordelen. De morele

houding van de internationale gemeenschap vereenvoudigde en bevorderde vervolgens het

berispen van Israël vanuit het Foreign Office. Vanuit Nicholls’ perspectief waren deze berispingen

niet effectief in het voortbrengen van een oplossing voor het Arabisch-Israëlisch conflict. De

machtsstrijd binnen de Israëlische regering tussen gematigden en activisten in de context van een

onrustige publieke opinie diende in het voordeel van de gematigden uit te vallen. Door de

gematigden te belonen, of op zijn minst beloningen in het vooruitzicht te stellen, zouden deze

hun militaire terughoudendheid kunnen verkopen door tastbare resultaten in de politieke

betrekkingen met Groot-Brittannië en het Westen te tonen. Groot-Brittannië, op zijn beurt,

diende volgens Nicholls te erkennen dat zijn belangen in de Arabische staten achter veel van

zogenoemde morele verontwaardiging over de vergeldingsaanvallen lag, en dat deze belangen op

de lange termijn toch werkelijk het effectiefst werden gediend door carrots voor Sharett en sticks

voor Nasser.43

In het Foreign Office verdedigden functionaris P.H. Laurence en Sir R.M. Hadow, op dat

moment hoofd van het Levant Department, en toekomstig ambassadeur in Israël (1965-1969), de

gevoerde beleidspraktijk. Laurence, in zijn uitgebreide commentaar op Nicholls’ bericht, begon

met de opmerking dat de door Nicholls gesuggereerde overvloed aan aanvallen over de grens

van de kant van de Arabieren niet door de feiten werd gesteund. De Egyptenaren, zo schreef

Laurence, “have been guilty of no organised reprisal raids such as that on Gaza on February 28

or that at Kissufim, which is the occasion for this letter.”44 Het feit dat de Israëlische aanvallen

georganiseerd waren, tezamen met het feit dat de meeste aanvallen vanuit Egypte niet meer dan

het leggen van mijnen behelsde, stelde voor Laurence ‘de score’ tussen de partijen op zijn minst

gelijk. Ook het idee van Nicholls dat de gematigden en activisten voorspelbaar op Britse

prikkeling zouden reageren, gedreven door hun eigenbelang, werd door Laurence in twijfel

getrokken: “It is, nevertheless, relevant to note that Sir Knox Helm’s opinion of the relative

merits of the two men four years ago was very different; he had a high opinion of Mr. Ben

Gurion and a correspondingly low one of Mr. Sharett.”45 Het richten van alle hoop op Sharett

zou dus te riskant zijn. Laurence sloot af door te zeggen dat het beloven van een overeenkomst

aan “de Joden”, indien zij zich goed zouden gedragen, geen verantwoord Brits beleid zou kunnen

41 M.B. Oren, The Origins of the Second Arab-Israel War: Egypt, Israel and the Great Powers, 1952-1956
(London: Frank Cass, 1992) 112.
42 Morris, Israel's Border Wars, 1949-1956, 279.
43 Nicholls to Foreign Office, July 24, 1955, FO 371 (1220/172) 2.
44 Comments on Nicholls to Shuckburgh, P.H. Laurence, May 24, 1955, FO 371 (1072/127) 1.
45 Ibidem.
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zijn.46 Hadow was het met Laurence eens, en wees er nogmaals op dat van het “gedisciplineerde”

Israëlische leger meer verwacht mocht worden dan van de “ongedisciplineerde” Arabische

infiltranten. Vergeleken met het Egyptische leger en het Arabische Legioen, had het Israëlische

leger veel meer op zijn kerfstok.47 Met het stipuleren van het verschil tussen ‘civiele’ en ‘militaire’

aanvallen, reproduceerde Hadow, evenals Laurence, de normatieve gedachtegang die de

beleidspraktijk van veroordeling ondersteunde.

Terwijl de bekende onderwerpen van grensincidenten, wapenleveranties en strategische

samenwerking de dagelijkse agenda van de politieke betrekkingen tussen Groot-Brittannië en

Israël bepaalden, was er één agendapunt waar het Foreign Office en later ook de Britse regering

zich op concentreerde, dat alle voorgaande problemen zou kunnen verlichten; het Alpha Plan,

een definitieve vredesoplossing voor het conflict tussen Israël en de Arabische staten, Egypte

voorop. Sir Evelyn Shuckburgh, Assistant Under-Secretary of State in het Foreign Office, was intensief

betrokken bij het opstellen van het plan, het uitwerken ervan in samenwerking met zijn

tegenhanger in het Amerikaanse State Department, en de uiteindelijke publieke lancering ervan bij

hoofde van Dulles en Eden. Shuckburgh (1909-1994) had vroeg in zijn carrière op de ambassade

van Caïro gewerkt, en was in de periode 1951-1954 Private Secretary van de minister van

buitenlandse zaken; hij werkte nauw samen met Eden, en ontwikkelde op persoonlijk niveau een

warme band.48 Toen Shuckburgh vanaf eind 1954 als Midden-Oosten expert in het Foreign Office

ging dienen, gaf Eden hem dan ook de vrije hand om naar eigen inzicht beleid uit te stippelen.49

Het was vanaf die tijd dat Shuckburgh een geheime Brits-Amerikaanse operatie op touw zette die

een conceptverdrag zou opleveren dat Israël en Egypte zou worden voorgelegd als eindoplossing

voor de problemen in de regio.

Het was in de ontwikkelings- en onderhandelingsfase van het Alpha Plan waarin Nicholls

de meeste invloed kon uitoefenen op Shuckburgh; zodra het plan definitief was overeengekomen

tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in mei 1955, waren de verdere uitkomsten ervan

onderwerp van topoverleg tussen deze staten, Israël en Egypte. Toen dit overleg niets opleverde,

trad Dulles in augustus in de openbaarheid met een vage omlijning van het voorstel.50 Nog

explicieter was de ‘Guildhall speech’ van Eden in november 1955, waarin hij duidelijk maakte dat

de oplossing lag in een compromis tussen het verdelingsplan van de Verenigde Naties van 1947

en de door een staakt-het-vuren gedefinieerde grenzen van 1949.51 Spoedig hierna verwerd het

46 Comments on Nicholls to Shuckburgh, P.H. Laurence, May 24, 1955, FO 371 (1072/127) 2.
47 Comments on Nicholls to Shuckburgh, R.M. Hadow, May 24, 1955, FO 371 (1072/127) 2.
48 T. Thornhill, ‘Shuckburgh, Sir (Charles Arthur) Evelyn (1909–1994),’ Oxford Dictionary of National
Biography (2004): 1-3, 2.
49 E. Shuckburgh, Descent to Suez: diaries, 1951–56 (New York: W.W. Norton & Company, 1986).
50 N. Caplan, Futile Diplomacy: Operation Alfa and the Failure of Anglo-American Coercive Diplomacy in the
Arab-Israeli Conflict, 1954-1956 (London: Routledge, 1997) 123.
51 Idem, 177.
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Alpha Plan tot een mislukking; Nasser en Ben-Gurion wilden niet meewerken, Groot-Brittannië

trok zich terug, en in maart 1956 stopte de Verenigde Staten de laatste bemiddelingspogingen.

Wat was nu de eerste indruk van Nicholls van het Alpha Plan, en wat heeft hij

Schuckburgh vervolgens geadviseerd? In januari 1955, nadat Nicholls het plan van Shuckburgh

in de vorm van een geheime en persoonlijke note on the Arab-Israeli dispute had opgestuurd

gekregen, stelde Nicholls zijn uitgebreide reactie op schrift. Hierin wordt duidelijk dat Nicholls

het in grote lijnen eens was met het plan van Shuckburgh; hij stond echter meer achter de vorm

van het plan dan de inhoud ervan. De vorm, namelijk het presenteren van een uitgewerkt,

voorgekookt Brits-Amerikaans plan, waaronder de partijen hun handtekening zouden moeten

plaatsen, werd door Nicholls verdedigd. Vervuld van het idee dat ‘tijd’ een belangrijke factor was

in het Arabisch-Israëlisch conflict, en dat een spoedige, in verdrag vervatte oplossing te

verkiezen was boven het laten voortbestaan van de ongemakkelijke status-quo, ondersteunde

Nicholls Shuckburghs initiatief. De risico’s van een ‘diplomatieke interventie’ wogen op tegen de

schadelijkheid, niet in het minste voor de Britse belangen in de regio, van een hervatting van

Arabisch-Israëlische vijandigheden. Hierin verschilde Nicholls van Sir John Sterndale-Bennett,

hoofd van het British Middle East Office, een belangrijke scepticus van het Alpha Plan.52 Reagerend

op hetzelfde bericht van Shuckburgh, schreef Benett: “I think it may be dangerous to be too

impressed by the time factor. The conflict is by its nature a fundamental one.”53 Het voorleggen

van een “preconceived plan” ging tegen Sterndale-Bennetts instinct in; een veel minder gevaarlijk

alternatief was het om de partijen te begeleiden in het opstellen van hun eigen voorstellen.54 Ook

andere diplomaten, zoals de ambassadeur van de Verenigde Staten in Israël, Edward Lawson,

konden de vorm van het Alpha Plan niet anders aanmerken dan als contraproductief.55 De ideeën

van Nicholls en Shuckburgh hierover strookten echter met die van Eden en Dulles, en konden

aldus in het Alpha Plan worden vastgelegd.

Het Alpha Plan bevatte inhoudelijk in ieder geval de volgende voorstellen: territoriale

concessies van Israëlische zijde, waaronder het opgeven van delen van de Negev, evenals het

compenseren en opvangen van een aantal Arabische vluchtelingen en erkenning van de staat

Israël aan Arabische zijde. De verbinding tussen Egypte en Jordanië via de Negev werd dus

opnieuw door Groot-Brittannië tot onderwerp van Arabisch-Israëlische onderhandeling

gemaakt. Dat deze verbinding als specifiek in het belang van Groot-Brittannië kan worden

gezien, wordt duidelijk als de huiverigheid waarmee Francis Russell, hoofd van het State

Department Office of Near Eastern Affairs, Shuckburghs ‘verbindingsplan’ tegemoet trad wordt

beschouwd. In zijn overleg met Shuckburgh herhaalde hij meermalen de onwenselijke risico’s die

52 Caplan, Futile Diplomacy, 278.
53 Sterndale-Bennett to Shuckburgh, January 20, 1955, FO 371 (1076/8) 4.
54 Idem, 5.
55 Caplan, Futile Diplomacy, 278.
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de onderhandelingen zouden lopen als de Negev-verbinding te zeer tot sine qua non werd

gemaakt.56 En ook Nicholls was het hiermee eens: de Israëlische publieke opinie en de Israëlische

regering zouden bij elke verwijzing van dergelijke territoriale concessies er onverminderd hun

afkeuring over uitspreken.57 Het inhoudelijk ‘te hard aanpakken’ van Israël in Shuckburghs plan

zou voor het slagen ervan niet heilzaam zijn. Nicholls suggesties om bepaalde passages te

matigen en evenwichtiger te formuleren vormen dan ook het voornaamste deel van zijn

commentaar.

De diplomatieke interventie, die Nicholls in principe voorstond, heeft uiteindelijk

geresulteerd in een vergroot wantrouwen tussen Egypte en Israël en een verslechtering van de

politieke betrekkingen van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten enerzijds en Egypte en Israël

anderzijds.58 Voor de Israëlische regering was het Alpha Plan onacceptabel en wel om meerdere

redenen. De vorm van het Britse optreden kon haar niet charmeren; het ‘opleggen’ van een in

het Foreign Office bekokstoofd plan had veel weg van de handelswijze van Groot-Brittannië in

1948, toen zij eveneens samen met de Verenigde Staten een uitgewerkt plan erdoorheen wilde

drukken, zij het toen via Bernadotte. Daarnaast was Shuckburgh weinig geliefd bij de Israëlische

regering; Sharett, bijvoorbeeld, betreurde het als hij bij besprekingen aanwezig was, en was

tevreden als hij Shuckburgh verbaal in de hoek kon zetten.59 Mogelijkerwijs speelde hierbij ook

de historie van Shuckburghs vader mee, die vanuit het Colonial Office een belangrijke rol had

gespeeld in het vormgeven van de toekomst van Palestina in de jaren 1930. Dat Shuckburgh

uiteindelijk even gefrustreerd raakte over de Midden-Oostenproblematiek als zijn vader60 is,

gezien zijn geringe populariteit in Israël, dan ook te verklaren. Dat het Alpha Plan inhoudelijk

evenmin werd verwelkomd in Israël, was, niet veel anders dan Russell en Nicholls het

voorspelden, te wijten aan de weigering van de regering de strategische Negevverbinding op te

geven. Aangezien de Israëlische regering gedurende 1955 vrijwel constant heeft benadrukt geen

enkele territoriale concessie te willen doen,61 is het de vraag of Nicholls’ suggesties voor

alternatieve territoriale arrangementen wel kans op succes zouden hebben gehad.

56 Almog, Britain, Israel and the United States, 1955-1958, 46.
57 Nicholls to Shuckburgh, January 11, 1955, FO 371 (1076/13) 1.
58 S. Touval, The Peace Brokers: Mediators in the Arab-Israeli Conflict, 1948-1979 (Princeton: Princeton
University Press, 1982).
59 Levey, ‘Anglo-Israeli strategic relations, 1952-56,’ 783.
60 R. Stearn, ‘Shuckburgh, Sir John Evelyn (1877–1953),’ Oxford Dictionary of National Biography (2004): 1-3.
61 Caplan, Futile Diplomacy, 193.
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6.3 De aanloop naar en het verloop van de Suez-crisis

Voordat operatie Kadesh, de Israëlische invasie van de Egyptische Sinaï die op 29 oktober 1956

aanving, plaats had, was er geen noemenswaardige verbetering van de Brits-Israëlische politieke

betrekkingen waarneembaar. De Suez-crisis, zoals de gewapende confrontatie die met operatie-

Kadesh begon en waarin Frankrijk, Groot-Brittannië en Israël zich tegenover Egypte stelden,

zou een tijdelijke, door opportunisme gedreven Brits-Israëlische alliantie opleveren, gebaseerd op

een gezamenlijke vijand. Het staatsmanschap van Nasser dreef Eden ertoe hem ten val te

brengen; Nassers ‘Arabisch imperialisme’ maakte hem in Britse ogen niet minder dan een Hitler

van het Midden-Oosten.62 De parallel met de Tweede Wereldoorlog die Eden zich voorhield

maakte het berusten in Nassers gedrag tot appeasement, en het stoppen van zijn expansiedrift in

een vroeg stadium tot vereiste.63

Dat Ben-Gurion zich ook bedreigd voelde door de politiek van Nasser en zijn invloed in

de regio, was voor Eden geen belangrijk gegeven. Gedurende 1956, voorafgaand aan de Suez-

crisis, veranderde de Britse houding ten opzichte van infiltraties vanuit Egypte niet64 en de door

Israël verlangde wapenleveranties kwamen evenmin op gang; nog een week voor operatie-

Kadesh, die deels door paratroepers zou worden uitgevoerd, weigerde het Britse Air Ministry

parachutes te leveren.65 Ook een vredesoplossing voor de regio bleef voor de Britse regering

Israëlische territoriale concessies inhouden; een voorstel daartoe van de Irakese minister-

president Nuri as-Said, gedaan op 7 oktober 1956, werd door Groot-Brittannië gesteund.66 De

geringe veranderlijkheid van het beleid van de regering-Eden ten opzichte van Israël en de

voortdurende argwaan van Ben-Gurion ten opzichte van het Britse handelen maakten dat Groot-

Brittannië en Israël zich in de gevechtslinies (heimelijk) aan dezelfde zijde bevonden, maar hier

geen verbetering van de onderlinge politieke betrekkingen aan konden verbinden. Hoe deze

situatie in 1956 kon ontstaan wordt nu nader beschouwd.

In de periode januari-april 1956 verslechterden de politieke betrekkingen tussen Groot-

Brittannië, Israël en de Verenigde Staten enerzijds en Egypte anderzijds aanzienlijk. De nieuwe

Franse regering onder leiding van Guy Mollet, gekozen in januari, ijkte haar buitenlands beleid in

deze periode ook in het nadeel van Nasser. Voor Groot-Brittannië was de ‘onthoofding’ van het

Arabische Legioen door de verwijdering van de Britse bevelhebber John Glubb en de rest van de

Britse militaire top op 1 maart een aanzienlijke tegenslag. Dat koning Hussein Glubb had

weggestuurd onder invloed van Nasser stond voor Eden vast. In november 1955 had de

62 L. Frederick Braun, ‘Suez Reconsidered: Anthony Eden's Orientalism and the Suez Crisis,’ The Historian
65(2003): 535-561, 558.
63 Idem, 561.
64 Morris, Israel's Border Wars, 1949-1956, 390.
65 Levey, ‘Anglo-Israeli strategic relations, 1952-56,’ 786.
66 Ibidem.
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Egyptische minister van buitenlandse zaken de Britse ambassadeur al verteld dat een Jordanië

zonder Glubb een Egyptische prioriteit was.67 Nassers Radio Caïro’s campagne tegen Glubb was

Eden evenmin ontgaan.68 En met het verwijderen van Glubb konden de volgelingen van Nasser

daar alleen maar in kracht winnen; zijn vertrek was een belangrijke propagandaoverwinning voor

Nasser in de gehele Arabische wereld.69

Israël zag de situatie aan de grens met Gaza in april escaleren. Op 2 en 4 april kwamen

Israëlische patrouilles onder vuur te liggen vanuit Egyptische militaire posities, waarbij vier

doden vielen. Op 5 april ontstonden er meerdere Egyptisch-Israëlische vuurgevechten waarbij

Israëlische kibboetsen met artillerie werden bestookt, uitmondend in een grootschalig, door

Dayan geregisseerd offensief, resulterend in 62 doden in Gaza en vijf doden aan Israëlische

zijde.70 Hierop bracht Nasser een terreurcampagne op gang waarbij Palestijnse strijders, de

zogenoemde fedayeen, tot diep in Israël doordrongen om daar dood en verderf te zaaien.71 Dulles

vreesde evenals de Amerikaanse ambassadeur in Egypte dat deze Egyptische aanvallen Israël een

sterke casus belli zouden kunnen leveren, en pleitte voor ingrijpen door de Verenigde Naties.72 Dit

gebeurde, toen secretaris-generaal Dag Hammarskjöld naar de regio afreisde om te bemiddelen.

Op 18 april werd een staakt-het-vuren overeengekomen,73 maar reeds vijf dagen later zei Ben-

Gurion in een speech dat het gevaar voor oorlog hiermee nog niet was afgewend.74 De Verenigde

Staten, tenslotte, raakten gedesillusioneerd over Nasser. Eisenhouwer zag de laatste pogingen om

het Alpha Plan van de grond te krijgen mislukken door Nassers weerbarstigheid, en raakte

wantrouwig ten opzichte van zijn motieven.75

In mei konden de staten die zich met Nasser geconfronteerd zagen een beleidsmatige

reactie uitzetten. Dat een dergelijke reactie nodig was, was ook Nicholls duidelijk geworden. In

januari had Nicholls al beschreven hoe Groot-Brittannië in Israël door het publiek werd

gewantrouwd: “There is a great deal of genuine disillusionment and a widespread belief that we

are, albeit reluctantly, prepared to sell Israel down the river for the sake of our oil interests.”76

Het aanhalen van de banden met Israel was echter niet nodig, stelde Nicholls in hetzelfde

bericht: “I do not think it is any good getting worried about these trends or trying to think up

67 M. Oren, ‘A Winter of Discontent: Britain's Crisis in Jordan, December 1955-March 1956,’ International
Journal of Middle East Studies 22(1990): 171-184, 178.
68 Frederick Braun, ‘Suez Reconsidered: Anthony Eden's Orientalism and the Suez Crisis,’ 551.
69 Oren, ‘A Winter of Discontent: Britain's Crisis in Jordan, December 1955-March 1956,’ 179.
70 Morris, Israel's Border Wars, 1949-1956, 388.
71 Idem, 389.
72 I. Alteras, Eisenhower and Israel: U.S.-Israeli Relations, 1953-1960 (Gainesville: University Press of Florida,
1993) 180.
73 Morris, Israel's Border Wars, 1949-1956, 393.
74 Alteras, Eisenhower and Israel: U.S.-Israeli Relations, 1953-1960, 184.
75 Israpundit, Eisenhower and Israel, and the relevant lessons for today - Part 2 of 5,
http://www.israpundit.com/archives/2005/06/eisenhower_2.php (01/02/2008).
76 Nicholls to Rose, January 30, 1956, FO 371 (1052/6).

http://www.israpundit.com/archives/2005/06/eisenhower_2.php
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methods of correcting them.”77 Op 9 april, na de beschreven gebeurtenissen, was het (opnieuw)

bedenken van methodes om nader tot de Israëli’s te komen echter precies wat Nicholls deed. Hij

opperde het vergroten van respect voor en invloed van Groot-Brittannië door wapens te leveren

en Egypte harder aan te pakken. Eveneens het proberen waard was volgens Nicholls een idee

van een Brits Labour parlementslid. Deze had voorgesteld om een communicatie-expert van het

Israëlische leger in het geheim de Brits-Israëlische militaire coördinatie te laten optimaliseren,

opdat Groot-Brittannië aan geloofwaardigheid zou winnen bij het garanderen van de Tripartite

Declaration.78

Terwijl Nicholls met dit laatste voorstel militaire samenwerking tussen Groot-Brittannië

en Israël in het vooruitzicht stelde, was het Foreign Office nog niet toe aan dit idee. Laurence

vermeldde in zijn commentaar op het bericht dat de voorgestelde militaire coördinatie tot nog

meer onwenselijke samenwerking kon leiden, en dat Eden dergelijke coördinatie eveneens

afwees.79 Uit het feit dat de beleidslijn van Laurence en Eden werd aangehouden is op te maken

dat de conclusie die uit de gebeurtenissen van de eerste maanden van 1956 in Groot-Brittannië

werd getrokken wel een afstand ten opzichte van Nasser inhield, maar niet een evenredige

toenadering tot Israël. De staat die de ‘lijn-Nicholls’ wel volgde, en daarmee volgens Nicholls dan

ook aardig indruk maakte in Israël,80 was Frankrijk. Terwijl Eden zich vanaf mei vooral richting

zijn bondgenoot as-Said ging bewegen,81 werkten Mollet en Maurice Bourgès-Maunoury, de

minister van defensie, aan een sterke defensierelatie met Israël; naast wapenleveranties werd er

ook een strategische coördinatie op touw gezet die de militaire posities van Nasser als primair

doelwit aanhield.82

De reactie van Eisenhouwer en Dulles op Nassers gedrag liet enige tijd op zich wachten.

Hoewel Dulles op 28 maart al voorstelde om de onderhandelingen met Nasser over de

Amerikaanse financiering van het Egyptische Aswandamproject te vertragen, was het de

erkenning door Nasser van de Volksrepubliek China op 16 mei en een activistisch Amerikaans

Congres die Eisenhouwer ertoe dreven het Aswandamproject voorgoed van tafel te vegen op 19

juli. Tegelijkertijd werd de Amerikaanse ambassadeur in Egypte, die bekend stond om zijn

sympathie voor de Arabische staten, vervangen door een voor Nasser minder vriendelijke

collega. 83 Hulp aan Israël in de vorm van wapens of een defensieovereenkomst bleef

Eisenhouwer echter resoluut weigeren, hij wilde niet door ‘de zionisten’ worden beïnvloed.84 Een

77 Nicholls to Rose, January 30, 1956, FO 371 (1052/6).
78 Nicholls to Rose, April 9, 1956, FO 371 (1052/17) 2.
79 Comments on Nicholls to Rose, P.H. Laurence, April 9, 1956, FO 371 (1052/17).
80 Nicholls to Rose, April 9, 1956, FO 371 (1052/17) 1.
81 Frederick Braun, ‘Suez Reconsidered: Anthony Eden's Orientalism and the Suez Crisis,’ 552.
82 Bialer, ‘Top Hat, Tuxedo and Cannons,’ 68; Alteras, Eisenhower and Israel: U.S.-Israeli Relations, 1953-
1960, 186.
83 Alteras, Eisenhower and Israel: U.S.-Israeli Relations, 1953-1960, 188.
84 Idem, 177.
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oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten lag volgens Eisenhouwer niet in

wapengeweld; het diplomatiek isoleren van Nasser was te prefereren boven militaire maatregelen.

Eisenhouwer was persoonlijk overtuigd van de intrinsieke waarde van deze aanpak, en zag

tegelijkertijd in dat deze conform was aan de wijze waarop conflicten binnen de internationale

gemeenschap van staten dienden te worden opgelost. Het bijeenbrengen van de belanghebbende

partijen aan de onderhandelingstafel, via de Verenigde Naties en andere kanalen kon voorkomen

dat het Midden-Oosten een ongecontroleerde battleground in het conflict met de Sovjet-Unie

werd.85 Dat Eisenhouwer en Dulles toch met het terugtrekken van de steun aan het Aswandam-

project een gevaarlijke reactie in gang zetten, lag buiten hun verwachting. Toen Groot-Brittannië

zich een dag na de Verenigde Staten eveneens terugtrok, duurde het niet langer dan zes dagen

voordat Nasser besloot het Suez kanaal te nationaliseren. Op 26 juli was de Suez-crisis geboren.

Eden zag meerdere belangen geschaad door Nassers maatregel. Groot-Brittannië bezat

44% van de aandelen in de Suez Canal Company en was verantwoordelijk voor eenderde van de

scheepvaart door het kanaal. Britse betrokkenheid bij het kanaal ging bijna een eeuw terug, en

had altijd in het teken gestaan van de handel binnen het Britse rijk. Eden zag de nationalisering

dan ook vooral als een aantasting van de Britse prestige door een agressief Arabisch

nationalisme. Een voorname angst die van Eden bezit nam was het overslaan van dit

nationalisme naar Irak, waar de positie van as-Said in het geding zou kunnen komen.86 Edens

afkeer van appeasement maakte dat hij vanaf eind juli ambitieuze plannen voor militaire interventie

liet uitwerken terwijl Eisenhouwer en Dulles internationale conferenties belegden. Eisenhouwer

vond dat zolang Nasser Groot-Brittannië zou compenseren volgens het internationaal recht, zijn

wens over het Suez-kanaal te beschikken niet principieel verwerpelijk was;87 zijn antikoloniale

gedrag kon zelfs rekenen op Eisenhouwers sympathie.88 Waar de nationalisering Eden dus op het

spoor van interventie zette, wilde Eisenhouwer niet verder gaan dan het stopzetten van de

financiering van de Aswandam.

Dat Edens zorgen om Nasser hem niet in pas met de Israëlische regering liet lopen, werd

nogmaals duidelijk in september 1956. Nu net als het regime in Irak de regering van koning

Hussein dreeg te verzwakken, na het vertrek van het Legioen en met de groei van de aanhang

van op Nasser gerichte partijen in de aanloop naar de verkiezingen aldaar, leek Eden de Britse

invloed in Jordanië kwijt te raken. Eden kondigde daarom aan een Irakees legeronderdeel naar

Jordanië te sturen om Hussein te hulp te schieten.89 De Israëlische regering zag de komst van de

Irakese troepen, die niet gebonden waren aan een staakt-het-vuren met Israël, als een bedreiging.

85 P.L. Hahn, ‘The Suez Crisis,’ eJournal USA: Foreign Policy Agenda April(2006): 1-3.
86 Perlmutter, ‘Big Power Games, Small Power Wars,’ 76; Frederick Braun, ‘Suez Reconsidered: Anthony
Eden's Orientalism and the Suez Crisis,’ 555.
87 Hahn, ‘The Suez Crisis,’.
88 Alteras, Eisenhower and Israel: U.S.-Israeli Relations, 1953-1960, 192.
89 Oren, ‘A Winter of Discontent: Britain's Crisis in Jordan, December 1955-March 1956,’ 180.
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Nicholls ging mee in dit idee in zoverre dat hij met de door Eden voorgestelde stap de

strategische balans ten nadele van Israël zag verschuiven.90 Vanuit het Foreign Office verdedigde

Kirkpatrick echter het idee van Irakese bemoeienis met Jordanië, en wist deze tegelijkertijd te

stroomlijnen met de plannen voor de Suez interventie door de Israëli’s gerust te stellen over de

begrensde inzet van de betreffende troepen. Kirkpatrick stelde in deze periode, de eerste weken

van oktober, alles in het werk om een militaire operatie tegen Nasser succesvol te laten verlopen.

Dat Israël hiervoor gerust moest worden gesteld stond voor Kirkpatrick in dienst van dit streven.

Opvallend is, dat Kirkpatrick in de aanloop naar de Brits-Frans-Israëlische interventie het Foreign

Office grotendeels buiten spel zette. Kirkpatrick stond volledig achter Eden, deelde zijn afkeer van

appeasement, en negeerde stemmen binnen het Foreign Office die hiervan afweken.91

Bij de planning en coördinatie die aan de Suez-interventie voorafging, bleek dat zonder

Frankrijk een Brits-Israëlische consensus over het ingrijpen buitengewoon lastig zou zijn

geweest. De geheime ontmoetingen in Sèvres tussen 19 en 22 oktober, die het Frans-Israëlische

bondgenootschap met Groot-Brittannië moesten aanvullen, liepen niet geheel soepel aangezien

Ben-Gurion het Britse voorstel om een Israëlische aanval op Egypte tot aanleiding voor Frans-

Brits ingrijpen te maken wantrouwde; Israël zou internationaal als agressor worden neergezet

terwijl de twee Europese staten met een ‘goed bedoelde’ interventie zouden kunnen wegkomen.

Dankzij de inspanningen van de Franse minister van buitenlandse zaken Christian Pineau en

premier Maurice Bourgès-Maunoury kon Ben-Gurion toch worden overtuigd, en vond hij zich in

dit bijzondere geval uiteindelijk met Eden op één lijn. Op 23 oktober was de overeenkomst

tussen de drie bezegeld.92 Dat Ben-Gurion zich nog ergerde over de “typically ambiguous

Foreign Office letter” van Eden die de Britse instemming formeel bevestigde zou de

samenwerking niet meer kunnen breken.93 Israël zou de aanval op Egypte openen, waarna

Frankrijk en Groot-Brittannië tussen beiden zouden komen om de partijen te scheiden en

tegelijkertijd het Suez-kanaal in te nemen.

Na aanvang van operatie-Kadesh, waarbij het Israëlische leger in grote vaart de Sinaï

doortrok, kwamen Frankrijk en Groot-Brittannië in actie. Op 31 oktober kwamen luchtaanvallen

op gang, waarop de landing van Franse en Britse troepen via lucht en zee volgde. De eerste

reacties vanuit de Verenigde Staten waren heviger dan de Britse ambassadeur aldaar had

verwacht.94 De ogen waren al snel gericht op Eisenhouwer, welke niet minder dan furieus bleek

over de Sinaï-interventie. Eisenhouwer nam het Ben-Gurion kwalijk, dat hij ondanks zijn eerder

gedane beloftes, tot een preventieve aanval was overgegaan, en verdacht hem er bovendien van

90 Levey, ‘Anglo-Israeli strategic relations, 1952-56,’ 786.
91 A. Lane, ‘Kirkpatrick, Sir Ivone Augustine (1897–1964),’ Oxford Dictionary of National Biography (2004):
1-3, 2.
92 Alteras, Eisenhower and Israel: U.S.-Israeli Relations, 1953-1960, 208.
93 Idem, 210.
94 Coulson to Foreign Office, October 31, 1956, FO 371 (1091/434) 1.
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de aanval te hebben gepland tijdens Amerikaanse presidentsverkiezingen om de invloed van het

joodse electoraat te kunnen gebruiken.95 En ondanks dat Eden Eisenhouwer op 30 oktober had

verzekerd dat de voorgenomen Britse actie geen “harking back to the old colonial and

occupational concepts” betekende,96 liet Eisenhouwer in een televisietoespraak op 31 oktober

weten dat de Britse acties een “fout” waren, en dat de Amerikaanse regering geweld niet kon

accepteren als “wise and proper instrument for settling international disputes.”97 De Sovjet-Unie

maakte duidelijk zich ook in deze norm te kunnen vinden. Ze reageerde in felle bewoordingen

op de operaties in de Sinaï, en maakte daarmee het diplomatieke drama voor Groot-Brittannië,

evenals Frankrijk, compleet.98

Ondanks de snelle veroordeling van de kant de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en de

afkeuring van de kant van de leden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en

het Britse Gemenebest, spande Nicholls zich in de Suez-campagne voor Groot-Brittannië

succesvol te laten eindigen. Dit betekende voor Nicholls dat het Britse leger snel het Suez-kanaal

zou moeten bereiken en veilig stellen. Door overtuigende Britse militaire actie kon worden

voorkomen dat Israël in de verleiding zou komen Jordanië en Syrië aan te vallen. Uitstel van

dergelijke actie door toedoen van de Verenigde Naties of andere diplomatieke inspanningen was

volgens Nicholls onwenselijk.99 Verder benadrukte Nicholls het Egyptische gevaar door over de

activiteiten van alle door Nasser gestuurde fedayeen te rapporteren.100 Ook stelde Nicholls voor

door een nieuwe ‘schijnbeweging’ as-Said te helpen; op 3 november schreef hij dat een scenario

waarin Israël de door Frankrijk en Groot-Brittannië gestelde tien-mijlsgrens ten oosten van het

Suez kanaal zou overschrijden doch zich terug zou trekken na een “stern warning” van Britse

zijde, wellicht as-Said binnenlands zou kunnen helpen.101 Met de zin “I might be able to get the

Israelis to play”102 had Nicholls zijn eigen heimelijke operatie op de agenda gezet. Een uniek

initiatief van de Britse ambassadeur; door de Israëlische ‘overtreding’ te veinzen zou Groot-

Brittannië Israël kunnen berispen, en daarmee zijn optreden in de Suez-operatie geloofwaardiger

maken en zijn aanzien in de regio vergroten. Er zou echter niets van terechtkomen, noch zouden

de Britse troepen het Suez-kanaal overnemen. Buigend voor de internationale druk vaardigde

Eden op 6 november een staakt-het-vuren uit, zonder Frankrijk of Israël van tevoren te

waarschuwen.

95 Alteras, Eisenhower and Israel: U.S.-Israeli Relations, 1953-1960, 226.
96 Foreign Office to Washington, October 30, 1956, FO 371 (1091/440) 2.
97 Coulson to Foreign Office, October 31, 1956, FO 371 (1091/432) 1.
98 Spyer, ‘An Analytical and Historical Overview of British Policy Toward Israel,’ 18.
99 Nicholls to Foreign Office, November 2, 1956, FO 371 (1091/492) 1.
100 Nicholls to Foreign Office, November 1, 1956, FO 371 (1091/474); Nicholls to Foreign Office, November 2,
1956, FO 371 (1091/498); Nicholls to Foreign Office, November 3, 1956, FO 371 (1091/526).
101 Nicholls to Foreign Office, November 1, 1956, FO 371 (1091/510).
102 Ibidem.
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Het militaire avontuur waarin Israël en Groot-Brittannië elkaar vonden werd uiteindelijk

door de internationale gemeenschap een halt toegeroepen; de laatste Franse en Britse troepen

verlieten de Sinaï eind december en de Israëlische troepen volgden in maart 1957. Voor Eden

betekende de Suez-crisis het einde van zijn politieke carrière. Hij trad af 8 januari 1957. Voor

Ben-Gurion waren de belangrijkste doelen behaald: belangrijke uitvalsbases voor de fedayeen in

Gaza werden geruimd, het Egyptische leger werd overtuigend verslagen en de Egyptische

blokkade van de Straat van Tiran werd opgeheven, waardoor onder meer Iraanse schepen

voortaan Eilat konden bereiken.103 Onzeker bleef echter welke ‘vrienden’ Israël aan de Suez-crisis

over zou houden. Terwijl het niet zeker was of de Franse goodwill de geplaagde Vierde Republiek

zou overleven, was er ook geen reden van de kant van de herkozen Eisenhouwer en Edens

opvolger, Macmillan, een significante verbetering in Amerikaans-Israëlische, respectievelijk Brits-

Israëlische politieke betrekkingen te verwachten. Doch de gebeurtenissen in de regio tijdens het

nieuwe Israëlische ‘interbellum’ (1956-1967) leverden zonder twijfel genoeg materiaal om de

stand van de verhouding tussen Groot-Brittannië en Israël te testen en aan te passen.

103 Bialer, ‘Top Hat, Tuxedo and Cannons,’ 69.
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7. Nieuwe verbondenheid: de koerswijziging van het Foreign Office, 1957-1958

7.1 Nicholls’ laatste initiatieven, januari/februari 1957 en Rundalls installatie

De eerste weken van 1957, voorafgaand aan de 26e februari, waarop Nicholls zijn post zou

verlaten1, verliepen allerminst rustig. Terwijl de Israëlische regering druk doende was met het

afhandelen van de militair-strategische situatie die was ontstaan sinds de Israëlische invasie van

Egyptisch grondgebied, zocht Nicholls een manier om zijn ambassadeurschap op passende wijze

af te sluiten. De Sinaï-kwestie was, nu Groot-Brittannië zich had teruggetrokken, voor Nicholls

echter minder belangrijk. De voortdurende aanwezigheid van Israëlische troepen in de Sinaï en

de Gazastrook was een onderwerp waar vooral de Verenigde Naties, aangevoerd door de

Verenigde Staten, zich mee bezig zouden houden. Zij eisten onvoorwaardelijke en volledige

terugtrekking. Toen dit niet leek te gebeuren, dreigde Eisenhouwer de terugtrekking op 20

februari via de Verenigde Naties met economische sancties af te dwingen.2 Groot-Brittannië

hield zich op de achtergrond, huiverig zich in een kwestie te mengen die zo duidelijk in het

vervolg lag van de mede door dit land geïnstigeerde Suez-crisis. De openbare diplomatieke

aanvaringen tussen Ben-Gurion en Eisenhouwer werden uiteindelijk beslecht met een

compromis dat de internationale gemeenschap kon bekoren. Golda Meir, de Israëlische minister

van Buitenlandse Zaken, kondigde op 1 maart 1957 in de Algemene Vergadering van de

Verenigde Naties aan dat Israël zich terug zou trekken op voorwaarde dat de Verenigde Naties

troepen stationeerde op strategische posities in de Sinaï en op de Egyptisch-Israëlische grens.3

De Verenigde Naties deinsden niet terug voor een actieve rol in het bewaren van de vrede in de

regio en voorzagen de zesduizend man tellende United Nations Emergency Force van deze nieuwe

taken. Hoewel Nicholls deze uitkomst niet als ambassadeur heeft mogen meemaken, was het feit

dat de zaak sinds de Britse terugtrekking stevig in handen was van de internationale

gemeenschap voor hem voldoende om er geen uitgebreide beschouwingen aan te wijden. Waar

Nicholls zich wel op richtte was het opmaken van de balans van de Brits-Israëlische politieke

betrekkingen sinds de Suez-crisis, en het uiten van zorg over de economische gevolgen ervan.

Een opvallend initiatief van Nicholls in de eerste week van januari was zijn serie

rapportages aan het Foreign Office over artikelen in Israëlische kranten die de Brits-Israëlische

politieke betrekkingen als onderwerp hadden. In zijn eerste bericht van 2 januari vatte Nicholls

een artikel in Maariv, getiteld “The ‘Arab disease’ of the English”, samen. Volgens Nicholls greep

de auteur van het artikel de koele ontvangst van de nieuwjaarstoespraak van de Franse minister-

president in Britse ambtelijke kringen aan om het Britse Midden-Oosten beleid te bekritiseren.

De Britse hoop uiteindelijk op de steun van de Arabieren te kunnen rekenen zolang men maar

1 Nicholls to Foreign Office, February 9, 1957, FO 371 (1892/2).
2 D. Little, ‘The Making of a Special Relationship: The United States and Israel, 1957-68,’ International
Journal of Middle East Studies 25(1993): 563-585, 565.
3 Annual Review 1957, FO 371 (1013/58) 1.
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pro-Arabisch beleid maakte zou overeind zijn gebleven, ondanks de vele aanwijzingen dat deze

instelling niets anders dan teleurstellingen had opgeleverd. Het winnen van de Arabische

sympathie door Israëls belangen te offeren was zinloos doch werd door Groot-Brittannië nog

steeds nagestreefd, zo vatte Nicholls het artikel samen.4 Nicholls voegde verder geen persoonlijk

commentaar aan deze rapportage toe, noch wachtte hij op antwoord van het Foreign Office; twee

dagen later verstuurde hij een nieuw en uitgebreid verslag, handelend over een serie artikelen in

de Al Hamishmar. Auteur was de correspondent van deze krant in Londen, Moshe Ben Ephraim,

die Nicholls bekend was van de Travellers Club. Volgens Nicholls was het overduidelijk dat het

Ephraims bedoeling was de publieke opinie in Israël tegen het Westen te keren.5 Nicholls nam de

tekst uitvoerig door, hier en daar aangevend in welke richting de auteur dacht, en de belangrijkste

conclusies eruit lichtend. Hij benadrukte vooral het contrast, dat de auteur ook schetste, tussen

de meningen van de doorsnee Londenaar cq. Parijzenaar en de regeringen die in hun steden

zetelen. Nicholls citeert Ephraim:

“Appeasement and the romantic pro-Arab policy have no roots among the people and are shared only

by the leading men in the Foreign Office, oil circles and the upper classes.”6; “At the center of British

policy, and this has been confirmed by official circles - is still the premise that Israel must return to the

1947 borders if she desires a settlement.”7

De Britse beleidsmakers stonden hierin ver af van de Londense man-in-the-street, die volgens

Ephraim overwegend sympathiseerde met Israël.8 In Frankrijk werd dit sentiment onder het

Parijse volk wel in redelijke mate teruggevonden in het buitenlands beleid, doch dit was volgens

Ephraim slechts van tijdelijke aard; al in de eerste maanden van 1957 zou desillusie over de

Franse ‘vriendschap’ onontkoombaar blijken te zijn.9 Hoewel de publieke opinie bij de “Colonial

Powers” van niet te onderschatten waarde was, waren, volgens Nicholls’ parafrase, “more

important to Israel, after all, (..) the feeling of political circles and the plans of professional

diplomats.”10

Wat wilde Nicholls nu precies aangeven met het behandelen van de genoemde artikelen?

Zij leverden allereerst aan de personen in het Foreign Office die Nicholls’ bericht ontvingen een

gedetailleerd perspectief vanuit de Israëlische pers op de Brits-Israëlische politieke betrekkingen

sinds de Suez-crisis. Voor sommige geadresseerden, zoals het Information Research Department, het

Information Policy Department en het News Department, was Nicholls’ informatie weinig alarmerend,

4 Nicholls to Foreign Office, January 2, 1957, FO 371 (1052/1).
5 Nicholls to Foreign Office, January 4, 1957, FO 371 (1052/2A) 1.
6 Ibidem.
7 Nicholls to Foreign Office, January 4, 1957, FO 371 (1052/2) 5.
8 Nicholls to Foreign Office, January 4, 1957, FO 371 (1052/2A) 2.
9 Idem, 4.
10 Idem, 3.
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en kon deze zonder veel gerucht aan de desbetreffende dossiers worden toegevoegd.11 Anderen,

zoals functionarissen binnen het Levant Department en individuele Regional Advisers die zich met de

Arabische staten bezighielden, konden er volgens Nicholls hun voordeel mee doen; “some use

might be made of this material if you are not averse to quoting the devil to prove the scripture.”12

De Britse “Arab disease” kon dus eventueel positief worden uitgelegd in de Arabische staten.

Hiermee is niet gezegd dat Nicholls het bestaan van ‘Arabische’ beleidstradities, die een

dergelijke ziekte zouden constitueren, erkende. Wel wordt duidelijk dat Nicholls het van belang

vond te wijzen op de percepties van de Israëlische pers, en in navolging daarvan de Israëlische

publieke opinie, als het over het Britse buitenlands beleid ging. Deze gegevens waren een

belangrijke indicatie van de stand van de Brits-Israëlische politieke betrekkingen rond dat tijdstip,

en konden worden gebruikt om nieuwe strategieën te ontwikkelen die de uitkomsten van het

diplomatieke spel in de regio in het voordeel van Groot-Brittannië konden ombuigen. De

schakel tussen publieke opinie en het beleid van de staat was in de verslagen van Nicholls niet

zelden terug te vinden, en maakte in zijn analyses vele politieke verschijnselen begrijpelijk. Door

in Maariv en Al Hamishmar geventileerde meningen weer te geven, kon Nicholls een

‘tussenbalans’ in de Brits-Israëlische politieke betrekkingen opmaken. Zowel het centrumrechtse

Maariv als de aan de Mapam, een linkse regeringspartij, gelieerde Al Hamishmar gaven aan dat,

1957 ingaande, deze betrekkingen allerminst sterk waren.

Nicholls’ initiatief ontving weinig respons in het Foreign Office. De minister van

Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, schreef op Nicholls’ bericht van 4 januari: “What about

this?”.13 Foreign Office functionaris E.M. Rose legde uit dat Nicholls was gevraagd om berichten in

de Israëlische pers en radio over as-Said en het Baghdad Pact door te sturen en dat Nicholls’

bericht naar alle waarschijnlijkheid om deze reden was verzonden.14 Er wordt in Nicholls’ bericht

echter op geen enkel moment over deze onderwerpen gesproken, en het lijkt er dus enigszins op

dat Nicholls’ informatieve bijdrage voor Lloyd is ‘wegverklaard’ door Rose als een specifieke

reactie op een verzoek van het Foreign Office. Vast staat dat Nicholls’ bericht van 4 januari, evenals

dat van 2 januari, over een bredere problematiek handelde dan in de context van louter as-Said

en het Baghdad Pact gepast zou zijn geweest. Kennelijk stond het Foreign Office niet open voor

een Israëlische evaluatie van de attitudes in Groot-Brittannië en Frankrijk na afloop van de Suez-

interventie.

Een nieuwe kwestie, waar door eerdere ambassadeurs weinig aandacht aan was

geschonken, betrof de stand van de economische betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Israël.

Dat Israël een belangrijke exportmarkt voor Groot-Brittannië aan het worden was, was Nicholls

niet ontgaan. Nu sinds 19 november 1956 de zogenoemde exportkredietgaranties die door de

11 Rose Foreign Office Minute, January 9, 1957, FO 371 (1052/2/6).
12 Nicholls to Foreign Office, January 4, 1957, FO 371 (1052/2A) 1.
13 Rose Foreign Office Minute, January 9, 1957, FO 371 (1052/2/6).
14 Ibidem.
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Britse staat werden verleend om exporten te ‘verzekeren’ sterk werden gekort, kwam de export

naar Israël zwaar onder druk te staan. Nicholls vroeg in zijn bericht van 27 december 1956 om

het opheffen van deze exportrestricties. De reden die door het Export Credits Guarantee Department

(ECDG) werd gegeven voor zijn beleid, namelijk de “unsettled conditions at present prevailing

in the Middle East”, vond Nicholls weinig valide. Ten eerste vond Nicholls dat de Israëlische

economie niet zwaar te lijden had gehad onder de Suez-crisis, en in sommige opzichten er zelfs

sterker uit was gekomen. Ten tweede was het schadelijk voor het Britse bedrijfsleven; busmaker

Leylands, textielmachinefabrikant Platts en vliegtuigbouwer Bristol hadden allen grote orders

uitstaan die mogelijk in het geding zouden komen door het korten van de exportkredietgaranties.

Ten derde kon het het vertrouwen in Groot-Brittannië verder schaden: “it may well give

substance to the accusations of those here who question our good faith towards this country.”15

Nicholls wilde zich met zijn bericht ervan verzekeren dat de betreffende politici en ambtenaren

op de hoogte werden gesteld van de onwenselijke gevolgen van het Britse exportkredietbeleid,

die volgens Nicholls zowel economisch als politiek te voelen zouden zijn.

Op 17 januari 1957 werd Nicholls bijgevallen door zijn commercieel secretaris, M.

Wenner, die het Board of Trade aanschreef om erop te wijzen dat “substantial opportunities of

increasing U.K. exports to this market are slipping past almost every day.”16 In vergelijking met

de omliggende staten waarop ook exportrestricties van toepassing waren, waren de Britse

belangen in Israël het grootst. Bovendien kon de export aan Libanon, Irak en Turkije wel

ongehinderd doorgang vinden, terwijl zij toch ook deel uitmaakten van het Midden-Oosten.

Wenner pleitte daarom voor “urgent reconsideration of the current credit policy.”17 Reacties op

Nicholls en Wenner kwamen van de kant van de ‘vaste’ Foreign Office commentatoren Laurence

en Ross, evenals van het Export Guarantees Advisory Council en de ECDG zelf. Allen benadrukten

zij het belang van het beleid van de Verenigde Staten in deze kwestie; de regering van de

Verenigde Staten had na de Suez-interventie alle financiële hulp aan Israël opgeschort, de

verkoop van landbouwoverschotten aan Israël stilgezet en toeristenverkeer richting Israël

verboden.18 De vraag was of er verdere sancties zouden volgen, zoals het bevriezen van voor

Israël bestemde joodse tegoeden in de Verenigde Staten, of dat de bestaande sancties zouden

worden teruggedraaid. Veel hing af van de besluitvorming in de Verenigde Naties.19

Laurence en Ross gingen nog een stap verder door te benadrukken dat veel afhing van de

bereidwilligheid van Israël zich uit de Sinaï terug te trekken. Zowel in zijn antwoord op Nicholls

als op Wenner stelde Laurence dat de voortdurende weigering van Israël zich terug te trekken de

15 Nicholls to Ross, December 27, 1956, FO 371 (1151/1) 1.
16 Wenner to Board of Trade, January 17, 1957, FO 371 (1151/3) 1.
17 Idem, 2.
18 Osborne to Owen, January 20, 1957, FO 371 (1151/4) 1.
19 Osborne to Ross, January 31, 1957, FO 371 (1151/5) 1.
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kans op sancties alleen maar vergrootte.20 Ross herhaalde dit in zijn bericht aan Nicholls en

voegde hieraan toe dat het staken van olieleveranties door de Sovjet-Unie ook reden was tot

zorg.21 Samenvattend kan worden gezegd dat de negatieve politieke en economische effecten van

het Britse exportkredietbeleid die Nicholls signaleerde volgens het Board of Trade en het Foreign

Office een verandering ervan niet direct noodzakelijk konden maken. Beide departementen wezen

hierbij op de onzekerheid over het Amerikaans gedrag, waarbij het Foreign Office het daaraan

voorafgaande Israëlisch gedrag benadrukte. De Israëlische terugtrekking begin maart en de

hervatting van Amerikaanse financiële hulp aan Israël eind april zouden echter geen opheffing

van de exportrestricties betekenen, en daarmee leverden de restricties ook voor de nieuwe

ambassadeur, Sir Francis Brian Anthony Rundall, een kwestie op om bij het Foreign Office aan te

kaarten. Met het onder de aandacht brengen van de voornoemde krantenartikelen en de

exportproblematiek, evenals het rapporteren van drie grensincidenten begin januari,22 zat

Nicholls dienst erop.

Rundall presenteerde zijn geloofsbrieven op 29 april aan Meir en haar ministerie, waarna

hij een dag later deze geloofsbrieven tijdens een ceremonie aan president Yitzhak Ben-Zvi

overhandigde. Zijn hartelijke ontvangst door Meir was volgens Rundall voornamelijk te danken

aan de “excellent relations which had been established by Sir John Nicholls.”23 Ook kon Rundall

rekenen op applaus en aanmoediging van de belangstellenden die zich buiten de woning van de

president hadden verzameld. De speech die Rundall door het Foreign Office werd meegegeven om

bij zijn installatie voor te lezen, en de ontvangstspeech die de president aan Rundall adresseerde,

stonden vol gemeenplaatsen over het belang van het streven naar vrede en veiligheid en het

behouden en versterken van de goede Brits-Israëlische politieke betrekkingen. De speeches van

Rundall en de president kunnen worden gezien als een uiting van een gangbare culturele praktijk

binnen de internationale gemeenschap; het geven van flatteuze en hoopvolle speeches bij de

installatie van nieuwe ambassadeurs. Het commentaar van Foreign Office functionaris J. Myers op

de ontwerpspeech van Rundall maakt dit verder duidelijk; Myers “wou dat hij kon geloven” in

wat de laatste zin van Rundalls speech zou stellen: de volle medewerking van de Israëlische

regering aan het bereiken van een rechtvaardige vrede.24 Evenzeer kunnen Rundalls

complimenten voor Nicholls’ dienst als een sociale praktijk worden gezien die de ene

ambassadeur met de andere verbindt; ook Evans had Helm geprezen om zijn verrichtingen, doch

een evaluatie gericht op de persoon en de omstandigheden waarin die heeft moeten opereren

kwam bij alle lof nooit kijken. Deels is dit te verklaren doordat de nieuwe ambassadeur, in dit

geval Rundall, midden in een situatie terechtkwam waar zijn voorganger zich eerder in had

20 Comments on Wenner to Board of Trade, P.H. Laurence, January 31, 1957, FO 371 (1151/3); Comments on
Osborne to Ross, P.H. Laurence, February 6, 1957, FO 371 (1151/5).
21 Nicholls to Foreign Office, January 29, 1957, FO 371 (1151/4A) 1.
22 Nicholls to Foreign Office, December 31, January 8, January 10, FO 371 (1091/1; 1091/7; 1091/11).
23 Rundall to Lloyd, April 30, 1957, FO 371 (1891/2).
24 Comments on Laurence Foreign Office Minute, J. Myers, April 13, 1957, FO 371 (1891/1) 1;
Laurence Foreign Office Minute, April 10, 1957, FO 371 (1891/1) 2.
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begeven; de historische omstandigheden die tijdens Nicholls dienst op de voorgrond traden

werkten uiteraard door na Rundalls aankomst en maakte het trekken van betekenisvolle

conclusies over Nicholls ambtsperiode moeilijk. Met de voorgaande analyse in het hoofd,

vormgegeven vele jaren na Nicholls’ vertrek, kan daar echter wel het een en ander over worden

opgemerkt.

De ontwikkelingen waarmee Nicholls tijdens zijn ambtsperiode werd geconfronteerd

konden, prima facie, de Brits-Israëlische betrekkingen weinig goed doen. Handelen in harmonie

met de belangen van Israël stond niet op de eerste plaats als het ging om de initiatieven die door

het Foreign Office en de Britse regering werden genomen: het Alpha Plan en het Baghdad Pact,

respectievelijk. Beiden werden gedreven vanuit de wens het Midden-Oosten van een politieke en

strategische infrastructuur te voorzien die een blijvende Britse politieke en militaire invloed in de

regio veilig kon stellen. Met een defensieovereenkomst en vredesovereenkomst die de Arabische

staten zowel in verdragen als ‘op de grond’ (de Negev corridor) met Groot-Brittannië verbond,

maakte Groot-Brittannië de “war of mice”25 tussen Israël en de Arabische staten ondergeschikt

aan het gevisualiseerde eigen beheer over de regio. Ook wat betreft grensincidenten en

wapenleveranties bleven het Foreign Office en de Britse regering vasthouden aan een idee van

evenredigheid dat de Israëlische regering niet kon behagen; naar haar idee erkende de Britse

regering niet dat vergeldingsacties een gepast antwoord op infiltraties vormden en dat het

Israëlische wapenarsenaal niet gelijk was aan dat van zijn vijanden.

Nicholls heeft de Brits-Israëlische confrontaties op al deze punten niet kunnen

voorkomen. Dat is ook niet zijn bedoeling geweest. Nicholls heeft vooral geprobeerd de meest

praktische manier aan te reiken om de Britse winst bij de genoemde confrontaties te

maximaliseren door een zo groot mogelijke invloed te verkrijgen. Om deze reden hield Nicholls

zich bezig met de psychologische achtergrond, de publieke opinie en de politieke overwegingen

achter het Israëlische handelen. Door daarop aangepaste stimulansen te verschaffen, zoals het

berispen van Nasser, het leveren van bepaalde wapens en het betrekken van Israël bij

strategische besprekingen kon er werkelijk wat worden bereikt. Spijtig voor Nicholls was dat zijn

initiatieven niet snel in Foreign Office beleid werden omgezet en dat de situatie verder escaleerde;

de ‘activistische’ Ben-Gurion verving de ‘gematigde’ Sharett en Nasser werd harder in woord en

daad. Binnen een jaar na Ben-Gurions terugkeer in de politiek was de Suez-crisis ontstaan. De

factor ‘tijd’, waar Nicholls in januari 1955 al voor waarschuwde, had, in de afwezigheid van

onderhandelingen over een ‘realistisch’ Alpha Plan, de hoop op een vreedzame oplossing doen

wegglippen. Toen de Suez-interventie eenmaal van start ging, deed Nicholls een voorstel dat de

invloed van Groot-Brittannië op as-Said zou vergroten. Zo probeerde Nicholls tijdens een

moeilijke periode in het Midden-Oosten toch een zeker opportunisme aan het Foreign Office over

25 Op deze wijze typeerde Churchill het Arabisch-Israëlisch conflict bij zijn aantreden in 1951, zie            N.
Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57 (London: Routledge, 2004) 256.
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te brengen; dit zou verschijnselen als overmatige Britse zelfidealisering, sentimentele

verbondenheid met volkeren of staten en morele verontwaardiging over bepaalde gedragingen

kunnen vervangen. Een dergelijke verandering van de informele organisatiecultuur bleek echter

niet gemakkelijk, en ook Eden bleef een voorkeur houden voor denken in termen van goed en

kwaad.26 Nicholls liet aldus de Brits-Israëlische politieke betrekkingen in vrijwel dezelfde staat

achter als waarin hij ze, terugkijkend op 1955 zag verkeren; in een staat van “deterioration”.27 Het

was aan Rundall zich deze situatie meester te maken.

7.2 Brits-Israëlische confrontaties tijdens 1957

Rundall (1908-1987) werd geboren en groeide op in het noorden van Kent, Engeland.28

Zijn vader, Charles Frank Rundall, was luitenant-kolonel in het Britse leger, onderscheiden voor

zijn dienst in het buitenland. Na zijn verblijf op privé-school Marlborough, geleid door de

bisschop van Salisbury, trad hij toe tot het oudste college van Cambridge: Peterhouse. In 1930

trad Rundall toe tot de consulaire dienst, die hem uitzond naar diverse steden in Europa, in

Noord- en in Zuid-Amerika. Na zestien jaar werd Rundall overgeplaatst naar het Foreign Office om

daar enkele jaren als Inspector Foreign Service Establishments te werken. Gedurende 1953 diende

Rundall in de Britse High Commission in Duitsland onder High Commissioner Kirkpatrick, die in

september van dat jaar Under-Secretary of State zou worden. Rundall keerde terug op een consulaire

post toen hij in 1954 consul-generaal in New-York werd. Zijn eerste ambassadeursfunctie

bekleedde hij in Israël in de periode 1957-1959. Frederick Hoyer-Millar, die Rundall nog kende

als High Commissioner in Duitsland aan het einde van 1953, was in deze periode Under-Secretary of

State.29 Tijdens 1959-1963 vervulde Rundall de rol van vervangend Under-Secretary of State; een

functie die Nicholls vervolgens van hem over zou nemen. De laatste vier jaar voor zijn

pensionering in 1967 was Rundall ambassadeur in Japan. Rundall bezocht tijdens zijn actieve

leven net als Nicholls en Evans de Travellers Club. In de laatste jaren van zijn leven kon Rundall

van enkele zware aandoeningen revalideren in het Osborne House, een voormalig koninklijk

paleis op het Isle of Wight aan de Zuid-Engelse kust.30

Een belangrijke waarneming van Rundall, terugkijkend op het jaar 1957, was dat het

gevoel dat het Midden-Oosten steeds meer een toneel voor strijd tussen de Verenigde Staten en

de Sovjet-Unie aan het worden was in Israël wijdverbreid was geraakt.31 Het Arabisch-Israëlische

conflict werd hierdoor in Israël in toenemende mate gezien als een resultaat van de spanningen

26 Frederick Braun, ‘Suez Reconsidered: Anthony Eden's Orientalism and the Suez Crisis.’
27 Annual Review 1955, FO 371 (1011/1) 6.
28 Ancestry.co.uk, Penny's Past,
http://awt.ancestry.co.uk/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2849252&id=I558362941&ti=5538 (01/02/2008).
29 A. Sherfield, ‘Millar, Frederick Robert Hoyer, first Baron Inchyra (1900–1989),’ Oxford Dictionary of
National Biography (2004): 1-3, 2.
30 A&C Black, Who Was Who 1897-2006 (London).
31 Annual Review 1957, FO 371 (1013/58) 1.

http://awt.ancestry.co.uk/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2849252&id=I558362941&ti=5538
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tussen Oost en West; door de Suez-crisis was de “Great Power rivalry” in het Midden-Oosten

sterk toegenomen, zo werd in de Israëlische pers gezegd.32 Er zijn enkele factoren te noemen die

deze visie zouden kunnen rechtvaardigen. Allereerst waren bij de confrontatie in de Sinaï wapens

uit  Frankrijk en andere NAVO-staten tegenover die van Tsjechoslowakije komen te staan en

daarmee was alleen al op militair gebied een eerste ronde van Oost-West-competitie in het

Midden-Oosten ingeluid. De afkondiging van de Eisenhouwer doctrine op 5 januari 1957 maakte

Amerikaanse interventie in het Midden-Oosten waarschijnlijker. Eisenhouwer verklaarde in zijn

speech:

“The reason for Russia's interest in the Middle East is solely that of power politics. Considering her

announced purpose of Communizing the world, it is easy to understand her hope of dominating the

Middle East. (..) The free nations of the Mid East need, and for the most part want, added strength to

assure their continued independence.”33

Aldus kon de Amerikaanse regering, na de goedkeuring van het Congres, beloven die staten in

het Midden-Oosten te hulp te schieten die onder directe of indirecte Sovjetdreiging gebukt

gingen. Het actief indammen van de invloed van Nasser was hiermee Amerikaans beleid

geworden. Een duidelijke manifestatie van Oost-West-spanningen in het Midden-Oosten was de

beslissing van Eisenhouwer van april 1957 om een onderdeel van de Amerikaanse vloot over te

plaatsen van Napels naar Beirut. Dit besluit maakte deel uit van een poging om op Nasser

gerichte officieren in het Jordaanse leger duidelijk te maken dat een staatsgreep mogelijk tot

interventie zou kunnen leiden.34 Toen Syrië, een staat die in november 1956 een

wapenovereenkomst met de Sovjet-Unie had gesloten, in de zomer van 1957 zeer politiek

instabiel werd, nam de zorg in de Verenigde Staten daarover ernstige vormen aan en dreigde de

Sovjet-Unie zelfs enkele momenten om in te grijpen en de situatie te stabiliseren.35

Ondanks deze ontwikkelingen, zagen het Britse Foreign Office en de regering in 1957 niet

de noodzaak zich op een verbetering van de Brits-Israëlische politieke betrekkingen te richten

om daarmee ‘de rijen te sluiten’. De strijd tegen Nasser betekende vooralsnog geen toenadering

tot Israël, noch het zoeken van aansluiting bij het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid. Volgens

Rundall was de Oost-West-confrontatie handig in het remmen van Israëls “blinkered

truculence”; Israël was zich bewuster geworden van de wensen van de buitenwereld.36 Ook

probeerde Ben-Gurion een nog openlijker pro-westerse koers te varen, en daarmee verdere

32 Chancery to Foreign Office, November 4, 1957, FO 371 (1095/8) 1.
33 The American Presidency Project, Special Message to the Congress on the Situation in the Middle East,
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11007&st=&st1= (01/02/2008).
34 Little, ‘The Making of a Special Relationship: The United States and Israel, 1957-68,’ 565.
35 D. Little, ‘Cold War and Covert Action: The United States and Syria 1945-1958,’ Middle East Journal AA
(1990): 69-74, 70.
36 Annual Review 1957, FO 371 (1013/58) 1.

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11007&st=&st1=
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toenadering tot het Westen te zoeken.37 Desondanks voorkwamen de “true facts of our [the

British] position” een goede Brits-Israëlische verstandhouding;38 Rundall stelde dat Groot-

Brittannië zich in zijn eigen beleid niet door de Israëlische wensen kon laten leiden. In hoeverre

Rundall aan dit idee gevolg heeft gegeven, is te ontdekken door te onderzoeken op welke manier

hij de onderwerpen die de Brits-Israëlische agenda in 1957 domineerden behandelde.

Het eerste onderwerp dat Rundall oppakte was een onderwerp dat Nicholls onopgelost

had moeten achterlaten: de exportrestricties. Op 9 mei schreef Rundall dat de exportrestricties

een economische en tegelijkertijd een politieke kwestie vormden die hem uiterst verontrustte. In

zijn korte bericht vroeg hij Ross het ECGD een zetje in de juiste richting te geven, nu de

Verenigde Staten hun economische sancties hadden opgegeven.39 Toen er geen actie

ondernomen werd, schreef Rundall op 15 mei een uitgebreide brief van drie pagina’s aan Dennis

Wright, een andere Foreign Office functionaris. In de aanhef vermeldde Rundall: “I am writing

personally to you because we are clearly on the edge of a substantial row with the Israel

Government”.40 Vervolgens wijdde Rundall uit over de gemiste contracten, het feit dat de

Israëlische pers erover schreef en dat Nicholls na zijn terugkeer in Londen nog had

aangedrongen op opheffing van de exportrestricties. Rundall vreesde zijn ontmoeting met Meir

de volgende dag en concludeerde dat de economische schade die Groot-Brittannië zou oplopen,

gecombineerd met de politieke schade die de betrekkingen met Israël aan zou worden gedaan,

voortvarend handelen vereiste.41 In zijn verslag van de ontmoeting met Meir, vermeldde Rundall

dat zij zich begon af te vragen of Groot-Brittannië geen politieke motieven had om de

exportkredietgaranties te blijven korten. Rundall liet weten dat zijn antwoord was geweest dat het

ECGD de zaken puur vanuit economisch perspectief bekeek. Dit verhinderde niet dat Rundall er

in hetzelfde bericht nogmaals op aandrong dat er actie ondernomen werd en dit aan het ECGD

doorstuurde.42 Een week later besliste het ECGD de exportrestricties grotendeels op te heffen,

daartoe mede geïnspireerd door Rundall.43

Reeds bij de onderhandelingen over de Israëlische terugtrekking uit de Sinaï hadden

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zich hard gemaakt voor het garanderen van ‘het recht

van onschuldige doorvaart’ in de Straat van Tiran en de Golf van Akaba, die Eilat met de Rode

Zee verbinden.44 Door het internationaal recht met betrekking tot de scheepvaart actief toe te

passen op deze vaarroute, zou elk non-militair schip onder elke vlag op Eilat kunnen varen.

Vanaf maart bewees de ongehinderde doorvaart van verschillende schepen dat het principe

praktijk kon worden. Aan het einde van april begonnen er in het Foreign Office berichten binnen te

37 Annual Review 1957, FO 371 (1013/58) 2.
38 Idem, 5.
39 Rundall to Ross, May 9, 1957, FO 371 (1151/20).
40 Rundall to Wright, May 16, 1957, FO 371 (1151/23) 1.
41 Idem, 3.
42 Rundall to Foreign Office, May 16, 1957, FO 371 (1151/21) 2.
43 Owen to Rawlings, May 23, 1957, FO 371 (1151/25).
44 Ross Foreign Office Minute, February 20, 1957, FO 371 (1052/8) 3.
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komen dat er ook een schip onder Israëlische vlag zou proberen de Straat van Tiran te

passeren.45 Vervolgens kwam er een discussie op gang in het Foreign Office over deze kwestie. Een

tegenstander was ambassadeur in Jordanië C.H. Johnston. Johnston beargumenteerde dat

Jordanië, evenals Saudi-Arabië, zich net uit Nassers invloedsfeer begonnen los te maken; een

Israëlische testvaart zou hen weer met Egypte kunnen verenigen vanuit een gedeeld belang, de

Straat van Tiran en de Golf van Akaba vrij van Israëlische scheepvaart te houden.46 Rose vond

Johnstons idee om de Israëlische doorvaart voorlopig af te laten blazen te ver gaan. Waar Rose

wel bevreesd voor was, was de mogelijkheid dat Israël een groot spektakel van de doorvaart zou

maken, of het schip van militaire escorte zou voorzien.47

Ondertussen werd bij het Amerikaanse State Department geïnformeerd naar zijn standpunt.

Het State Department benadrukte dat Saudi-Arabië de kwestie hoog op zou kunnen nemen, en dat

het belangrijk was hun protesten voor te zijn door bij Israël aan te dringen op het zo rustig

mogelijk laten verlopen van de testvaart.48 Rundall berichtte op 18 mei aan het Foreign Office dat

de “Israelis are most unlikely to be amenable to any advice from us to exercise delay or

restraint”;49 een militaire escorte zou er waarschijnlijk niet komen, doch de rest was in de handen

van Israël. Terwijl ook het State Department de zaken afwachtte,50 probeerde het Foreign Office in de

laatste dagen voor de testvaart Rundall bij de Israëlische regering op een low-key doorvaart te

laten aandringen.51 Hoewel Rundall dus de gedachtegang van Johnston als onpraktisch had

kunnen wegzetten, was de angst in het Foreign Office voor een wijds gepubliceerde doorvaart

genoeg om geruststelling vanuit Israël te willen ontvangen. Uiteindelijk voer het Israëlische schip

de Athlit op 9 juni zonder veel gerucht de Straat van Tiran en de Golf van Akaba door.52 Dat de

nieuwe scheepvaartroute gevoeligheden kon blootleggen was in Israël al eerder duidelijk

geworden, toen de met Iraanse olie beladen Amerikaanse tanker Kern Hills op 8 mei in Eilat was

aangekomen.53 De ‘oliecontroverse’, die uiteindelijk het vertrek van een olieconsortium van Shell

en British Petroleum uit Israël betekende, kwam vanaf die datum hoog op de Brits-Israëlische

agenda te staan.

In de Arabische wereld stuitte de olieleverantie door de Kern Hills op grote weerstand; de

Arabische staten die in het kader van de Arabische Liga een economische boycot jegens Israël

onderhielden, tekenden protest aan bij de Verenigde Staten. Dat een Amerikaans bedrijf Israël

voorzag van olie via Eilat kon geen van hen behagen. Ook Iran, de enige staat uit de regio die

Israël olie wilde leveren, begon zijn positie te heroverwegen. Op 1 mei, nog voor de komst van

de Kern Hills, had de Iraanse regering het Britse olieconsortium geïnstrueerd het verschepen van

45 Johnston to Rose, April 24, 1957, FO 371 (1081/410).
46 Johnston to Foreign Office, May 17, 1957, FO 371 (1081/420).
47 Rose Foreign Office Minute, May 22, 1957, FO 371 (1081/431) 2.
48 W.J.V. Evans to Foreign Office, May 11, 1957, FO 371 (1081/418).
49 Rundall to Foreign Office, May 18, 1957, FO 371 (1081/421).
50 Caccia to Foreign Office, May 25, 1957, FO 371 (1081/430) 1.
51 Foreign Office to Rundall, May 27, 1957, FO 371 (1081/430) 2.
52 Comments on Rundall to Rose, P.H. Laurence, June 6, 1957, FO 371 (1052/13) 1.
53 Chancery to Foreign Office, May 8, 1957, FO 371 (1081/433).
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Iraanse olie naar Israël te staken.54 De Britse bedrijven zagen hierin, evenals in de Arabische

reactie op de Kern Hills, aanleiding om het verschepen van alle olie naar Eilat stop te zetten. De

suggestie van het Foreign Office om olie uit Borneo te leveren, was hiermee eveneens van tafel.55

Terwijl Israël op leveringen van de National Iranian Company en kleine Amerikaanse oliebedrijven

bleef leunen,56 werd de druk op Iran en het Britse olieconsortium om alle banden met Israël te

verbreken opgevoerd. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van het Baghdad Pact, in

1957 gehouden tussen 3 en 6 juni, hamerde as-Said herhaaldelijk op het belang Israël kort te

houden.57 Volgens Rundall dreigde as-Said hiermee Iran ertoe over te halen om ook

olieleveranties buiten het Britse olieconsortium om te staken.58 Het olieconsortium zelf dreigde

het slachtoffer te worden van een secundaire boycot; de deelnemende bedrijven zouden de

activiteiten in de Arabische staten moeten staken als zij in Israël actief bleven; zo dreigde Saudi-

Arabië, gesteund door andere Arabische staten, Shell weg te sturen.59 Het was in deze context dat

Shell begin juli aankondigde zijn olieraffinaderij in Haifa en zijn marketingactiviteiten in Israël

stop te gaan zetten, waarna British Petroleum volgde.60 Om deze nieuwe crisis te bezweren

moesten een aantal belangrijke actoren in actie komen: Rundall, functionarissen binnen het

Foreign Office en de Britse en Israëlische politieke top.

Op 15 juli ontmoette Eliahu Elath, de Israëlische ambassadeur in Londen, Selwyn Lloyd.

Het voorgenomen vertrek van het olieconsortium zag de ambassadeur direct in de context van

een “deliberate policy of appeasing the Arabs which had been embarked on by Her Majesty’s

Government after Suez.”61 Shell had volgens diverse Israëlische bronnen geklaagd over het

gebrek aan steun van de Britse regering, en de ‘politieke’ motieven om te vertrekken benadrukt.

Lloyd verzekerde de ambassadeur echter dat het consortium zich om economische belangen had

teruggetrokken.62 Rundall schreef twee dagen later dat Shell in zijn beklag inderdaad politieke

factoren vooropstelde, en suggereerde dat Shell zou moeten worden verteld meer nadruk te

leggen op commerciële factoren, voordat de Israëlische pers en regering al hun woede op Groot-

Brittannië zouden richten.63 In de ogen van Rundall was het het beste als het consortium zou

vertrekken in een context van consensus en rust; vertrek was immers onvermijdelijk. Als het

consortium goede afspraken zou maken over een vertrekregeling, was hiermee voor Groot-

Brittannië de kous af, mits de Israëlische regering zich zou weerhouden van openlijke kritiek aan

het Britse adres.64 Foreign Office functionaris Wright was het hiermee eens, en stelde voor dat er

54 Wright Foreign Office Minute, July 19, 1957, FO 371 (1533/9) 2.
55 Rose to Rundall, June 21, 1957, FO 371 (1052/13) 3.
56 Wright Foreign Office Minute, July 19, 1957, FO 371 (1533/9) 2.
57 Baghdad Pact, ‘Council,’ International Organization 11(1957): 546-547, 546.
58 Rundall to Rose, June 6, 1957, FO 371 (1052/13) 1.
59 Wright Foreign Office Minute, July 16, 1957, FO 371 (1533/7) 1.
60 Falla Foreign Office Minute, July 16, 1957, FO 371 (1533/1).
61 Idem, 1.
62 Idem, 2.
63 Rundall to Foreign Office, July 17, 1957, FO 371 (1533/3).
64 Rundall to Foreign Office, July 17, 1957, FO 371 (1533/5) 1.
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geen pogingen zouden worden gedaan om het consortium over te halen in Israël te blijven.65

Ondertussen vroeg Wright aan de Britse ambassadeur in Washington of er wellicht Amerikaanse

oliebedrijven voor het Britse consortium konden inspringen.66 De ambassadeur reageerde door te

zeggen dat de Amerikaanse regering zich niet op deze manier met haar bedrijfsleven wilde

bemoeien; ook van Groot-Brittannië werd dit niet verwacht, ondanks zijn meerderheidsbelang in

British Petroleum.67 Rundall zag in zijn bericht van 22 juli reden om de kwestie af te sluiten nu

Shell afspraken had gemaakt met de Israëlische regering over olieleveranties gedurende de rest

van het jaar en had aangeboden Venezolaanse olie te leveren. Toen de Board of Deputies of British

Jews vier dagen later nog een appel deed aan Under-Secretary of State Hoyer-Millar zich in te

spannen voor het Israëlische belang in de zaak,68 was het hoofdstuk in het Foreign Office reeds

afgesloten.

De Brits-Israëlische confrontaties in deze ‘post-Suez’ periode konden verschillend

worden uitgelegd. Rundall is deze confrontaties, en de confrontaties die zouden volgen, vooral

gaan zien als tekenend voor een structurele ‘Israëlische’ achterdochtigheid jegens het Britse

handelen; het gevoel dat “Her Majesty’s Government’s support for, and interest in Israël were to

be subordinated to the necessity for improving our relations with the Arab States.”69 Het eerste

zag Rundall deze visie bevestigd in de Israëlische pers. Of deze achterdocht ook in het

Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken leefde wist hij niet zeker:

“As our distance from Jerusalem makes the development of informal contacts with the Ministry of

Foreign Affairs difficult, it is hard to tell how far the official side subscribes to the view, frequently

expressed in the local press, that the United Kingdom is seeking to return to what is described as the

Foreign Office pro-Arab policy.”70

Toch, merkte Rundall op, waren deze functionarissen ongetwijfeld op de hoogte van de “facts of

life”, en bovendien werden ze ook voortdurend gewezen op de “wider interests” die de politieke

betrekkingen met Israël beïnvloedden.71

Bij Rundalls eerste ontmoeting met Ben-Gurion, op 11 juni 1957, zou hem duidelijk

worden dat de minister-president in eerste instantie het sentiment van de Israëlische pers deelde;

“[Ben-Gurion] said that the Foreign Office was pro-Arab. I said that I hoped nobody still believed in

this myth. Responsible officials had to be realistic, and Great Britain’s policy in the Middle East must

be realistic too.”72

65 Wright Foreign Office Minute, July 16, 1957, FO 371 (1533/7) 1.
66 Wright Foreign Office Minute, July 19, 1957, FO 371 (1533/9) 1.
67 Caccia to Foreign Office, July 22, 1957, FO 371 (1533/10) 2.
68 Board of Deputies of British Jews to Foreign Office, July 26, 1957, FO 371 (1533/11) 2.
69 Annual Review 1957, FO 371 (1013/58) 4.
70 Rundall to Rose, June 6, 1957, FO 371 (1052/13) 2.
71 Ibidem.
72 Rundall to Lloyd, June 11, 1957, FO 371 (1052/14) 1.
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Ben-Gurion borduurde echter voort op zijn premisse, en vroeg Rundall waarom Groot-

Brittannië terughoudend bleef in het leveren van wapens en het aanbieden van strategische

samenwerking. Rundall vermeldde dat het lastig was hem hierop een tevredenstellend antwoord

te verschaffen; ondanks dat Rundall Ben-Gurion verzekerde dat de Britse basishouding er een

van vriendschap was, en de komst van kernenergie een nog actievere vriendschap zou kunnen

opleveren, bleef het scepticisme van Ben-Gurion overeind.73 Toch had Rundall ook hier een

verklaring voor:

“A good deal of what he said can, I feel, be discounted by the personality of the man - he clearly loves

an argument - and by his desire to leave the impression on a new Ambassador that it was up to the

British Government to prove their friendship for Israel.”74

Ben-Gurions persoonlijkheid, en zijn praktijk nieuwe ambassadeurs met zijn boodschap te

overweldigen had dus zijn uitspraken wat kunnen verscherpen. Om Ben-Gurions ‘achterdocht’

kon Rundall echter niet heen, en hij zou deze ook terugvinden bij het hoofd van het Israëlische

ministerie van Buitenlandse Zaken, Walter Eytan.

Rundall beschreef Eytan, die hij eind juli sprak, als “less messianic than most” aangezien

die hem vertelde zich te hebben gerealiseerd dat de Britse regering “basically friendly” was

tegenover Israël. Hij wilde evenwel van Rundall weten of de Britse regering ervoor wilde waken

de politieke betrekkingen die Israël met Maleisië aan het opbouwen was niet te schaden. Israël

was namelijk bezig goede relaties op te bouwen in Azië en Afrika, en Eytan verdacht de Britse

regering ervan Maleisië, en wellicht ook Ghana te hebben gewaarschuwd voor Israël. Deze staten

waren beide zeer dichtbij formele onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, en Israël leerde hen

graag hoe zij snel industriële en landbouwtechnische vooruitgang konden boeken en

jeugdbewegingen konden opzetten.75 De suggestie dat Groot-Brittannië Israël hierbij zou

hinderen was voor Rundall niets minder dan “symptomatic of their suspicious attitude towards

us”.76 Rundall zag hoe Eytan, ondanks zijn uitgangspunt dat de Britse regering het in principe

niet slecht voor had met Israël, toch uitkwam bij ‘wilde’ verdenkingen.

Bij zijn ontmoeting met Elath, die op 6 november bij Rundall langs was gegaan in Tel

Aviv, vond Rundall een persoonlijke oriëntatie terug die hem kon behagen:

“Mr. Elath said that he had spent much of his leave in advocating, both publicly and privately to

officials, that there should be a more realistic approach by Israel to her relations with the United

Kingdom. He had tried to explain vital British interests which made it difficult for us to be forthcoming

towards Israel, and he had been urging people to accept the situation without making too much of a

73 Rundall to Lloyd, June 11, 1957, FO 371 (1052/14) 3.
74 Idem, pp. 3-4.
75 Manchester Guardian, Ghana Trade Mission in Israel, August 7, 1957, FO 371 (1052/19).
76 Rundall to Rose, July 27, 1957, FO 371 (1052/19).
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fuss about it. I said that I had read and listened to his speeches with appreciation and that I was sure

they had done good.”77

Elaths inzichten impliceerden dus dat het het beleid was van het Foreign Office om Israël bij elke

mogelijkheid daartoe te offeren, maar juist dat dit beleid altijd een belangenafweging zou zijn,

waarbij Israël het niet altijd van de andere belangen zou kunnen winnen. Terwijl Rundall Elath

hierom prees, bewees de Israëlische regering nogmaals dat zij de achterdocht niet kon laten

varen. In alle anticipatie op de NAVO-top die in december 1957 in Parijs zou worden gehouden,

ventileerde de regering het idee dat Groot-Brittannië mogelijkerwijs een vredesregeling voor het

Midden-Oosten via de NAVO zou willen treffen die substantiële territoriale concessies voor

Israël inhield. Hoewel volgens Rundall dit idee volkomen onterecht was, onderstreepte het eens

te meer het idee dat “In Israeli eyes, Soviet hostility is compounded by American stupidity and

British treachery.”78

Waar Rundall in zijn visie op de Britse positie in het Midden-Oosten aan voorbij ging,

was dat, een jaar na Suez, in de woorden van zijn eigen ambassadepersoneel, “security problems

had ceased to be local problems.”79 De Britse ‘belangenafweging’, die Rundall als hoeksteen van

het Britse Midden-Oostenbeleid voorstelde, reduceerde de noodzaak goede politieke

betrekkingen met Israël te voeren tot het uiten van een basale vriendschappelijkheid en de

toezegging achter haar voortbestaan te staan. Voor de rest bleef het Arabisch-Israëlisch conflict

in Britse ogen een lokaal probleem, ondergeschikt aan de belangen die Groot-Brittannië had

opgebouwd in de gehele regio bij diverse regimes. In het schaakspel dat Groot-Brittannië met

Nasser speelde was Israël slechts een weinig belangrijke pion. Terwijl de Sovjet-Unie een steeds

gewichiger rol in de regio begon op te eisen, evenals de Verenigde Staten dat deden met het

uitroepen van de Eisenhouwer doctrine, nam in Israël de wanhoop verder toe; het zoeken van

aansluiting bij het Westen was in 1957 volgens Rundall een belangrijk doel van het Israëlische

buitenlands beleid.80 De ‘achterdocht’ jegens Groot-Brittannië is grotendeels te verklaren vanuit

het Israëlische idee dat Groot-Brittannië zich niet bij Israël en de Verenigde Staten wilde

aansluiten en nog hoop koesterde een eigen koers te kunnen varen, inclusief een eventueel

rapprochement met Egypte81 of een ‘nieuw Alpha Plan’ dat in de NAVO zou worden voorgesteld.82

De Britse wil vooral eigen belangenafwegingen te maken zou in 1958 sterk afnemen, toen het

idee ontstond dat Israël een belangrijke troef was in het Oost-West conflict dat in het Midden-

Oosten werd uitgevochten. Het zou een significante verbetering van de Brits-Israëlische politieke

betrekkingen voor het eerst mogelijk maken.

77 Rundall to Rose, November 6, 1957, FO 371 (1052/31).
78 Annual Review 1957, FO 371 (1013/58) 4.
79 Chancery to Foreign Office, November 4, 1957, FO 371 (1095/8) 2.
80 Annual Review 1957, FO 371 (1013/58) 2.
81 Rundall to Lloyd, June 11, 1957, FO 371 (1052/14) 1.
82 Annual Review 1957, FO 371 (1013/58) 4.
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7.3 1958: van interventie naar Brits-Israëlische toenaderingen

Al in januari 1958 begon in het Foreign Office het idee te circuleren dat Israël wel eens een

cruciale rol kon gaan spelen in het verdedigen tegen een aanval van de Sovjet-Unie en het

hinderen van Egyptische en Syrische subversieve activiteiten in de regio. Bepaalde Foreign Office-

diplomaten droegen deze ideeën binnenskamers uit, en in een enkel Foreign Office memorandum

waren zij eveneens terug te vinden.83 Er was echter meer voor nodig om de gevestigde

beleidspraktijken in het Foreign Office te veranderen. Een belangrijk begin was de oprichting van

de Verenigde Arabische Republiek (VAR) op 1 februari door Nasser. De VAR verenigde Egypte

en Syrië in één staat onder het presidentschap van Nasser, wiens partij voortaan ook in Syrië de

enige was die bij wet werd toegestaan. Het leger, de politie en de rest van het Syrische

ambtenarenapparaat kwamen, effectief gezien, onder Egyptische controle.84 Voor koning

Hussein van Jordanië en koning Faisal II van Irak was de oprichting van de VAR aanleiding voor

het bijeenbrengen van hun staten in de Arabische Unie (AU) op 14 februari.85 Al snel ontstond

er een propagandaoorlog tussen de twee nieuwe staten, waarbij Nasser Hussein en Faisal II

typeerde als “collaborators of imperialism” en in de AU alle berichtgeving van Radio-Caïro en

Radio-Damascus zoveel mogelijk werd verstoord.86 In eigen land leek Hussein echter weinig

steun te kunnen vinden; zowel in het parlement van de AU als onder bevolking was felle

weerstand tegen de Hasjemitische koning en zijn bestuur. Al op 24 februari was er een

samenzwering aan het licht gekomen die het Jordaanse leger tegen Hussein op moest zetten.87

De spanningen in de regio brachten Sir William Hayter, hoofd van het Levant Department, op 28

maart tot de volgende beschouwing:

“we are getting into a very dangerous phase in the Middle East. Nasser is like a tightrope walker who

must go on or fall off. If he does go on, he is bound to bump into some major Western interests.”88

Een confrontatie met Nasser zat er volgens Hayter dus aan te komen; de vraag die bleef, was op

welke plaats dit het eerste zou gebeuren.

In april kwam de maatschappelijke onrust in Libanon tot een hoogtepunt na

herhaaldelijke pogingen van de christelijke president Camille Chamoun om zijn herverkiezing

mogelijk te maken via een grondwetswijziging. Er braken in het gehele land rellen uit; delen van

de moslimbevolking die sympathiseerden met Nasser en zijn ideeën werden in toenemende mate

83 D. Tal, ‘Seizing Opportunities: Israel and the 1958 Crisis in the Middle East,’ Middle Eastern Studies
37(2001): 142-158, 150.
84 J. Jankowski, Nasser's Egypt, Arab Nationalism, and the United Arab Republic (Boulder: Lynne Rienner
Publishers: 2001) 175.
85 L. Tal, ‘Britain and the Jordan crisis of 1958,’ Middle Eastern Studies 31(1995): 39-57, pp. 41-42.
86 Idem, 42.
87 Ibidem.
88 Hayter to Caccia, March 28, 1958, FO 371 (1194/2).
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onrustig en keurden Chamouns openlijk pro-westerse beleid af.89 Bevreesd voor een mogelijke

val van Chamoun, vroeg de Israëlische regering de Verenigde Staten in Libanon in te grijpen om

de komst van een Libanees regime dat zich eventueel bij de VAR zou aansluiten te voorkomen.90

Amerikaans handelen bleef uit, en de rust keerde weer enigszins terug in Libanon. Ook de Britse

regering en het Foreign Office hadden nog niet de stap gezet naar een interventiebeleid. In het

Brits-Israëlische diplomatieke verkeer bleven ‘oude’ kwesties de boventoon voeren; in een

ontmoeting op 2 mei tussen Lloyd en Elath kwam de ‘Guildhallvraag’ weer naar boven. De

Guildhall-speech van Eden, waarin Eden zoals we al zagen het opdelingsplan van de Verenigde

Naties van 1947 weer in de Arabisch-Israëlische onderhandelingen wilde betrekken, was blijven

hangen in het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Israëlische pers; Elath vroeg

zich af wanneer Groot-Brittannië expliciet afstand zou nemen van het in de speech

geformuleerde beleid.91 In zijn brief aan het Foreign Office van 17 maart had Rundall al opgemerkt

dat een dergelijke “public burial” van de speech de enige mogelijkheid was om de Israëlische

“Guildhallitis” te genezen.92 Zo ver wilde Selwyn Lloyd echter niet gaan. Ook de kwestie-

Jeruzalem zorgde voor Brits-Israëlische onenigheid, toen duidelijk werd dat er geen Britse

delegatie aanwezig zou zijn bij de onafhankelijkheidsparade aldaar.93 Deze problemen verdwenen

al snel naar de achtergrond toen op 14 juli een coup in Irak plaatsvond. Deze gebeurtenis was

voorlopig de kroon op de pro-Nasseristische en anti-westerse opstanden, en maakte van Israël,

in Rundalls woorden, een “island of comparative tranquility in a surrounding sea of Arab

troubles.”94

De coup werd geleid door een groep Iraakse legerofficieren; zij namen de macht over in

Bagdad, brachten as-Said, Faisal II en zijn familie om en zochten aansluiting bij de VAR.95 Het

succes van de Iraakse couppoging choqueerde alle regimes in de regio die zich tegen Nasser

probeerden te verweren: terwijl de sjah van Iran Nasser van de coup beschuldigde, stelde de

Saudische koning Saud interventie van de staten van het Bagdad Pact voor.96 Het meest

verontrust, echter, waren Chamoun en Hussein, die al eerder een machtsovername in eigen land

hadden gevreesd, en met hun Macmillan. Uiterst bezorgd over de toekomst van de Britse positie

in het Midden-Oosten nu as-Said was afgezet en hetzelfde met Hussein dreigde te gebeuren,

belde Macmillan Eisenhouwer op de dag van de coup. Hij benadrukte dat het ‘alles of niets’ was:

“we shall be driven to take the thing as a whole (..) it looks like a showdown”.97 Macmillan vond

het van het grootste belang Eisenhouwer mee te krijgen in het geval van interventie, of deze nu

89 H. Brands, ‘Decisions on American Armed Intervention: Lebanon, Dominican Republic,’ Political Science
Quarterly 102(1988): 607-624, 609.
90 Tal, ‘Seizing Opportunities: Israel and the 1958 Crisis in the Middle East,’ 143.
91 Lloyd to Rundall, May 2, 1958, FO 371 (1051/5) 1.
92 Rundall to Hadow, March 17, 1958, FO 371 (1051/4).
93 Annual Review 1958, FO 371 (1013/59) 1.
94 Ibidem.
95 Little, ‘The Making of a Special Relationship: The United States and Israel, 1957-68,’ 565.
96 Brands, ‘Decisions on American Armed Intervention: Lebanon, Dominican Republic,’ 612.
97 Eisenhower—Macmillan, phone conversation, July 14, 1958, PREM (1/2387).
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in Irak, Jordanië of Libanon zou plaatsvinden. Een ‘Suez-scenario’ was uiterst onwenselijk

geworden; het Westen moest in eendracht haar belangen in de regio veiligstellen.98 De volgende

dag landden de eerste Amerikaanse militairen in Beirut, deel van een macht van veertienduizend

militairen die door Eisenhouwer werd gestuurd. De Eisenhouwer-doctrine vond zijn eerste

praktische toepassing. Deze daad diende echter wel te worden gelegitimeerd tegenover de

internationale gemeenschap. In acht nemende het formele verzoek van de Libanese regering op

14 juli viel de Amerikaanse interventie internationaal-rechtelijk binnen de norm, was het

argument van de Amerikaanse regering.99 Koning Hussein deed op 16 juli een formeel verzoek

tot het zenden van Britse en Amerikaanse troepen nadat hij informatie over een couppoging die

op 17 juli plaats zou vinden had ontvangen. Macmillan zag hierin reden dezelfde dag nog tot

interventie over te gaan.100 Na instemming van het kabinet, vlogen de eerste paratroeper-

eenheden in de ochtend van 17 juli richting Amman. Op dit punt kwam Israël binnen in de zich

ontvouwende interventiesituatie.

De Britse vliegtuigen die op Amman vlogen, vlogen vanaf Cyprus, en kruisten onderweg

het Israëlische luchtruim. Deze praktische handeling was evenwel politiek gemotiveerd;

alternatieve routes zouden over Syrië, Irak of Saudi-Arabië gaan.101 Deze staten stonden onder

invloed van Nasser (in het geval van Syrië en Irak), of dit dreigde te gebeuren (in het geval van

Saudi-Arabië). In het geval van Israël was dit uitgesloten, en op zijn medewerking werd impliciet

gerekend toen de operatie in alle haast van start ging. Nadat de eerste Britse vliegtuigen door

Israëlisch afweergeschut waren beschoten, vroeg Macmillan toestemming voor het gebruik van

het Israëlisch luchtruim.102 Deze werd door Ben-Gurion verstrekt in de middag van 17 juli, nadat

hij zich ervan had verzekerd dat de Verenigde Staten het Britse initiatief steunden; het

belangrijkste deel van het Westen stond hiermee achter de operatie.103 De volgende dag, echter,

verbood Ben-Gurion de vluchten weer, om ze op 20 juli weer toe te staan en 1 augustus weer te

verbieden. De overwegingen van Ben-Gurion hierbij waren van verschillende aard, waarvan de

dreiging die van de Sovjet-Unie uitging er één was. Maar ook sprak Ben-Gurion uit dat Groot-

Brittannië Israël niet als een bezet land mocht beschouwen waarover elke vlucht geoorloofd was;

het diende het als een gelijke te zien.104 Zonder te suggereren dat Ben-Gurion louter politieke

munt uit de situatie wilde slaan, is vast te stellen dat in deze motivatie een idee terug te vinden is

dat deze heeft aangegrepen om een aanzienlijke verandering van de politieke betrekkingen met

Groot-Brittannië voor te stellen. Dit idee hield in dat Groot-Brittannië Israël diende te

benaderen als een belangrijke, actieve bondgenoot in een sinds de Suez-crisis woekerende strijd

98 N. Ashton, ‘A Microcosm of Decline: British Loss of Nerve and Military Intervention in Jordan and Kuwait,
1958 and 1961,’ The Historical Journal 40(1997): 1069-1083, 1070.
99 P. Potter, ‘Legal Aspects of the Beirut Landing,’ The American Journal of International Law 52(1958): 727-
730, 728.
100 Ashton, ‘A Microcosm of Decline,’ 1074.
101 Tal, ‘Britain and the Jordan crisis of 1958,’ 44.
102 Ashton, ‘A Microcosm of Decline,’ 1079.
103 Tal, ‘Britain and the Jordan crisis of 1958,’ 45.
104 Tal, ‘Seizing Opportunities: Israel and the 1958 Crisis in the Middle East,’ 146.
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en blokvorming met aan de ene kant Nasser/Sovjetgezinde en aan de andere kant anti-

Nasseristische/westerse elementen. Dit idee kwam terug in de ontmoeting tussen Ben-Gurion en

Rundall op 18 juli, waarin de minister-president een nieuwe Brits-Israëlische samenwerking

voorstelde.

Rundall vatte diens voorstel samen als een poging om met Groot-Brittannië in een

verband te treden dat leek op de Frans-Israëlische samenwerking.105 De Britse regering diende in

te zien dat Israël haar “moral equal” was, en dat op basis daarvan politieke betrekkingen dienden

te worden opgebouwd:

“He [Ben-Gurion] wanted to impress upon the highest quarters in Her Majesty’s Government that our

stand-off policy towards Israel must change. At present Anglo-Israel relations did not exist. If they did

why could not Israel get arms or tanks? It was for example humiliating that we should ask to over-fly

Israel at such short notice”.106

In zijn analyse van het gesprek met Ben-Gurion, stelde Rundall dat deze het juiste moment had

gekozen om een aantal zaken te realiseren: Westerse strategische samenwerking, gegarandeerde

grenzen en wapenleveranties. Rundall schreef dat men Ben-Gurion dit opportunisme moest

vergeven: “It would nevertheless be a mistake in my view to dismiss his proposal as mere

blackmail”.107 Daarnaast was Ben-Gurions verzoek consistent met zijn eerdere beleidslijn die

Israël voorstelde als enige stabiele, vertrouwenswaardige anticommunistische staat in het

Midden-Oosten.108 Nu was het moment gekomen om zich bereidwillig te tonen ten opzichte van

Ben-Gurions voorstel, ook al zou het een “reverse of our previous policy” betekenen.109 Een

reactie kwam op 20 juli. Het Foreign Office verzond een bericht aan de ambassadeur in

Washington, evenals aan het Britse kabinet en Rundall zelf. De Israëlische ambassadeur in

Washington, Abba Eban, had Dulles reeds een voorstel gedaan van dezelfde strekking als dat van

Ben-Gurion.110 Het Foreign Office stelde het volgende:

“Our preliminary reaction is that we must avoid giving a discouraging reply. Much will of course

depend on our future relations with Iraq, but we doubt whether we can in future maintain our ‘stand-off

policy towards Israel’ merely to please the Iraqis.”111

De weg leek geopend richting een verandering van de beleidstradities in het Foreign Office.

Ook bij Macmillan en Lloyd kon een lange termijn-concept van nauwe samenwerking

met Israël gaan postvatten. Op 21 juli richtte Macmillan een telegram aan Ben-Gurion, waarin hij

105 Rundall to Foreign Office, July 19, 1958, FO 371 (1051/12) 1.
106 Idem, 2.
107 Idem, 4.
108 Ibidem.
109 Idem, 5.
110 Tal, ‘Seizing Opportunities: Israel and the 1958 Crisis in the Middle East,’ 145.
111 Foreign Office to Caccia, July 20, 1958, FO 371 (1051/12) 6.
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vermeldde te hopen op “the beginning of a new fruitful stage in our relations”.112 Diezelfde dag

ontmoette Lloyd Elath. In zijn verslag schreef Lloyd dat hij niet wilde praten over

overvliegrechten; die kwestie konden worden uitgesteld tot nader orde. Zijn prioriteit lag in het

gesprek over de toekomst van het Midden-Oosten, en de manier waarop Groot-Brittannië en

Israël deze zouden kunnen verbeteren.113 Elath bleek al snel verheugd over de “new spirit of

consultation and co-operation” die Lloyd bij dit onderwerp tot uiting bracht.114 Volgens Elath

was met het toelaten van de eerste Britse vluchten Israël de Rubicon overgestoken; zijn lot lag nu

in de handen van het Westen. De beste handreiking die op dat moment kon worden gedaan, was

resumptie van de wapenleveranties die met de Suez-crisis waren opgeschort. En hoewel Lloyd

zijn collega’s uit het kabinet nog niet had geconsulteerd, liet hij Elath weten hier positief

tegenover te staan. Al met al was de nieuwe houding die uit Lloyds optreden sprak voor Elath

buitengewoon welkom:

“Mr. Elath left saying that this interview had made it worth his eight years in London. He had never

given up hope and he saw bright prospects for the future.”115

In zijn commentaar op de brief van Macmillan en het gesprek tussen Lloyd en Elath schreef

Rundall dat hij er zeker van was dat “partnership is a fruitful field to follow up.”116 Een volgende

stap die Rundall suggereerde was om Meir uit te nodigen in Londen. Binnen enkele dagen ging

Lloyd hiertoe over; een beslissing die door Rundall achteraf als een “turning point” is

beschreven, en ook als zodanig door onderzoeker David Tal wordt gezien.117 Voordat de

ontmoeting tussen Lloyd en Meir plaats zou vinden, op 11 augustus, zou Rundall nog een

bijdrage leveren aan Lloyds analyse van de toenaderingen van Ben-Gurions regering en zijn

formulering van een antwoord daarop.

In zijn bericht aan Lloyd van 28 juli stelde Rundall dat Israël “extremely suspicious” zou

blijven over het Britse handelen totdat het er zeker van kon zijn dat Groot-Brittannië zich voor

de lange termijn op samenwerking wilde toeleggen.118 Wapenleveranties waren hier een teken

van, maar volgens Rundall zouden deze de Israëlische achterdocht niet volledig kunnen

uitwissen; voor samenwerking was meer nodig. Een veel sterker signaal zou het publiekelijk

afstand doen van de Guildhall speech zijn: de Israëlische regering zou zelfs een verklaring van

Groot-Brittannië daartoe in de Verenigde Naties kunnen verlangen. Verder zou Britse inzet voor

Israëlische aansluiting bij de NAVO of zijn deelname in een nieuw veiligheidspact met Turkije,

Iran, Ethiopië en Sudan worden verwelkomd, evenals hulp bij de economische bescherming van

112 Foreign Office to Rundall, July 21, 1958, PREM (11/2377).
113 Lloyd to Rundall, July 23, 1958, FO 371 (1051/13) 1.
114 Idem, 2.
115 Ibidem.
116 Rundall to Foreign Office, July 22, 1958, FO 371 (1051/13).
117 Annual Review 1958, FO 371 (1013/59) 4; Tal, ‘Seizing Opportunities,’ 150.
118 Rundall to Lloyd, July 28, 1958, FO 371 (1051/18) 1.
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Israël tegen de voorgestelde Europese interne markt. 119 Rundall schatte in dat het werken aan

samenwerking in de aangegeven richting voor beide partners voordeel kon opleveren; bovendien

zou het kunnen voorkomen dat Israël in wanhoop de West Bank zou annexeren. Niettemin

verwachtte Rundall moeizame besprekingen: “From a year’s experience of dealing with them I

would expect the Israëlis to be extemely trying partners”.120 De ontmoeting tussen Lloyd en Meir

bewees echter al snel dat enkele gebaren het wederzijds vertrouwen tot ongekende hoogte

konden doen stijgen. Lloyds geruststelling dat ‘Guildhall’ onbelangrijk was, en dat Groot-

Brittannië zich niet inzette voor verandering van de Israëlische grenzen, was voor Ben-Gurion

een belangrijk teken dat er nieuwe fase was aangebroken in de Brits-Israëlische politieke

betrekkingen.121 Ook Lloyds besluit, met de steun van het Foreign Office, onderzeeërs aan Israël te

verkopen, werd bijzonder gewaardeerd. Tenslotte was Lloyds instemming met Meirs analyse van

Nassers expansionistische verlangens een teken van convergerende visies op het Midden-

Oosten.122

Toen het regime van Hussein, tegen alle verwachtingen in, overeind bleef, en de Britse

troepen zich op 2 november volledig hadden teruggetrokken,123 konden de Britse en Israëlische

diplomaten en politici even op adem komen. Hoewel de toekomst van Jordanië nog onzeker

was, was de interventie, die Macmillan later typeerde als de moeilijkste beslissing die hij ooit had

moeten nemen,124 goed verlopen. Macmillan had nu de tijd en politieke wil om een diner ter ere

van Elath, georganiseerd door de Board of Deputies of British Jews, bij te wonen. In het verslag

daarover in de Jewish Observer, dat in het Foreign Office werd verspreid, zijn belangrijke uitspraken te

vinden, zowel over Macmillans persoonlijke indruk van Elath, als van de Brits-Israëlische

politieke betrekkingen in het algemeen. Na zijn felicitaties met Israëls tiende verjaardag,

beschreef Macmillan de historische kentering van de interstatelijke betrekkingen:

“I am sure that there is now a much better understanding between us and a better perception of one

another’s point of view than at any time since the establishment of the State of Israel. In this happy

development you, Mr. Ambassador, have played a most valuable part -- always calm and always

constructive.”125

De door Macmillan gewaardeerde persoonlijke eigenschappen van Elath zijn niet willekeurig

gekozen: het zijn eigenschappen die Macmillan zelf trachtte uit te stralen, en eveneens

eigenschappen die Rundall zeer kon waarderen. In Macmillans dagboeken is te lezen hoe hij zijn

angst probeerde te verbergen en kalmte uit te stralen op verschillende momenten tijdens de

119 Rundall to Lloyd, July 28, 1958, FO 371 (1051/18) 2.
120 Idem, 3.
121 Tal, ‘Seizing Opportunities: Israel and the 1958 Crisis in the Middle East,’ 151.
122 Ibidem
123 Tal, ‘Britain and the Jordan crisis of 1958,’ 50.
124 Ashton, ‘A Microcosm of Decline,’ 1070.
125 Jewish Observer, Macmillan toasts Elath, November 7, 1958, FO 371 (10710/2) 2.
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Jordanië-interventie, evenals in latere politieke avonturen.126 In het geval van Rundall is in de

eerder genoemde verslagen van zijn ontmoetingen met Elath en Eytan teruggekomen hoezeer hij

het constructieve ‘realisme’ van Elath en de weinig zelotische kalmte van Eytan waardeerde.127

Zij hadden minder last van de “emotional overtones” die de Israëli’s als politici en personen vaak

zo lastig in de omgang maakten.128  Ook in de verslagen en berichten van Nicholls en zelfs Helm

is terug te vinden hoe weinig de Britse diplomaten het op luide toon doordrammen en

aandringen door Israëli’s waardeerden. Het is dus niet vreemd om te spreken van een sociale

praktijk op het niveau van de Britse staat die kalmte en constructief handelen vooropstelde; op

die manier wilde de regering en het Foreign Office diplomatie bedrijven.129

Na bovengenoemde uitspraak noemde Macmillan het bezoek van Meir aan Londen een

belangrijke stap in het uit de weg ruimen van oude misverstanden en achterdocht.130 Hiermee

herhaalde Macmillan de termen van het recept dat de Israëlische regering had voorgesteld en

Rundall had overgenomen: het wegnemen van Israëlische achterdocht met het verwerpen van de

Guildhall speech. Nadat Elath ook nog schriftelijk door Churchill was gefeliciteerd, kon hij zijn

reactie geven:

“I hope he will not mind me saying here that he had a very important personal share in the recent

developments which have brought our two countries closer together.”131

Elaths waardering voor Macmillans persoonlijke rol dient vooraleerst als compliment gezien te

worden. Als hoofd van het Britse kabinet was Macmillan vanzelfsprekend invloedrijk. Dat Elath

de eerste Israëlische ambassadeur was waarop een Britse minister-president een toast uitbracht, is

eerder veelzeggend: naast hun warme persoonlijke band, was er een warme politieke band

ontstaan. Deze was zo warm, dat er in de laatste weken van 1958 discussie in het Foreign Office

ontstond over de vraag of Groot-Brittannië niet uit de pas van de Verenigde Staten begon te

lopen.

Op 26 november reageerde Rundall op de berichten die de ambassade in Washington en

het Foreign Office uitwisselden naar aanleiding van gesprekken met Dulles waarin hij te kennen had

gegeven Israël te zien als een “millstone round our necks”.132 Het verkleinen van het nieuwe

enthousiasme in het Foreign Office voor Israël, om daarmee het contrast met Dulles’ opvattingen

te beperken vond Rundall niet nodig:

126 Ashton, ‘A Microcosm of Decline,’ 1078.
127 Zie pagina 110.
128 Rundall to Stevens, November 26, 1958, FO 371 (10710/4) 2.
129 In hoeverre deze norm ook tot de internationale gemeenschap was doorgedrongen is een onderwerp voor
verder onderzoek.
130 Jewish Observer, Macmillan toasts Elath, November 7, 1958, FO 371 (10710/2) 2.
131 Ibidem.
132 A. Shlaim, ‘Israel, the Great Powers, and the Middle East Crisis of 1958,’ Journal of Imperial and
Commonwealth History 27(1999): 177-192, 191.
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“I do not think that it is necessarily axiomatic, as Mr. Dulles appears to suppose, that Western

involvement with Israel is a wholly negative factor in the pursuit of Western interests.”133

Rundall droeg hiervoor meerdere argumenten aan. Israël legde zich toe op het indammen van de

invloed van Nasser en de Sovjet-Unie in de regio. Daarnaast had Israël belang bij het handhaven

van de status-quo in Jordanië. Tenslotte konden de banden die Israël opbouwde met regimes in

Afrika en Azië in de toekomst helpen hen in het westerse kamp te krijgen.134 Hoe dienden de

politieke betrekkingen met Israël dan te worden voortgezet? Het behouden van invloed in Israël

was volgens Rundall het belangrijkste; daar had hij al voor gepleit bij zijn installatie, toen de

betrekkingen met Israël nog “very chilly” waren. Een terugkeer naar de “old frigid relations” was

dus uitgesloten. Een middenweg tussen de “passionele” Franse opstelling en de Amerikaanse

“regenteske” opstelling was voor Rundall een veel beter idee. En in principe voldeed het Foreign

Office-beleid daaraan.135 Om dit voort te kunnen zetten, en het Israëlische vertrouwen te

behouden, was het volgens Rundall nodig “that cooperation should be seen to be going on, even

if it is only in quite unimportant fields.”136 Rundall opperde verschillende ideeën: Israël kon

worden geholpen met het organiseren van zijn bureaucratie, die immers toch nog veel weg had

van die van het mandaat; er konden werkgroepen worden gestuurd om innovatie te stimuleren

en de Israëlische katoenteelt kon worden gefinancierd. Door deze ‘kleine’ dingen te doen konden

de ‘grote’ zaken makkelijker worden geweigerd. Want, merkte Rundall, men diende in te zien dat

“the present honeymoon will not last forever.”137

Het debat in het Foreign Office eindigde met een bijdrage van Lord Hood, de functionaris

binnen de Britse ambassade in Washington die de discussie begonnen was. Volgens Hood was

op 10 december, het moment van schrijven, het gevaar voor Brits-Amerikaanse onenigheid over

het beleid ten opzichte van Israël geweken. Groot-Brittannië had eigenlijk niet veel meer dan een

‘achterstand’ ten opzichte van het Amerikaanse beleid ingehaald. Het verschil zat echter in de

manier waarop het Foreign Office en het State Department de politieke betrekkingen met Israël

onderhielden:

“I believe that there has probably been in reality a much greater genuine cordiality in relations between

Elath and the Foreign Office than between Eban and the State Department. It should not be forgotten

that a pro-Israeli policy was something forced by President Truman on an unwilling State

Department.”138

133 Rundall to Stevens, November 26, 1958, FO 371 (10710/4) 1.
134 Idem, 2.
135 Idem, 1.
136 Rundall to Stevens, November 26, 1958, FO 371 (10710/4) 3.
137 Ibidem.
138 Hood to Stevens, December 10, 1958, FO 371 (10710/6) 1.
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Eban werd door velen in het State Department als een wijsneus gezien, en door sommigen als ‘te

Brits’.139 Het waren dus deze persoonlijkheidsfactoren, evenals ‘oude’ beleidstradities binnen het

State Department die volgens Hood het verschil in Brits en Amerikaans enthousiasme voor Israël

verklaarden. Omdat Groot-Brittannië echter ‘van ver moest komen,’ kwam zijn beleid

inhoudelijk nagenoeg overeen met dat van de Verenigde Staten. Het Britse Foreign Office-beleid

kon aldus worden voortgezet, zoals Rundall had voorgesteld; het gedeeltelijk terugdraaien

daarvan, zoals door de Britse ambassadeur was Libanon werd geopperd,140 was van de baan.

Bij zijn terugblik op 1959 was de nieuwe Britse ambassadeur in Israël, Sir Patrick

Frederick Hancock, Rundall erkentelijk voor zijn observatie van de “very marked improvement”

in de Brits-Israëlische politieke betrekkingen in 1958; deze situatie had zich in 1959

geconsolideerd.141 De vraag is nu hoe Rundall, over het geheel genomen, zich verhield tot de

veranderingen die hij meemaakte in de praktijk van het diplomatieke verkeer waarin hij zich

bevond. Te concluderen is dat Rundall nooit duidelijk tegen de stroom in heeft gehandeld. Op

het moment dat de Brits-Israëlische politieke betrekkingen in 1957 door verschillende zaken

werden gefrustreerd bleef Rundall erbij dat Groot-Brittannië in veel gevallen niet anders kon dan

handelen zoals het deed omdat dit nu eenmaal zo door de “true facts of our [the British]

position” werd gedicteerd. Op het moment dat er vooruitgang was te merken in 1958 vond

Rundall eveneens dat dit prima te rijmen was met de Britse belangen in het Midden-Oosten. De

Iraakse revolutie had het juiste moment gebracht om gevoelig te zijn voor de Israëlische eisen.

Hierin ging Rundall mee met de meerderheid in het Foreign Office. Dit betekende echter niet dat

hij alle opinievorming in het Foreign Office afwachtte; Rundall was er vaak vroeg bij om een

bepaalde handelswijze te bekrachtigen. Zo ging Rundall vrijwel direct in op de toenaderingen van

Ben-Gurion van 18 juli, was hij een van de eersten om een ontmoeting tussen de ministers van

Buitenlandse Zaken voor te stellen, en had hij het idee van het begraven van de Guildhall-speech

al snel geopperd.

Op het moment dat het de Brits-Israëlische politieke betrekkingen nog niet voor de wind

ging, in 1957, werd het handelen van Rundall vooral geleid door het idee dat ‘kleine’ geschillen

geen overmatige schade mochten aanrichten. In de gevallen van de beperkte

exportkredietgaranties, de doorvaart naar Eilat en het vertrek van de Britse oliebedrijven, vond

Rundall de belangen niet groot genoeg om het tot grote politieke verontwaardiging in Israël te

laten komen. Door de voornoemde problemen niet op de spits te drijven kon worden

voorkomen dat de Israëlische pers en politiek Groot-Brittannië definitief de rug toe zouden

keren. Rundall zag hoezeer geschillen die in het Foreign Office vaak als economisch werden gezien,

in Israël vooral politiek werden opgevat. Dit verschil kon blijven bestaan, zolang er geen grote rel

in Israël over zou ontstaan; pragmatisch handelen zou dit kunnen voorkomen. Toen de Brits-

139 Hood to Stevens, December 10, 1958, FO 371 (10710/6) 2.
140 Crosthwaite to Stevens, November 29, 1958, FO 371 (10710/5) 1.
141 Annual Review 1959, FO 371 (1011/1) 6.
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Israëlische politieke betrekkingen in 1958 verbeterden, ontstond bij Rundall een nieuw

pragmatisch idee over hoe deze konden worden geborgd; door op ‘kleine’ punten in te leveren,

kon ‘totale’ Britse overgave worden voorkomen. Nu de Israëlische achterdocht was getemperd

na de ontmoeting tussen Lloyd en Meir en in de pers duidelijk was geworden dat Groot-

Brittannië Israël niet in beginsel slecht was gezind, 142 konden kleine tegemoetkomingen de

politieke betrekkingen sterk houden, totdat mogelijkerwijs een “major conflict of interest” een

nieuwe vertrouwensbreuk in zou luiden.143

142 Annual Review 1958, FO 371 (1013/59) 4.
143 Idem, 5.
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8. Conclusie

Afgaande op de voorgaande analyse zijn enkele conclusies gerechtvaardigd. Zij geven

duidelijkheid over de historische inbedding van de eerste tien jaar van Brits-Israëlische

betrekkingen na de oprichting van de nieuwe staat Israël (1948-1958); de manier waarop de Brits-

joodse historie doorwerkte in de Brits-Israëlische realiteit. Ook wordt duidelijk welke

diplomatieke dynamiek de Brits-Israëlische politieke betrekkingen bewoog als ook de manier

waarop bureaucratieën en individuele ambassadeurs het Britse buitenlands beleid beïnvloedden.

Door elke ambassadeur als een unieke actor op het wereldtoneel te zien, en zijn handelen en

normatieve oriëntatie in verhouding tot de problemen van zijn tijd te plaatsen, kan het verschil

dat hij maakte worden getaxeerd. Dit zal, in het geval van de vier Britse ambassadeurs,

belangrijke nieuw inzichten opleveren in de rol van een selecte groep diplomaten die op een

historisch significante tijd en plaats in het hart van de politieke betrekkingen opereerden.

De geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groot-Brittannië in de negentiende eeuw

maakt duidelijk dat de Britse staat al snel een uitnodigend institutioneel kader bood voor haar

emancipatie. Dit gaf deze gemeenschap de kans ook het lot van joden in de rest van de wereld bij

de Britse regering aan te kaarten. Hoewel een wantrouwen jegens de ‘dubbele agenda’ van

figuur 2.
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figuren als Disraeli duidelijk maakte dat de ‘loyaliteitskwestie’ om de nodige voorzichtigheid

vroeg, was Londen het eerste adres voor het pleidooi van de Britse joden, en de Europese joden

in het algemeen. De roep om een joods nationaal tehuis in Palestina kon in Groot-Brittannië

verworden van een in beperkte kring gedragen christelijk ideaal tot een door joods-zionistische

massaverenigingen behartigd belang. De petitie die Rothschild in 1891 aan Salisbury aanbood

bereikte de sultan, ondanks het feit dat beide voornoemde heren geen noemenswaardige

voorstanders van een joods nationaal tehuis in Palestina waren. Terwijl de sultan bleef weigeren,

en de pogroms in Oost-Europa stromen vluchtelingen bleven genereren, was het wachten op een

nieuwe kans de joodse vestigingsdroom te verwezenlijken. De Eerste Wereldoorlog bracht deze.

Met de opdeling van het Ottomaanse rijk onder de overwinnaars in het vooruitzicht, kwamen

verschillende Britse bewindslieden tot het idee dat de belangen van het Britse rijk konden rijmen

met de vestiging van een joods nationaal tehuis. De joden in Palestina konden onder meer een

buffer vormen tussen Syrië en Egypte, en het Suez-kanaal veilig stellen. De joden in Groot-

Brittannië waren de eersten die het goede nieuws te horen kregen; de Balfour-declaratie van 1917

stelde joodse bloei in Palestina onder Britse hoede in het vooruitzicht.

Het Britse bestuur van Palestina tot aan 1939 was voor de joodse gemeenschap in het

algemeen positief. Het behandelen van Palestina als kolonie was in principe welkom: de manier

waarop de Britse maatschappij door wetten was ingericht had de joden aldaar goed gediend, en

met het overplaatsen van het Britse ‘model’ naar Palestina werd ook daar joodse welvaart

mogelijk. De ‘koloniale’ inslag begon echter problemen op te leveren zodra door veranderende

omstandigheden de Britse regering en het Foreign Office de joden in Palestina tot ‘ergernis’ gingen

bestempelen. De Arabische Opstand en de komst van de Tweede Wereldoorlog deden een aantal

beleidstradities in het Foreign Office ontstaan die na de Israëlische onafhankelijkheid zouden

doorwerken. Zo ontstond het inzicht dat het te vriend houden van de Arabische staten de sleutel

was tot blijvende Britse invloed in de regio en een verzekering voor een constante olietoevoer.

Dit was een belangrijke aanleiding voor het beperken van de joodse ambities in Palestina met het

MacDonald Whitepaper van 1939. De ‘koloniale’ benadering was omgeslagen in een negatief

gegeven; later zou het benaderen van Israël en het Midden-Oosten op deze wijze maar zelden tot

een belangenharmonie leiden; het zorgde voor argwaan bij Ben-Gurion, die zelfs aan de

vooravond van de Suez-interventie twijfelde of de Britse regering Israël niet wilde ‘gebruiken’.

Sir Knox Helm, die als enige ambassadeur in de besproken periode eerder geruime

kennis en ervaring over het Midden-Oosten had opgedaan, droeg het ‘oude zeer’ van een aan

chaos ten onder gegaan mandaat bij zich toen hij na de late Britse de facto erkenning van Israël

zijn functie opnam. Helm maakte echter een ommezwaai van een overtuigd pessimist, die ‘de

joden’ als ongeschikt zag voor het bestuur van een staat naar een verdediger van Israëls

bestaansrecht. Helms actieve optreden maakte dat het eerste paar oren en ogen dat Groot-

Brittannië met een diplomatieke missie naar Israël stuurde opeens verassende berichten
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terugzond die met enige regelmaat ingingen tegen de gevestigde meningen in het Foreign Office.

Helm vond het onderhandse Britse overleg met Abdullah niet stroken met zijn idee van

diplomatieke integriteit. Zijn commentaar legde in het Foreign Office pijnlijke gebreken bloot; het

had toegelaten dat de ‘gevestigde namen’ binnen het Britse diplomatieke corps de zo belangrijke

Jordaans-Israëlische onderhandelingen frustreerden. Nieuwe gezichten, zoals Sir Thomas Rapp,

konden hier verandering in brengen, zij het op een bescheiden tempo.

De eerste indruk die Sir Francis Evans van Israël kreeg was, net als bij de andere

ambassadeurs, in belangrijke mate bepalend voor de visie die hij uitzette. Evans was nauwelijks

bekend met de regio, en kon daarom een frisse blik op de zaken werpen. Al snel raakte hij

overtuigd van het westerse karakter van Israël, en wierp hij zich op als verdediger van deze

eigenschap op deze plaats. Hij deed dit echter minder actief dan Helm, aangezien volgens Evans

een hard betoog tot meer conflict zou leiden. De Israëlische beschaving zou vooraleerst bij vrede

gedijen; het morele belang van vrede en democratie ging vóór de dringende behoefte van Israël

en de Arabische staten aan wapens en strategisch overwicht. Voorstellen van Evans om in

conflictsituaties zoals die op de Jordaans-Israëlische grens beide partijen even hard te berispen

paste niet altijd in de logica van het Foreign Office. Het Foreign Office kon echter niet voorkomen dat

Evans in zijn gesprekken met Israëlische diplomaten en politici zijn boodschap van de scherpe

kantjes ontdeed. Evans’ matigende opstelling maken van hem een weinig opvallende diplomaat;

niettemin heeft hij in zijn relatief lange verblijf in Israël de kans gehad om opkomende

verschijnselen, zoals de grensincidenten, als eerste te beoordelen en in zijn visie in te passen.

Sir John Nicholls kon zich als voormalig Assistant Under-Secretary of State inzake het

Midden-Oosten beroepen op enige kennis en achtergrond. Tijd om de Israëlische ‘volksgeest’ te

bestuderen had hij echter nog niet gehad. De karakterschets die hij opstelde maakte volgens

Nicholls een bepaalde handelswijze noodzakelijk. Nicholls concludeerde dat een zekere

Israëlische zelfingenomenheid het ondoenlijk maakte Israël dwingend te vragen

vergeldingsaanvallen te stoppen of mee te gaan met het Alpha Plan. Om de verlangens van de

regering en het Foreign Office zo efficiënt mogelijk in resultaten om te zetten, was het volgens

Nicholls nodig Israël niet te ver te pushen; juist door beloningen in het vooruitzicht te stellen kon

hij worden overgehaald het wenselijke te doen. Om de Britse macht in de regio te bewaren kon

elke kans worden aangegrepen; niet overal diende de morele meetlat van het Foreign Office naast te

worden gelegd. Het is de vraag of Nicholls’ pleidooi voor het berispen van Nasser en het steunen

van Sharett met wapens en strategische toezeggingen de Suez-crisis zou hebben kunnen

voorkomen. Het was in ieder geval een manier van denken die zijn tijd vooruit was: een meer

‘realistische’ benadering werd tijdens de dienst van Sir Francis Rundall gemeengoed.

De ontwikkelingen in de nasleep van de Suez-crisis zouden een ongekende verbetering

van de Brits-Israëlische politieke betrekkingen mogelijk maken. Rundall begaf zich in dit proces

als een pragmaticus: hij maakte het beste van het Britse beleid zolang dit nog op weerstand
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stuitte in Israël. Hiervoor ging hij op zoek naar gelijkgestemde Israëlische diplomaten die ook

inzagen dat de Britse regering niet anders kon dan zij deed. Zodra de coup in Irak van 1958

duidelijk had gemaakt dat het Britse Midden-Oostenbeleid definitief had gefaald, was Rundall

niet de laatste om van de nieuwe situatie het beste te maken. Sinds het Whitepaper van 1939 had

het Foreign Office vastgehouden aan een beleidstraditie die het cultiveren van Arabische goodwill

voorop stelde. Rundall ventileerde het idee dat het nu de tijd was om Israël ‘zoet te houden’ met

verschillende toenaderingen. Een nieuw wederzijds begrip, ditmaal niet gebaseerd op de

Arabische belangen van Groot-Brittannië in het Midden-Oosten maar op het bestrijden van het

gevaar van Nasser en de Sovjet-Unie zou redelijke politieke betrekkingen tussen Groot-

Brittannië en Israël moeten garanderen. Het ‘meedenken’ van Rundall heeft het proces van Brits-

Israëlische verzoening versneld, aangezien zijn praktische aanbevelingen vaak door het Foreign

Office werden opgevolgd. De kansen die Nicholls in Israël zag heeft Rundall helpen benutten

door het Foreign Office daarin te begeleiden. Een overzicht van de eigenschappen van de

verschillende ambassadeurs is in figuur 3 gegeven.

De vier ambassadeurs kunnen zonder meer worden gezien als belangrijke leden van de

groep Britse ambtenaren die de dagelijkse praktijk van de politieke betrekkingen tussen Groot-

Brittannië en Israël vormgaven. Verschillende functionarissen hebben op verschillende

momenten de besluitvorming in het Foreign Office beïnvloed. Over het algemeen kan worden

gezegd, dat ondanks hun individuele verschillen, de ambassadeurs het begrip voor de Israëlische

zaak hebben geprobeerd te vergroten. Op hun persoonlijke analyse van de situatie in Israël,

ambassadeur kennis M-O praktijk handelen normatieve
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figuur 3.
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gecondenseerd in alle berichten en Annual Reviews die zij opstelden, werd in het Foreign Office

vertrouwd. En vaak gaf deze aan dat het bij tijd en wijle onzekere, roekeloze of agressieve gedrag

van diverse Israëlische politici te verklaren was vanuit een reële angst van een volk dat bij

niemand een waarborg voor zijn veiligheid kon vinden behalve bij zichzelf. De politieke en

diplomatieke capriolen die Israël uithaalde, waren afkomstig van een staat die zich een weg moest

banen in een - ook voor Groot-Brittannië - nieuwe naoorlogse realiteit.

De internationale gemeenschap, waarin de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en de

Verenigde Naties in belangrijke mate dicteerden welk gedrag acceptabel was, vroeg om een

diplomatieke praktijk die net zo verwarrend was voor het voormalige Joods Agentschap als voor

het Foreign Office. Met name Nicholls zag in dat het Israëlische publiek zich af kon keren van het

diplomatieke compromis en een gematigde opstelling als zij niet gerust werd gesteld over de

goede bedoelingen van Groot-Brittannië en andere staten van het Westen. Ondertussen bleek

dat ook door Anthony Eden en Foreign Office-functionarissen als Ivone Kirkpatrick het

diplomatieke compromis niet altijd werd gezien als het hoogste goed; zij waren niet bereid de

verzekering van de Britse belangen in Egypte aan de internationale gemeenschap over te laten en

de Suez-interventie werd aldus geïnitieerd.

Hoewel zij allen een ander idee hadden over wat er met het gegeven moest worden

gedaan, was het aanreiken van een ‘Israëlisch’ perspectief, gedestilleerd uit gesprekken met

Israëlische politici en diplomaten en observaties ter plekke, een taak die alle besproken

ambassadeurs ter harte namen. Dit kon hun individuele politieke preferenties veranderen. Maar

ook vormden zij hiermee een tegengewicht tegen de af en toe cynische commentatoren in het

Foreign Office in Londen en de berichtgeving van de ambassadeurs in de Arabische staten, die vaak

het belang van Arabische goodwill benadrukten en altijd in de meerderheid waren. Het zagen aan

oude concepties van het Midden-Oosten in het Foreign Office, die vaak net zo sterk waren als de

argwaan in Israëlische diplomatieke en politieke kringen jegens Groot-Brittannië die Rundall

constateerde, was een taak die de Britse ambassadeurs in Israël, bewust of onbewust, ter hand

namen. Of het nu Evans was die liet zien hoe achter Israëlische vergeldingsaanvallen toch een

beschaafde staat schuilging, of Helm, die zelf tot de ontdekking kwam dat het geweld waarmee

Israël tot stand was gekomen niet betekende dat het land niet streefde naar welvaart en vrede; het

waren unieke geluiden die de tumultueuze Brits-Israëlische politieke betrekkingen op de lange

termijn van een sterkere basis konden voorzien. Geholpen door de revolutie in Irak van 1958 en

de daarop volgende Britse interventie in Jordanië kwam het Foreign Office tot het inzicht dat Israël

“had more to offer than the fact of her bare existence”.1 Het recht van Israël om te bestaan, dat

al door Helm en Evans was onderbouwd, werd aangevuld met het realisme en het pragmatisme

van Nicholls en Rundall waar de nieuwe situatie om vroeg; het inzicht dat Israël in laatste

instantie de enige staat in het Midden-Oosten was waar Groot-Brittannië op kon vertrouwen.

1 Foreign Office to Caccia, July 20, 1958, FO 371 (1051/12) 6.
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9. Theoretisch postscriptum

Wat leert dit onderzoek ons nu, wanneer wordt teruggekeken op het theoretisch kader dat is gehanteerd?

Allereerst heeft het centraal stellen van de individuele actoren en hun normatieve oriëntaties het mogelijk

gemaakt ambassadeurs, presidenten en ambtelijke secretarissen allen te betrekken in de analyse van de

menselijke activiteit der politieke betrekkingen. De Britse ambassadeurs te Israël konden hun ideeën over

recht en onrecht, over de waarde van pragmatisme of idealisme, proberen te delen met Israëlische

diplomaten en politici, met de Foreign Office ambtenaren in Londen, of met hun collega’s in andere staten.

En hierin lag dan ook hun grootste rol. Dat de ambassadeurs hun zienswijzen niet van de politieke

slagkracht konden voorzien die de ministers van buitenlandse zaken en de ministers-presidenten van

Groot-Brittannië en Israël tot hun beschikking hadden, bevestigt de opvatting van de ambassadoriale

diplomatie als een ‘modererende’ factor in de politieke betrekkingen. Anderzijds konden zij de culturele

praktijken die alle diplomaten binnen de internationale gemeenschap samenbond, gebruiken om hun

zienswijzen over te brengen naar ‘de andere kant’. Zo kon Rundall het goed vinden met de Israëlische

ambassadeur in Groot-Brittannië, Eliahu Elath.1 Door hun overeenstemming over de grondbeginselen

van een waardevolle diplomatieke ontmoeting, konden zij zoeken naar de overeenkomsten in hun

zienswijzen. Een felle tirade, zoals Ben-Gurion op Eden richtte2, zou in de diplomatieke praktijk niet

voorkomen.

Dit onderzoek heeft verder duidelijk gemaakt hoezeer de internationale gemeenschap en de

wereld van vrije individuen, normen en ideeën die de Engelse school schetst, wordt beperkt door de

beleidstradities van de staat. Ondanks de grote veranderingen die de internationale gemeenschap

onderging door toedoen van de Tweede Wereldoorlog, en ondanks de pro-Israëlische opvattingen van

Churchill (premier in de periode 1951-1955), bleven de beleidstradities die het Foreign Office sinds 1939

voerde vrijwel intact tot 1958. Zo werden de wapenleveranties aan Israël die Churchill aan het einde van

1952 voorstelde, tegengehouden door functionarissen in het Foreign Office die de constante in het beleid

op dit gebied wilden bewaken.3 Eveneens kon de afkeuring die de internationale gemeenschap uitsprak,

met Eisenhouwer voorop, over de Suez-interventie het streven van het Foreign Office naar het behouden

van een Britse greep op het Midden-Oosten niet temperen.

Verandering van de beleidstradities kon uiteindelijk alleen plaatsvinden door de samenkomst van

een aantal ontwikkelingen van binnen en buiten het Foreign Office. Aan de ene kant zorgde de instroom

van nieuwe ambtenaren voor het langzaamaan naar de achtergrond verdwijnen van de historie van het

Foreign Office met het bestuur van het mandaat en de bevriende Arabische regimes in Jordanië en Irak.

Een persoon als Sir Thomas Rapp had het mandaat niet van dichtbij meegemaakt, in tegenstelling tot

1 Zie pp. 110-111.
2 Zie p. 84.
3 Zie pp. 74-75.
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bijvoorbeeld Sir Evelyn Shuckburgh en zijn vader.4 Aan de andere kant attendeerden de ingrijpende pro-

Nasseristische ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de nasleep van de Suez-crisis het Foreign Office op

de sterke afkeer tegen Groot-Brittannië die al langer in het Arabische Midden-Oosten bestond. De Britse

ambassadeur in Israël, tenslotte, bevond zich tussen het binnenste van het Foreign Office en de politieke

realiteit van de buitenwereld. De ambassadeur kon deze positie benutten om de waarnemingen, ideeën

en ervaringen die hij in Israël opdeed geschikt te maken voor verspreiding in het Foreign Office.

Afhankelijk van de opstelling van de ambassadeur konden zijn verslagen en berichten erop gericht zijn

het Foreign Office met nieuwe feiten te confronteren of juist de visie van het Foreign Office te bevestigen. De

besproken ambassadeurs hebben hier allen een andere invulling aan gegeven. Het theoretisch gevolg

hiervan is, tenslotte, dat de individuele ambassadeur zich tussen zijn ministerie en de buitenwereld

begeeft en daar verschillende normen, ideeën, tradities en praktijken aantreft. Zoals de Engelse school

voorschrijft, heeft de ambassadeur een vrije keuze in de normen en de ideeën die hij adopteert. Ook aan

de culturele praktijken van de buitenwereld kan hij zich aanpassen. Nieuw zijn echter, zoals figuur 4 laat

zien, de tradities van zijn ministerie waaraan hij zich kan conformeren. Deze tradities vormen een

belangrijk element in de politieke betrekkingen waar de ambassadeur zich mee bezig houdt. Zoals we

hebben gezien, kan de ambassadeur die tradities in sommige gevallen uitdragen. Op andere momenten,

echter, kan hij deze proberen te beïnvloeden.

figuur 4.
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