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Inleiding 

De diplomatieke geschiedenis van de twintigste eeuw is rijkelijk gevuld met interstatelijke 

verdragen, coöperatieve afspraken tussen naties en grensoverschrijdende samenwerkings-

verbanden. De wetenschappelijke studie van dergelijke internationale verbonden is dan ook zeer 

uitgebreid en divers. Met name de totstandkoming van de Europese Unie (EU) wordt door 

historici met grote interesse bestudeerd en al haar aspecten, verassingen en problemen worden 

tot op de dag van vandaag belicht en ontrafeld. De EU is dan ook bij uitstek een voorbeeld met 

een complexe geschiedenis van internationale betrekkingen.1 Er is echter een invloedrijk verbond 

tussen naties, die opmerkelijk genoeg zelf geen deel uitmaken van het continent, maar toch 

aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend op Europa. De zogenoemde Brits-Amerikaanse special 

relationship heeft, hoewel nooit formeel vastgelegd, een benoemenswaardige en interessante rol in 

het internationale politieke speelveld.2 De special relationship was zelfs een reden voor de Franse 

president Charles de Gaulle om het Verenigd Koninkrijk (VK) meermaals te weren uit de 

Europese Gemeenschap (EG): het VK zou een Trojaans Paard zijn van de Verenigde Staten (VS) 

en de Europese eenheid saboteren.3    

  De Brits-Amerikaanse betrekkingen worden, evenals de geschiedenis van de EU, 

gekenmerkt door een zeer uitgebreide historiografie. De Anglo-American special relationship wordt 

zelfs afgekort met AASR en met regelmaat als zelfstandig naamwoord gebruikt. Voornamelijk 

over de periode na de tweede wereldoorlog (WOII) is zeer veel gepubliceerd en deze boeken, 

artikelen en reviews hebben geleid tot een geheel aan literatuur waaruit zowel een aantal algemene 

conclusies als verschillende wetenschappelijke debatten te onderscheiden zijn. Ten eerste wordt 

door de ‘klassieke’ historici, zoals H.C. Allen, beargumenteerd dat de bijzondere relatie tussen de 

VS en het VK een permanent gegeven is in de geschiedenis die te allen tijden invloedrijk is 

geweest, resistent is tegen de zwaarste crises en ook in de toekomst zal blijven bestaan. Historici 

als Allen beroepen zich op een mysterieus verbond met een sterk sentimentele ondertoon: de 

bijzondere relatie wordt volgens hen getypeerd door vriendschap en een overeenkomstige 

afkomst en identiteit, waarvan taal een van de belangrijkste overeenkomstige factoren is.4   

  Hiertegenover ontwikkelde zich in de jaren ’60 een revisionistische groep academici die 

stelden dat de bijzondere relatie niet als historisch gegeven behandeld moest worden, maar 

                                                           
1 D. Dinan, Ever closer union: an introduction to European integration (3e druk; Basingstoke 2005) 1-8.  
2 J. Dumbrell, A special relationship: Anglo-American relations in the Cold War and after (New York 2001) 177-
183.  
3 F. Bozo, Two strategies for Europe. De Gaulle, the United States and the Atlantic Alliance (Oxford 2001) 89, 232-
4.  
4 D. Reynolds, ‘Rethinking Anglo-American relations’, International Affairs (Royal Institute of International 
Affairs 1944-) 65 (1988) 89-90.  
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kritisch belicht diende te worden om de beweegredenen van de twee deelnemende landen te 

achterhalen. Zij ondervonden dat de alliantie eerder in het teken stond van rivaliteit dan van 

vredige coöperatie en concludeerden bovendien dat de Brits-Amerikaanse verbintenis feitelijk een 

geconstrueerd mechanisme was dat in een tijd van een afname van Britse macht op het 

wereldtoneel door de Britten werd gebruikt om zich aan de nieuwe hoofdrolspeler te liëren.5 

Deze twee visies, de klassieke en ietwat sentimentele versus de revisionistische en, door Alex 

Danchev zo benoemde, functionalistische6, domineren de literatuur over de Brits-Amerikaanse 

special relationship. Naast deze visies onderscheidt onder andere auteur John Dickie ook tendensen 

van Britse auteurs om positiever te berichten over de AASR dan auteurs met een Amerikaans 

perspectief7, wat erop kan duiden dat Londen een grotere waarde hecht aan de speciale band dan 

Washington.   

   Naast deze debatten zijn er een aantal algemene conclusies te presenteren over de 

ontwikkeling van de AASR. Veel auteurs zijn het eens dat tijdens en net na WOII de relatie vrij 

hecht was. Vervolgens kende het verbond een korte periode van onrust tijdens en na de 

Suezcrisis (1956) vanwege het uitblijven van Amerikaanse steun voor Britse ondernemingen in 

het Midden-Oosten.8 Na deze dip leefden de betrekkingen weer op om vervolgens na het 

premierschap van Wilson (1964-1970) in een langdurig dieptepunt te geraken die pas weer 

opleefde toen Thatcher aan de macht kwam.9 Thatcher’s zelfbenoemde extra-ordinary relationship 

met de VS duurde tot het einde van de Koude Oorlog, waarna de VS zich vestigden als globale 

supermacht en het VK zich tot op de dag van vandaag probeert te schikken naar de nieuwe 

mondiale realiteit.10 Over deze laatste periode bestaat (nog) geen historiografische consensus: het 

debat raast van uitersten als “special no more” naar “there can be no more important relationship 

for the United Kingom”.11   

In de periode na Wilson en voor Thatcher openbaart zich een interessant spanningsveld. Vooral 

over de jaren waarin Edward Heath premier was (1970-1974) wordt gesproken van koelheid en 

                                                           
5 Reynolds, ‘Rethinking Anglo-American relations’, 91-4.  
6 A. Danchev, ‘On specialness’, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 72 (1996) 
739. Het functionalisme zoals omschreven door Danchev moet niet worden verward met het 
functionalisme van Jean Monnet als theorie over Europese integratie.  
7 J. Dickie, ‘Special’ no more: Anglo-American relations, rhetoric and reality (Londen 1994) 133.  
8 W. Wallace en C. Phillips, ‘Reassessing the special relationship’, International Affairs (Royal Institute of 
International Affairs 1944-) 85 (2009) 269.  
9
 Dickie, ‘Special’ no more, 135.  

10 A. Danchev, ‘The Cold War ‘special relationship’ revisited’, Diplomacy and statecraft 17 (2006) 593.  
11 Foreign Affairs Committee, “British-US relations”, response of the Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs, februari 2002: Geciteerd in: S. Marsh en J. Baylis, ‘The Anglo-American “special 
relationship”: the Lazarus of international relations’, Diplomacy and Statecraft 17 (2006) 180.  
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een groeiende afstand tussen het VK en de VS.12 De Amerikaanse president Richard Nixon zag 

het als gunstig dat in het VK een premier met dezelfde visies als hij aan de macht was gekomen 

en voorzag een bloeiende samenwerking.13 Het verraste dan ook velen dat het momentum van de 

befaamde AASR tot stilstand leek te komen. Historici beschrijven de Nixon-Heath jaren als 

“ones fraugt with Anglo-American difficulty”14 of typeren de relatie als “a muted relatonship”15. 

Premier Heath richtte zich volledig op continentaal Europa en in een poging om niet als Trojaans 

Paard te worden betiteld (een populaire tendens bij met name de Fransen) en om toetreding tot 

de EG mogelijk te maken nam hij afstand van de speciale band met de VS.16 Hij wenste de VK-

VS band om te vormen tot een EG-VS band.17 Veel historici zijn het er mede daardoor over eens 

dat de Heath-Nixon jaren de Brits-Amerikaanse betrekkingen aanzienlijk bekoelden en dat de 

band een opmerkelijke dip kende.   

  Er is echter één boek en ten minste twee artikelen die deze aanname weerspreken, allen 

relatief zeer recentelijk gepubliceerd. In het boek van Niklas Rossbach Heath, Nixon and the rebirth 

of the special relationship: Britain, the US and the EC, 1969-1974 wordt de periode van Heath namelijk 

beschreven als een tijd waarin de Brits-Amerikaanse verhoudingen opleefden, oftewel, een rebirth 

doormaakten.18 Dit is volkomen in strijd met de heersende theorie dat de regeringsperiode van 

Heath juist werd getypeerd door een verkoeling van de betrekkingen. In het artikel van Stephen 

R. Twigge Operation Hullabaloo: Henry Kissinger, British diplomacy and the agreement on the prevention of 

nuclear war wordt bovendien gesteld dat de betrekkingen tussen het VK en de VS niet slechts 

opleefden, zoals Rossbach beweert, maar zelfs hun hoogtepunt kenden. De auteur bestudeert de 

nucleaire samenwerking tussen de naties en stelt dat de ondertekening van de Agreement on the 

prevention of nuclear war (PNW) in 1973 tussen de VS en de Soviet Unie (SU) een knap staaltje 

Britse diplomatiek betrof en de special relationship een zeer grote rol heeft gespeeld in de 

onderhandelingen tussen de Britten en Amerikanen over dit verdrag.19 Ook Thomas Robb stelt 

dat de bestaande historiografie een aantal interessante feiten over het hoofd ziet in zijn artikelen 

Henry Kissinger, Great Britain and the ‘Year of Europe’: the ‘tangled skein’ en The power of oil: Edward 

                                                           
12 S.R. Twigge, ‘Operation Hullabaloo: Henry Kissinger, British diplomacy and the agreement on the 
prevention of nuclear war’, Diplomatic History 33 (2009) 690.  
13 C.J. Bartlett, ‘The special relationship’: a political history of Anglo-American relations since 1945 (Londen 1992) 
127-8.  
14 T. Robb, ‘The power of oil: Edward Heath, the ‘Year of Europe’ and the Anglo-American ‘special 
relationship’’, Contemporary British history 26 (2012) 74.  
15 Bartlett, ‘The special relationship’, 127.  
16 Robb, ‘The power of oil’, 74.  
17 D. Reynolds, ‘A ‘special relationship’? America, Britain and the international order since the Second 
World War’, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 62 (1985) 18.   
18 N.H. Rossbach, Heath, Nixon and the rebirth of the Special Relationship: Britain, the US and the EC, 1969-74 
(Londen 2009).  
19

 Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 689-701.  
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Heath, the ‘Year of Europe’ and the Anglo-American ‘special relationship’. Hoewel zeer genuanceerd, stelt 

de auteur dat vooral Nixons adviseur Henry Kissinger zich meermaals beriep op de AASR om de 

Britten te beïnvloeden, onder andere in zijn ‘Year of Europe’ project om de Europees-

Amerikaanse betrekkingen nieuw leven in te blazen.20 Er openbaart zich dus een interessante 

tegenstrijdigheid tussen de historiografie en de bovengenoemde auteurs: de eerste beweert dat ten 

tijde van Nixon en Heath de AASR gedoofd werd terwijl de anderen respectievelijk juist stellen 

dat de band een opleving kende (Rossbach), een hoogtepunt bereikte (Twigge) en meermaals 

werd aangehaald voor diplomatieke doeleinden (Robb). Dit roept verschillende vragen op: hoe 

zat het werkelijk met de AASR ten tijde van Heath en Nixon? Was de bekoeling slechts schijn om 

Europa’s goedkeuring te verkrijgen en bleef de band achter de schermen eigenlijk even hecht? Zo 

ja, waarom gingen de Amerikanen hierin mee? Hoe is de tegengestelde visie van de recent 

verschenen auteurs te verklaren? Zijn de twee visies echt onverenigbaar?   

  

In dit onderzoek staat de special relationship centraal. Het is echter een concept dat moeilijk te 

vangen is voor een definitie: een relatie is niet eenduidig te typeren.21 Om toch te kunnen spreken 

over de special relationship en in het bijzonder over de betekenis van het woord special, zal voor dit 

onderzoek een definitie gehanteerd worden die geformuleerd is aan de hand van de 

eigenschappen die verschillende auteurs aan de relatie toeschrijven: de aspecten die de relatie 

tussen de VS en het VK ‘speciaal’ maken. Binnen de historiografie over de special relationship wordt 

over veel verschillende aspecten gesproken die de betrekkingen speciaal zouden maken: nucleaire 

pariteit22, samenwerking op het gebied van spionage en intelligentie23, veiligheidspolitieke 

coöperatie24, monetaire samenwerking25, handelsbetrekkingen26, diplomatieke consultatie27 en 

economische samenwerking28 zijn slechts een greep uit de toeschrijvingen van de auteurs die 

specialness typeert. Hoewel de special relationship zelf niet gefundeerd wordt door iets concreets als 

een verdrag, zijn sommige van haar dimensies dat wel: zo verbond het heimelijke UKUSA-

                                                           
20 T. Robb, ‘Henry Kissinger, Great Britain and the ‘Year of Europe’: the ‘tangled skein’’, Contemporary 
British History 24 (2010) 297-318; Robb, ‘The power of oil’, 73-96.  
21 Reynolds, ‘A ‘special relationship’?’, 3.  
22 Marsh en Baylis, ‘The Anglo-American “special relationship”, 178, 193; Reynolds, ‘A ‘special 
relationship’?’, 5, 10, 12, 16; Robb, ‘Henry Kissinger, Great Britain and the ‘Year of Europe’’, 297-8; 
Rossbach, ‘Heath, Nixon and the rebirth of the special relationship’, 84-121; G.M. Dillon, Dependence and 
deterrence. Success and civility in the Anglo-American special nuclear relationship 1962-1982 (Cornwall 1983) 74-83.  
23 Reynolds, ‘A ‘special relationship’?’, 10-11, 16.  
24 Robb, ‘The power of oil’, 74.  
25 Robb, ‘Henry Kissinger, Great Britain and the ‘Year of Europe’’, 298.  
26 Reynolds, ‘A ‘special relationship’?’, 7-8; Rossbach, ‘Heath, Nixon and the rebirth of the special 
relationship’, 125.  
27 Reynolds, ‘A ‘special relationship’?’, 2, 7, 9-10, 16; Robb, ‘Henry Kissinger, Great Britain and the ‘Year 
of Europe’’, 300; Rossbach, ‘Heath, Nixon and the rebirth of the special relationship’, 122-160.  
28 Reynolds, ‘A ‘special relationship’?’, 7-8.  
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verdrag uit 1947-8 de inlichtingendiensten van de twee naties met elkaar29, bevestigden de Nassau 

Akkoorden de nuclear special relationship30 en was ook de totstandkoming van het Bretton Woods 

systeem een voorbeeld van monetaire samenwerking exclusief tussen de VS en het VK.31  

  Om toch tot een praktische definitie te komen zullen voor dit onderzoek de 

bovengenoemde aspecten gebundeld worden in drie hoofdstromingen die tezamen de criteria 

vormen voor de te onderzoeken relatie tussen de VS en het VK. Deze criteria zijn: economische 

samenwerking, diplomatieke consultatie en samenwerking op het gebied van veiligheid en 

defensie. Op deze terreinen onderscheidt de relatie tussen de VS en het VK zich van andere 

bilaterale internationale betrekkingen en het bestaan ervan zal in dit onderzoek aan de hand van 

verschillende casussen worden getoetst. Hoe speciaal was de relatie op deze gebieden? Was deze 

relatie überhaupt aanwezig, of is het een door historici gecreëerde mythe?32 Op deze manier zal 

ook blijken of relaties van de VS met andere landen, zoals die van de EG, afweken van de relatie 

tussen de twee hoofdrolspelers in dit onderzoek, waardoor een nog krachtigere afweging gemaakt 

kan worden over de al dan niet speciaal te noemen band.   

  De drie zojuist vastgestelde dimensies zullen gespiegeld worden aan drie casussen die zich 

voordeden tijdens de regeringsperiode van Heath. Bij elke casus zal worden gekeken in hoeverre 

de Amerikanen de Britten hebben beïnvloed in hun buitenlandbeleid of in hoeverre de Britten 

een expliciet beroep deden op de speciale band met de VS. Dit zal blijken door middel van een 

analyse van verschillende internationale casussen die ten tijde van Nixon en Heath de 

internationale betrekkingen domineerden. Deze casussen komen ook bij de auteurs die de 

historiografie betwisten aan bod en zijn daardoor interessante onderzoeksterreinen om de 

tegenstrijdigheden in de visies te vergelijken. In het eerste hoofdstuk zal het ‘Year of Europe’ 

initiatief van Henry Kissinger besproken worden: een initiatief waarmee de Amerikaanse 

veiligheidsadviseur en vertrouweling van Nixon de EG nieuw leven probeerde in te blazen. Dit 

leidde echter tot een breed gedragen anti-Amerikaans sentiment in Europa, waar ook het VK 

vanaf 1973 officieel deel van uitmaakte.33 ‘The Year of Europe’ lijkt toch te duiden op een 

definitief einde van de special relationship, maar dit wordt door zowel Robb, hoewel genuanceerd, 

als Rossbach betwist. Ten tweede zal het gebied van nucleaire samenwerking tussen de twee 

naties worden besproken waar met de ondertekening van de U.S.-Soviet agreement on the prevention of 

nuclear war (1973) volgens Twigge het absolute hoogtepunt in de Brits-Amerikaanse betrekkingen 

werd behaald. Ten derde zal de houding van de Britten tegenover de oliecrisis worden behandeld, 

                                                           
29 Reynolds, ‘Rethinking Anglo-American relations’, 98.  
30 Bozo, Two strategies for Europe’, 91.  
31 Reynolds, ‘A ‘special relationship’?’, 7-8.  
32 Dumbrell, A special relationship, 9; Reynolds, ‘A ‘special relationship’?’, 1.  
33 Robb, ‘The power of oil’, 75.  
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een onderwerp waarbij Robb stelt dat sterk toenadering werd gezocht tot de VS. De 

onderwerpen van de hoofdstukken zullen in chronologische volgorde aan bod komen, waardoor 

de hoofdstukken als volgt gerangschikt zijn:  

1. Totstandkoming van het Verdrag ter Preventie van een Nucleaire Oorlog   

2. The Year of Europe  

3. De Oliecrisis  

De hoofdstukken geven elk een interessant palet weer van het politieke speelveld: respectievelijk 

defensie, diplomatie en economie.34 Per hoofdstuk zal ten eerste een historisch overzicht worden 

geschetst, waarin wordt gekeken naar de gebeurtenissen die zich voordeden in de tijdsperiode 

1970-74 met betrekking de specifieke casus. Vervolgens zal een analyse plaatsvinden van deze 

gebeurtenissen door middel van het kijken naar de criteria van de special relationship en na te gaan 

in hoeverre deze inderdaad aanwezig waren. Ten slotte zal per hoofdstuk een subconclusie 

ontstaan die de hoofdvraag voor die casus beantwoordt. Door in elke casus de rol van de VS in 

de Britse standpuntbepaling te analyseren zou een antwoord verschaft kunnen worden op de 

vraag hoe het mogelijk is dat historici het zo oneens lijken over de gang van zaken in de special 

relationship in de tijd van Heath. Samen zullen de subconclusies de uiteindelijke conclusie 

ondersteunen. Om, allereerst, een bewustzijn te creëren van het historisch kader in de 

internationale betrekkingen tijdens de periode 1970-1974, zullen de empirische hoofdstukken 

vooraf worden gegaan door een korte uiteenzetting van de historische tijdgeest van het begin van 

de jaren ‘70. 

Kortom, het lijkt erop dat nieuwe inzichten (2009-2012) de bestaande theses aan het wankelen 

brengen. Is dit ook daadwerkelijk het geval? Om dit te achterhalen zal het onderzoek berusten op 

de volgende vraagstelling: 

In hoeverre werd het buitenlandbeleid van de regering onder leiding van Edward Heath (1970-

74) met betrekking tot de totstandkoming van het Verdrag ter Preventie van een Nucleaire 

Oorlog, ten tijde van Henry Kissinger’s ‘Year of Europe’ en tijdens de oliecrisis bepaald door de 

Brits-Amerikaanse special relationship? 

Om deze vraag onderzoekbaar te maken zal gebruik worden gemaakt van primair en secundair 

materiaal uit verschillende bronnen. Voor informatie over het buitenlandbeleid van de VS zullen 

de Foreign Relations of the United States (FRUS) en de Public Papers of the President (PPP) 

                                                           
34 Slechts de hoofdzaken: er spelen meer onderliggende factoren een rol (zie hiervoor de uitwerking in de 
empirische hoofdstukken).   
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gebruikt worden. Voor de historische documentatie van het VK zal niet alleen naar het 

buitenlandbeleid gekeken worden, maar des te meer naar de totstandkoming daarvan. Hiervoor 

worden onder andere de Cabinet Papers (CAB), Records of the Prime Ministers Office (PREM) 

en notulen van de Foreign and Commonwealth Office (FCO) van de National Archives of the 

United Kingdom (TNA) gebruikt.35 Vanwege de royale inzichten die egodocumenten van onder 

andere Edward Heath en Henry Kissinger bieden zal ook daar regelmatig informatie uit worden 

opgenomen. Secundaire bronnen worden van zowel Britse en Amerikaanse auteurs gebruikt, 

maar ook inzichten van non-Angelsaksische academici worden veelvuldig aangehaald om een zo 

breed en objectief mogelijke basis van informatie te verkrijgen.  

 

            

                                                           
35 Vanwege de digitale ontoegankelijkheid van alle bronnen behalve de Cabinet Papers uit The National 
Archives, worden secundaire bronnen gebruikt die volledig berusten op primair materiaal uit TNA. 
Wanneer secundair materiaal geraadpleegd wordt om het primair bronnenmateriaal te bereiken, wordt dit 
altijd vermeld in de noot.  
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1970-1974: De achtergrond 

Hoewel de tijdsspanne van de regeringsjaren van het kabinet Edward Heath beperkt waren36, 

waren de gebeurtenissen die dan het internationale toneel bepaalden dat zeker niet. Om zowel de 

te raadplegen bronnen in een juiste context te zien, maar ook om de onderliggende factoren die 

een rol spelen in de hier opvolgende casestudies te begrijpen, is het belangrijk om een historisch 

overzicht in acht te nemen.37   

 

Het begin van de jaren ’70 stond bol van opmerkelijke politieke ontwikkelingen. In de VS 

erodeert de morele autoriteit van de overheid door vermoeienis over de Vietnam-oorlog en de 

moeilijke re-integratie van de veteranen. Verzet tegen het Amerikaanse beleid groeide niet alleen 

in het binnenland38, maar de Nixon-regering kwam ook onder groeiende internationale druk te 

staan om de aanhoudende bombardementen te stoppen.39 Ook het Watergate afluisterschandaal 

van Nixon en vertrouwelingen onderwierp de Amerikaanse regering aan internationale kritiek. 

Toen het einde van het conflict in Zuidoost-Azië voor de Amerikanen in zicht leek te komen, 

begon de regering haar aandacht steeds meer naar de dichotomie van de Koude Oorlog te 

verschuiven. Henry Kissinger40 plande “a major reappraisal” van de trans-Atlantische relaties, 

zowel met de SU als met de uitbreidende EG.41 Kissinger verontruste zich over het groeiende 

anti-Amerika sentiment in Europa en probeerde in 1973 en ’74 Europa voor zich te winnen. 

 International zorgde de totstandkoming van een detente tussen de supermachten van de 

Koude Oorlog voor een impuls voor Europese integratie42: Europa ziet de kans schoon om zich 

te vestigen als speler waar rekening mee gehouden moet worden in plaats van speeltje van een 

grootmacht. Op 1 januari treedt het VK, samen met Ierland en Denemarken, toe tot de EG. De 

detente zorgde voor ongerustheid over de Amerikaanse veiligheidsgarantie om Europa te 

                                                           
36 Heath werd verkozen op 19 juni 1970 en was premier tot 4 maart 1974 toen hij zelf nieuwe verkiezingen 
uitschreef. J. Campbell, Edward Heath (Londen 1993).  
37 Marc Trachtenberg onderscheidt een aantal General Principles die historici dienen te hanteren met 
betrekking tot het onderzoeken van (primaire) bronnen. Ten eerste stelt hij dat het creëren van een 
overzicht van de historische gebeurtenissen nodig is. Ten tweede is het van belang een idee te krijgen van 
het heersende gedachtegoed van die tijd en van de belangrijkste spelers rondom het onderwerp. Zie 
hiervoor: M. Trachtenberg, The craft of international history. A guide to method (Princeton 2006) 140-6. 
38 C. Hynes, The year that never was. Heath, the Nixon administration and the Year of Europe (Dublin 2009) 31.  
39 Ibidem, 81, 85.  
40 Kissinger begon als National security adviser en werd in 1973 Secretary of state.  
41 National Archives of College Park, MD: Memorandum of conversation, Subj: US-European Relations, 
28 november 1973. Geciteerd in: Hynes, The year that never was, 205.  
42 D. Möckli, ‘Asserting Europe’s distinct identity. The EC nine and Kissinger’s Year of Europe’ in: M. 
Schultz en T.A. Schwartz (ed.), The strained alliance. U.S.-European relations from Nixon to Carter (New York 
2010) 195-220, 196-8. 
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verdedigen tegen de SU en de nieuwe Negen43 probeerden steeds meer onafhankelijk te ageren 

van de VS.   

   Onrust in het Midden-Oosten, met onder andere het uitbreken van de Jom 

Kippoeroorlog44 in 1973, zorgde voor verdere beroering in de internationale gemeenschap. De 

internationale relaties raakten alsmaar meer gespannen door het, door Europa zo opgevatte, pro-

Israëlische beleid van Kissinger. Uiteindelijk zorgden de spanningen in het Midden-Oosten voor 

een radicale stijging van de olieprijzen en raakten veel Europese landen in economische nood: de 

oliecrisis van 1973 raakte de gehele wereldeconomie. De internationale economische onrust werd 

versterkt door het uiteenvallen van het Bretton Woods systeem.45 De enorme druk van onder 

andere de oorlog in Vietnam bleek een te zware last voor de Amerikaanse economie: 

handelstekorten groeiden en inflatie steeg. De geldpersen in Washington draaiden op volle toeren 

maar het vertrouwen in de dollar nam wereldwijd af. De handelsmaatregelen maatregelen van de 

EG, zoals het invoeren van quota’s en importrestricties bovenop het reeds protectionistische 

landbouwbeleid (CAP), vergrootten de Amerikaanse tekorten. Uiteindelijk was de dollar niet 

langer “as good as gold” en werd de dollar-goud pariteit waarop het hele systeem steunde 

beëindigd. Het einde van Bretton Woods was bereikt.46 Monetair beleid was niet langer 

gecentraliseerd en valuta’s werden vrij om te floaten.47 In alle landen was de economische malaise 

naar aanleiding de bovenstaande gebeurtenissen voelbaar.  

Veiligheidspolitieke onrust vanwege de detente, economische crisis naar aanleiding van roeringen 

in de internationale markteconomie en een groeiend conflict in het Midden-Oosten tekenden de 

periode waarin Heath premier was. Maar het VK had met nog meer bijzondere, nationale 

situaties om te gaan. De Britse overheid had te maken met een radicale verandering in haar 

internationale status en rol. Van een wereldlijk empire was het VK gedegradeerd tot een “middle-

ranking state”.48 De snelle dekolonisatie en de afname van de Gemenebest als bron van prestige 

en handel zorgden niet alleen voor een roep naar nieuw economisch beleid, maar ook voor de 

                                                           
43 De ‘Zes’, namelijk Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en de BRD, breidden zich op 1 
januari 1973 met Ierland, Denemarken en het VK uit naar de ‘Negen’.  
44

 Vernoemd naar de dag dat de oorlog uitbrak: Jom Kippoer (Dag van de Verzoening) is de belangrijkste 
Joodse feestdag. De oorlog wordt ook wel aangeduid als het vierde Arabisch-Israëlisch conflict of de 
Oktoberoorlog.  
45 A. Seldon, ‘The Heath government in history’, in:  S. Ball en A. Seldon (ed.), The Heath government 1970-
1974. A reappraisal (Londen 1996) 1-19, 1.    
46 J. Frieden, Global capitalism. Its fall and rise in the twentieth century (New York 2006) 359.  
47 Foreign Relations of the United States (hierna te noemen: FRUS) 1969-1976, Vol. III, Foreign economic 
policy; international monetary policy 1969-1972, doc. 233, Letter from President Nixon to Prime Minister 
Heath, 10 juli 1972.  
48 C. Hill en C. Lord, ‘The foreign policy of the Heath government’, in: S. Ball e A. Seldon (ed.), The Heath 
government 1970-1974. A reappraisal (Londen 1996) 285-314, 287.    
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noodzaak voor de Britten om zich op het internationale toneel opnieuw te profileren. Het 

dilemma tussen Europa en Amerika trad hierdoor expliciet naar de voorgrond. De toetreding van 

1 januari 1973 tot de EG versterkte en concretiseerde steeds meer de onverenigbaarheid van aan 

de ene kant een ‘bijzondere’ band met de VS en aan de andere kant het volwaardig lidmaatschap 

van de Gemeenschap. De rol van het VK op het wereldtoneel werd in zeer grote mate bepaald 

door deze Europese toenadering. De Brits-Amerikaanse relatie kwam erdoor onder druk te staan. 

Welke rol zou het VK gaan spelen, met welke internationale partners en met welke achterliggende 

motivaties? Tijdens een van de eerste bezoeken van Heath aan het Witte Huis zei Heath in een 

speech tegen Nixon:  

  “We are living in a world in which, perhaps, change has been greater and faster than ever 

 before, and nobody, Mr. President, has appreciated it more that you – the change in the 

 relationship with the Soviet Union, the development of China and all that means for the  world, 

 the position of Japan as she emerges a predominant economic power, and now the  European 

 grouping in the European Community.”49    

De Britse premier herkent de internationale veranderende tendensen en richt zich daarin niet 

uitsluitend op de VS. Maar ook de Britse binnenlandse situatie was onderhevig aan grote 

veranderingen. Inflatie en werkeloosheid stegen, wat in bijna alle industriële landen het geval was, 

maar onrust groeide des te meer in het VK vanwege de lage oliereserves en aanhoudende 

stakingen van de mijnwerkers.50 Hierdoor kwam de oliecrisis extra hard aan: de toegang tot kolen 

was ook al gelimiteerd. De regering van Edward Heath had te maken met zware economische en 

(internationale) politieke omstandigheden, welke beide zouden bijdragen aan de koers die de 

Britse overheid zou varen in deze roerige tijden.  

 

  

 

 

 

 

                                                           
49 Public Papers of the President (hierna te noemen: PPP), Richard Nixon 1973: Toasts of the President 
and Prime Minister Heath of the United Kingdom’, 1 februari 1973.  
50 A. Cairncross, ‘The Heath government and the British economy’, in: S. Ball en A. Seldon (ed.), The 
Heath government 1970-1974. A reappraisal (Londen 1996) 107-138, 107. 
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1. Het Verdrag ter Preventie van een Nucleaire Oorlog 

 

“The dangers of nuclear war are repelled not by a document but by strength, resolve, and 

determined diplomacy” 

 

- Henry Kissinger 

Tijdens de Koude Oorlog werd het trans-Atlantische paradigma bepaald door de nucleaire 

garantie van de VS en de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa.51 Deze nucleaire en 

militaire aspecten waren dan ook zeer belangrijk voor de relatie tussen de VS en het VK: niet 

alleen als onderwerp van overeenstemming en instemming, maar ook van menig debat en zelfs 

geschil. In dit hoofdstuk zal een verdrag besproken worden die een belangrijke rol heeft gespeeld 

in de Koude Oorlog, namelijk the Agreement on the Prevention of Nuclear War (PNW). In deze 

overeenkomst, getekend op 22 juni 1973 door Richard Nixon en Leonid Brezjnev in Washington 

en bijgevoegd als bijlage I, werd de tot dan toe heersende detente bevestigd in een akkoord tussen 

de twee heersende machten: de VS en de SU.  De twee grootmachten besloten dat nucleaire 

wapens niet langer tegen elkaar ingezet zouden worden, maar het verdrag zei niets over het 

ontzien van Europa als nucleair theater.52 Het verdrag zorgde dan ook voor aanzienlijk veel frictie 

tussen de ‘Negen’ van de EG en de VS.   

  De Europeanen koesterden twee grote onzekerheden waar het ging om de nucleaire 

garantie van de VS: hoe dienden de lasten te worden verdeeld om Amerikaanse militaire 

aanwezigheid in Europa te garanderen? Daarnaast, hoe betrouwbaar waren was de Amerikaanse 

nuclear umbrella over de Europese bondgenoten? Deze vraagstukken kwamen nadrukkelijk aan het 

licht door de onderhandelingen over het settelen van de nucleaire relaties tussen de twee 

supermachten. Het Britse buitenlandbeleid kwam er zeer door onder druk te staan: het dilemma 

tussen het veiligstellen van de intrede tot de EG en tegelijkertijd het behouden van Amerikaanse 

toevoer van nucleaire informatie en technologie bracht het VK meermaals in benarde politieke 

situaties en dilemma’s op het internationale speelveld van de Koude Oorlog. In dit hoofdstuk zal 

worden gekeken naar de nucleaire betrekkingen tussen Londen en Washington en de invloed van 

de totstandkoming van de PNW op de special relationship en op het Britse buitenlandbeleid.   

 

 

                                                           
51 E. Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma. Great Britain, the United States 
and Western European security, 1970-1973’, Journal of transatlantic studies 8 (2010) 69.  
52

 D. Möckli, European foreign policy during the Cold War: Heath, Brandt, Pompidou and the dream of political unity 
(Londen 2010), 102.  
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1.1 Historisch overzicht 

De betrekkingen tussen de VS en het VK waren op nucleair gebied special.53 Nucleaire 

samenwerking tussen de VS en het VK kent een lange geschiedenis en werd geïnstitutionaliseerd 

door de Nassau-akkoorden en de aanhoudende Amerikaanse informatieverstrekking ten behoeve 

van het Britse nucleaire Polaris-programma.54 Het VK maakte deel uit van de vijf landen met 

nucleaire capaciteit (zoals erkend door het non-proliferatieverdrag, NPT) een droeg als een van 

de orignial parties veel bij aan de uiteindelijke ondertekening van de Partial Test Ban Treaty (PTBT) 

in 1963.55 De onderhandelingen tussen de VS en de SU over de Strategic Arms Limitation Talks 

(SALT) waren de eerste onderhandelingen over de nucleaire wapenwedloop waar het VK geen 

deel van uit maakte. Deze onderhandelingen, die in 1969 van start gingen, over de strategische 

balans in de wereld werden dan ook op de voet gevolgd door de Britse regering. Aan de ene kant 

was de Britse overheid ervan overtuigd dat het ondertekenen van een verdrag tussen Moskou en 

Washington geen negatieve effecten zou hebben op de Amerikaanse veiligheidsgarantie over 

Europa en de wereldlijke machtsverhouding slechts zou balanceren. Maar aan de andere kant 

erkende Londen dat de andere Europese partners een Amerikaanse beleidsvoering van non-

proliferatie met veel scepticisme en argwaan zouden bezien.56   

  De spagaat van Britse internationale belangen kwam bij het opstellen van de PNW 

duidelijk naar voren. Enerzijds wenste de Britse overheid de special nuclear relationship met de VS te 

behouden57, maar anderzijds drongen de nieuwverworven Europese partners aan op een Europe 

Européenne, zonder enige invloed van de VS. De aanhoudende detente, welke slechts bevestigd 

werd door de PNW, was voor Europa het signaal om zelf orde op zaken te stellen. De Britse 

overheid zou op het gebied van nucleaire onderhandelingen de rol van bemiddelaar en 

bruggenbouwer gaan spelen tussen de twee kusten van de Atlantische oceaan: zowel om de 

Europese als de eigen belangen, die gestut werden door Amerikaanse nucleaire kennis, te kunnen 

blijven verdedigen.  

1.2 Analyse  

Het Verdrag dat op 22 juni 1973 door de VS en SU getekend werd lijkt een onderwerp dat niet 

direct betrekking heeft op de special relationship tussen de VS en het VK. Toch besteedt Twigge er 

in het artikel ‘Operation Hullabaloo’ uitgebreid de aandacht aan. Volgens de auteur betekende de 

                                                           
53 Dillon, Dependence and deterrence, 78.  
54 Ibidem, 74-82. 
55 Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 70.  
56 Ibidem, 71.  
57 Rossbach, Heath, Nixon and the rebirth of the special relationship, 84.  
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onderhandelingen tussen de VS en het VK over de totstandkoming van het document een 

schoolvoorbeeld van ultieme samenwerking tussen Londen en Washington. Hoe special was de 

relationship te noemen in de aanloop tot de ondertekening van de PNW? Liet Heath zijn 

buitenlandbeleid bepalen door de bijzondere band die zijn land had ontwikkeld op nucleair en 

veiligheidspolitiek gebied? De criteria van de AASR zullen worden onderzocht om een antwoord 

te verschaffen op deze vragen.   

  Diplomatieke betrekkingen spelen een grote rol in de relatie tussen de twee landen in dit 

hoofdstuk. Meermaals haalt de VS het VK aan wanneer het aankomt op het opstellen van de 

PNW. Economische samenwerking en veiligheidspolitieke betrekkingen spelen ook een 

belangrijke rol in dit hoofdstuk en lijken zelfs sterk met elkaar verbonden te zijn. Waar de Britten 

internationaal economisch een minder grote speler worden, blijven ze een primair aanspreekpunt 

van de VS wanneer het gaat om veiligheid en defensie. Dit is het onderwerp waar in feite alle 

onderhandelingen over gaan: veiligheid en defensie zijn een belangrijk aspect van de buitenlandse 

betrekkingen van zowel het VK als de VS.  

1.2.1 Diplomatieke betrekkingen 

Het initiatief van de VS om de Britten te betrekken bij het opstellen van een verdrag over non-

proliferatie met de SU werd voor het eerst door Kissinger kenbaar gemaakt aan Sir Burke Trend58 

in het voorjaar van 1972.59 Kissinger onthulde dat er zich in recente betrekkingen met de SU een 

ontwikkeling had voorgedaan waar de President graag de mening van Heath over wilde. De 

Sovjetregering had de Amerikanen namelijk benaderd met een voorstel om een verdrag over 

nucleaire non-agressie te overwegen. Kissinger geloofde dat het een tactische manoeuvre betrof, 

welke uiteindelijk zou kunnen leiden tot de dissolutie van de NAVO en een vervanging ervan 

door “a virtual U.S.-Soviet military alliance”.60 De Britten waren aanvankelijk even terughoudend 

over het voorstel dat de Amerikaanse nucleaire garantie aan Europa zou doen wankelen, agressie 

van de SU jegens China zou kunnen opwekken61 en de NAVO in haar rol serieus kon 

ondermijnen. Bovendien zou het een moeilijk politiek klimaat scheppen voor de Britten om hun 

eigen afweersysteem, met en zonder hulp van Amerika, te innoveren.62 Heath, deze twijfels in 

                                                           
58 Cabinet secretary 1963-1973.  
59 A. Noble, ‘Kissinger’s Year of Europe: Britain’s Year of choice’, in: M. Schultz en T.A. Schwartz (ed.), 
The strained alliance. U.S.-European relations from Nixon to Carter (New York 2010) 221-236, 224; Sorvillo, 
‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 72.  
60 H.A. Kissinger, Years of upheaval (Boston 1982) 275.  
61 Na de splitsing van China en de SU in de jaren ’50, verslechterden de betrekkingen tussen de twee 
communistische staten drastisch. In 1969 vonden er gewapende conflicten plaats, waarna de Sovjets er op 
uit waren een aanval te openen op de recent verworven nucleaire capaciteit van China.    
62 Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 693.  
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acht nemend, accepteerde Kissingers voorstel uiteindelijk in augustus 1972. De Britse regering 

was ervan overtuigd dat dit de beste manier om Amerikaans beleid te beïnvloeden en Britse 

belangen veilig te stellen. Sir Thomas Brimelow63, die de Russische  taal vloeiend beheerste, zou 

Kissinger helpen met het opstellen van een conceptversie. Brimelow was zich bewust van de 

betekenis van het opstellen van een dergelijk document: “any text which is to stand a chance to 

be accepted by the Soviet Government is likely to weaken confidence in the US deterrent and to 

give rise to additional doubts in NATO”.64  

  Desondanks reisde Brimelow op 9 augustus 1972 af naar Washington. Kissinger 

overhandigde hem daar twee versies van het verdrag in spe: een originele versie opgemaakt door 

de SU en een tweede versie door de Amerikanen, waarin de Amerikaanse wens om de belangen 

van haar bondgenoten te beschermen was opgenomen. Kissinger vroeg Brimelow om in 

samenwerking met hem een derde versie op te stellen. De heimelijkheid van de operatie werd 

Brimelow direct duidelijk: “No US official outside the White House knew of the Soviet proposal. 

No other NATO government had been consulted. No reply to the second Soviet proposal would 

be returned until he [Kissinger] had received the comments of the United Kingdom Ministers.”65 

In dit opzicht was de diplomatieke consultatie tussen de VS en het VK zeker special. De 

geheimhouding van de Britse rol in de PNW ging zo ver dat destijds aan een eigen lid van the 

House of Lords, Lord Kennet66, die via Helmut “Hal” Sonnenfeldt67 gehoord had van een Britse 

rol bij het opstellen van de PNW, werd verkondigd dat de rol van de Britten erg werd 

overdreven: “[it was] scarcely conveivable that an agreement of such curical importance could 

have been composed by offcials in a government which was not even signatory to the 

Agremeemnt.”68 Kennis van deze geheime onderneming, die in Britse kringen bekend kwam te 

staan als Operation Hullabaloo, was slechts toebedeeld aan een kleine geprivilegieerde groep 

mannen in het Witte Huis en de Whitehall. Lord Cromer69 was “struck by the astonishing 

anomaly of the most powerful nation in the World invoking the aid of a foreign government to 

do its drafting for it, while totally excluding its own Ministry of Foreign Affairs”. Brimelow kreeg 

                                                           
63 Undersecretary of State 1963-1975 bij de  Foreign and Commonwealth Office.  
64 The National Archives (hierna te noemen: TNA): Records of the Prime Minister’s Office (hierna te 
noemen: PREM )15/1362, Memorandum of conversation with Dr Kissinger, 10 augustus 1972, Top 
Secret, Subj: Hullabaloo. Geciteerd in: Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security 
dilemma’, 72.  
65 TNA: PREM 13/1362, Conversation with Dr Kissinger, 10 augustus 1972. Geciteerd in: Twigge, 
‘Operation Hullabaloo’, 694.  
66 Oppositie-leider 1971-1974 op het gebied van buitenlandse zaken.  
67

 Lid van de Amerikaanse National Security Council en assistent en raadsman van Kissinger. Hij staat ook 
bekend als ‘Kissinger’s Kissinger’. 
68 TNA: Foreign and Commonwealth Office (hierna te noemen: FCO), Brimelow papers, Tickell to 
Wiggin, 25 maart 1974. Geciteerd in: Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 701.  
69 Britse ambassadeur in Washington 1971-1974.  
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toegang tot alle benodigde informatie en speelde uiteindelijk en rol van onschatbare waarde in het 

vaststellen van de strategie en het opstellen van het uiteindelijke document. Volgens Kissinger: 

“The final agreement was drafted 90 per cent by Sir Thomas Brimelow.”70  

  Brimelow schreef een eerste versie waarin hij zoveel mogelijk de belangen van alle 

NAVO-leden vertegenwoordigde. Kissingers reactie op Brimelows versie was koel en 

onbewogen. Hij wilde ten eerste de reactie van Heath vernemen, om vervolgens deze versie aan 

de SU te presenteren. Nadat Heath het document goedkeurde, met, wederom, enige aarzeling 

vanwege de potentiële misinterpretatie van de andere NAVO-leden, werd het document aan de 

Sovjets gepresenteerd.71    

  Het Brits-Amerikaanse onderhoud over de PNW ging verder in september (na de 

herverkiezing van Nixon) toen Kissinger de Britse betrokkenen de zeer negatieve reacties van het 

Sovjetfront op het voorstel dat de Britten mede hadden geproduceerd liet zien.72 Kissinger vroeg 

de Britten om suggesties voor “putting the ball back into the Soviet court” zonder de westerse 

uitgangspositie te ondermijnen.73 Brimelow stelde voor om in plaats van een formeel verdrag, een 

statement of principles op te maken waarin zowel nucleaire als conventionele dreiging tussen de 

supermachten zou worden geëlimineerd. Kissinger stemde in en was tevreden met het resultaat. 

Tijdens een ontmoeting in Washington in maart 1973 zei Kissinger dat hij het zelf niet beter had 

kunnen doen: “It was longer, more comprehensive, more vague, gave the impression of 

conveying more but in fact meant a great deal less.”74 Hoewel inderdaad vrij betekenisloos, 

eigenlijk op het banale af, bleek uit de correspondentie tussen Nixon en Brezjnev dat de leider 

van de communistische partij onder grote binnenlandse politieke druk stond en tijdens zijn 

bezoek aan Washington in juni een document over wederzijdse ontspanning zou moeten 

ondertekenen om de gemoederen in de SU te sussen. De vraag restte nu hoeveel druk de 

Amerikanen wilde zetten om Amerikaanse en Europese belangen veilig te stellen in het 

document. 

Britse deelname aan de heimelijke operatie was echter niet zonder potentiële valkuilen: naast de 

bovengenoemde aarzelingen die de Britten hadden, waarschuwde Cromer voor de “the highly 

                                                           
70 Memorandum of conversation, 29  november 1973; NSC Files, Presidential-Henry A. Kissinger (HAK) 
memcons, Department of State, National archives at College Park, MD. Geciteerd in: Hynes, The year that 
never was, 121. 
71 Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 694-5.  
72 Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 72.  
73 Documents on British Policy overseas (hierna te noemen: DBPO), Series III, Vol. IV, The Year of Europe: 
America, Europe and the Energy crisis, 1972-1974 (Londen 2006), doc. 15, Soviet proposals for a Soviet-US 
Agreement not to use nuclear weapons against each other, Brief by the FCO, 22 januari 1973. Geciteerd 
in: Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 695.  
74 DBPO, III, IV, Doc. 44, Record of conversation at the British embassy, 5 maart 1973. Geciteerd in: 
Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 697.    
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devious nature of Kissinger’s intellecutual make-up” en maakte zich zorgen dat het VK zich 

openstelde voor hevige kritiek vanuit de rest van Europa als de rol van de Britse politici bekend 

zou worden.75 Het feit dat Britse deelname aan de operatie juist niet bekend werd en dat het in 

de literatuur over de special relationship grotendeels in de vergetelheid is geraakt betitelt Kissinger 

achteraf juist als een voorbeeld van een succes bij uitstek van de special relationship.76 Voor 

Kissinger was hechte consultatie überhaupt een teken van specialness tussen het VK en de VS. Hij 

gaat zelfs zo ver te stellen: “I kept the British Foreign Office better informed and more closely 

engaged that I did the State Department.”77  

  Ondanks de vele mogelijke negatieve bijwerkingen voor de Britten werkten ze toch mee 

aan het opstellen van de PNW. De reden hiervoor was tweeledig. De Britten zagen inde hechte 

samenwerking een kans om het Amerikaanse (internationale) beleid zo veel mogelijk kunnen 

beïnvloeden voor a) eigenbelang vanwege de grote afhankelijkheid van Amerikaanse bereidheid 

tot het delen van veiligheidsinformatie en b) om de belangen van Europese partners zo veel 

mogelijk te verdedigen. Hiermee namen de Britten de rol van mediator tussen de VS en de EG 

op zich om een trans-Atlantische crisis te voorkomen. Volgens Brimelow was de achterliggende 

gedachte van Londen’s contributie “to minimize the harm that would result from any doubts, 

among the European members of NATO, about the intentions of the US administration.”78 Met 

andere woorden: de Britten handelen conflictpreventief en verloren de nieuwe rol in Europa niet 

uit het oog. Dat de rol van de Britten die van een mediator was beaamt Kissinger in zijn 

memoires: volgens hem was de primaire rede van de Britten om in te stemmen met de 

samenwerking gebaseerd op de wil om een tekst op te stellen die de Europese belangen zo goed 

mogelijk zou beschermen.79 

De diplomatieke special relationship werd zeker aangehaald bij het opstellen van de PNW. Dit moet 

echter genuanceerd worden door de wil van het VK om de belangen van de EG, en niet alleen de 

Brits-Amerikaanse belangen, te verdedigen. De hoge mate van consultatie was een voorbeeld bij 

uitstek van de AASR, maar de achterliggende Britse motivatie had geenszins te maken met 

bijzondere Brits-Amerikaanse betrekkingen, maar met het veiligstellen van eigen- en Europese 

belangen. Tot nu toe werd het buitenlandbeleid van Heath dus gefaciliteerd, maar niet bepaald, 

door de special relationship.   

                                                           
75 Noble, ‘Kissinger’s Year of Europe: Britain’s Year of choice’, 224.  
76 Kissinger, Years of upheaval, 274-86.  
77 H.A. Kissinger, ‘The special relationship’, The Listener 13 mei 1982. Geciteerd in Reynolds, ‘A ‘special 
relationship’?’, 16.  
78 TNA: PREM 15/1362, Memorandum of conversation with Dr Kissinger, 10 augustus 1972, Top Secret, 
Subj: Hullabaloo. Geciteerd in: Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 72.  
79 Kissinger, Years of upheaval, 281-2.  
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1.2.2  Economische samenwerking 

Economie was altijd een belangrijk onderdeel van Brits-Amerikaanse trans-Atlantische 

samenwerking. De landen hielden er speciale handelsovereenkomsten op na en monetaire onrust 

werd vaak onderling geregeld. De rol van het VK in de totstandkoming van het Bretton Woods 

systeem  was dan ook zeer toonaangevend. De Britse rol wordt op een eloquente manier 

verwoord in het volgende rijmpje:  

In Washington Lord Halifax   

Once whispered to Lord Keynes : 

It’s true they have all the money bags  

But we have all the brains80  

De special relationship had op economische gebied dus veel betekenis. Ook bij het opstellen van de 

PNW worden de hechte banden weer eens aangehaald. Het moment dat het VK lid werd van de 

EG veranderde de aard van de samenwerking echter aanzienlijk: vooral in de ogen van de 

Amerikanen diende het VK niet langer als een primaire handelspartner maar als hefboom om 

toegang te verkrijgen tot de gehele Europese afzetmarkt.81 In een memorandum van Sonnenfeldt 

werd de nieuwe Britse rol aangekaart: de Britten zouden de taak kunnen vervullen van 

onderhandelaar en wat “behind-the-scenes lobbying” voor Amerikaanse voorstellen kunnen 

uitvoeren.82 De waakzaamheid van de Britse regering op de geheimhouding van de hele affaire 

rondom het opstellen van de PNW was echter groot: hoewel Heath de belangen van de Negen 

wilde waarborgen in het verdrag, zou de verwarring bij eventuele bekendmaking van de Britse rol 

zeer groot zijn. Heaths reputatie als Europeaan zou zeker in op het spel komen te staan. De 

trans-Atlantische spanningen broeiden al vanwege de lancering van the Year of Europe en de 

Britten bevonden zich in een benarde situatie: met name de Franse argwaan jegens Brits-

Amerikaanse betrekkingen groeide  haast dagelijks en moest getemperd worden om de Britse 

positie in Europa te waarborgen. In de zomer van 1973 stuurde Heath dan ook een geheim 

bericht aan Nixon waarin hij vroeg de vertrouwelijke informatiestromen tussen hun regeringen te 

beperken om Britse geloofwaardigheid in de EG te beschermen.83 De economische belangen die 

de Britten hadden ontwikkeld in de EG waren te groot om op het spel te zetten; zelfs voor een 

                                                           
80 Reynolds, ‘A ‘special relationship’?’, 2.  
81 FRUS III, doc. 100, Memorandum of conversation CIEP Executive Committee meeting, 11 september 
1972.  
82 Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 942, VIP Visit -  Heath Visit, Memorandum for the 
President from Henry Kissinger, 23 januari 1973, Secret/Sensitive, Subj: Your meeting with Prime 
Minister Heath. Geciteerd in: Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 74-5.  
83 Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 76.  
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rol in het opstellen van internationale declaratie.   

  Maar de PNW zorgde ook voor een prikkel voor verder Europese (economische) 

integratie. Voornamelijk de Fransen zagen in de overeenkomst een voorteken dat Europa meer 

autonomie van de VS zou kunnen verkrijgen. Samen met het Watergate-schandaal en het 

groeiende isolationisme dat de VS vertoonden vanwege de Vietnam-oorlog, betekende de PNW 

in hun ogen een afname van de betrouwbaarheid van de Amerikaanse leiderschapsrol in het 

Westen. De Negen zagen de kans opdoemen op zich te profileren op het veranderende 

wereldtoneel en minder afhankelijkheid van de VS te creëren.  

Heath koos ervoor de praktische banden tussen de VS en het VK aan te gaan om de PNW op te 

stellen. Maar ideologisch bleef hij zich richten op Europa: het mocht dan ook niet 

doorschemeren dat een aantal Britten nauw contact onderhielden met het Witte Huis. Het beleid 

dat hij voerde werd dan ook meer bepaald door eigenbelang en ook Europees belang in de 

uiteindelijke declaratie door te voeren. De special relationship hield dus wel stand, maar bepaalde het 

beleid niet. Omdat de economische samenwerking ten tijde van de ondertekening van de PNW 

erg overeenkomt met de economische aspecten van The Year of Europe, zie hoofdstuk 2 voor 

een meer uitgebreide analyse van het economische aspect van de special relationship. 

   1.2.3 Defensie en veiligheid 

Defensie en veiligheid vormen de kern van de PNW. Hoewel de betrekkingen vanwege het 

opstellen van de PNW vooral diplomatiek opleefden, was de achterliggende reden voor het 

schrijven van het document de confirmatie van de wereldwijde detente, en voor de Europeanen, 

van Europese toekomstige veiligheid. De Europese angst voor de territoriale machtsverbreiding 

van de supermachten werd tijdens de onderhandelingen over de PNW onderstreept. Dergelijke 

afspraken strooiden slechts zout in de wonden van de Europese leden van de NAVO die al te 

maken hadden met de groeiende druk vanuit het Amerikaanse congres om de troepenmacht in 

Europa te verminderen. Hoewel Nixon herhaaldelijk volhield dat de defensie van West-Europa 

zou worden gehandhaafd84, was deze belofte afhankelijk van de Europese bereidwilligheid de 

contributie voor defensie te verhogen85 en een constructieve dialoog te voeren.  

  De Britten wilden vooroplopen waar het ging om het onderhandelen met de Amerikanen 

over de defensiekwestie van Europa. Al in 1970 (ver nog voor de toelating van het VK tot de 

EG) accepteerde Heath een voorstel van de FCO voor een verdieping van Europese integratie 

door middel van het bereiken van een politieke consensus over samenwerking op het gebied van 

                                                           
84 FRUS XXXIX, European security, doc. 135, Memorandum of conversation, 12 april 1973, 10:00.  
85 Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 73.  
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defensie en veiligheid.86 De FCO stelde voor de mogelijkheden te onderzoeken van een verdrag 

“which would do for European defence that the Treaty of Rome did for European economic 

development.”87 Een dergelijke rol van het VK past bij de proactieve rol die Heath wenste voor 

zijn land binnen Europa. Bovendien zou het de Amerikaanse administratie ontlasten van het 

vinden van een duurzame oplossing voor de herverdeling van de trans-Atlantische defensielasten. 

Uiteindelijk zou het plan in de archieven verdwijnen: het Britse ministerie van defensie zag in dat 

er een meer graduele aanpak nodig zou zijn om de praktische obstakels van een dermate radicaal 

plan te kunnen tackelen.88 Maar ook het onvermogen van Europa om te reageren op een 

samenwerkingsverbond dat zo ver ging, de besluiteloosheid, en het gebrek aan daadkrachtige 

instituties speelde hierin een grote rol.    

Het buitenlandbeleid van Heath leek er op geënt te zijn met de Amerikanen een 

vriendschappelijke relatie te onderhouden om hen zo te beïnvloeden dat ze de Europese kant van 

zaken in acht zouden nemen. Dit blijkt al uit Heaths diplomatieke en economische 

buitenlandbeleid wat betreft de PNW. Het sentiment dat de VS Europa tekort deden vanwege 

het confirmeren van de detente en het toekomstige terugtrekken van troepen werd tevens door 

het VK aangegrepen om een brug te slaan over de oceaan. Tegen het einde van 1972 zei Cromer 

dat de Britse regering gebruik moest maken van de verdeeldheid het Amerikaanse congres om de 

Europese veiligheidkwestie naar Brits-Europese hand te zetten: “London should study these 

matters […] and bring the Americans into our thinking at he formative stage of their own 

examination”89 De Britten zagen het als een prioriteit om de Amerikaanse positie dusdanig te 

beïnvloeden dat het Amerikaanse beleid verkoopbaar zou zijn in Europa: een strategie die zeer 

vergelijkbaar is de motivaties in de diplomatieke sferen en het beïnvloeden van de PNW als 

geheel. Een onvermijdelijke tweede stap hierbij was om de Europese partners op een 

constructieve manier voor te bereiden op de komende discussies over de kwestie.90 Op deze 

manier bezette het VK een rol van tussenpersoon en mediator tussen het internationaal 

veranderende Amerika en het nieuw  Europa.    

  Maar de Britten verdedigden opnieuw niet alleen Europese belangen, ook het eigenbelang 

werd zeker niet vergeten. De uitkomsten van de SALT-onderhandelingen tussen de VS en de SU 

                                                           
86 Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 73.  
87 TNA: PREM 15/788, Paper by the Foreign and Commonwealth Office for discussion with the Prime 
Minister and the Defense Secretary, ongedateerd, Secret, Subj: European defense cooperation. Geciteerd 
in: Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 73.  
88 Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 73.  
89 TNA: Cabinet Papers (Hierna te noemen: CAB) 164/1232, Letter Cromer to Secretary of State, 
Confidential and Eclipse, Subj: US Foreign policy, 15 november 1972,.  
90 Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 74.  
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boden hiervoor een mogelijkheid. Een van de uitkomsten van SALT was de afspraak dat de 

supermachten hun nucleaire inlichtingen niet met derden zouden delen: dit stootte het VK, welke 

afhankelijk was van de Amerikaanse innovaties op het gebied van het Polaris-programma91, tegen 

de borst. De Britse nucleaire capaciteit zou zo door een dergelijke afspraak volledig ontmanteld 

kunnen worden. Heath kaartte deze kwesties bezorgd aan bij Nixon, welke hem ervan verzekerde 

dat het VK haar nucleaire capaciteit zou behouden en dat hij “would be prepared to go the extra 

mile to ensure that it did.”92 Om consensus over deze importante kwesties te behouden zouden 

regelmatig gesprekken volgen tussen Henry Kissinger en Burke Trend. Ook op defensie en 

veiligheidsgebied behielden de VS en het VK hun speciale band.   

De toereikende reactie van Nixon op Heaths toenadering duidde erop dat er wel degelijk speciale 

banden waren tussen de twee landen. Deze waren gebaseerd op veiligheidspolitieke overwegingen 

die rond 1973 op het wereldtoneel aan grote veranderingen onderhevig waren. Maar ook de reeds 

geïnstitutionaliseerde aspecten van de betrekkingen op dit gebied, zoals het Polaris-programma 

en de onderlinge uitwisseling van de inlichtingendiensten, droegen bij aan het behoud van de 

special relationship. Zonder Europa ook maar uit het oog te verliezen, liet Heath zijn 

buitenlandbeleid in zekere mate wel bepalen door de VS: dit was echter om de simpele reden dat 

hij afhankelijk was van Amerikaanse steun op het gebied van veiligheid en defensie.  

1.3 Subconclusie  

De interactie die plaatsvond tussen de VS en het VK met betrekking tot de totstandkoming van 

de PNW is historisch opmerkelijk te noemen. Door het opstellen van de PNW werkten de Britse 

en Amerikaanse delegaties zo nauw samen dat hun relationship wel special genoemd moet worden. 

De samenwerking is lang geheim gebleven en is in veel (oudere) historiografische bronnen niet 

terug te vinden. De Amerikanen lieten de Britten een enorme rol spelen in het opstellen van een 

document dat hun eigen beleid met betrekking tot de Koude Oorlog zou kunnen gaan bepalen. 

De Britse delegatie op hun beurt probeerden de invloed in Washington uit te oefenen ten 

behoeve van de EG en werd zo bemiddelaar tussen de twee fronten. Het feit dat Kissinger de 

Britten een dermate grote rol liet spelen was te wijten aan het wantrouwen van Kissinger in zijn 

eigen beleidsmakers, of juist toe te schrijven aan het vertrouwen in de Britse ambtenaren. Een 

nuance die echter wel genoemd moet worden is het geringe belang dat de Amerikanen wellicht 

                                                           
91 Dillon, Dependence and deterrence, 45-69; Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 691.  
92 TNA: FCO 46/827, Extract from Sir Burke Trend’s discussion with Henry Kissinger in Washington, 28 
juli 1972. Geciteerd in: Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 691; E. Heath, The course of my life: my autobiography 
(Londen 1998) 488.  
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toekenden aan het document.93 Het was vooral een tegemoetkoming aan de Russen die expliciet 

vroegen om een dergelijke stap in de Sovjet-Amerikaanse relaties en wiens medewerking in het 

oplossen van de Vietnam-oorlog gewaarborgd moest worden. Bovendien was het een teken van 

Amerikaanse toewijding aan de wereldlijke stand van detente94. Desalniettemin blijft de invloed 

van een buitenlandse overheid op een binnenlands product benoemenswaardig en saillant.    

Kissingers typische modus operandi van geheime, bilaterale besprekingen en zijn neiging om de 

bureaucratie te omzeilen bleek ook uit zijn toenadering tot de Britten.95 Voor de Amerikanen was 

de special relationship nog zeker geen verleden tijd. Zelf zei Kissinger dat hij zich geen andere 

regering zou kunnen voorstellen waarmee hij “[would] deal with so openly, exchange ideas with 

so freely, or in effect permit to participate in our own delibarations.”96 Het feit dat het de 

Amerikanen waren, en niet de Britten, die de special relationship aanwendden is een belangrijke 

observatie: Londen werkte dan wel mee, maar het initiatief lag in Washington.  

De PNW betekende voor de relaties tussen de EG en de VS niet veel goeds. Met name de 

Fransen maakten zich zorgen over de implicaties van het verdrag voor de veiligheid van 

Europa.97  De Britse overheid stond ten tijde van Heath dan ook aan een tweesprong: aan de ene 

kant was er de noodzaak om Amerikaanse militaire en nucleaire garantie en samenwerking te 

waarborgen, maar aan de andere kant de dwingende vraag om zich te vestigen als betrouwbare 

Europese partner.98 De hechte Brits-Amerikaanse betrekkingen, die zeer bijzonder lijken, moeten 

dan ook met enige nuance worden bekeken en niet direct gezien worden als een opleving van de 

AASR of een beleidsbepalende factor voor Heath. Uiteindelijk was het doel van het beleid van 

Heath namelijk om Britse, maar vooral ook Europese, belangen veilig te stellen juist door de 

hechte samenwerking het Amerikaanse beleid te beïnvloeden.  

Een analyse van de drie criteria van de AASR heeft uitgewezen in hoeverre Heath zijn 

buitenlandbeleid met betrekking tot de PNW liet bepalen door de special relationship. Op het 

diplomatieke front werd de special relationship aan de ene kant wel in stand gehouden door de 

bijzondere consultatie en samenwerking die exclusief voor de Britten was weggelegd, maar werd 

het beleid niet bepaald door een bijzondere band met de VS. Integendeel, de Britten werkten er 

                                                           
93 Hynes, The year that never was, 120. 
94 Zie ook het ‘motto’ van dit hoofdstuk. Hieruit blijkt dat Kissinger zeker niet dacht dat het met tekenen 
van een document de Koude Oorlog gesetteld was. Kissinger, Years of upheaval, 286.   
95 Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 692.  
96 Kissinger, Years of upheaval, 281-2. 
97 Möckli, ‘Asserting Europe’s distinct identity’, 203.  
98 Noble, ‘Kissinger’s Year of Europe: Britain’s Year of choice’, 223-4; Sorvillo, ‘Caught in the middle of 
the transatlantic security dilemma’, 70.  
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juist aan om Britse en Europese belangen bij de Amerikanen door te voeren. Op economisch 

niveau zorgde de nieuwe rol in de EG ervoor dat de geheimhouding over de onderhandelingen 

met de Amerikanen hoog in het vaandel stonden. Ook hier werd de Europese samenwerkingsrol 

op waarde geschat. Op het veiligheids- en defensieterrein was echter wel te merken dat de 

speciale band werd gewaarborgd: op dit gebied was Heath toch in grote mate afhankelijk van 

Amerikaanse steun.99 De special relationship bepaalde in dus veiligheidskwesties het 

buitenlandbeleid van Heath, maar binnen de diplomatieke en economische sferen verloor Heath 

zijn nieuwe rol in Europa geen moment uit het oog. Hoewel maar een kleine groep mannen 

betrokken was bij het beleid rondom het samenstellen van de PNW, kan gesteld worden dat het 

buitenlandbeleid van Heath, ondanks de afhankelijkheid op veiligheidsgebied, niet werd bepaald 

door de special relationship omdat in het opstellen van het document altijd de belangen van de 

nieuwe allies voorop werden gesteld.   

 

 

 

 

 

                                                           
99 Rossbach, Heath, Nixon and the rebirth of the special relationship, 84-5.  
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2. Kissingers Year of Europe 

“A diplomat is a man who thinks twice before he says nothing.” 

- Edward Heath 

Op 23 april 1973 lanceerde Henry Kissinger tijdens een speech in het Waldorf-Astoria hotel in 

New York the ‘Year of Europe’100: een initiatief om de steeds stroever wordende relatie tussen de 

VS en het nieuwe Europa van Negen structureel te vernieuwen. Nu dat nucleaire pariteit en de 

daaruit volgende detente tussen de twee supermachten onderhandelingen mogelijk maakte was 

angst voor een nucleaire oorlog niet langer de unificerende kracht in het westelijke machtsblok. 

Europa werd tevens onzeker van de veranderende Amerikaanse houding tegenover de SU, zoals 

bleek uit de ondertekening van de PNW101 en vreesde dat de Amerikaanse veiligheidsgarantie om 

het continent te beschermen steeds meer betekenisloos werd.102 Nixon en Kissinger wensten dan 

ook de trans-Atlantische band te herdefiniëren en zo te voorkomen dat de geallieerden van het 

westerse machtsblok zouden gaan versplinteren door gemeenschappelijke belangen en waarden te 

benadrukken: niet alleen op het gebied van veiligheid moesten de VS en Europa samenwerken, 

maar ook op politiek en economisch gebied was afstemming noodzakelijk. Het belangrijkste 

onderliggende doeleinde van het initiatief was de wens voor een meer evenredige verdeling van 

de lasten voor het garanderen van de veiligheid binnen de NAVO103: Europa moest meer gaan 

bijdragen aan haar eigen defensie.  De algemene historiografische opvatting over the Year of 

Europe is dat het initiatief een eenzijdige Amerikaanse onderneming was waarmee de VS, juist in 

plaats van zich te binden aan de Europese naties, de leden van de EG verder van zich af duwden. 

Wat betekende the Year of Europe daadwerkelijk voor de Brits-Amerikaanse onderlinge relaties? 

In dit hoofdstuk zal een antwoord geformuleerd worden op de vraag in hoeverre het 

buitenlandbeleid van het VK tijdens de Year of Europe bepaald werd door de AASR.  

 2.1.      Historisch overzicht 

The Year of Europe besloeg, anders dan de term doet lijken, geen periode van 365 dagen. Het 

werd voorafgegaan door een serie van Amerikaanse pogingen de relatie met het continent en  het 

VK nieuw leven in te blazen: de noodzaak om de Atlantische relatie te herzien was een reeds 

sinds lang gekoesterde wens in Washington.104 Al sinds de eerste dagen van het presidentschap 

                                                           
100 H.A. Kissinger, “The Year of Europe”, Department of State Bulletin, 14 mei 1973, 593-598. De tekst van 
Kissinger’s “The Year of Europe” speech, gegeven op 23 april 1973, is bijgevoegd als bijlage II.  
101 Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 1 van dit onderzoek.  
102 Twigge, ‘Operation Hullabaloo’, 690-1.  
103 Möckli, ‘Asserting Europe’s distinct identity’, 195.  
104 Hynes, The year that never was, 4-5.  
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van Nixon spraken hij en Kissinger van de Atlantische alliantie als de hoeksteen van hun 

“structure of peace”.105 Nixon benadrukte voor de lancering van the Year of Europe meermaals 

tegenover Heath expliciet zijn visie voor de relatie tussen de twee landen. In 1972 openden de VS 

een dialoog met het VK over het opstellen van een “general framework” om de Atlantische 

relatie (verder) te institutionaliseren. 106 De Amerikanen wilden door middel van hun “one ball of 

wax” methode de VS-EG relaties als geheel herstructureren: op economisch, diplomatiek, 

veiligheidspolitiek en andere aspecten.107 Tijdens een tussen Heath en Home met Nixon begin 

1973 in Camp David, stelde de Amerikaanse president vol overtuiging voor:  

 We must try to recreate the wartime habit of getting together for really intimate and deep   

 discussions a relaxed atmosphere - discussions which range over the whole field of the 

 problems, political, military and economic, which we face together.108    

Al snel werd het de Britten duidelijk dat de Amerikanen hen zagen als de ideale 

vertegenwoordigers van het initiatief in Europa. Nixon merkte op dat het VK en de VS “must do 

some really hard thinking together – without necessarily telling the rest of the Alliance at any 

particular stage”.109 De trans-Atlantische problemen naar aanleiding van de tot stand gekomen 

detente en de aanhoudende economische rivaliteit tussen Europa begonnen ook de NAVO 

binnen te sluipen. Nixon zag een ideaalbeeld waarin de VS en het VK via een informeel 

bondgenootschap de problemen in de NAVO via een Brits-Amerikaanse as konden oplossen. De 

vraag is echter of Heath en zijn kabinet bereid waren de special relationship een dermate bepalende 

rol te laten spelen in hun buitenlandbeleid.  

2.2 Analyse  
 

The Year of Europe is bij uitstek een voorbeeld waarmee de VS niet alleen het partnerschap in 

morele zin probeerden te concretiseren, maar ook wensten de materiële bijdrage van Europa op 

te krikken. Een geest van Europese integratie unificeerde Europa echter en vervreemden de VS 

van hun tot dan toe meest betrouwbare partners. Europa begon zich als zelfstandig te profileren 

en het herverdelen van de defensielasten leek hen geen goed idee. Waarom stelden ze geen eigen 

                                                           
105 Möckli, ‘Asserting Europe’s distinct identity’, 197.  
106 Ibidem, 197.  
107 TNA: PREM 15/1976, Draft steering brief (part 1), Subj: Your meeting with President Nixon, 19 
januari 1973. Geciteerd in: Sorvillo, ‘Caught in the middle of the transatlantic security dilemma’, 75.  
108 TNA: FCO 82/303 ‘Record of discussion at Camp David’, 2 February 1973. Geciteerd in: Robb, 
‘Henry Kissinger, Great Britain and the ‘Year of Europe’’, 299; S. Ball, ‘A chronology of the Heath 
government’, in: S. Ball en A. Seldon (ed.), The Heath government 1970-1974. A reappraisal (New York 1996) 
391-405, 400.  
109 TNA: PREM 15/1981, Nixon to Heath, 9 september 1973. Geciteerd in: Hynes, The year that never was, 
175.  
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defensiemechanisme op? De veiligheidsgarantie van de VS werd ernstig betwijfeld naar aanleiding 

van de PNW. Welk belang had Europa nog voor de Amerikanen? 

  Kissinger wilde de trans-Atlantische relatie zowel bij het Amerikaans publiek als bij de 

Europese partners een positieve impuls geven en alle twijfels weg nemen.110 Het wantrouwen 

jegens Amerika en hun methodes was echter niet zomaar uit Europa verdreven. Het VK bevond 

zich tussen twee vuren, en the Year of Europe deed dwong het land een keuze te maken tussen 

het oude, vertrouwde en een nieuwe toekomst vol uitdagingen. Hoe was het tijdens the Year of 

Europe gesteld met de drie typerende eigenschappen van de special relationship, en werd het 

buitenlandbeleid van Heath hierdoor beïnvloed?   

 

2.2.1 Diplomatieke betrekkingen 

The Year of Europe veranderde veel aan de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en het VK. 

De special relationship werd voor 1973 nog door Heath op waarde geschat: daar waar de speciale 

band voordelen op kon leveren, werd deze aangehaald. Voor 1973 was er dan ook geen groot 

punt van onenigheid tussen de Britten en Amerikanen. Britse ambtenaren lijken juist meer 

contact te hebben met de Amerikanen dan met Europese regeringsleiders. Heath was ook de 

enige Europese politiek leider die aan Nixons kritieken ontsnapte en volgens Kissinger was hij 

zelfs een voorbeeldfiguur, een partner naar wiens samenwerking Nixon uitkeek.111 De verkiezing 

van conservatief leider Edward Heath werd door Nixon beschouwd als een overwinning. Vanaf 

het allereerste begin van de campagne was de Amerikaanse president ervan overtuigd dat Heath 

de eindstreep zou halen en was verheugd over de relatie die de twee regeringsleiders in de 

toekomst zouden kunnen onderhouden. Het VK was tenslotte “America’s staunchest and most 

dependable ally”112, en nu er een Tory aan het hoofd van de regering stond kon de (speciale) 

relatie voor Nixon niet meer stuk. Nadat Heaths overwinning officieel bekend was gemaakt 

probeerde Nixon zijn nieuwe bondgenoot zo snel mogelijk te feliciteren: de kersverse premier 

van het VK, die pas om vijf uur ’s ochtends zijn bed had kunnen opzoeken, werd door zijn 

geïrriteerde huishoudster al weer vroeg gewekt; ze stelde dat “a man called Nixon keeps 

telephoning and demanding to speak to you.” Na de warme felicitaties van Nixon te hebben 

ontvangen, zei Nixon dat wat de VS betrof de nieuwe Britse regering “a great improvement” was 

vergeleken met zijn voorganger (Labour-man Wilson). Al snel zou Nixons onkunde over de 

Britse politieke gang van zaken al echter al blijken: toen hij Heath succes wenste met de tijd 

tussen de verkiezing en de inauguratie en Heath zei dat hij reeds benoemd was tot premier, kon 
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Nixon slechts uitbrengen: “God, what a system”.113 Het eerste contact, nu al geveld dor een 

misperceptie, is gelegd.  

Met de Britten voert Kissinger, vergeleken met de andere grote Europese leiders zoals Brandt en 

Pompidou, voor de publieke aankondiging van de Year of Europe de meest uitgebreide 

besprekingen over zijn ideeën voor de vernieuwing van de Atlantische relatie.114 Dit moet echter 

in een bijzonder perspectief worden geplaatst: vergeleken met de contacten die Kissinger in zijn 

eigen administratie onderhield waren de contacten met het buitenland, en zeker met het VK, vaak 

überhaupt warm te noemen. De eigen Secretary of State, destijds William Rogers, werd 

bijvoorbeeld volledig gepasseerd in het formeren van de Year of Europe: hij hoorde er pas van 

nadat het publiekelijk bekend was gemaakt.115 Ook Nixon, de president, werd niet tot nauwelijks 

geconsulteerd door einzelgänger Kissinger over het initiatief om de trans-Atlantische relaties te 

revitaliseren. Dit had zowel te maken met Nixons vertrouwen in Kissinger om zich met 

buitenlandse betrekkingen te moeien, maar ook met de schade en de hinder die Nixon 

ondervond van het Watergate schandaal. Zijn vermogen om te regeren werd hier ernstig door 

aangetast: waar de president in maart 1973 nog een steunpercentage (approval rating) van 70 

procent haalde, was dit percentage in juni bijna gehalveerd naar 39 procent.116 Nixon hield zich na 

het schandaal vooral bezig met binnenlandse zaken en liet de buitenlandse betrekkingen over aan 

zijn bekwame vertrouweling.   

  Kissinger vroeg de Britten naar hun ideeën over het hernieuwen van de Atlantische 

relatie, juist nu zij lid waren van de EG. Britse ambtenaren stelden, op aandringen van Kissinger, 

onder leiding van Thomas Brimelow een paper op waarin voorstellen met betrekking tot het 

institutionaliseren van de Atlantische relatie werden gedaan: op het gebied van politieke 

overeenstemming tussen West-Europa en de VS, een herverdeling van defensiekosten voor de 

NAVO en de betrekkingen met de SU werd ingegaan.117 Het stuk, getiteld The Next Ten Years in 

East-West and Transatlantic Relations werd door Kissinger echter na ontvangst te triviaal en zwak 

bevonden en niet verder verwerkt. De poging tot het opstellen van een Brits document met als 

doel de relatie opnieuw aan te kaarten lijkt wel de aanloop te zijn geweest om de uiteindelijke 

Year of Europe toespraak te geven: Kissinger voelde zich bevestigd in enige steun vanuit Europa. 

  Het stuk The Next Ten Years in East-West and Transatlantic Relations werd in het Britse 

parlement uitvoerig besproken. Heath stelde naar aanleiding van het paper voor om in plaats van 
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over dergelijke zaken middels de procedure  zoals voorgesteld door Nixon om met de VS te 

spreken, zich direct te richten op de Europese partners:  “It would be desirable to develop a 

parallel discussion with our partners in the European Economic Community.”118 Hoewel niet per 

definitie tegen onderhandelingen met de VS, was Heath erop uit deze altijd met continentaal 

Europa te delen: gesprekken dienden niet in een Brits-Amerikaans kader worden gevoerd, maar 

altijd op een Europees-Amerikaanse basis. Hieruit blijkt Heaths vastberadenheid om als 

betrouwbare partner binnen de EG te fungeren, ook al ging dat in dit geval tegen de vraag van de 

VS in.     

  Het pro-Europese gedachtegoed was echter niet een uitgangspunt dat zijn adviseurs te 

allen tijde met de premier leken te delen. Op 5 maart 1973 ontmoette Kissinger Britse 

ambtenaren waarin de voorstellen uit het paper werd besproken. De Britse afgevaardigden 

waarschuwden Kissinger dat de EG met een “common voice” zou spreken en dat er om die 

reden één vertegenwoordiger zou moeten worden aangesteld. Thomas Brimelow, lid van de 

Britse delegatie en vertegenwoordiger van de FCO, was het hier echter niet mee eens: volgens 

hem zou het aanstellen van één persoon als  vertegenwoordiger van velen de ruimte voor een 

betekenisvolle dialoog in gevaar brengen. Kissinger stelde daarom voor om de Brits-Amerikaanse 

gesprekken voort te zetten en op een later moment Frankrijk en Duitsland pas bij de dialoog te 

betrekken. De Britse delegatie ging daarmee akkoord.119   

  Hieruit blijkt een aanzienlijke tegenstelling binnen het Britse beleid. De premier stelde 

zich duidelijk tegen het idee van exclusieve onderhandelingen op Brits-Amerikaanse basis op, 

terwijl zijn medewerkers instemden met een bilaterale procedure à la Kissinger. Of er een element 

van onenigheid in het spel was, of dat het gaat om een miscommunicatie is naderhand niet vast te 

stellen. Niet veel later, en wellicht gesteund door de instemming van de Britse beleidsmakers, 

lanceerde Kissinger the Year of Europe. Het initiatief werd door sommige afdelingen van de 

FCO verwelkomd, daar the office meermaals gedetailleerde documenten had gepubliceerd waarin 

gepleit werd voor meer Amerikaanse concentratie op Europese aangelegenheden. Maar Heath 

zelf was zeer verontwaardigd over de toon van Kissinger. In zijn autobiografie stelt hij dat 

gedurende zijn regeringsperiode voor hem elk jaar een ‘Year of Europe’ was en maakt een 

vergelijking met een Britse ‘Year of America’: “For Henry Kissinger to announce a Year of 

Europe without consulting any of us was rather like my standing between the lions in Trafalgar 

Square and announcing that we were embarking on a year to save America!”120 Ook in de 
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recollectie van gebeurtenissen in de memoires van Heath en Kissinger ontwaart zich een 

ambiguïteit over de gang van zaken: waar Heath zich uitspreekt over het ongepaste lanceren van 

the Year of Europe zonder enig overleg met het VK121, stelt Kissinger in zijn memoires dat hij 

wel degelijk met de Britten heeft gesproken over het initiatief. Dit zou op 19 april 1973 geweest 

zijn en wel gedurende een ontmoeting over het opstellen van de PNW met Burke Trend.122 

Hoewel, nogmaals, niet na te gaan welke van de twee hierin gelijk heeft, lijkt de uitspraak van 

Heath haast in strijd met zijn eigen  politieke doel: terwijl hij geen bilateraal contact wenste over 

betrekkingen van de VS omtrent Europa, neemt hij het Kissinger wel kwalijk dat hij niet vooraf 

geïnformeerd is.    

  De traditionele alliance had in een aantal diplomatieke kringen van de Britse overheid veel 

waarde. Het was een vertrouwde, geïnstitutionaliseerde relatie die in het verleden geen grote 

strubbelingen had gekend.123 Integendeel, de relationship werd gekenmerkt door gewoonte en 

berusting. Bovendien was het trans-Atlantische communicatiekanaal vrij van wellicht 

beangstigende noviteiten die de Britse beleidsmakers wel tegenkwamen in de nieuwe contacten 

met de Europese partners. Amerika betekende een weg vrij van obstakels: Europa één van 

onbekendheden. Deze houding, die in schril contrast stond met Heaths doel als premier om zich 

te vestigen als betrouwbare Europese partner, is wellicht een verklaring voor de 

tegenstrijdigheden die zich voordeden in de Britse reacties op de Year of Europe.  

Het moment waarop Kissinger zijn speech gaf was voor de Europeanen een wat onhandig 

getimed moment: net na de toetreding van drie nieuwe lidstaten tot de EG kwam de nadruk op 

twee ambitieuze projecten te liggen waar de Europese lidstaten hun handen vol aan hadden. In 

Europa werd gesproken van verregaande verdieping van Europese integratie door middel van een 

economische en monetaire unie (EMU) en de Europese politieke unie (EPU). Amerikaanse 

intenties werden mede hierdoor vooral niet begrepen: juist in het midden van een integratiegolf, 

leek Kissinger te proberen Europese ambities ondermijnen. In zijn speech stelde Kissinger dat 

Europese integratie slechts een functie van de sterke Atlantische band was en noemde hij de 

belangen van Europa “regional” tegenover de “global interests” van de VS.124 Jobert vroeg zich af 

of Kissinger “partners of servants” in het leven wilde roepen in Europa.125 Ook betrok Kissinger 

Japan specifiek bij het Atlantische samenwerkingsverbond. Wilden de Amerikanen Europese 
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integratie nu alleen steunen om hun hegemonie in het Westen te verstevigen? Of stelden ze juist 

een Atlantisch partnerschap voor zoals Europa dat kende van het ‘grand design’ van Kennedy? 

Hoewel het VK, vergeleken met Frankrijk, het minst bezorgd leek over de intenties van de VS 

waren ze het erover eens dat de aankondiging van Kissingers Year of Europe vanwege de prille 

staat van Europese integratie voorbarig was. Het VK, West-Duitsland en Frankrijk waren 

bovendien in de veronderstelling dat het initiatief mede nu gelanceerd was om de publieke 

attentie af te weren van de Watergate crisis.126 De Europeanen vervielen eensgezind in een 

voorlopige non-reactie op Kissingers initiatieven.    

Heath zag in het Atlantische initiatief een mogelijke boost tot verdere unificatie van Europa. Hij 

begon in het kader daarvan een geheime dialoog met Pompidou over het opzetten van een 

Europese defensiegemeenschap127, een voor de Amerikanen gevoelig onderwerp. De 

besprekingen met de Fransen hadden tot dusver dermate veel moeite gekost dat Heath geenszins 

wenste dit in gevaar te brengen door de leiding te nemen in de Europese diplomatieke respons 

jegens de Amerikanen en te riskeren over te komen als Trojaans Paard: een non-reactie leek nu 

nog de beste optie. Hiermee koos Heath expliciet voor Europa en deed hij openlijk, juist met als 

doel dat de Europese partners dit konden waarnemen, afstand van de special relationship.   

  

Kissingers hameren op bilaterale onderhandelingen ondersteunde paradoxaal genoeg de 

Europese wil om met één mond te spreken en provoceerde alsnog een reactie. Om Europese 

unificatie ten goede te komen stelde Heath op 2 juli 1973 verschillende declaraties voor aan de 

Fransen en de andere Europese partners om een eenduidig Europees antwoord te genereren. Alle 

documenten betreffen het formuleren van een “distinct European identity” en wijden uit over de 

in te nemen positie tegenover de VS.128 Op 23 juli werd tijdens een bijeenkomst van de Negen 

inderdaad besloten om zich als de EG, als één dus, op te stellen in het antwoord op de Year of 

Europe. Dit zou dan wel pas in september zijn en op Europese voorwaarden. Nixon reageerde 

perplex en weigerde naar Europa af te reizen als de regeringsleiders van de Negen niet bereid 

waren een  verdrag van betekenis te ondertekenen. In een brief naar Brandt vond Nixon de 

opstelling van de Negen onbegrijpelijk:  “[It is] inconceivable that our allies will no longer be 

engaged in a joint Atlantic process but in a negotiation between the United States, on the one 

hand, and the EC Nine on the other.” Het VK kreeg hier wel een speciale behandeling, hoewel 
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niet in positieve zin: tijdens een ontmoeting tussen Kissinger en Trend zei een nogal emotionele 

Kissinger dat de Brits-Amerikaanse relatie volgens hem  een dieptepunt had bereikt. Hij stelde 

dat hij “never intended to use this initiative to build Europe” en was zelfs beledigd over de 

procedure van de Negen om hun voorstellen aan hem te tonen pas na dat deze waren 

doorgenomen “with Norway, Luxembourg and even Ireland”. Bovendien was Kissinger ontzet 

over het feit dat de Deense minister van Buitenlandse Zaken was gestuurd om met hem te 

onderhandelen, terwijl hij diens naam niet eens kende: Kissinger noemde hem honend een 

“messenger boy”. Een bezoek van Nixon aan Europa zou nu afhangen van de mate waarin 

Europa erin zou slagen een degelijk product aan te leveren: bovendien zou Nixon niets 

ondertekenen met iemand van beneden zijn eigen rang.129 Al met al was the Year of Europe nu 

wat Kissinger betrof al een echec, en was het aan Europa om te komen met een degelijk voorstel 

dat verder zou moeten gaan dan een “statement of banalities”.130  

  Het VK was van de Europese lidstaten de enige bij wie dit bericht aan leek te komen. Het 

land grijpt de mogelijkheid met beide handen aan en Heath laat een voorstel schrijven dat snel 

door Europa gelobbyd werd om Kissinger voor te zijn en het initiatief voor het institutionaliseren 

van de Atlantische relatie naar de Europese lidstaten toe te trekken. Heath probeerde de EG bij 

elkaar te houden en samen een standpunt te formuleren.131 Hij stelde een tripartiet voor met 

Bonn en Parijs om een gemeenschappelijk Europees perspectief over de vernieuwing van de 

Atlantische gemeenschap te smeden. Hier werd echter door Frankrijk met name negatief op 

gereageerd. De Britse minister die lobbyde in Parijs, Christopher Ewart-Biggs, observeerde: 

“They are pathologically sensitive about any implication that Europe is in any sense subordinate 

to or dependent upon the United States. It is strangely like a sort of Thirld World psychosis 

towards the colonial power.”132 De FCO benaderde Frankrijk dientengevolge met een voorstel 

voor een Europees-Amerikaanse declaratie dat niet zou gaan over het verbinden van de EG en 

de VS, maar over het formuleren van een Europese identiteit: een voor de Fransen sinds lang 

gekoesterde Gaullistische droom die leek uit te komen. Tijdens een Europese top over het 

nieuwe voorstel van de Britten op 10 september 1973 werd bepaald dat de VS Europa’s 

hedendaagse politieke rol in de wereld zou moeten accepteren, internationale aangelegenheden 

aan zou moeten kaarten op een bilaterale wijze tussen Europa en de VS en werd ook de 
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‘Europese identiteit’ benadrukt. Sir Alec Douglas-Home133 sprak van een omslagpunt in de 

geschiedenis van de EG en het begin van een “new diplomacy”. In de tussentijd probeerde Heath 

Nixon te sussen over de situatie in Europa. Op 4 september zei hij in een persoonlijk bericht dat 

de Britten: “were not in any case to confront [the president] with a fait accompli but to provide 

the basis of a lasting relationship between the United States and Europe.”134 De Britse overheid 

bleef fungeren als een tussenpersoon tussen de integrerende EG en de VS. Maar de intenties van 

het VK verschilden zeer van de Amerikaanse: de Britten liepen voorop in het verdiepen van de 

Europese integratie en inherent hieraan leek verwijdering van de VS. Wellicht zou het jaar 1973 

alsnog een ‘Year of Europe’ genoemd kunnen worden, maar dan niet zoals Kissinger deze 

bedoeld had. Europa koos duidelijk voor zichzelf, en toonden de VS dat het bereid was zich te 

unificeren ten koste van goede trans-Atlantische verhoudingen. Kissinger merkte deze tendens 

op. Onder vier ogen zei hij tegen minister van buitenlandse zaken Douglas-Home:  

  

 We welcome a common European position and we support the idea of European unity. 

 However, if the price for this is that we cannot talk with our traditional European  friends,  then 

 over time this could create a massive change in our relations.135  

Kissinger geeft aan de veranderende houding van zijn traditionele partners, waarmee hij in dit 

geval duidelijk het VK beoogde, te betreuren. Ook Nixon geeft in een brief aan heath aan dat 

Europese integratie het doel zou moeten hebben om de Atlantische partnerschap te verbeteren, 

niet om te polariseren.136  

 

De houding van Kissinger en Nixon tegenover de andere acht Europese staten was van een meer 

nuchtere aard. Tegen de Deense minister van buitenlandse zaken zei Kissinger over de 

voorgestelde declaratie: “It is a considerable achievement for Europe, but not for Atlantic 

relations.”137 Nixon schreef een vergelijkbare brief als die aan Heath aan Willy Brandt, maar met 

een veel formelere strekking, wat in ieder geval blijk geeft van eens bijzondere consultatieve band 

met Heath.138 De Amerikanen zagen de zelfs de “banaliteiten” waar Kissinger eerder voor 

waarschuwde, zoals goede samenwerking en hechte consultatie, niet overgenomen worden in een 
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declaratie. Kissinger zag zijn doel om het Atlantische verbond op zijn termen te 

institutionaliseren voorbij gestreefd worden door een voortstuwend esprit van Europese 

integratie dat hijzelf onbedoeld had aangewakkerd.  

 

Ware het niet voor het opwellen de Jom Kippoeroorlog in het Midden-Oosten, de Watergate 

affaire en het notoire aftreden van vicepresident Spiro Agnew, zouden de onderhandelingen over 

het concretiseren van the Year of Europe wellicht in een verder stadium alsnog succesvol 

gebleken zijn. De tegenstrijdigheden die al tijdens de eerste onderhandelingen over the Year of 

Europe tussen de VS en Europa bleken kwamen nu echter als gevolg van het aanzwellende 

conflict in het Midden-Oosten tot een heuse patstelling. De theoretische argumenten over de al 

dan niet parallelle belangen van Europa en de VS en de aard en de beperkingen van detente 

werden nu door de status quo van de internationale betrekkingen geconcretiseerd.139 Het bleek dat 

Europa en VS radicaal andere opvattingen hadden over de opstelling in de VN en over de rol van 

het Westen in de wereld. Dit leidde alleen maar tot verdere polarisatie binnen de Atlantische 

relatie. Kissinger omschreef het als volgt:  

  

  Like deep frustrations suppressed by a family for the sake of appearances that then 

 explode with disproportionate fury at the first pretext, the accumulated tensions in our 

 alliances suddenly erupted with the outbreak of the Middle East war.140 

 

Het verlangen van de Negen om hun eigen stem te laten horen in de internationale politiek, het 

Europese gebrek aan vertrouwen in de Amerikaanse defensiepolitiek en het gebrek aan 

vruchtbare consultatie manifesteerden zich naar aanleiding van de oorlog in het Midden-

Oosten.141 De Negen voelden dat de blaam voor het uitbreken van het conflict gedeeltelijk bij de 

VS lag vanwege het gebrek aan enige vorm van druk op de regering van Israel om de grenzen van 

1967 te herstellen en het conflict te sussen.142 De Britse positie lag verankerd in de ‘Harrogate 

speech’ uit 1970 van Douglas-Home en zijn steun voor VN-resolutie 242, waarin werd 

opgeroepen tot Israëls terugtreding uit de bezette gebieden.143 Dit ging regelrecht in tegen de 

standpunten van de VS. De VS en de Negen raakten verdeeld over een reactie op de militaire 

bijdrage van de SU en sommigen lidstaten weigerden de VS toegang tot hun militaire luchtbases 
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om de Amerikaanse aanvoer naar Israël te faciliteren.144 Bovendien raakten de Negen ontzet over 

het feit dat de VS haar troepen wereldwijd op scherp had gezet zonder enig overleg. Vooral de 

Britten werden verrast door het veto van de VS in de Veiligheidsraad tegen een oproep voor 

Israël om mee te werken met de vredesoperatie van de VN.145 In een verdrag over vrede in het 

Midden-Oosten van 6 november 1973 verwoordden de West-Europese landen voor het eerst 

publiekelijk een onafhankelijke positie en formuleerden ze clausules die zelfs tegen de belangen 

van de VS ingingen.146 Tussen de VS en het VK woedde een zeer onaangenaam dispuut waarbij 

de Amerikanen de Britten ervan beschuldigden volledig naar de pijpen van de Fransen te dansen 

en Europa te vervullen van een anti-Amerikaans sentiment.147 Dit terwijl de Amerikanen de 

Britten, middels een bericht aan ambassadeur Lord Cromer op 25 oktober, wel degelijk vooraf 

hadden geïnformeerd over status van “low level of military alert” van de Amerikaanse troepen.148 

Britse disloyaliteit en hun fanatisme om zich als Europeanen te laten gelden kwamen aan de hand 

van dergelijke voorbeelden voor de Amerikanen duidelijk aan het licht.   

  

Naar aanleiding van dit conflict kwamen de onderhandelingen over het opstellen van een 

declaratie over de reorganisatie van de trans-Atlantische verhoudingen tot een halt.149 The Year of 

Europe was langzaamaan vervallen tot een non-constructieve strijd tussen verschillende, 

tegenstrijdige modellen aan twee kanten en van de oceaan. Uiteindelijk schreven de Negen 

lidstaten van de EG een declaratie over de specifieke Europese identiteit en de nieuwe rol die de 

EG in de mondiale politiek zou gaan vervullen. Het feit dat the Year eindigde met een statement 

over de unieke Europese identiteit in plaats van een geherdefinieerde Atlantisch statuut zoals 

door de Amerikanen werd bedoeld was voor de Nixon administratie moeilijk te verkroppen. De 

teloorgang van de Amerikaans-Britse-Duitse leiderschapsrol binnen de NAVO, het verdampen 

van de special relationship en de toenemende onbetrouwbaarheid (vanuit Amerikaans standpunt) 

van de Europese regeringen waren voor Kissinger te belangrijk om ongemoeid te laten.150 Na 

meermaals de Negen te benaderen met suggesties over het aanpassen van declaratie, pakt 

Kissinger het tijdens een speech bij de Pilgrims Society in Londen op 12 december harder aan; hij 

waarschuwt de Europese landen dat de Atlantische relatie vanaf nu twee kanten op kan gaan: 
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“creativity together or irrelevance apart”. Hij stelt dat de unificatie van Europa niet ten koste mag 

gaan van de Atlantische gemeenschap en biedt de Negen zelfs een special relationship aan op het 

gebied van energievoorziening151, aangezien de oliecrisis voort woedt en Europa dergelijke 

assistentie goed kan gebruiken.152 Nu dat de aanvankelijke dialoog naar aanleiding van the Year of 

Europe was uitgeweid naar een voorstel voor samenwerking op het gebied van energie, noemt 

Kissinger zijn initiatief in zijn memoires definitief “over”.153  

 

Het lijkt erop dat de diplomatieke betrekkingen tussen het VK en de VS in plaats van een boost, 

juist gehinderd werden door The Year of Europe. De drang van Heath om zich te laten gelden in 

Europa kreeg de overhand over het preserveren van de special relationship. De diplomatieke 

betrekkingen voorafgaand aan the Year zijn echter wel special te noemen wanneer deze vergeleken 

worden met het beperkte contact van Kissinger met de andere EG-staten. Maar de 

vriendschappelijke relatie tussen Heath en de regering Nixon veranderde drastisch na de intrede 

van het VK tot de EG.154 Het VK schaarde zich eerst achter haar Europese partners om te 

berusten in een non-reactie, om vervolgens voorop te lopen in het produceren van een 

constructief antwoord van de EG als geheel. In de pogingen daartoe fungeert het VK wel 

meermaals als tussenpersoon naar de VS, welke ze gedetailleerd op de hoogte houden. Kortom, 

over internationale standpunten vormde zich een duidelijk aftekenend dispuut tussen de twee 

traditionele partners, maar de diplomatieke gebaande paden van de special relationship bleven in 

stand.  

 

2.2.2 Economische samenwerking   

Zoals eerder vermeld, was de Amerikaanse Year of Europe strategie er een van “one ball of 

wax”. Met het herstructureren van de Atlantische relatie beoogden de Amerikanen niet alleen het 

overeenstemmen van diplomatieke standpunten, maar ook het bevorderen van monetaire en 

handelssamenwerking.155 Dit was nodig omdat de barrières en tarieven die Europa opwierp om 

de eigen markt te beschermen, zowel voor als na de toetreding van de drie nieuwe lidstaten, de 

Amerikaanse economie schaadden. De VS waren begin jaren ’70 zeer ontevreden over nieuwe 

handelsbetrekkingen met Europa, en dit werd een belangrijke motivatie voor Kissinger om the 
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Year of Europe uit te roepen. Cromer omschreef de Amerikaanes motieven achter het uitroepen 

van the Year als volgt: “[it has] the political objectives of a strong Western Alliance and a 

balanced relationship between the US and the enlarged European Community [but] the economic 

objective of reversing a vast trade deficit.” 156 The Year of Europe kwam dus niet alleen voort uit 

de nieuwe machtsbalans in de wereld, maar ook uit de ontevredenheid van de VS over de 

handelsbetrekkingen.  

  De VS zagen in het VK, en speciaal vanwege de nieuwe Britse rol in Europa, de ideale 

partner om hun belangen in Europa te verdedigen. Nixon spreekt dan ook meermaals met Heath 

om hem van hiervan te overtuigen. 157 Hij vroeg Heath expliciet om de andere Europeanen te 

overtuigen van het belang van vrije handel en te proberen (verdere) protectionisme te 

voorkomen.158 De President pleitte openlijk voor een open markt en minder strenge 

handelsbarrières in Europa zodat Amerikaanse exporteurs gemakkelijk toegang kregen tot 

Europa.159 De Amerikaanse overheid dreigde het met afsluiten van de eigen markt als er in 

Europa niet snel veranderen zouden worden doorgevoerd. Nixon zei: “[T]he British government 

must realize that protectionist and isolationist sentiment in the United States was growing.”160  

Hiermee werd aan de Britten een keuze tussen een samenwerking van constructieve concurrentie 

en bittere economische confrontatie gepresenteerd.  

  Maar de Amerikanen eisten nog meer van de Britten. Tijdens de volgende General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ronde verwachtten de VS compensatie voor de schade 

die de hun economie had geleden door de Europese tarieven. George Schultz zei dat de VS 

rekenden op steun van de Britten om dergelijke compensatie onder GATT-artikel 24(6) te 

bewerkstelligen.161 Ook wilden de VS overleg over het monetaire beleidsvacuüm dat was ontstaan 

na het uiteenvallen van Bretton Woods.162 Al met al deden de Amerikanen een expliciet beroep 

op de speciale band met de Britten om hun belangen in Europa te avanceren.   

 

Maar met de toetreding tot de EG vergrootte het VK echter de afzetmarkt en werd het  minder 

afhankelijk van het Gemenebest en traditionele handelsbetrekkingen met oude partners zoals de 

VS. Het Britse scepticisme over the Year of Europe bleek onder andere uit rapporten van de 

                                                           
156 TNA:CAB 164/1235, FCO Planning staff draft paper enclosed in N.P Bayne to B.M. Webster, 20 
augustus 1973.  
157 PPP 1973, ‘Remarks about the United States relations with Europe’, 15-2-1973, 103-4.  
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162 Hamilton, ‘Britain, France, and America’s Year of Europe’, 873.  
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FCO: deze stellen dat het initiatief als doel had Europa’s economische belangen onderhevig te 

maken aan Washingtons politieke wensen. 163 De Britten waren er dan ook niet op gebrand de 

Amerikaanse eisen per direct in te willigen. Heath beschreef de, wat hem betrof, continuïteit van 

de aard van de betrekkingen tussen de VS en het VK nu dat het land lid was van de EG: “[Being] 

a member of the Community […] makes no difference to what I once described as our natural 

relationship.”164 In plaats van als een Trojaans Paard over te komen in Europa zagen zij in de 

Amerikaanse economische eisen als een mogelijke katalysator voor verdere Europese politieke en 

economische integratie. Europa zou zich in de handels- en monetaire aangelegenheden moeten 

opstellen als één actor, om zowel meer gelijkheid te garanderen als een sterkere stem te kunnen 

verheffen tegen de Amerikaanse grootmacht. 165 Hieruit blijkt Heaths radicaal andere visie 

vergeleken met zijn voorgangers: hij erkende de bijzondere band die het VK met de VS had, 

maar was ervan overtuigd dat ook deze band onderhevig zou moeten zijn aan de veranderingen 

die in de internationale politiek gaande zijn.  

  Heath probeerde de onmogelijkheid van hun voorstellen aan de Amerikanen over te 

brengen. Hij legde in een brief aan Nixon de complexe relaties, met name van de Frans-Duitse as, 

bloot: het punt was dat een beslissing, als die genomen wordt, samen met alle lidstaten van de 

EG genomen moet worden;  de invloed daarvan op een partner als de VS zou secundair zijn. 

Bovendien, was het niet zo dat wanneer de EG een hechtere gemeenschap wordt, het een meer 

waardevolle partner van de VS zal zijn?166 Opnieuw zag Heath, alsook bleek uit de paragraaf over 

diplomatieke betrekkingen, zijn kans schoon om Amerikaanse verzoeken om te buigen naar een 

impuls voor Europese integratie. Heath onderneemt dan ook een dialoog met Willy Brandt om 

de Amerikaanse eisen te bespreken. Ook de Duitse kanselier ondernam hierna contact met 

Nixon. Zo stelde Brandt dat economische hervormingen voorafgegaan moeten worden door 

politieke hervormingen. De EG is hierin heel belangrijk: om nationalisering van monetaire 

markten te voorkomen moeten ze als één handelen. Brandt maakte duidelijk dat het idee van de 

EG als een handelsblok niet alleen zijn overtuiging is, maar dat hij hierin de steun van Heath 

geniet.167 Uit Nixons reactie blijkt dat de Amerikanen het hier geenszins mee eens zijn: bij een 

duurzame oplossing voor de monetaire en handelsproblemen moeten alle partijen betrokken zijn, 

niet alleen de Europese. De onrust op de markten mag geen hefboom zijn voor verdere 
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Europese integratie, maar voor verdere Atlantische integratie.168 Nixon herkende hiermee de 

Europese tendens om problemen op te lossen met verdere integratie.  

The Year of Europe werd voor een belangrijk deel gestuwd door Amerikaanse economische 

belangen. Met The Year wensten de Amerikanen de Europeanen zo ver te krijgen de EG/VS 

relatie in z’n geheel om te vormen, om zo ook economische relaties meer naar hun hand te 

zetten. Dit werd niet alleen geprobeerd door de Europeanen aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheid, maar er werd ook nadrukkelijk getracht gebruik te maken van de 

nieuwverworven Britse rol in Europa. Er werd hiermee een expliciet beroep gedaan op de special 

relationship en het Brits-Amerikaanse verleden van economische samenwerking. Nixon vertrouwde 

er namelijk op dat Heath cum suis hun invloed in de Gemeenschap zouden gebruiken om 

Amerikaanse belangen te promoten.169 De Britten zagen echter geen praktische noodzaak om de 

Amerikaanse eisen in te willigen: ze zagen juist een kans om hun positie als Europeanen te 

verstevigen en verdere economische integratie van de EG te promoten. Ze lieten het 

buitenlandbeleid niet bepalen door de special relationship.   

  De complexiteit en de intieme verwevenheid van beleidsthema’s van de Amerikaanse 

Year of Europe blijkt uit bovenstaande. Maar volgens sommige auteurs werd zelfs de Europese 

afhankelijkheid van Amerikaanse militaire en nucleaire defensie met de Year of Europe gebruikt 

als strategie om economisch voordeel te verkrijgen en nieuwe afspraken met monetaire en 

commerciële doeleinden af te dwingen.170 Waren de Amerikanen bereid zo ver te gaan?  

2.2.3 Defensie en veiligheid 

De nieuwe prikkels die door Heath en Brandt werden gegeven aan Europese integratie gingen uit 

van het verenigen van Europese belangen om zich in een vijandelijke wereld te kunnen 

positioneren. Het was een tegenbeweging gericht tegen de Amerikaanse tactiek van ‘verdeel en 

heers’ om economisch voordeel te behalen, zoals het gebruik van het VK als Amerikaans 

stokpaardje in de EG. In feite zou men kunnen stellen dat de unificerende kracht van de EG 

steeds vaker uitging van een anti-Amerikaans sentiment. Dit wilden de Amerikanen, 

logischerwijze, voorkomen.171 De Europese afhankelijkheid van de Amerikaanse defensiegarantie 

was dan ook een ideaal middel om druk uit te oefenen op de onwillige Europeanen.   

  Maar de administratie Nixon kende ook grote (publieke en financiële) druk om de 
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troepenmachten in Europa te verminderen. De inleiding van FRUS volume XXXIV over 

Europese Veiligheid zet dit Nixoniaans dilemma helder uiteen: “[T]he basic questions the U.S. 

Government faced [were] how best to achieve security and cooperation in Europe, and how to 

reduce both NATO and Warsaw Pact forces in Europe.”172 De tegenstrijdigheid van dit citaat is 

opmerkelijk. Samenwerking met de Europeanen was van groot belang, maar tegelijkertijd moest 

de Amerikaanse regering haar troepen naar huis halen. Het anti-Amerikanisme dat een opmars 

kende in Europa kwam dus zeer slecht uit in een tijd waar samenwerking juist van groot belang 

was. Kissinger sprak van de noodzaak voor een “new concensus on security.”173 Hiermee werd 

tevens een herverdeling van lasten in de NAVO bedoeld. Defensie en veiligheid lagen dus ook 

aan de basis van the Year of Europe.   

Voor de aanvang van the Year of Europe bestond er hechte samenwerking tussen de VS en het 

VK op het gebied van nucleaire wapens, informatie-uitwisseling op het gebied van 

inlichtingendiensten en defensie.174 De Amerikaanse ontwikkeling van de geheime dienst was 

aanvankelijk afhankelijk geweest van Britse kennis, maar na de tweede wereldoorlog werden de 

rollen omgedraaid. De veiligheid en defensie van het VK stoelden voor een groot deel op de 

VS.175   

  Het belang van deze samenwerking voor de Britten was dus groot. Binnen de EG 

bestond geen gemeenschappelijk defensiebeleid, waardoor het VK in dit geval niet naar Europa 

kon uitwijken. 176 Op dit gebied ging de FCO dan ook uitgebreid aan de slag door middel van het 

produceren van conceptdeclaraties voor de NAVO waarin nieuwe EG/VS relaties op het gebied 

van defensie werden voorgesteld. De Britse regering was zich bewust van de grote politieke druk 

waaronder Nixon stond en was op de hoede voor onverwachte manoeuvres die hieruit voort 

zouden kunnen komen. Het was er dan ook op gebrand zo snel mogelijk een reactie te 

formuleren die de EG als geheel kon ondersteunen. Dit bleek echter, zoals de Britten al een 

aantal keer hadden en in de toekomst nog vaker zouden ervaren, te veel gevraagd van de prille 

Europese instituties.    Intussen raakte Kissinger gefrustreerd met was hij zag als Europees 

getreuzel en verviel hij, zoals de Britten al vreesden, in dreigementen. Hij waarschuwde de Britse 

delegatie in Washington op 4 juni dat als er geen snel antwoord zou komen, het Amerikaanse 

Congres zou besluiten tot het terugtrekken van vijfenzeventig- tot vijfennegentigduizend 
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militairen uit Europa.177 Douglas-Home noemde Kissingers bedreiging “a piece of quasi 

blackmail” en vond de Amerikaanse dreigementen “an act of gross public indecendy.”178    

  Toch namen de Britten het serieus. Ze zochten toenadering tot Frankrijk over het 

opstellen van een nucleair verweersysteem dat onafhankelijk van de VS zou kunnen opereren. 

Heath was bereid Britse nucleaire kennis te delen en een Brits-Franse as te bouwen om Europese 

defensie te garanderen.179 Onderhandelingen daarover zouden echter te lang duren om de VS 

gerust te stellen. Een antwoord zou snel moeten worden geformuleerd om de Amerikaanse 

dreiging te beteugelen, en de Britten waren daarvoor bij de Fransen niet aan het juiste adres. Elke 

vorm van overeenkomst in dit stadium met de VS werd door hen geblokkeerd.  Kissinger 

concludeerde over de incompetentie van Europese leiders om overeenstemming te bereiken: “In 

Europe we have a bunch of ward heelers, not international leadership. They would want to but 

their public won’t allow it.”180 Ondertussen sluimerden naast inter-EG en trans-Atlantische 

onderhandelingen wederzijdse onenigheden en mispercepties voort.    

De Britten waren zich bewust van de belangrijke rol die de VS speelden in hun defensiebeleid en 

waren bereid hiervoor te lobbyen in Europa. Qua defensie en veiligheid waren de betrekkingen 

ongetwijfeld bijzonder te noemen en de AASR bepaalde dan ook het buitenlandbeleid van de 

Britten: ze konden simpelweg niet zonder Amerikaanse steun op dit beleidsgebied. De pogingen 

tot het bereiken van een Europese consensus waren echter niet succesvol. Franse 

onvermurwbaarheid, Europa’s institutionele tekort en een algemene onwil om onderhandelingen 

aan te gaan die de betrekkingen tussen de EG en de VS om zouden vormen tot “one ball of 

wax”, zorgden ervoor dat The Year of Europe faalde.  

2.3 Subconclusie  

Het trans-Atlantische politieke klimaat veranderde drastisch na de toetreding van het VK tot de 

EG. De gevestigde betrekkingen tussen de VS en het VK waren niet langer vanzelfsprekend maar 

werden door de Europese partners met Argusogen bekeken: met name de Fransen waren 

huiverig voor een verdere institutionalisering van een Atlantisch verbond. Heath stond voor een 

dilemma dat ook al naar voren kwam uit het voorgaande hoofdstuk: hij moest in zekere zin 

kiezen tussen het verleden en de toekomst: de traditionele, geïnstitutionaliseerde band met de VS, 

of de nieuwverworven onbekende band met Europa.  
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The Year of Europe werd gekenmerkt door mispercepties van alle betroken partijen. De grootste 

bron van misvatting tussen Europa en de VS is wellicht de (mis)interpretatie van de 

aanwakkerende Europese integratie. Voor de VS werd dit steeds meer een bron van onzekerheid 

en argwaan over de toekomstige economische capaciteiten van het nieuwe Europa. De lidstaten 

zagen het zelf echter als een triomf over het verleden en een verzelfstandiging binnen de 

internationale gemeenschap.181 Vanuit intern Europees perspectief waren er echter veel 

problemen: over projecten als de EMU en de EPU kon geen consensus gevonden worden, de 

instituties van Europa bleven zwak  en om van Europa te spreken als één actor op het 

wereldtoneel overschatte de daadwerkelijke capaciteit van het continent.  De Amerikanen ontging 

echter de premature fase waarin de EG zich bevond. De beoogde doeleinden van Kissingers 

Year of Europe, namelijk het egaliseren van EG-Amerikaanse belangen op politiek, monetair en 

defensief gebied, waren simpelweg te vooruitstrevend en verstrekkend voor de capaciteiten van 

de Gemeenschap.182 De EG stond zelf nog in de kinderschoenen wat betreft het formuleren van 

gemeenschappelijk beleid op deze beleidsterreinen. Pompidou zei over het type verdrag dat 

Kissinger beoogde: “[I]t could not have the general content of declarations dealing with bilateral 

state-to-state relationships since many of these general responsibilities were not yet within the 

sphere of the Community.”183 De EG was simpelweg nog te onderontwikkeld om de “one ball of 

wax”-methode aan te kunenn. Douglas-Home zei terugblikkend dat de institutionele draagkracht 

van de Gemeenschap “simply wasn’t there” om een snel antwoord te formuleren op Kissingers 

ideeën voor een neo-Atlantische charter.184 Douglas-Home: “In an ideal world we would have 

chose a different timescale […] We would have preferred that the new Community of Nine had 

time to shake down and find its way toward common positions with greater deliberation”185  

 De Amerikanen lijken de nieuwe status quo van de Britse Europese ambities telkens weer 

te onderschatten, terwijl de Britten in de speciale, geïnstitutionaliseerde relatie met de 

Amerikanen hun hand steeds overspelen. De Amerikanen verwachten ten alle tijden trouw van 

Britse kant, terwijl de Britten van Amerikaans kant altijd begrip verwachten met betrekking tot 

hun publieke ambities in Europa. Onderliggend blijft een special relationship bestaan, maar door 

misverstanden over het handelen van het VK wordt de AASR zeker ondermijnd door de Year of 

Europe. De misverstanden over de vanuit Amerikaans perspectief progressieve stand van zaken 
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in Europa en vanuit Europees perspectief de dubbelzinnige intenties van Amerika maakten een 

constructieve dialoog onmogelijk.  

 

Vergeleken met de behandeling jegens andere Europese landen was Kissingers aanpak voor de 

Britten nog altijd special. Dit blijkt onder andere uit de Anglo-Amerikaanse betrekkingen voordat 

The Year werd uitgeroepen. Deze eerste pijler van The Year of Europe, de diplomatieke 

betrekkingen, en de invloed daarvan op Heaths beleid moet gefaseerd worden bekeken. In 

aanloop naar de bekendmaking van The Year of Europe was het diplomatieke contact hecht en 

voelde Kissinger zich wellicht zelfs gesteund door de Britten in zijn initiatief voor een 

herstructurering van de Atlantische relatie. Maar toen The Year eenmaal was uitgeroepen, verviel 

het VK samen met de andere acht Europese partners in een veelzeggende stilte. Toen Kissinger 

bleef doorhameren op een reactie, nam het VK het voortouw en trachtte de Negen te unificeren 

om de VS tevreden te stellen. Hier ontpopte het land zich nogmaals als bemiddelaar tussen oost 

en west. Heath liet zijn beleid echter niet bepalen door de bijzonder diplomatieke betrekkingen: 

deze faciliteerde echter wel een speciale behandeling van het VK naar aanloop en na de speech 

van Kissinger.   

  Op economisch beleidsterrein werd tevens door d Amerikanen gebruik gemaakt van de 

AASR. De Amerikanen zagen in de nieuwe rol van het VK als lid van de EG een kans om het 

protectionistische tij te keren. De Britten echter waren gefocust op de economische kansen die de 

EG bood en zagen hierin geen ruimte om als doorgeefluik van Amerikaanse belangen te ageren 

in Europa. Op dit gebied, hoewel geprobeerd door de Amerikanen, werd het beleid van Heath 

geenszins bepaald door de AASR.   

  Tot slot speelden defensie en veiligheid altijd een grote rol in de Anglo-Amerikaanse 

betrekkingen. Ook tijdens de Year of Europe bleek dit nogmaals. Op dit gebied waren de Britten 

bereid te proberen een antwoord te formuleren op de Amerikaanse vraag om onder andere de 

defensiebudgetten van de NAVO aan te passen aan de nieuwe status quo. De bijzondere relatie die 

het VK op dit gebied nahield met de VS waren bepalend voor dit beleid. De pogingen bleken 

echter opnieuw futiel, en uiteindelijk verviel the Year of Europe in een fiasco.  

Year of Europe gaf niet zoals Kissinger wenste dynamiek aan een opnieuw te definiëren 

Atlantische alliantie, zorgde het toch voor trans-Atlantische dialoog. De onderhandelingen, en 

onenigheden, over een Europees antwoord op The Year en het opstellen van een declaratie die 

een nieuwe koers voor de Atlantic Alliance zou bevestigen, duurden tot na het olie-embargo van 
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de Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC186) en tot diep in de oliecrisis 

die daarna alle olieconsumerende landen zou teisteren.   
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3. De Oliecrisis 

“There are two problems in my life. The political ones are insoluble and the economic ones 
are incomprehensible.” 

      - Sir Alec Douglas-Home 

De oliecrisis is bij uitstek een casus waarin blijkt hoe verwerven de gebeurtenissen in de 

internationale politiek waren ten tijde van Heath en Nixon. Met de trans-Atlantische 

strubbelingen ten gevolge van the Year of Europe nog vers in het geheugen, moest de Westerse 

wereld een productie-embargo van de olieproducerende landen bevechten. Het vinden van 

onderlinge consensus in de Atlantische Alliantie bleek al een zeer moeilijke opdracht en dit 

onvermogen zou door de oliecrisis alleen nog maar meer onder druk komen te staan. De 

oliecrisis bracht de al heersende trans-Atlantische spanningen tot een uitbarsting. Hoe moest het 

westen omgaan met een drastisch tekort aan grondstoffen die hun economieën draaiende 

hielden?  

3.1 Historisch overzicht 

De oliecrisis was het gevolg van een olieboycot van de OAPEC landen tegen landen die Israel 

steunden in de Jim Kippoeroorlog.187 Op 16 oktober 1973 verhoogden de olieproducerende 

landen de prijs van een vat olie van US$3.01 naar $5.12. Een dag later besloten ze de 

olieproductie met 5% per maand te verlagen. Tot slot maakten de OAPEC-landen bekend dat 

alleen ‘bevriende’ landen olie mochten inkopen.Dit zou zo doorgaan totdat een akkoord bereikt 

zou worden over het Arabisch-Isrealisch dispuut, waarbij VN-resolutie 242 als richtlijn gold. In 

deze befaamde resolutie werd opgeroepen tot het terugtrekken van Israëlische troepen uit de 

gebieden die ze tijdens de Zesdaagse hadden bezet. In de preambule van de resolutie werd 

gerefereerd naar “[the] inadmissibility of the acquisition of territory by war”. De operatieve 

clausules stelden:  

(i)    Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict; 

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the 

sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their 

right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force.188 

 

                                                           
187 FRUS XXXVI, Preface iv-v.  
188 United Nations resolution 242 (1967) of 22 november 1967. Geraadpleegd via: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/240/94/IMG/NR024094.pdf?OpenElement  
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De OPEC-landen waren niet bereid te handelen met een land dat ze ook maar verdachten van 

tegenstrijdig beleid met als referentiekader de bovenstaande claims. Landen konden hun 

‘vriendschap’ echter tonen door middel van toewijding aan het oplossen van het conflict volgens 

resolutie 242. Europese landen die afhankelijk wren van de Arabische olie deden dan ook 

openlijk afstand van het Amerikaanse pro-Israëlische beleid. Maar zonder Amerikaanse druk op 

Israel zou het conflict nooit geheel opgelost kunnen worden: noch economie noch politiek. Deze 

twee aspecten raakten daardoor intrinsiek verbonden. Het zorgde ervoor bovendien voor dat het 

anti-Amerika sentiment in Europa en binnen de NAVO, dat door the Year of Europe al werd 

aangewakkerd, nogmaals werd versterkt. De Europeanen waren van mening dat als Amerika 

Isreal niet had herbewapend om hen te steunen in de Jom Kippoeroorlog de oliecrisis nooit zou 

zijn ontstaan.  

Voor de regering van Edward Heath had de oliecrisis grote gevolgen. Meer dan 60% van de 

Britse petroleum kwam uit Arabische olievelden. Bovendien betekende de stijgende olieprijs een 

nog benauwendere situatie voor het toch al alarmerend hoge begrotingstekort. De Britse 

economie verkeerde al in zwaar weer door aanhoudende stakingen van mijnwerkers, waardoor 

ook nog eens de toevoer van kolen sterk terugliep.189 Dit zorgde voor opmerkelijke maatregelen 

om de economische situatie te kunnen beteugelen: er werden nieuwe snelheidslimieten opgelegd 

op de Britse wegen; huishoudens werden nadrukkelijk verzocht hun energieverbruik te minderen 

door maar één kamer van het huis tegelijk te verwarmen190 en eindigden televisie-uitzendingen 

om half 11 ’s avonds.191 Voor Heath werd de oliecrisis een steeds groter politiek probleem dat een 

snelle maar duurzame oplossing eiste.192 Deze druk zorgde ervoor dat Heath afweek van zijn 

inmiddels haast conventionele blik richting Europa: de economische problemen in zijn land 

waren van dusdanige schaal dat het logge besturingssysteem van Europa geen oplossing bieden 

kon. Europa bleek niet in staat zich te unificeren in een beleid als reactie op de oliecrisis. Het heil 

leek dan ook gezocht te worden in de special relationship en bilaterale betrekkingen met de VS. 

  

  3.2 Analyse 

Wanneer er Britse economische belangen op het spel stonden, vertrouwde Heath dan op de 

oude, vertrouwde band met de VS, of het nieuwe, onzekere bondgenootschap met de Europese 

Negen? Of was het Westen in staat zich op te werpen als één om een reactie te formuleren tegen 

                                                           
189 Robb, ‘the power of oil’, 80.  
190 TNA: CAB 128/53 47th Conclusions, Conclusions of a Meeting of the Cabinet, 16 oktober 1973. 
191 Ball, ‘A chronology of the Heath government’, 403.  
192 TNA: PREM 15/2178 Douglas-Home to Washington, Tel. 2504, 20 december 1973. Geciteerd in: 
Robb, ‘The power of oil’, 80.  
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de OPEC-landen, waardoor die keuze overbodig werd? In dit hoofdstuk zullen nogmaals de 

Brits-Amerikaanse betrekkingen op diplomatiek, economisch en defensief niveau worden 

geanalyseerd, ditmaal met betrekking tot de oliecrisis van 1973-1974. Het doel is dan ook 

uiteindelijk te kunnen onderscheiden in hoeverre de Brits-Amerikaanse special relationship het 

buitenlandbeleid van het kabinet Heath met betrekking tot de oliecrisis bepaald heeft.  

3.3.1 Diplomatieke betrekkingen 

Toen het olie-embargo bekend was geworden werd er druk onderhandeld in de VN. Het 

bedrijven van diplomatie was, ook in de kringen van de VN, Kissingers expertise bij uitstek. 

Kissinger deed een expliciet beroep op de Britse delegatie: na overleg met de SU, drong Kissinger 

erop aan dat de Britten een staakt het vuren voor zou moeten stellen tussen de oorlogvoerende 

partijen op 12 oktober – Heath en Douglas-Home waren argwanend tegenover het voorstel. 

Vooral de Russische inmenging baarde hen zorgen en ze meenden de toezegging van onder 

andere Egypte voor een dergelijk staakt-het-vuren onwaarschijnlijk. Toen de Egyptische 

president Anwar Sadat de Britse ambassadeur in Cairo om half drie in de ochtend van 13 oktober 

sprak, seponeerde hij het initiatief als een “Kissinger trick”.193 Lord Cromer zei bovendien dat 

Kissinger de Britten vroeg zich te gedragen als een “American stalking horse with the Arabs”.194 

De Amerikanen deden opnieuw, zoals ook blijkt uit hoofdstukken 1 en 2, een expliciet beroep op 

de bijzondere diplomatieke betrekkingen met het VK.   

  Kissinger probeerde de Britse reserveringen te overkomen en ging tijdens een 

telefoongesprek op 13 oktober met Douglas-Home vol in de aanval. Hij zette extreme druk op de 

minister van buitenlandse zaken om te doen wat er van hem werd gevraagd. Desalniettemin 

vertelde Douglas-Home Kissinger diezelfde avond dat de tijd niet “ripe for this initiative”195 was. 

Kissinger zei tegen Cromer dat de President zich geen moment kon herinneren tijdens een crisis 

in de afgelopen drie jaar dat de Britten de Amerikanen hadden gesteund. Cromer antwoordde dat 

“Europe would not be content to be without Middle East oil because of American actions.”196 

De Britten wilden in het oplossen van de Jom Kippoeroorlog maar één ding: de oliebevoorrading 

vanuit de Arabische wereld garanderen. Zij waren ervan afhankelijk en een zware economische 

malaise lag op de loer. Dit was ook het standpunt van de andere Europese staten. Het gedrag van 

                                                           
193 DBPO, III, IV, doc. 274. Geciteerd in: Noble, ‘Kissinger’s Year of Europe, Britain’s year of choice’, 
229. 
194 DBPO, III, IV, doc. 278. Geciteerd in: Noble, ‘Kissinger’s Year of Europe, Britain’s year of choice’, 
229.  
195 DBPO, III, IV, doc. 276. Geciteerd in: Noble, ‘Kissinger’s Year of Europe, Britain’s year of choice’, 
230.  
196 DBPO, III, IV, doc. 282. Geciteerd in: Noble, ‘Kissinger’s Year of Europe: Britain’s year of choice’, 
230. 
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de VS konden zij zich gewoonweg niet tolereren vanwege de afhankelijkheid van de olie. De VS 

konden nog teren op eigen reserves, waar de Europeanen deze niet of in zeer beperkte mate 

hadden.  

Het VK ging niet in op het aandringen van de VS om een oplossing te zoeken in de VN op een 

Amerikaans-Israëlische basis. Heath begreep dat Westerse steun voor Israel leidde tot verdere 

restricties van de Arabische landen en besloot daarom een neutrale houding aan te nemen in het 

conflict.197 In zijn optiek zou neutraliteit de oliebevoorrading veiligstellen en zou het VK 

bovendien sympathie kunnen oogsten bij de Arabische landen, waardoor het land de 

mogelijkheid behield als onderhandelaar op te treden in een vredesakkoord voor de Jom Kippoer 

oorlog.198 Heath schaarde zich hier achter het Europese standpunt om middels de resolutie het 

conflict tot een eind te brengen en koste wat het kost het olie-embargo niet te verstrengen door 

tegen de haren van de Arabische landen in te strijken.199 De Britse steun voor dit initiatief is 

tevens te verklaren door de eerdere ervaringen van Heath met een olie-embargo, namelijk dat van 

1967 tengevolge van de Zesdaagse-oorlog. Hieruit was gebleken dat een herhaling van zetten, 

namelijk de ontwikkeling van een economische malaise, geen optie was. Het premierschap kwam 

hierdoor in gevaar.   

  De Britse aanpak conflicteerde met de methodiek van Kissinger. Voor de VS was het 

embargo op olie namelijk slechts bijzaak en lag de prioriteit bij het vergen van zo veel mogelijk 

invloed op de vorm en uitkomst van het uiteindelijke vredesakkoord. Kissinger stond er ten 

eerste op de post-1967 grenzen van Israel te waarborgen en op basis van die voorwaarde een 

akkoord te vinden. Dit behelsde dat alle partijen terug zouden moeten naar de status quo ante, wat 

betekende dat Egypte en Syrië het tijdens de Jom Kippoeroorlog verworven territorium moesten 

terughevelen naar de Israëli’s. Deze zouden dan het land dat zij annexeerden tijdens de Zesdaagse 

oorlog dus mogen herbezetten. De VS streefden er ten tweede naar geloofwaardig over te komen 

om als “honest broker” in een Arabisch-Israëlisch vredesakkoord te kunnen opereren200: een 

vanuit neutrale optiek bekeken nogal tegenstrijdige opstelling. De VS wensten hoe dan ook 

invloed uit te oefenen op een uiteindelijk akkoord. Al met al betekende de Amerikaanse houding 

tegenover het conflict een afwijzing van resolutie 242, vanwege de grenzen die werden 

aangehouden, en dus een voortduring van het olie-embargo. Maar dat was voor Kissinger een 

                                                           
197 TNA: PREM 15/1981, Edward Heath to Richard Nixon, 15 juni 1973. Geciteerd in: Robb, ‘The power 
of oil’, 77.  
198 TNA: PREM 15/1765 Record of a meeting at Chequers, 13 oktober 1973. Geciteerd in: Robb, ‘The 
power of oil’, 76.   
199 Heath, The course of my life, 501.  
200 Kissinger, Years of upheaval, 467.  
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prijs die hij bereid was te betalen.201  

 Gezien de uiteenlopende belangen en methoden van de Britten en de Amerikanen wat 

betreft het omgaan met het olie-embargo, is het niet verwonderlijk dat de twee landen meer dan 

eens met elkaar in botsing kwamen. De eerste confrontatie vond aldus plaats in de VN, waar de 

Britten een voorstel van Kissinger voor een wapenstilstand afsloegen. Heath interpreteerde dit 

beleid als te pro-Israëlisch om het imago van neutraliteit te kunnen verdedigen en het bracht 

daardoor zijn kanalen van olievoorziening in gevaar.202 Een tweede diplomatieke conflict kwam 

voort uit het Britse weigeren van het Amerikaanse gebruik van de luchtbases op onder andere 

Cyprus. Opnieuw werd het neutraliteitsimago in overweging genomen: in Londen werd veel 

overlegd over het Amerikaanse verzoek om gebruik te maken van de bases, maar het 

geheimhouden van de operatie leek Heath onmogelijk. Hij vreesde dat de Amerikanen de 

informatie die vergaard werd door hun U-2 spyplanes zouden doorspelen aan de Israëli’s en ook bij 

de Arabische landen bekend zou raken. Ook dergelijke Britse betrokkenheid ondermijnde de 

neutraliteit, en daarom werd het voorstel tevens afgewimpeld.   

  Een derde clash op het diplomatieke terrein verrees als gevolg van Britse steun voor de 

EG-verklaring van 6 november 1973. Hierin schaarde de EG zich achter resolutie 242. Dit was 

volgens Heath noodzakelijk “so as to prevent the oil embargo being applied to Britain”.203 Heaths 

initiatief oogstte succes in het Midden-Oosten, waar het embargo voor het VK werd opgeheven 

en Heath zich van toegang tot olie verzekerde, maar resulteerde in grootse verontwaardiging in 

de VS. De aantijgingen jegens het VK kwamen uit alle hoeken van het Witte Huis en bleven maar 

duren: James Schlesinger204 verweet Heath tijdens een NAVO-vergadering van “decayed-

Gaullism”205; Kissinger noemde de beslissing “horrible”,  verklaarde dat de special relationship aan 

het instorten was, en stelde flamboyant: “This was the worst decision since the Greek city states 

confronted Alexander.”206 Het illustreren van de Amerikaanse onvrede ging echter verder dan 

slechts retorisch taalgebruik. Zo werd de samenwerking op het gebied van de 

inlichtingendiensten tijdelijk stopgezet: een dreun voor de intieme samenwerking waarop de 

Britse veiligheidsdienst grotendeels berustte. Voor Heath bleek nu dat zijn eerdere keuzes wel 

                                                           
201 Robb, ‘The power of oil’, 76-8.  
202 Robb, ‘The power of oil’, 76.   
203 TNA: CAB 128/53 CM(73) 52nd Conclusions, Conclusions of a Meeting of the Cabinet, 1 November 
1973. 
204 Amerikaanse Secretary of Defense 1973-1975.  
205 DBPO, III, IV, doc. 379. Geciteerd in: Noble, ‘Kissinger’s Year of Europe: Britain’s year of choice, 
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206 TNA: PREM 15/2232 Lord Cromer to Secretary of State [Douglas-Home], 24 november 1973. 
Geciteerd in: Robb, ‘The power of oil’, 79.  
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eens serieuze consequenties zouden kunnen hebben voor de algemene Britse 

veiligheidsbelangen.207  

Amerika was teleurgesteld in de opstelling van een voorheen betrouwbare regering als de Britse. 

De Britten op hun beurt waren, zoals in dit onderzoek eerder is gebleken, gefocust op het in 

stand houden van een imago in de internationale betrekkingen waar de VS geen plaats in hadden. 

Ze wilden een air van neutraliteit uitstralen en bovendien niet overkomen als de loopjongen van 

de VS in de VN. Diplomatiek gezien werd het buitenlandbeleid van Heath tijdens de oliecrisis 

niet door de special relationship bepaald.  

3.3.2 Economische samenwerking 

Economische zaken voerden absoluut de boventoon in Britse binnenlandse politiek: en dit werd 

geëxtrapoleerd naar het buitenlandbeleid. De Britse olievoorraden raakten angstvallig snel leeg208 

en de economische situatie degradeerde, met sterke inflatie tot gevolg. Voedsel- en energieprijzen 

stegen. Het was zaak voor Heath om met een oplossing te komen die de economische situatie 

zou temperen, anders zou het hem nog wel eens zijn premierschap kunnen kosten. Dit was het 

moment voor Heath om terug te grijpen op de special relationship en zich te wenden tot de VS.  

Om hun olievoorraden te beschermen, zochten Westerse staten steeds meer heil in bilaterale 

overeenkomsten met olieproducerende landen. Het VK liep hierin voorop: in november 1973 

sloot het een overeenkomst met de Iraanse overheid.209 De VS bezagen dergelijke ontwikkelingen 

met groeiende argwaan: bilaterale afspraken zouden uiteindelijk de olieprijzen alleen maar 

opdrijven. Kissinger stelde tijdens zijn bezoek aan Londen (12 december) dan ook voor om een 

collectieve response te formuleren. Heath steunde Kissingers initiatief publiekelijk, maar was, met 

het falen van een vergelijkbare poging tot het unificeren van de belangen van het Westen tijdens 

de Year of Europe nog vers in het achterhoofd, achter de schermen huiverig.210 Een stijging van 

olieprijzen in december zorgde er echter voor dat er geen tijd voor vertwijfeling mogelijk was. 

Kissinger formuleerde een plan voor een Energy Action Group, waarin de consumerende landen 

een antwoord zouden zoeken op de oliecrisis.211 Heath wilde de EG ervan overtuigen dat 

unilaterale response van het de EG en de VS tezamen de beste optie was om het tij te keren.212 

Het lukte hem echter niet de EG-landen hiervan te overtuigen. Vooral Frankrijk was tegen trans-
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Atlantische samenwerking en volhardde in het zoeken naar bilaterale contracten met Arabische 

landen. Dit was voor Heath geen optie vanwege het feit dat dit de olieprijzen slechts zou 

verhogen en de Britse economie verder zou aantasten: wat Heaths positie (nog meer) in het 

geding zou brengen.213 De Fransen betichten hem ervan terug te grijpen op de “old ways” naar 

Washington.214 Heaths overweging om een ‘goede Europeaan’ te zijn en te blijven werd ditmaal 

overtroefd door de noodzaak om de Britse olievoorraad op peil te houden. Hij bleek niet in staat 

de EG achter zich te scharen en koos ervoor om een oplossing via bilaterale Brits-Amerikaanse 

weg te zoeken.   

  Deze keuze werd tevens bepaald door de grote verdeeldheid in de EG over de 

economische toekomst van Europa. Toonaangevende Europese projecten zoals EMU 

stagneerden vanwege een gebrek aan overeenstemming.215 Deze onenigheid werd nog eens 

versterkt door een het nieuwe Arabische economisch machtsblok dat hen niet als één, maar als 

individuele natiestaten behandelde. De  meeste landen van de EG vervielen in bilaterale dialogen 

om zo een oplossing te vinden: veel van hen waren niet in staat of niet bereid om de kortzichtige 

uitkomsten die daaruit zouden volgen in te zien.  

Met betrekking tot Kisssinger’s Year of Europe bleek Heath niet bereid economisch op bilateraal 

niveau te onderhandelen met de Amerikanen. Om een oplossing te vinden voor de oliecrisis 

daarentegen wel, ondanks de eventuele obstakels dat dit zou opwerpen voor zijn Europese 

ambities. Voor Heath leek het meegaan met Kissingers plan voor de Energy Action Group 

simpelweg de beste optie om de economie van het VK op peil te houden en zijn positie als 

premier veilig te stellen. Kissinger heeft uitgelegd dat Heath er tijdens zijn premierschap 

herhaaldelijk op aandrong om behandeld te worden als “just another” Europees land. Nu wilde 

Heath nadrukkelijk niet behandeld worden als “just another”. Hij zocht speciale toenadering tot 

de regering van Nixon wat betreft het oplossen van de oliecrisis en deze toegang werd hem 

toegezegd.216 Kissinger: “[T]he close cooperation with us was his for the taking.”217  

3.3.3 Defensie en veiligheid  

Aangezien de oliecrisis werd veroorzaakt door een gewelddadig conflict in het Midden-Oosten en 

de twee grootmachten van de Koude Oorlog zich snel in het conflict mengden218, speelden 
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defensie en veiligheid een aanzienlijke rol in de oliecrisis. Al snel bleek dat de SU wapens leverde 

aan Egypte en Syrië. Als reactie zochten Amerikanen toegang tot Europese luchtbases van 

waaruit zij materieel konden leveren aan Israel. De Amerikaanse overheid overwoog echter niet 

eens om de Britten daarover aan te spreken: de boodschap van Heath was al duidelijk genoeg 

overgekomen zodat de Amerikanen wisten dat een dergelijk verzoek geen vruchten af zou 

werpen. Kissinger stelde:  

  “Throughout the war we were given to understand, in the many indirect ways available to a 

 government as close to us as Britain’s, that it would be appreciated in London if we did not use 

 British bases either for the airlift or for intelligent collection in the Middle  East. There was never 

 a formal refusal on the airlift because it had been made plain that  we should not ask.”219  

Jaren daarna klaagde Kissinger tegen Douglas-Home over het feit dat de SU meer gebruik had 

kunnen maken van het luchtruim van de NAVO dan de VS zelf.220 

Het dilemma voor Heath tussen Europa en Amerika diende zich tijdens de oliecrisis opnieuw in 

volle glorie aan. De stijgende olieprijzen en het volledige handelsembargo begonnen ook aan de 

Amerikaanse financiële gezondheid te knagen. Een energiecrisis werd uitgeroepen in november 

1973 en Nixon lanceerde Project Independence: een project om de VS zelfvoorzienend te maken in 

hun energievoorziening. Nixon noemde als doel van het project “the strength of self-

sufficiency”221 en had als motivatie dat “a great nation cannot be dependent upon other nations 

for resources essential to its own social and economic progress.”222 Dergelijke Amerikaanse 

projecten werden geschuwd door de Europese partners omdat het een tendens van isolationisme 

vertoonde waardoor de vraag in hoeverre de Amerikanen een betrouwbare partner bleven in het 

veiligstellen van de defensie in Europa nogmaals opspeelde.    

  Maar Amerikaanse beleidsmakers schatten de situatie zelfs als dusdanig ernstig in dat er 

niet alleen werd gesproken over self-sufficiency maar ook over een mogelijke invasie van het 

Midden-Oosten om de toegang tot olievelden veilig te stellen. Uit staatsdocument blijkt dat de 

Amerikaanse regering al sinds het begin van 1973 bezig was met het analyseren en aftasten van de 

mogelijkheden in het Midden-Oosten, met name in samenwerking met het Saudi-Arabische 
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koningshuis.223 Kissinger zei tegen een groep journalisten, op zijn inmiddels bekende uitdagende 

wijze, dat de Arabische landen maar eens goed na moesten denken over vernieuwde 

samenwerking met de consumerende landen, “if they don’t want to go the way of the Greek city 

states”. Schlesinger uitte dergelijke statements ook tegenover Britse politici.224  

  In Londen werd deze situatie zeer serieus genomen. Dergelijke plannen brachten ook de 

Britse oliebevoorrading in gevaar. Als de VS niet zouden stoppen met het afschikken en 

intimideren van de Arabische landen zou er nooit een oplossing bereikt kunnen worden en 

zouden de olieprijzen blijven stijgen. Bovendien leefde het besef in Amerikaanse en Britse 

kringen dat de Amerikanen de sleutel tot de oplossing van de crisis in handen had. Beide landen 

waren zich ervan bewust dat alleen een geünificeerde aanpak van de problemen konden leiden tot 

een duurzame uitkomst van de crisis en het conflict. Kissinger zei tijdens een overleg met de EG 

in Brussel: “The United States could solve its energy problems only with great difficulty. Europe 

could not solve them at all.”225 De roep naar een eenduidig antwoord werd verhoord in Londen 

en Washington.   

  Deze werd nog eens versterkt door de uitkomst van een overleg tussen OPEC-landen in 

Teheran in januari 1974. De landen verdubbelden de olieprijzen wederom, waardoor sinds 

oktober de prijzen al waren verviervoudigd. De betalingsbalansen van de olie-importerende 

landen stonden nu niet langer alleen op het spel, maar het hele wereldeconomische systeem stond 

op instorten. Heath had nu te maken met de stijgende kosten van de brandstofimport, industriële 

onrust vanwege de oliecrisis en stakende mijnwerkers die dit alles nog verergerden. Dit was het 

moment waarop Heath ervan overtuigd raakte dat samenwerking met de VS noodzaak was om 

een verslechtering van de internationale crisis te voorkomen.226 Uit Amerikaanse bronnen blijkt 

dat Heath zelf om overleg vraagt tijdens  een ontmoeting in het kader van de Energy Action 

Group.227  Hieruit bleek nadrukkelijk het gebruik van de gebaande paden dan de special relationship. 

Kissinger wilde niet alleen de Britten overtuigen van het belang van het handelen als één actor. 

Hij vreesde dat de Euro-Arabische dialoog om olieprijzen te onderhandelingen de Atlantische 

Alliantie verdere scheuren zou kunnen toebrengen. De EG moest ook overtuigd worden  van het 

belang van de Energy Action Group en de uiteindelijke Energy Conference in Washington. In aanloop 
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doc. 166: Memorandum from the Ambassador-Designate to Iran (Helms) to President Nixon, 22 februari 
1973.  
224 Kissinger, Years of upheaval, 891–2; TNA: PREM 15/1768 JIC(A)(73)34 Middle East: Possible 
Use of Force by the United States, zonder datum. Geciteerd in: Robb, ‘The power of oil’, 80.  
225 DPBO, III, IV, doc. 447. Geciteerd in: Hamilton, ‘Britain, France and America’s Year of Europe’, 887.  
226 Campbell, Edward Heath, 561-97; Hamilton, ‘Britain, France and America’s Year of Europe’, 888.   
227 FRUS XXXVI, doc. 221, Minutes of Washington Special Action Group meeting, 19 oktober 1973, 
10:04-10:57.  
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naar deze conferentie, welke als doel had een gemeenschappelijk standpunt te formuleren als 

consumerende landen en daarmee de steeds hoger opdrijvende prijzen te temperen, haalde 

Kissinger weer eens een sterk Amerikaans argument aan in een poging de EG in hun standpunt 

te unificeren: de Amerikaanse militaire bescherming van het continent. Kissinger deed hiermee 

een ultieme poging om de Europese landen, naast het VK, over te halen een gezamenlijk 

antwoord te vinden op de oliecrisis. Tegen de weigerachtige Europese landen zei hij dat als ze 

niet mee zouden werken, de VS 1) alle concurrentie zouden uitbieden om de Amerikaanse 

oliebevoorrading te garanderen; 2) de militaire veiligheid in Europa af zouden laten hangen van 

de bereidwilligheid om nu mee te werken aan een oplossing. Nadat alle Europese landen tenslotte 

toezegden om deel te nemen aan de conferentie, blijkt echter hun incompetentie om samen te 

werken als één. Waar de VS en het VK aan de ene kant stonden, waren het voornamelijk de 

Fransen die de andere kant aanvoerden en de eensgezindheid verstoorden. Frankrijk wenste koste 

wat het kost te voorkomen dat deze conferentie geïnstitutionaliseerd en in de toekomst opvolging 

zou krijgen. Hiermee zou volgens hen de Amerikaanse dominantie over het Europese continent, 

en wellicht nog sterker de Europese afhankelijkheid van de Amerikaanse wereldlijke machtssfeer, 

worden geconcretiseerd. Sir Edward Tomkins228 zei dat de de onenigheid met de Fransen over de 

conferentie leidde “to a point of uncomfortable focus the central problem of our convergences 

and divergences with the French over the position of Europe vis-à-vis the United States and over 

the balance of our European and Atlantic connections.”229 Waar de Britten kozen voor een 

pragmatisch beleid met de belangrijkste motivatie (die met de VS gedeeld werd) om de olieprijzen 

zo laag mogelijk te houden230, bleven Frankrijk en andere Europese staten vasthouden aan 

ideologische argumenten. De verdeeldheid leidde ertoe dat de EG haar geloofwaardigheid als één 

partner verloor en de landen opnieuw als individuele naties het podium zochten tijdens de 

Energieconferentie in Washington. 231  De façade van Europese saamhorigheid verbrokkelde.  

De EG werd sterk onder druk gezet door Kissinger om mee te werken aan zijn strategie om de 

oliecrisis te keren. Uiteindelijk leidde zijn aanpak tot een toenadering van het VK tot de VS, die 

de sleutel tot de oplossing van de crisis in handen hielden. Veiligheids- en defensiekwesties 

bleven een ultragevoelig onderwerp voor Europa en zorgden er uiteindelijk voor dat de trans-

Atlantische dialoog weer op gang kwam en zelfs dat, in zekere mate, Kissingers Year of Europe-

ambities voor een neo-Atlantisch statuut alsnog tot stand leken te komen. Maar opnieuw bleek 

                                                           
228 Britse ambassadeur in Parijs 1972-1975.  
229 DBPO, geraadpleegd via http://www.fco.gov.uk/en/about-us/our-history/historical-
publications/documents-british-policy/the-year-europe  
230 FRUS XXXVI, doc. 235, Memorandum From the Under Secretary of State for Economic Affairs 
(Casey) to Secretary of State Kissinger, 3 november 1973.  
231 Robb, ‘The power of oil’, 87.  

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/our-history/historical-publications/documents-british-policy/the-year-europe
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/our-history/historical-publications/documents-british-policy/the-year-europe
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het onvermogen van de EG om zich al eenheid op te stellen tijdens de Energieconferentie.   

  Heath was bereid om vanwege pragmatische redenen toenadering tot de VS te zoeken: 

zijn keuzes waren beperkt en zijn positie als premier hing vanwege de energiecrisis aan een zijden 

draadje. In dit opzicht was Heath duidelijk bereid om de vertrouwde paden van de special 

relationship  op te zoeken omdat bleek dat hij noch in bilateraal overleg met Arabische landen 

noch in samenspraak met de EG voor een oplossing kon zorgen. Zijn buitenlandbeleid liet Heath 

dus als reactie op de oliecrisis door de VS bepalen omdat dit simpelweg het meest voordelig was.  

 

3.4 Subconclusie  

 
Uit dit hoofdstuk blijkt het pragmatisme van Heath in het bepalen van zijn buitenlandbeleid. Nu 

hij gewoonweg niet anders kon vanwege het onvermogen van Europa om de crisis op te vangen  

voelde hij zich verplicht soelaas te zoeken bij de VS. Het kabinet Heath, met een vooruitzicht van 

grootse economische crisis, binnenlandse onrust op economisch gebied en op politiek gebied 

vanwege de pro-Europese attitude, kon zich niet langer veroorloven om ten koste van alles EG-

solidariteit te promoten. Heath raakte vermoeid door de almaar toenemende Franse stuursheid 

wanneer het ging om het verdedigen van een Europe Européenne en de specifieke Europese 

identiteit die daarbij hoorde. Frankrijk, dat meer dan elk ander Europees land haar olievoorraden 

door middel van bilaterale onderhandelingen met Arabische landen probeerde veilig te stellen, 

schaadde ook het principe van economische solidariteit. De politieke identiteit van de Negen was 

indertijd nog niet sterk genoeg om de dubbele uitdaging economische crisis en een trans-

Atlantische confrontatie aan te kunnen.232 De ondubbelzinnige one ball of wax -methodiek 

versterkte slechts de onsamenhangendheid van Europa, dat beleidsmatig zeker nog niet klaar was 

voor een dergelijke aanpak. Als respons op de oliecrisis onderging de special relationship dus een 

interessante transformatie: van het ondergeschoven kind werd het weer een factor in de 

buitenlandpolitiek die volop aandacht kreeg. 

Op diplomatiek gebied leefde de special relationship echter niet op. Hier hield het VK het imago ten 

behoeven van de nieuwe Europese koers vast. Maar op economisch gebied ontstonden er 

bilaterale onderhandelingen die voor Heath steeds meer onvermijdelijk leken. Zijn reserveringen 

zette hij overboord en ging in op Kissingers initiatieven van de Energy Action Group. Het 

economisch buitenlandbeleid werd dus zeker bepaald door de AASR. De Euro-Amerikaaanse 

veiligheidskwestie werd door Kissinger uit de kast gehaald in een ultieme poging de Negen te 

overtuigen dat samenwerking van het Westen  tegenover de olieproducerende landen noodzaak 

                                                           
232 Möckli, ‘Asserting Europe’s distinct identity’, 213.  
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was. Het was echter alleen het VK dat de afhankelijkheid van de VS inzag en zich liet overhalen. 

Ook in dit beleidsmatige spectrum speelde de relationship dus een bepalende  rol in Heaths beleid. 

De oliecrisis zorgde ervoor dat Heaths pragmatische inborst naar boven kwam: tegen de 

achtergrond van de decimerende Amerikaanse wereldmacht bleek voorheen telkens de inclinatie 

naar Europa, om de eenvoudige reden dat hier meer (economische) winst te behalen viel. 

Wanneer Europa insufficiënt bleek in het oplossen van een teisterende mondiale crisis, werd het 

heil gezocht bij de VS. Economische belangen wonnen het van ideologische overtuigingen 

‘Europees’ te moeten zijn en de oude Brits-Amerikaanse economische samenwerkingsverbanden 

leefden op als reactie op de oliecrisis.  
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Conclusie 
 

Tijdens de regeringsperiode van Heath waren er duidelijke veranderingen merkbaar in de special 

relationship. De vraag is echter in hoeverre deze zogenaamde special relationship het buitenlandbeleid 

van Heath heeft bepaald. Hier is in drievoud antwoord op gegeven door middel van te kijken 

naar drie casussen (PNW, Year of Europe en de oliecrisis) en deze op te delen aan de hand van 

de speciale eigenschappen van de AASR, te weten diplomatieke betrekkingen, economische 

samenwerking en veiligheid en defensie. Hoewel de drie casussen los van elkaar behandeld 

worden, blijkt er een verbintenis die verder gaat dan chronologische opvolging. Zo is het 

uitroepen van The Year of Europe een gevolg van de hechte Brits-Amerikaanse samenwerking in 

het opstellen van de PNW en het falen van the Year tot The year that never was voor een deel te 

wijten aan het uitbreken van conflict in het Midden-Oosten en de totstandkoming van het olie-

embargo van de OPEC-landen. De Jom Kippoeroorlog, het Watergate schandaal en de nieuwe 

geopolitieke status quo van de van de supermachten ten gevolge van de detente in de Koude 

Oorlog zijn factoren die tijdens alle drie de hoofdstukken een onderliggende rol hebben gespeeld 

in de gang van zaken. Soms duidelijk en waarneembaar, soms minder duidelijk en onderliggend.  

 

Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag moeten alle conclusies die voortkomen uit 

de empirische hoofdstukken in acht worden genomen. Voor casus 1, de totstandkoming van de 

PNW, geldt dat de special relationship de uitzonderijke rol van het VK in het samenwerkingsproces 

mogelijk maakte, maar het beleid van Heath niet bepaald heeft. Hoewel op diplomatiek niveau 

hecht werd samengewerkt, waren de achterliggende motieven om een brug te slaan tussen 

Europa, Amerika en diens nieuwe geopolitieke consensus met de SU. Opmerkelijk is dat Heath 

echter wel op veiligheidsniveau zijn afhankelijkheid van de VS in het achterhoofd hield.    

  The Year of Europe is een interessante casus, mede vanwege de rol die de EG innam in 

de reactie op Kissingers initiatief. Op diplomatiek terrein werd aanvankelijk hecht 

gecommuniceerd en werd overeenstemming bereikt tussen de VS en het VK, maar nadat 

Kissinger zijn speech had gegeven richtte het VK zich op Europa. Er werd een poging gedaan 

een antwoord te formuleren op de neo-Atlantische koers die de VS wilden varen, maar zonder 

succes. De EG raakte te verdeeld en het VK werd meegezogen in de maalstroom van Europese 

besluiteloosheid. Economisch gezien werd door de Amerikanen overduidelijk gepoogd voordeel 

te behalen uit de AASR en de nieuwe Brits rol in de Economische Gemeenschap. De Britten 

doorzagen dit en lieten het echter niet toe. Ook in deze casus blijkt dat de aard van de Anglo-

Amerikaanse samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie zeer veel betekende. Hier 

probeert het VK, , net zoals bleek uit de motieven achter et formuleren van de PNW, te fungeren 
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als mediator. Het resultaat blijft echter uit. Opnieuw werd echter het belang van de 

veiligheidssamenwerking op waarde geschat en hier werd een poging tot bruggen slaan gedaan. 

Heath liet tijdens de Year of Europe zijn beleid dus enigszins bepalen door de bijzondere band 

met de VS.  

  Uit het hoofdstuk over de oliecrisis blijkt de praktische aard van Heath. Waar op 

diplomatiek gebied niet werd teruggevallen op de AASR, ook om het imago van Europeaan-zijn 

in stand te houden, werd dit zeker wel gedaan op economisch terrein. De economische banden 

die de twee landen historisch kenden werden aangehaald om een allesomvattende crisis in het VK 

te voorkomen. Heath greep terug op de special relationship en vroeg de VS om steun in het 

formuleren van een oplossing vanwege het onvermogen van de EG om dit doel te bereiken. 

Veiligheidskwesties speelden hier tevens een rol: dreigementen van Kissinger om samenwerking 

op te schorten overtuigden Heath van het belang van de trans-Atlantische samenwerking. Zowel 

economische nood als het belang van de nationale veiligheid en defensie zorgden ervoor dat 

Heath, door de oliecrisis, zijn beleid liet bepalen door de VS.  

Britse defensie en economische nood zorgden ervoor dat de special relationship ten tijde van Heath 

niet ten onder ging, zoals de klassieke historiografie beweert. Een land dat gevangen zat tussen 

twee werelden en te maken had met politieke en economische onrust greep, ook in de tijd van 

Heath, simpelweg alle kansen aan die het als voordelig inschatte. Al met al is de visie dat de Brits-

Amerikaanse relaties tijdens de regeringsperiode van Heath bekoelden, te ongenuanceerd en doet 

het afbraak aan de complexiteit van betrekkingen die wel in stand bleven. Hoewel moeilijk, 

gefragmenteerd en meerzijdig, herbergde het buitenlandbeleid van Heath een daadkracht die de 

Britse toetreding tot Europa bewerkstelligde en het in verval rakende Atlantische verbond 

continue probeerde te beïnvloeden. Het VK voelde de lasten van deze situatie meer dan haar 

nieuwe Europese partners en voelde zich geroepen om te ageren als een bruggenbouwer om de 

groeiende kloof tussen de kusten van de Atlantische oceaan te dichten. De analyse van de Britse 

deelname in de totstandkoming van de PNW geeft blijk van de bereidheid op te treden als 

mediator tussen Amerikaanse behoeften en Europese twijfels over de standvastigheid van de 

Amerikaanse beloften aan het continent. De inclinatie naar Europa werd echter versterkt door 

het noodlottige ‘Year of Europe’ initiatief en bevestigd door de economische moeilijkheden naar 

aanleiding van de oliecrisis.   

  Heath is vooral pragmatisch en zijn buitenlandbeleid stond in het teken van dit 

pragmatisme: waar samenwerking met de VS het beste uitkwam, werd dat de nieuwe koers. Maar 

hetzelfde geldt voor samenwerking met de Europese Negen: wanneer het nodig was voor Heath 

om de special relationship te bagatelliseren om de intrede tot de EG te waarborgen, deed hij dat net 
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zo graag. Belangrijk in de betrekkingen met de VS was ook Alec Douglas-Home. Hij zei over het 

beleid van het VK ten tijde van Heath: “[Britain] must necessarily try to get the best of both 

worlds: to combine our European policy with the preservation of a fruitful Anglo-American and 

transatlantic relationship.”233 Heaths buitenlandbeleid werd dus soms wel, soms niet bepaald door 

de krachten van de AASR. Hiermee is de hoofdvraag beantwoord.  

Naast de beantwoording van de hoofdvraag, zijn er nog een aantal algemene conclusies te 

trekken uit dit onderzoek naar de kabinetsperiode van Heath. Een van de belangrijkste 

observaties is bijvoorbeeld het bepalende verschil in percepties van het idee ‘Europa’ die de leden 

van de Atlantische Alliantie erop nahielden. Europa, Amerika en het VK spelen elk een rol in de 

aanhoudende misvattingen en misverstanden die aanleiding zijn tot een dialogue of the deaf, waarvan 

The Year of Europe een goed voorbeeld was. Europa zelf leek het concept ‘Europa’ en de daarbij 

horende Europese integratie vaak niet te kunnen begrijpen. Verdeeldheid over de toekomst van 

het continent en de positie die het op het internationale toneel zou moeten innemen 

overstemmen elke vorm van overeenkomsten. De instituties die ze in het leven heeft geroepen 

waren eerder een product van verdeeldheid dan van consensus. De Amerikanen echter meenden 

dat de Europeanen Europa begrepen, geen onlogische gedachte, en sloegen daardoor, 

bijvoorbeeld door de “one ball of wax”-methode, de plank in de trans-Atlantische dialoog vaak 

geheel mis. Het VK nam een interessante rol in te midden van twee extremen: zij probeerden 

zowel Europa als Amerika te begrijpen en konden daardoor vaak geen van beiden volledig vatten. 

Bovendien werden ze door beide partijen gezien als geen volwaardig lid: voor Europa had het 

VK nog te veel met de VS van doen, en voor Amerika nam het land na de toetreding weer een te 

Europees karakter aan. Het dilemma waar Heath voor stond was dus enorm, werd elke stap naar 

links of naar rechts door één van beide partijen als verkeerd gezien. Dit alles zorgde voor 

argwaan, disharmonie en misvattingen in de Atlantische relatie die niet zomaar opgelost kon 

worden. Kissinger: “[the Atlantic Alliance] never cohered on anything except the one thing least 

likely to arise: a military attack on Europe”234  

Een tweede waarneming is het opmerkelijke beleid van de VS om, ook na Brits lidmaatschap van 

de EG, steeds terug te grijpen op de gebaande paden van de special relationship om een nieuwe 

koers in Atlantische betrekkingen te bewerkstelligen. Dergelijke toenaderingen werden door 

Heath echter vaak in de wind geslagen. In feite reageerde de regering Heath niet of nauwelijks op 

                                                           
233 TNA: PREM 15/2089, The Year of Europe: the impact of transatlantic and Anglo-American relations; 
an analytical account. Februari-juli 1973. Geciteerd in: Noble, A. ‘Kissinger’s Year of Europe, Britain’s 
Year of Choice’, 221.  
234 DBPO, III, IV, doc. 307-8. Geciteerd in: Hamilton, ‘Britain, France and America’s Year of Europe’, 
884.  
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Amerikaanse druk, advies dan wel andere blijken van trans-Atlantische inmengingen. Er is 

wellicht eerder sprake van een Amerikaanse special treatment jegens het VK dan van een special 

relationship waarbij ook consensus heerst in opvattingen. Er was hierin een persoon die de special 

relationship geheel eenzelvig levend probeerde te houden, of zelfs nog specialer te maken dan 

voorheen: Dr. Kissinger. Zijn pogingen het VK continue op de hoogte te houden van 

Amerikaanse roeringen, te betrekkingen bij internationale politieke onderhandelingen, te 

benaderen bij relevante gebeurtenissen zijn bijzonder te noemen. De special relationship bepaalde 

zeker zijn manier van denken en omgaan met het VK.  

  Hierbij moet ook vermeld worden ook dat het bureaucratische systeem van de Britten zo 

geënt leek op de bijzondere betrekkingen met de Amerikanen dat er meermaals sprake was van 

interne misverstanden. Heath bepaalde als regeringsleider de te varen koers en deze was in zijn 

geval vaak Europees. Maar zijn beleidsmedewerkers opereerden soms zelfstandig en vervielen 

dan als door een oude gewoonte in bilateraal contact met het Witte Huis. Een voorbeeld hiervan 

is het overleg tussen Kissinger en Britse beleidsmakers naar aanloop van The Year of Europe, 

toen de Britse politici steun uitten voor zijn initiateven terwijl Heath het zelf echter totaal niet 

eens met Kissingers Year. Kortom, de instituties van de special relationship leefden voort en hebben 

invloed gehad, maar zijn vaak geen bepalende factor geweest.  

Naar aanleiding van dit onderzoek moet ik me dan ook scharen achter de auteurs die, naar 

aanleiding van de openbaring van nieuw archief materiaal in onder andere 2006235, recentelijk 

nieuwe theses over de special relationship verkondigen. Zij stellen dat de special relationship ten tijde 

van Heath zeker niet ten einde kwam, maar onderhevig was aan de complexe veranderingen in 

het geopolitieke spectrum van de Koude Oorlog. Deze conclusie wordt in dit onderzoek 

gestaafd.  

  Om echter te spreken van een rebirth, zoals sommige auteurs doen, gaat echter weer te 

ver. Heath was een pragmatist die in Europa de toekomst zag, maar niet zo naïef om de 

succesvolle, geïnstitutionaliseerde special relationship zomaar af te danken. Hij erkende simpelweg 

dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.  

 Special relationship in de toekomst 
 
De rol van de special relationship na de Koude Oorlog is een onderwerp dat veel terugkomt in 

nieuwe historische onderzoeken. De rol van de VS in Europese integratie is überhaupt 

                                                           
235 Voorheen nog onbekend archiefmateriaal werd recentelijk onder andere gebundeld en vrijgegeven in de 
serie Documents on British Policy Overseas, waar ook verschillende auteurs die in dit onderzoek worden 
aangehaald hun primair materiaal op hebben gebaseerd. http://www.fco.gov.uk/en/about-us/our-
history/historical-publications/documents-british-policy/  

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/our-history/historical-publications/documents-british-policy/
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/our-history/historical-publications/documents-british-policy/
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veelbesproken. Kan Europa de volgende stap zetten zonder druk van buitenaf? Dergelijke 

vraagstukken verdienen sowieso meer historische, maar ook interdisciplinaire aandacht.  

Bovendien rijst de vraag of de special relationship, in een tijd van declinatie van westelijke macht en 

de opkomst van bijvoorbeeld de BRIC-landen236, van belang blijft in de internationale 

betrekkingen.   

            Naar aanleiding van dit onderzoek blijkt dat er nog hiaten zijn in de kennis over onder 

andere de economische motieven van het kabinet Heath. Werd zijn buitenlandbeleid, in al haar 

facetten, gemotiveerd door het behalen van economisch voordeel? Welke rol speelden 

binnenlandse belangengroepen hierin? Is het liberal intergovernmentalism  van Andrew Moravcsik te 

extrapoleren naar het kabinet Heath, of bepaalde Heath de koers eenzelvig? Daarnaast rijst naar 

aanleiding van hoofdstuk 3 de vraag: droeg de oliecrisis bij aan het formuleren van een neo-

Atlantische agenda?  

Een meer diepgaande kwestie blijft de perceptie van Europa en Europese integratie. Heath staat 

in de historiografie bekend als een onbetwiste Europeaan. Hij leek echter tijdens zijn 

premierschap, vooral tijdens de oliecrisis, tegen een vraagstuk aan te lopen dat al decennia lang 

sluimert door de gangen van Europese instituties: wat is Europees? Hoe kan profileer ik me als 

Europeaan? Ondanks zijn herhaaldelijke pogingen om de Negen te unificeren, faalde hij hierin 

door de simpele reden dat de Negen haast nooit op een lijn zaten. Met name de rol van de 

Fransen is hierin opmerkelijk. Uit de eerste Britse ervaringen in Europa bleek dat: 1) de Fransen 

altijd het moeilijkst te overtuigen waren; 2) pas als de Fransen het ermee eens waren, een 

beslissing genomen kon worden. Vandaag de dag is de individuele macht van staten als Frankrijk 

nog steeds erg groot. Betekent de slepende werking van intergouvernementalisme een katalysator 

voor meer supranationaliteit? Ook nu moeten er belangrijke besluiten worden genomen om de 

toekomst van Europa veilig te stellen. Is Europa daartoe in staat?   

           Europa blijft een vraagstuk dat in de toekomst een belangrijke plaats zal behouden in de 

wetenschap. Wellicht ontwikkelen zich in de toekomst meer Britse en/of Europese special 

relationships, dan wel met de VS dan wel met andere staten, die de toekomst zullen bepalen.  

 

  

                                                           
236 Brazilië, Rusland, India en China.  
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Bijlage I: 

Agreement between the United States of America and the Union of Soviet 

Socialist Republics on the Prevention of Nuclear War   

Getekend in Washington op 22 juni 1973 

Bron: http://www.fas.org/nuke/control/prevent/text/prevent1.htm  

 
 

http://www.fas.org/nuke/control/prevent/text/prevent1.htm
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AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNION OF 

SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR 

Signed at Washington June 22, 1973 

Entered into force June 22, 1973  

The United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter referred to as 

the Parties,  

Guided by the objectives of strengthening world peace and international security, Conscious that 

nuclear war would have devastating consequences for mankind, Proceeding from the desire to bring 

about conditions in which the danger of an outbreak of nuclear war anywhere in the world would be 

reduced and ultimately eliminated,  

Proceeding from their obligations under the Charter of the United Nations regarding the maintenance 

of peace, refraining from the threat or use of force, and the avoidance of war, and in conformity with 

the agreements to which either Party has subscribed,  

Proceeding from the Basic Principles of Relations between the United States of America and the 

Union of Soviet Socialist Republics signed in Moscow on May 29, 1972,  

Reaffirming that the development of relations between the United States of America and the Union of 

Soviet Socialist Republics is not directed against other countries and their interests,  

Have agreed as follows:  

      Article I 

The United States and the Soviet Union agree that an objective of their policies is to remove the 

danger of nuclear war and of the use of nuclear weapons.  

Accordingly, the Parties agree that they will act in such a manner as to prevent the development of 

situations capable of causing a dangerous exacerbation of their relations, as to avoid military 

confrontations, and as to exclude the outbreak of  

nuclear war between them and between either of the Parties and other countries.  

Article II 

The Parties agree, in accordance with Article I and to realize the objective stated in that Article, to 

proceed from the premise that each Party will refrain from the threat or use of force against the other 

Party, against the allies of the other Party and against other countries, in circumstances which may 

endanger international peace and security. The Parties agree that they will be guided by these 

considerations in the formulation of their foreign policies and in their actions in the field of 

international relations.  

Article III 

The Parties undertake to develop their relations with each other and with other countries in a way 

consistent with the purposes of this Agreement.  

Article IV 
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If at any time relations between the Parties or between either Party and other countries appear to 

involve the risk of a nuclear conflict, or if relations between countries not parties to this Agreement 

appear to involve the risk of nuclear war between the United States of America and the Union of 

Soviet Socialist Republics or between either Party and other countries, the United States and the 

Soviet Union, acting in accordance with the provisions of this Agreement, shall immediately enter into 

urgent consultations with each other and make every effort to avert this risk.  

Article V 

Each Party shall be free to inform the Security Council of the United Nations, the Secretary General of 

the United Nations and the Governments of allied or other countries of the progress and outcome of 

consultations initiated in accordance with Article IV of this Agreement.  

Article VI 

Nothing in this Agreement shall affect or impair:  

(a) the inherent right of individual or collective self-defense as envisaged by Article 51 of the 

Charter of the United Nations,*  

(b) the provisions of the Charter of the United Nations, including those relating to the 

maintenance or restoration of international peace and security, and  

(c) the obligations undertaken by either Party towards its allies or other countries in treaties, 

agreements, and other appropriate documents.  

Article VII 

This Agreement shall be of unlimited duration.  

Article VIII 

This Agreement shall enter into force upon signature.  

DONE at Washington on June 22, 1973, in two copies, each in the English and Russian languages, 

both texts being equally authentic.  

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA: 

RICHARD NIXON 
President of the United States of America  

FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS: 

L.I. BREZHNEV 
General Secretary of the Central Committee, CPSU 

 

  



Jenny de Nobel Europa en de Wereld 3353249 

70 
 

 

Bijlage II: The Year of Europe 

Speech gegeven door Henry Kissinger op 23 april 1973 in New York 

Bron: Department of State Bulletin, 593-598.  

 

 

 


