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‘The essence of ultimate decisions remains impenetrable to the 

observer - often, indeed to the decider himself’    

 

-John Fitzgerald Kennedy 
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Voorwoord  
 

        

Het citaat van Kennedy dat het motto vormt van deze scriptie, is bedoeld als een gezonde 

relativering van de wat ambitieuze poging om een verklaring te vinden voor de oorzaken 

van de Zesdaagse oorlog op besluitvormingsniveau. Ik kwam hiertoe omdat het schrijven 

van een veelomvattende synthese mij meer trok dan het nauwkeurig in kaart brengen van 

een gebeurtenis, die de proporties van een voetnoot in de wereldgeschiedenis niet 

overstijgt. Deze scriptie spoorde mij aan diepgaander te gaan nadenken over de constructie 

van teksten en het aanbrengen van een samenhang in de structuur en gelaagdheid in 

teksten.  

De suggestie om het boek van Allison en Zelikow te gebruiken kreeg ik van mijn 

huisgenoot Corné Versluis. Daar ben ik hem zeer erkentelijk voor, omdat zonder die 

suggestie deze scriptie er niet geweest was. Deze suggestie fungeerde als een eye-opener op 

het moment dat ik vastliep in mijn eerste scriptieonderwerp over de relatie tussen Israël en 

Duitsland. Het idee van een verklaring van een historische casus op het niveau van 

besluitvorming heeft mij tijdens het schrijven zeer gefascineerd. Dat ik de Zesdaagse 

Oorlog uitkoos als case-study kwam doordat de cursus Van Volkenbond tot VN mijn 

belangstelling voor het Midden-Oosten in het algemeen en de Israëlische oorlogen in het 

bijzonder gewekt heeft.  

Mijn scriptiebegeleider mevrouw Van Ginneken wil ik bedanken voor de 

ondersteuning die ze heeft geboden bij het schrijven van deze scriptie. Ze stond open voor 

het idee van een benadering vanuit modellen, hoewel een dergelijke benadering niet 

gebruikelijk is voor historici in Utrecht. Deze scriptie is een afsluiting van een 

studieperiode van vijf jaar. Ik wil mijn ouders hartelijk bedanken voor de mogelijkheden 

die ze mij hebben gegeven om te studeren. Ik hoop dat deze scriptie een boeiend inzicht 

kan bieden in de oorzaken van de Zesdaagse Oorlog en dat het onderwerp tot de 

verbeelding spreekt.  

 

Lodewijk Kuiper 

Utrecht, augustus 2008 
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Inleiding  
 
De Zesdaagse Oorlog is één van de meest beslissende gebeurtenissen in het Midden-

Oosten sinds 1945 en houdt een blijvende impact op het Arabisch-Israëlische conflict. De 

huidige conflicten tussen Israël en de omringende landen over de Golanhoogte en de 

nederzettingen op de Westoever komen onder andere voort uit deze oorlog. Doordat 

Israël het in de Zesdaagse Oorlog veroverde territorium in de Sinaï teruggaf aan Egypte, 

kon in 1979 de eerste vredesovereenkomst worden gesloten tussen Israël en een Arabisch 

buurland. De oorlog heeft een blijvende invloed gehad op het Midden-Oostenconflict.   

Het verhaal over de oorzaken van de crisis en de oorlog die duurde van 5 tot 11 

juni 1967 is het afgelopen decennium in kaart gebracht door talloze auteurs.1 Sinds het 

einde van de jaren negentig is een stroom van nieuwe publicaties op gang gekomen door 

de beschikbaarheid van nieuw archiefmateriaal. In 1997 werden de eerste geheime 

documenten van de regering-Johnson openbaar gemaakt en in 2004 werden deze 

toegankelijk via internet.2 Sommige archieven van de Sovjet-Unie zijn sinds het jaar 2000 

ook ontsloten. Auteurs als Isabelle Ginor en Gideon Remez hebben gebruik gemaakt van 

dit materiaal en boeken en artikelen gepubliceerd die een correctie vormen op het aandeel 

van de Sovjet-Unie in de oorzaken van de Zesdaagse Oorlog. Deze documenten werpen 

een nieuw licht werpen op de gebeurtenissen tijdens de oorlog.  

In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van drie modellen. Dit zijn het Rational Actor 

Model, het Organizational Behaviour Model en het Governmental Politics model, zoals deze 

onderscheiden worden door de auteurs Allison en Graham.3 Aan de hand van vragen die 

nauw aan deze modellen zijn ontleend, worden de modellen toegepast op de oorzaken van 

de Zesdaagse Oorlog. De interpretatie van de Zesdaagse Oorlog in deze scriptie maakt niet 

alleen gebruik van recent Amerikaans archiefmateriaal en nieuwe thesen die verschenen 

zijn, maar geeft ook een herinterpretatie van dit materiaal evenals van ouder 

bronnenmateriaal door het gebruik van drie verschillende niveaus van analyse. Er zal 

voornamelijk gefocust worden op de handelwijze van twee staten, Israël en Egypte. De 

                                                 
1
 Om slechts een aantal van hen te noemen: Richard Parker, Michael Oren, Avi Shlaim, Ami Gluska, Shlomo 

Aronson, Eric Hammel, Isabella Ginor en Gideon Remez.  
2
 Bureau of Public Affairs, Office of the Historian, <http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/johnsonlb/xix/>.    

3
 Graham Allison en Philip Zelikow, Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis (Longman, New 

York, 1999). 
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keus voor Israël is eenvoudig omdat het land de Zesdaagse Oorlog startte op 5 juni. Voor 

Egypte is gekozen omdat dit het machtigste Arabische buurland van Israël is dat betrokken 

was in de oorlog en omdat Egypte cruciale beslissingen nam waardoor Israël geprovoceerd 

werd tot een oorlog. Daarnaast wordt gekeken hoe de twee grootmachten uit die periode, 

de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, zich opstelden in het conflict en hoe zij de loop 

van de gebeurtenissen mede hebben vorm gegeven.  

 De centrale vraag die deze scriptie probeert te beantwoorden zal zijn wat volgens de 

theoretische benadering van het Rational Actor Model, het Organizational Behaviour Model en 

het Governmental Politics Model gezien wordt als de verklaring voor het optreden van Israël en 

Egypte tijdens de Zesdaagse Oorlog en de crisis die eraan voorafging van 14 mei tot 5 juni 

1967 en wat voor verklarende meerwaarde deze benadering oplevert. In deze scriptie zal 

gefocust worden op besluitvormingsprocessen. Het doel is om beslissingen op drie niveaus 

te analyseren. Het eerste niveau is dat van beslissingen die door staten genomen worden. 

Het tweede niveau omvat de beslissingen die door organisaties worden genomen. Het 

derde niveau bestaat uit beslissingen die genomen worden door actoren die invloed hebben 

op regeringsniveau.  

Er zullen twee deelvragen behandeld worden. De eerste deelvraag is waarom Nasser 

opdracht gaf tot remilitarisering van de Sinaï, tot de terugtrekking van UNEF, tot de 

afsluiting van de Zeestraat van Tiran en waarom Egypte zo vernietigend werd verslagen 

tijdens de Zesdaagse Oorlog. De tweede deelvraag is waarom Israël besloot om tussen 14 

mei en 4 juni 1967 Egypte niet aan te vallen en waarom 5 juni wel werd aangevallen en 

Israël de Sinaï, de Westoever en de Golanhoogte veroverde. Deze twee deelvragen worden 

behandeld in de loop van het betoog, dat is geordend volgens de structuur van de drie 

modellen. 

 

Opzet 

In deel I zal een uiteenzetting worden gegeven van de drie theoretische modellen en een 

bespreking van het doel van deze modellenbenadering. In deel II zal aan de hand van een 

drietal vragen behandeld worden hoe Egypte kwam tot het besluit om de Sinaï te bezetten, 

UNEF terug te trekken en de zeestraat van Tiran te sluiten. In deel III zullen de 

verschillende opties onderscheiden worden die Israël in overweging nam als reactie op 
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Nassers provocaties. Daarbij zullen dezelfde vragen van het Rational Actor model gehanteerd 

worden als in het tweede deel bij Egypte. In deel IV en V zal gekeken worden hoe 

organisaties de keuzeopties in zowel het Egyptische als Israëlische besluitvormingsproces 

beïnvloed hebben. In deel VI en VII zal gekeken worden welke politieke en militaire 

actoren welke invloed uitgeoefend hebben op het Egyptische en Israëlische 

besluitvormingsproces. Tot slot zullen in de conclusie de deelconclusies van de 

verschillende modellen met elkaar verbonden worden in een antwoord op de hoofdvraag. 
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I  Het theoretische kader –  de drie modellen 

 
 
In 1971 verscheen het boek van Graham Allison Essence of Decision: Explaining the Cuban 

Missile Crisis.4 Het boek werd al snel beschouwd als één van de belangrijkste werken op het 

gebied van de internationale betrekkingen, politieke wetenschappen en de sociale 

wetenschappen.5 Het werd op brede schaal toegepast in programma’s die het gedrag van 

organisaties wilden begrijpen en verklaren. Het werd zelfs omschreven als ‘an informal 

“bible” at various schools and especially at Harvard’s John. F. Kennedy School of 

Government.’ 6 In 1999 verscheen een geheel vernieuwde en uitgebreide druk van het 

boek: Graham Allison en Philip Zelikow, Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile 

Crisis (Longman, New York, 1999). 

Dit boek probeert door middel van het gebruik van drie theoretische modellen op 

een samenhangende manier een verklaring te geven voor de gebeurtenissen in oktober 

1962, toen de Sovjet-Unie raketten naar Cuba stuurde en de Verenigde Staten besloten een 

blokkade voor Cuba te leggen. De auteurs hebben een algemeen theoretisch raamwerk 

ontwikkeld voor de verklaring van internationale gebeurtenissen, dat breed toegepast kan 

worden binnen het denken over internationale betrekkingen.  

De vooronderstellingen van het boek zijn: 1) professionele analisten van 

internationale betrekkingen denken over buitenlandse en militaire problemen voornamelijk 

in grotendeels impliciete modellen. Ze hanteren vooronderstellingen maar expliciteren deze 

zelden. Dit heeft belangrijke consequenties voor hun analyses. 2) De meeste analisten 

verklaren (en voorspellen) gedrag van nationale overheden meestal in termen van één basis 

conceptueel model, dat Rational Actor Model (Model I) genoemd wordt. 3) Twee alternatieve 

modellen, het Organizational Behaviour Model en het Governmental Politics Model, leveren 

volgens Allison en Zelikow een verbeterde verklaring van internationale betrekkingen, 

waarbij ze interne ontwikkelingen binnen een staat combineren met internationale 

ontwikkelingen. 

                                                 
4
 Graham T. Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston, 1971). 

5
 Jerel A. Rosati, ‘Review: Ignoring the Essence of Decisionmaking’, International Studies Review, 3 (2001) 178. 

6
 Barton J. Bernstein, ‘Review: Understanding Decisionmaking: U.S. Foreign Policy, and the Cuban Missile 

Crisis: A Review Essay’, International Security, 25 (2000) 135. 
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Rational Actor Model  

In kranten en boeken wordt regelmatig gesproken over staten alsof het rationele entiteiten 

zijn die afwegingen en keuzes maken (Israël besloot wapens aan te schaffen, Egypte zond 

troepen naar de grens, etc.). De vooronderstelling van deze manier van spreken is dat 

staten de mogelijkheid hebben om uit meerdere handelwijzen een geschikte strategie te 

kiezen. Een analist zal bij een poging tot verklaring van het gedrag van een staat daarom 

proberen doelen van de staat in kaart te brengen en de gevolgde handelwijze proberen te 

verklaren in het licht van die doelen. Het spreken over staten op een dergelijke manier is 

modelmatig, maar levert een hanteerbare manier van analyse van gebeurtenissen op.  

Allison en Zelikow brengen deze benadering onder in een model, het Rational Actor 

Model. Dit model focust op nationale doelen en problemen in internationale relaties. “The 

attempt to explain international events by recounting the aims and calculations of nations 

or governments is the trademark of the Rational Actor Model.” 7 Een analist die dit model 

hanteert geeft een uiteenzetting van de doelen en inschattingen van staten of regeringen 

om internationale gebeurtenissen te verklaren. De basisconcepten van dit model zijn: 1) 

doelstellingen – Als een actor een beslissing moet nemen kan hij kiezen uit een serie opties 

die allemaal in bepaalde mate een oplossing bieden voor een strategisch probleem. De 

doelstellingen zullen meestal doorslaggevend zijn voor welke optie gekozen wordt. 2) 

alternatieven - De rationele actor moet kiezen tussen verschillende alternatieven in een 

specifieke situatie. 3) consequenties – Aan elk alternatief in het besluitvormingsproces is een 

set mogelijke consequenties verbonden die plaats zullen vinden als voor het bewuste 

alternatief wordt gekozen. 4) keuze – Rationele keuze bestaat uit het selecteren van dat 

alternatief, waarvan de consequenties het meest opleveren voor de actor.8 Deze 

basisconcepten hangen met elkaar samen en kunnen niet altijd los van elkaar besproken 

worden. Allison en Zelikow hanteren zeer uitgebreidde modellen. Op basis van hun 

modellen worden in deze scriptie per Model enkele vragen uitgewerkt. Voor het eerste 

model zijn dit de hierna volgende vragen.  

                                                 
7
 Allison en Zelikow, Essence, 13. 

8
 Ibidem, 18. 
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Model I vragen 

1) Wat zijn de omstandigheden die de staat als een bedreiging ziet of als een kans? 

2) Wat zijn de doelen van de staat?  

3) Wat zijn de objectieve of veronderstelde opties om deze doelen te bereiken en wat is 

gegeven deze opties, de beste keuze?  

 

Het Rational Actor Model veronderstelt dat actoren doen wat zij gepland hadden te doen. 

Daarvan uitgaand verschaft een analyse van de genomen handelingen inzicht in de intenties 

van actoren.9 Er wordt vanuit gegaan dat actoren verschillende opties hebben overwogen 

en hebben gekozen voor de optie die het meeste overeenkomt met de nationale doelen. 

Veel analisten die bijvoorbeeld de afweging maken of Nasser defensieve of offensieve 

intenties had tegenover Israël in mei 1967, bestuderen de Egyptische troepenbewegingen 

om daardoor Nassers intenties te achterhalen. De Egyptische troepenbewegingen worden 

op deze manier vaak in verband gebracht met de veronderstelde belangen van Nasser en 

Egyptes nationale belangen. Deze manier van analyse gaat voor een belangrijk deel uit van 

het Rational Actor Model. 

 

Organizational Behaviour Model  

Allison en Zelikow realiseren zich dat model I een simplificatie is, zoals veel auteurs zich 

dit ook realiseren, als zij proberen uit de handelingen van staten de intenties van de 

belangrijkste politieke actoren te achterhalen. Staten bestaan uit grote organisaties die 

ingewikkelde besluitvormingsprocedures hanteren. Daarnaast zijn daden van staten het 

resultaat  van een oneindig aantal kleinere daden van individuen op verschillende niveaus 

van organisaties.10 Overheden bestaan dus uit een groot aantal zeer complexe organisaties, 

die allemaal een bijdrage leveren aan de beslissingen die een staat neemt. Dergelijke interne 

mechanismen van een overheid werpen evengoed licht op het gedrag van staten als de 

beschouwing van externe factoren in de internationale context. De basiseenheden van 

analyse in het model zijn als volgt: 1) Het uitgangspunt is dat gebeurtenissen de output zijn 

                                                 
9
 Allison en Zelikow, Essence, 197. 

10
 Ibidem, 5. 
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van organisaties. 2) Bestaande capaciteiten van organisaties vormen de reikwijdte van de 

keuzemogelijkheden waarover de regeringsleiders beschikken.  

Overheidsorganisaties als ministeries hebben vaak hun eigen dynamiek en 

besluitvormingsprocedures. Voor noodsituaties op verschillend vlak liggen bestaande 

plannen klaar om doeltreffend te kunnen optreden, bijvoorbeeld in het geval van een 

nationale ramp, een milieuramp of een aanval door een ander land. Het Organizational 

Behaviour Model focust op interne mechanismen, van waaruit overheidshandelen ontstaat. 

Wat het Rational Actor Model ziet als ‘handelingen’ en ‘keuzen’ ziet dit model als de output 

van grote organisaties. Het handelen van Israël en Egypte wordt vanuit deze benadering 

dus niet ingegeven door beslissingen in de politieke top, maar zijn het gevolg van het 

optreden van belangrijke organisaties als ministeries en leger.  

 

Model II vragen 

1) Op welke manier beïnvloeden organisaties binnen de staat de opties die onderscheiden    

   worden in het besluitvormingsproces? 

2) Op welke manier beïnvloeden organisaties de implementatie van de gekozen opties?  

 

 

Governmental Politics Model  

Het derde model, het Governmental Politics Model focust eveneens op interne mechanismen 

van het besluitvormingsproces van een staat. Dit model focust op de verschillende 

belangen in de top van het politieke besluitvormingsproces. Volgens dit model is wat in de 

buitenlandse politiek gebeurt het resultaat van onderhandelingsspellen tussen spelers in de 

nationale regering. Dit zijn meestal hoge politici, hoge militairen en persoonlijke adviseurs 

bij regeringsleiders die door hun adviezen en positie invloed hebben op de 

besluitvormingsprocedures. Zij hebben visies die ze inbrengen in het 

besluitvormingsproces. Op de invloed van de verschillende spelers zijn allerlei factoren van 

invloed zoals de overtuigingskracht van de argumenten, hun aanzien, hun  ervaring en hun 

plaats in de hiërarchie. De visies van de verschillende spelers resulteren uiteindelijk in 

beslissingen die genomen worden. Op sommige momenten is het mogelijk om te zien 

welke spelers een beslissend overwicht hadden op het besluitvormingsproces. Als een staat 
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een actie uitvoert is dit het resultaat van onderhandelingen tussen individuen binnen 

groepen in de regering. De verklarende kracht van het Governmental Politics Model  ligt in de 

weergave van deze onderhandelingsspellen, die als resultaat de gekozen actie opleverden.11 

Of de uitkomst nu veroorzaakt werd door een individu die overwicht had tijdens de 

vergadering of door een groep die zijn invloed aanwendde, dit model toont de details die 

het besluit uiteindelijk mogelijk maakten. 

 

  

Model III vragen 

1) Wiens visies tellen bij het bepalen van de keuze van de actie?  

2) Hoe beïnvloeden de spelers de implementatie van de opties? 

 

 

Debat over de benadering 

Het boek van Allison en Zelikow was niet het eerste boek dat het belang benadrukte van 

de rol van beslissingen op verschillende niveaus. Al in 1959 verscheen van Charles E. 

Lindblom het artikel The Science of ‘Muddling Through’. Lindblom werkte zijn ideeën verder 

uit in het boek A Strategy of Decision.12 Het doel van dit boek is om te onderzoeken of de 

analytische methoden die toegepast worden op besluitvormingsprocessen, voldoende 

rekening houden met de omstandigheden waarin beslissingen genomen worden en of zij 

geschikt zijn om besluitvormingsprocessen te verklaren. Lindblom focust op de 

omstandigheden waarin beleidsmakers beslissingen moeten nemen. Vooral in 

crisisperioden gebeurt dit vaak onder tijdsdruk, beleidsmakers moeten snel beslissingen 

nemen en moeten selectief wat informatie tot zich nemen.13 Beleidsmakers kunnen een 

afweging maken van alle kosten en baten van de opties die zij tot zich nemen. Lindblom 

stelt dat de verschillende beleids-alternatieven die zich dan voordoen, doelen en belangen 

op een verschillende manier verbinden.14 Deze benadering die Allison en Zelikow 

                                                 
11

 Allison en Zelikow, Essence, 304-305. 
12

 Charles E. Lindblom, ‘The Science of “Muddling Through”, Public Administration Review, 19  (1957) 79-88; 

David Braybrooke en Charles E. Lindblom, A Strategy of Decision. Policy Evaluation as a Social Process 

(Londen, 1963). 
13

 Braybrooke en Lindblom, Strategy of Decision, 4.  
14

 Lindblom, Science, 79. 
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hanteren, heeft Lindblom dus ook al verwoord. Lindblom hanteert echter geen expliciet 

model dat gebruik maakt van hypothesen en keuzeopties, zoals de beide auteurs dit wel 

doen. 

Na het verschijnen van Allisons boek Essence in 1971 ontstond een wetenschappelijk 

debat waarin het boek zowel veel lof als kritiek ontving. Na verschijning van de herziene 

versie in 1999 zijn ook hier reacties op verschenen, zoals een uitgebreid review-essay van 

Barton J. Bernstein.15 Een kort overzicht van de kritieken stelt ons in staat een afgewogen 

oordeel te vormen over de benadering van Allison en Zelikow. Een belangrijk kritiekpunt 

op het werk van Allison en Zelikow was dat ze niet genoeg rekening hielden met de 

ontwikkelingen in de Amerikaanse diplomatieke geschiedschrijving sinds de jaren zeventig. 

Historici gebruikten al langer een benadering van bureaucratische politiek om hun studies 

vorm te geven. Model II was daarin volgens critici niet volledig uniek.16 Daarnaast werd 

beide auteurs verweten dat ze niet helder waren over sommige afwegingen die ze maakten. 

Zo bespraken ze op het ene moment leidinggevenden als Kennedy en Chroesjtsjov onder 

Model I en op het andere moment onder Model III. Ze maakten niet duidelijk hoe ze tot 

hun afwegingen kwamen. Als een ander gevaar werd gezien dat de auteurs met Model II 

gaten vulden die ze niet met bewijsmateriaal konden ondersteunen.17 

De bewustwording die het boek teweeg bracht bij analisten van de processen en 

verklaringen die ze zelf impliciet hanteerden werd daarentegen zeer positief gewaardeerd. 

Allison en Zelikow leggen meerdere vooronderstellingen uit die politiek analisten en 

historici vaak impliciet hanteren.18 Essence benadrukt dat buitenlandse politiek binnen een 

land geformuleerd wordt en dat verschillende actoren als organisaties en besluitvormers 

hier een belangrijke invloed op hebben. Dit is bijvoorbeeld relevant voor een land dat 

afwegingen moet maken rondom kernwapens.19 Een president of regeringsleider moet niet 

de illusie hebben dat hij volledig alle processen kan aansturen, maar dat belangrijke 

                                                 
15

 Barton J. Bernstein, ‘Review: Understanding Decisionmaking: U.S. Foreign Policy, and the Cuban Missile 

Crisis: A Review Essay’, International Security, 25 (2000). Bernstein is professor Geschiedenis aan de Stanford 

University. In dit essay analyseert Bernstein de Essence uit 1971 en vergelijkt deze met het boek uit 1999. 
16

 Bernstein, Understanding Decisionmaking, 137. 
17

 Ibidem, 154. 
18

 Ibidem, 134. 
19

 Ibidem, 162. 
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organisaties een eigen dynamiek hebben.20 Model II dat uitgewerkt wordt in het boek is op 

breed vlak toegepast om het gedrag van organisaties te begrijpen en de interne spanningen 

en rivaliteiten die daar plaatsvinden.21 De belofte van het boek, de gebruikmaking van drie 

expliciete modellen, een uiteenzetting van de vooronderstellingen van analisten en een 

benadering vanuit drie lenzen, was potentieel heel waardevol voor sociale 

wetenschappers.22 Het herinnert wetenschappers eraan dat organisatorische processen vaak 

vorm geven aan beleid. 

 
Doel van de modellen  

In hun analyse behandelen Allison en Zelikow de Cubacrisis als één gebeurtenis, die als het 

ware op te splitsen is in een aantal aparte beelden, zoals een filmfragment opgedeeld kan 

worden in verschillende shots. Ze kiezen een aantal bepalende momenten uit de crisis en 

kijken naar de besluitvorming op die momenten.23 De verklaring voor de crisis die zij 

geven is bedoeld om oorzaken te identificeren die het verschil verklaren tussen wat 

werkelijk gebeurd is en wat had kunnen gebeuren, gelet op de plannen van de verschillende 

actoren. Het doel van deze benadering is niet om een soort ‘if’-history te bedrijven. De 

bedoeling is om rekening te houden met het feit dat op het moment dat er gebeurtenissen 

plaatsvinden die afwijken van de status quo, de toekomst nog open is. De verschillende 

actoren op verschillende niveau’s – staten, overheidsorganisaties en regeringsleiders – 

hebben plannen en doelen, en proberen deze te verwezenlijken. De modellen die deze 

auteurs gebruiken worden in deze scriptie toegepast op de oorzaken van het ontstaan van 

de Zesdaagse Oorlog van 1967. Aan het eind van de scriptie zal een afweging worden 

gemaakt of het gebruik van de modellen voor een verklaring van de oorzaken van de 

Zesdaagse Oorlog een verklarende meerwaarde heeft boven een historische beschrijving 

van de aanloop naar het conflict. 
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Over het nut van het gebruik van theorieën 

Over de kansen en de moeilijkheden die zich voordoen bij het in kaart brengen van de 

oorzaken van gebeurtenissen in het verleden is in de geschiedwetenschap en de sociale en 

politieke wetenschappen veel geschreven. Chris Lorenz gaat in zijn boek De constructie van 

het verleden in op de relatie tussen de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen.  

Historici brengen vaak bezwaren in tegen het gebruik van theorieën. Zo zou het gebruik 

van theorieën een kloof creëren tussen de bronnen en de historicus. Deze kritiek is naar 

mijn mening onterecht omdat deze kloof altijd bestaat. Historici die een hermeneutische 

methode hanteren, geven daarmee aan dat ook zij een methode nodig hebben om de 

vertaalslag naar het verleden te maken. Een tweede bezwaar tegen het gebruik van 

theorieën is dat theoretische begrippen en schema’s het verleden ‘vervormen’. Lorenz legt 

overtuigend uit dat dit gebaseerd is op naïef realisme, omdat elke waarneming van de 

werkelijkheid een ‘vervorming’ met zich meebrengt. Hij stelt terecht dat een expliciete 

vervorming de voorkeur verdient boven een impliciete.24 Naar mijn idee is dit ook één van 

de sterke punten van de benadering van Allison en Zelikow, omdat zij de 

vooronderstellingen van hun drie modellen expliciteren. Een derde bezwaar tegen het 

gebruik van theorieën is dat mensen en hun motieven in het verleden niet meer serieus 

worden genomen. Hier kan tegenin gebracht worden dat de analyse van motieven ook op 

theorieën teruggaat over de relatie tussen persoonlijkheid, intenties, motieven en daden. 

Theorieën die oog hebben voor de onbedoelde gevolgen van bedoelde handelingen, 

houden juist constant rekening met motieven. Een vierde bezwaar is dat veel theorieën een 

statische karakter hebben en/of onbetrouwbaar zijn. Lorenz meent dat in deze kritiek een 

kern van waarheid zit, maar dat dit komt door de ongelukkige arbeidsverdeling tussen 

sociale wetenschappen en geschiedenis. Deze signalering is eerder een aansporing voor de 

ontwikkeling van dynamische theorieën dan een principieel bezwaar tegen het gebruik van 

theorieën. Een vijfde bezwaar is dat leesbaarheid van de geschiedschrijving en de 

mogelijkheid om beeldend te schrijven, lijden onder theoriegebruik.25 Deze kritiek is wel 

terecht, maar naar mijn mening niet principieel. Er tegenin gebracht kan worden dat aan 
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een complexe werkelijkheid meer recht wordt gedaan door een complexe beschrijving, ook 

al gaat dit ten koste van het boeiende narratief.   

Lorenz gaat ook in op de functie van theoretische constructies. In dit verband 

noemt hij de Duitse historici J. Kocka en Hans-Ulrich Wehler, die de noodzaak van 

theoretische constructies in de sociale wetenschappen naar de geschiedenis toe hebben 

vertaald. Zij betogen dat theorieën nodig zijn in de geschiedwetenschap, omdat historici 

anders het risico lopen in de feiten te verdrinken.26 Ze onderscheiden vijf functies die 

theorieën binnen de geschiedwetenschap kunnen vervullen. De eerste functie is afbakening 

van het te onderzoeken onderwerp. Deze afbakening vormt de basis voor de selectie van 

het bronnenmateriaal. Lorenz betoogt dat een historicus nooit de volle werkelijkheid kan 

beschrijven, waardoor hij selecties moet maken die begripsmatig of theoretisch van aard 

zijn. Daaruit volgt al snel dat een historicus nauwelijks meer onder het gebruik van 

theorieën uitkomt. Het is daarom ook zinvoller als een historicus zijn begripsmatige 

ordening van zijn onderwerp expliciet maakt en helder aangeeft van welke 

vooronderstellingen hij uitgaat bij de ordening van zijn materiaal. Op dat moment is hij 

feitelijk al een model aan het schetsen. Allison en Zelikow maken een duidelijke afbakening 

van genomen beslissingen op het niveau van staten, organisaties en actoren.  

Een tweede functie is dat een theorie toetsbare hypothesen kan opleveren. Het doel 

daarvan is om causale samenhangen op het spoor te komen. In de hierop volgende delen 

zal blijken dat de drie modellen de mogelijkheid bieden om toetsbare hypothesen te 

formuleren. Een derde functie is dat de theorie aanwijzingen kan bieden voor een 

geschikte periodisering. Deze is niet gegeven wegens de continuïteit van het verleden, 

waardoor de afbakening van het begin en het eind van een gebeurtenis altijd de keus van 

een auteur blijft.27 De drie modellen die hier gebruikt worden, hebben op dit punt geen 

meerwaarde boven een historisch verslag. De modellen kunnen de zes dagen van de oorlog 

behandelen, de crisisperiode, of de langere aanloop naar het conflict, maar hebben geen 

meerwaarde boven een historisch verslag dat op dezelfde rationele gronden afbakend is. 

Een vierde functie is dat een theorie zo geformuleerd kan worden dat deze geschikt is voor 

vergelijkingen. De drie modellen lenen zich goed voor een vergelijking op het moment dat 
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ze op twee of meer landen toegepast worden. Zo kunnen de doelen van Israël en Egypte 

vergeleken worden, evenals de invloed van organisaties en politieke actoren aan beide 

zijden op de besluitvormingsprocessen. Een vijfde functie die een theorie kan vervullen is 

dat hij verbonden kan worden met theorieën op een lager niveau. Beide auteurs realiseren 

zich dat weinig theorieën al deze functies kunnen vervullen, maar ze verschaffen een 

handreiking voor de toepasbaarheid van theorieën.  

Naar mijn idee is de meerwaarde van de modellen dat een lezer zich constant 

realiseert dat gebeurtenissen zich afspelen op het niveau van staten, organisaties of 

beleidsmakers. Het is duidelijk dat de drie niveau’s op sommige momenten in elkaar 

overlopen. De scheiding is niet volledig hard te maken of af te bakenen. Toch behoudt de 

analyse op verschillende niveaus naar mijn mening zijn meerwaarde omdat deze bewust 

modelmatige versimpelingen van de werkelijkheid verschaft. Hierdoor wordt in ieder geval 

de indruk van overzicht en inzicht gewekt in oorzaken die zich op verschillende niveaus 

bevinden. 
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II  Het Rational Actor Model  – Egypte   

 

Waarom nam Nasser de drie beslissingen, UNEF, Sinaï en Tiran? 

 

Het Rational Actor Model analyseert beslissingen op het niveau van staten. Daarbij wordt 

gekeken welke omstandigheden een staat als kans of juist als bedreiging ziet en welke 

opties in reactie daarop worden overwogen. In de delen II en III zal voornamelijk gefocust 

worden op de beslissingen die overwogen en genomen werden tijdens de periode van crisis 

tussen 14 mei en 5 juni 1967 en tijdens de oorlog. Het doel is om te analyseren wat Israël 

en Egypte tot de oorlog bracht op 5 juni.  

 

‘Conspiracy theory’ versus ‘inadvertent war’ 

In 1968 schreef Charles Yost, een Midden-Oostenexpert aan de Ambassade van de 

Verenigde Staten in Caïro ten tijde van de Zesdaagse Oorlog, een artikel in Foreign Affairs 

over de oorzaken van de Zesdaagse Oorlog. Hij behoort tot de school van auteurs die 

uitgaan van de ‘inadvertent war’-theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat de Zesdaagse 

Oorlog ontstond door  miscalculaties en mispercepties, terwijl zowel Israël als Egypte geen 

oorlog wilden.28 Een invloedrijke auteur van deze school is Richard B. Parker. Hij gaat uit 

van miscalculatie als de belangrijkste oorzaak van het conflict.29 Ook Benny Morris gaat 

mee in deze uitleg. De belangrijkste beslissingen die door beide partijen genomen werden 

waren volgens hem: ‘in large part a product of error and mutual miscalculation.’30   

Tegenover deze school staat een ‘conspiracy theory’-benadering. Deze wordt 

uitgedragen door auteurs als Moshe Gat en Isabella Ginor en Gideon Remez. Deze auteurs 

gaan echter uit van verschillende samenzweringen. Moshe Gat betoogt dat Egypte 

overtuigd was van de mogelijkheid om Israël te verslaan in mei 1967 in samenwerking met 

de andere Arabische landen en dat Nasser openlijk aanstuurde op oorlog. Operatie 

Dageraad, die gepland stond op 27 mei en enkele uren voor de uitvoering werd 

geannuleerd, zou hier een bewijs voor zijn. Volgens deze theorie viel Israël net op tijd aan 
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om Nassers plannen te verhinderen. Isabella Ginor en Gideon Remez betogen dat de 

Sovjet-Unie samenspande met Egypte om Israël te provoceren. Bij het hierna volgende 

derde onderdeel over de objectieve of veronderstelde opties die de staat onderscheidde, zal 

in drie hypothesen ingegaan worden op Nassers motieven. Hypothese 1 zal ingaan op de 

plausibiliteit van de ‘inadvertent war’-theorie, die veronderstelt dat Nasser niet op oorlog 

uit was. De ‘conspiracy theory’ zal in twee verschillende hypothesen worden behandeld. 

Hypothese 2 zal ingaan op de theorie dat Nasser overtuigd was van de mogelijkheid in 

samenwerking met de andere Arabische landen Israël te verslaan en dat hij daadwerkelijk 

wilde aanvallen in mei of juni 1967. Hypothese 3 zal ingaan op de ‘conspiracy theory’ 

waarin ervan uitgegaan wordt dat Egypte en de Sovjet-Unie gepland hadden om Israël te 

provoceren tot een aanval, om vervolgens Israël een gevoelige nederlaag toe te brengen. 

 

1) Wat zijn de omstandigheden die de staat als een bedreiging ziet en als kans? 

 

De Egyptische president Gamal Abdel Nasser had zich na zijn machtsovername in 1958 

opgeworpen als voorvechter van het progressieve pan-Arabisme. Nasser bracht een 

vereniging van Egypte met Syrië tot stand in de Verenigde Arabische Republiek en hij 

slaagde er met behulp van de Sovjet-Unie in de Aswandam te construeren.31 Hierdoor 

werd hij in de Arabische wereld zeer populair.32 Spanningen in het Midden-Oosten 

dreigden deze populariteit echter aan te tasten.  

In 1959 ontstond er een geschil over de exploitatie van de Jordaanrivier, waarbij 

Israël probeerde water van de Jordaan te gebruiken voor irrigatieprojecten in de 

Negevwoestijn.33 De Arabische staten protesteerden hiertegen en Syrië riep op tot de 

vernieting van het Israëlische project en tot een volksoorlog tegen het Zionistische 

complot. Jordanië en Saudi-Arabië stemden in met het plan. Nasser ondernam geen actie 
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op de Syrische oproep, waarop de Syrische dictator Hafiz Amin hem verweet dat hij niets 

voor de Palestijnse zaak deed.34 In reactie op het Syrische verwijt riep Nasser op 14 januari 

1964 de eerste Arabische top sinds jaren bijeen in Caïro om de Arabische reactie te 

bespreken op de Israëlische wateromleiding van de Jordaan. Een plan werd opgesteld om 

de loop van de Jordaan om te leggen zodat de Israëlische watertoevoer drastisch af zou 

nemen. Om dit project te beschermen werd een Verenigde Arabische Strijdmacht 

opgericht. Het doel was bescherming van het project en voorbereiding op een offensief.35 

In november 1964 ondernam Syrië concrete stappen om de loop van de Jordaan te 

verleggen. 36 In reactie hierop begon Israël land te bewerken in de betwiste zones aan de 

Syrische grens. Syrië reageerde hierop met een beschieting van Israëlische nederzettingen. 

Hierop lanceerde Israël op 13 november 1964 een luchtaanval tegen Syrië. Op 13 mei 1965 

vernietigden Israëlische tanks Syrisch materiaal voor het omleidingsproject van de Jordaan. 

De andere Arabische staten waren niet bereid Syrië te hulp te schieten. Dit was een 

duidelijke politieke overwinning voor Israël. Op een volgende Arabische top die 

plaatsvond op 26 mei 1965 beschuldigde Syrië Nasser opnieuw ervan dat hij niets 

ondernam tegen Israël en dat hij zich verschool achter de United Nations Emergency Force 

(UNEF), de eerste VN-missie van paramilitaire aard met als taak om de vrede te 

handhaven.37 Syrië riep Egypte op de UNEF-troepen te vervangen door Egyptische 

soldaten. Als Israël Syrië zou aanvallen, zou Egypte namelijk Syrië te hulp kunnen komen 

door Israël in het zuiden aan te vallen. Hierdoor zou Israël in een tweefronten-oorlog 

terecht komen. Voor een kleine staat als Israël was dit een reële afschrikking. Als Nasser 

niet op de Syrische suggestie inging, zou hij gezichtsverlies lijden. Als hij wel op de 

suggestie inging zou hij wellicht een mogelijk krijg Israël aan te vallen. In de verwijten van 

Syrië lag dus zowel een bedreiging als een mogelijkheid voor Nasser om zijn prestige te 

verhogen. 

Als sterkste Arabische staat was Egypte niet bereid een oorlog te riskeren voor het 

waterproject, maar Nasser moest ook denken aan zijn reputatie als leider van het pan-
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Arabisme. Nasser betoogde dat een oorlog met Israël prematuur was. Hij somde drie 

voorwaarden op waaraan voldaan moest worden voordat een oorlog met Israël een reële 

optie werd. 1) Ten eerste diende de Arabische eenheid een feit te zijn. 2) Vervolgens 

moesten de Arabische legers gereorganiseerd en versterkt worden zodat ze in staat waren 

Israël vernietigend te verslaan. 3) Als laatste moest het internationale isolement van Israël 

een feit zijn.38  

Op 4 november 1966 hadden Egypte en Syrië een wederzijdse 

defensieovereenkomst getekend. In de zekerheid van steun van Egypte in het geval van 

een conflict voerde Syrië het aantal conflicten aan de Israëlisch-Syrische grens op. Syrische 

tanks beschoten de kibboets Almagor met 31 granaten en verwondden inwoners van de 

kibboets Shamir met machinegeweervuur.39 In reactie hierop voerde Israël op 7 april 1967 

een grootscheepse luchtaanval uit waarbij Syrische artilleriebatterijen werden vernietigd. In 

een luchtgevecht werden vervolgens zes Syrische MIG’s neergeschoten, waarvan twee 

boven Damascus. Tijdens het hele conflict waren talloze Israëlische vliegtuigen over 

Damascus gevlogen. De korte militaire confrontatie maakte de kwetsbaarheid van Syrië 

pijnlijk duidelijk.  

 

2) Wat zijn de doelen van de staat? 

 

De spanningen in het Midden-Oosten stegen doordat op 11 mei de Israëlische premier 

Levi Eshkol waarschuwde dat Israël mogelijk op nog grotere schaal zou reageren op de 

Syrische provocaties. Op 12 mei sprak volgens sommige bronnen de Israëlische chef-staf 

Yitzhak Rabin over ‘een bliksemaanval op Damascus als Syrië de grensactiviteiten niet aan 

banden legt, waarbij Damascus bezet zal worden en het regime omver wordt gegooid, 

waarna het Israëlische leger40 zal terugkeren.’ 41 Volgens Jeremy Bowen werd er over de 

mogelijkheid om Damascus te veroveren alleen gesproken als de meest extreme optie, 

maar werd dit als een ultimatum opgevat, onder andere door de Jerusalem Post.42 Zo werd de 
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boodschap ook door verschillende Arabische landen opgevat.43 Egypte dat al onder vuur 

lag omdat het Syrië niet te hulp gekomen was, moest iets ondernemen tegen de Israëlische 

dreigementen, wilde Nasser zijn vooraanstaande positie onder Arabische landen behouden. 

Nassers claim dat ‘hij de Arabische landen verdedigde en leidde’ werd ook pijnlijk 

onderuitgehaald.44 Dit zou heel goed tot gevolg kunnen hebben dat de Egyptische 

bevolking in opstand zou komen tegen zijn bewind. Nasser werd geconfronteerd met een 

bedreiging van zijn positie die hij af moest wenden. Daarom stuurde Nasser na zich 

jarenlang terughoudend opgesteld te hebben, op 14 mei 1967 de eerste Egyptische 

militairen de Sinaï in, die defensieve posities begonnen in te nemen.  

 Op 14 mei, terwijl Israël feest vierde wegens Onafhankelijkheidsdag, kreeg de 

Israëlische politieke en militaire top bericht van de Egyptische troepenbewegingen in de 

Sinaï. Vanaf die dag overlegde de Israëlische premier Eshkol veel met zijn kabinet en met 

de belangrijkste generaals. Ze maakten de afweging wat de Egypische motieven waren. De 

eerste reactie van Eshkol was terughoudend, terwijl hij erop wees dat Nasser in 1960 ook al 

voor een korte periode de Sinaï opnieuw bezet had, hoewel dit in strijd was met de 

afspraken van 1957.45  

In het volgende gedeelte worden met de huidige kennis van de plannen en het 

optreden van Egypte en de Sovjet-Unie verschillende hypothesen over het optreden van 

Egypte getoetst. Doordat Egyptische archieven niet toegankelijk zijn is veel informatie 

over het besluitvormingsproces aan Egyptische zijde nog onbekend, vandaar dat via 

hypothesen geprobeerd wordt een beeld te krijgen van de motieven van Nasser. 

Historici nemen vaak de gebeurtenissen in het verleden als uitgangspunt van hun 

analyse en projecteren intenties van regeringsleiders daarop, alsof het handelen van staten 

rationeel volgt uit de plannen die door de beleidsmakers worden gemaakt. Zo komen 

meerdere auteurs bijvoorbeeld tot de redenering dat Nasser niet op oorlog uit was in mei 

en juni 1967, omdat hij al eerder in 1960 voor een korte tijd de Sinaï bezet had, maar 

binnen enkele weken de troepen weer terugtrok. De auteur Roland Popp schrijft hierover: 

‘Most analysts recalled Egypt’s short-term remilitarisation of the peninsula in 1960 and 
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therefore regarded the recent developments as just another exhibition by Nasser.’46 In de 

volgende hypothesen zal onderzocht worden of deze theorie overeenkomt met de feiten. 

 

3) Wat zijn de objectieve of veronderstelde opties om deze doelen te bereiken en 

wat is gegeven deze opties de beste keuze?  

 

Hypothese 1  Nasser wilde geen oorlog met Israël in mei 1967, maar alleen een 

politieke overwinning om zijn aangetaste prestige te herstellen door zich als 

krachtdadige leider te positioneren. 

 

De Egyptische bezetting van de Sinaï zou in de ogen van de omringende Arabische landen 

niet voldoende druk hebben uitgeoefend op Israël om geen acties tegen Syrië te 

ondernemen. Het verwijt dat Nasser schuilde achter UNEF zou pas ontkracht worden als 

Nasser UNEF verwijderde van Egyptisch grondgebied. Daarom gaf Nasser op 16 mei 

opdracht aan Indar Rikhye, de commandant van UNEF, om de UNEF-troepen terug te 

trekken langs de Egyptische grens. Op 18 mei maakte Egypte bekend dat de aanwezigheid 

van UNEF in Eypte beëindigd was. Egypte had op 18 mei een troepenmacht van 70.000-

80.000 soldaten verzameld in de Sinaï.47 Amerikaanse bronnen spreken van 50.000 

Egyptische soldaten, 71 vliegtuigen en 500 tanks in de buurt van de Egyptische grens.48 

Duizenden andere soldaten waren op weg naar de grens en bevonden zich al wel in de 

Sinaï. Als reactie op de Egyptische troepenverplaatsingen mobiliseerde Israël zijn hele 

reservetroepenmacht. Nasser arriveerde nu op het derde beslissende punt, namelijk of hij 

de Zeestraat van Tiran zou afsluiten voor Israëlische scheepvaart. Hij had van de 

conservatieve Arabische staten Jordanië en Saudi-Arabië lang kritiek gekregen op zijn 

weigering deze zeestraat te sluiten.49 Nasser betoogde in een brief aan de Amerikaanse 

president Lyndon B. Johnson dat het volstrekt logisch was dat het Egyptische leger zijn 
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posities innam en door zijn aanwezigheid een Israëlische invasie zou afwenden. Hij 

meende dat het ondenkbaar zou zijn dat Egyptische troepen bij Sharm el-Sheik, dat 

ingenomen was na het vertrek van de UNEF-troepen, toe zouden kijken hoe via de 

waterweg Israëlische goederen konden passeren.50 Een sluiting van de zeestraat zou Nasser 

veel respect opleveren. Anderzijds werd een sluiting van de Zeestraat door Israël al sinds 

1957 als een casus belli beschouwd.51 Het is altijd maar de vraag of een staat een andere staat 

de oorlog verklaart, als deze hem een reden voor oorlog verschaft. We moeten hier 

rekening houden met de theoretische mogelijkheid dat Nasser aannam dat Israël niet tot 

een aanval zou overgaan na de sluiting van de Zeestraat van Tiran. Nasser besloot namelijk 

de gok te wagen. In de ochtend van 23 mei werd aangekondigd via radio Caïro dat de 

Zeestraat van Tiran gesloten was voor Israëlische schepen en producten die voor Israël 

bestemd waren.  

Een analist die het Rational Actor Model hanteert kan verschillende redenen bedenken 

waarom Nasser tot de drie genoemde stappen kwam, terwijl hij niet uit was op oorlog. Als 

eerste vochten in mei 1967 tussen de 15.000 en 70.000 Egyptische militairen in Jemen.52 

Ten tweede was het hele Egyptische leger uitgeput na 5 jaar oorlog in Jemen en de 

gelederen van het leger waren uitgedund. Veel militair materieel verkeerde in slechte staat 

of was beschadigd. Ten derde vormde de oorlog in Jemen een zware last voor de 

Egyptische economie. Het ligt voor de hand dat Nasser eerst Egypte uit dit conflict wilde 

hebben voordat hij deelnam aan een oorlog tegen Israël.53  

De drie doelen die Nasser in 1965 uiteenzette op de Arabische top – Arabische 

militaire versterking, Arabische eenheid en isolatie van Israël – waren in het belang van 

Egypte maar ook van de betrokken Arabische landen. De verwezenlijking van deze doelen 

zou waarschijnlijk de enige mogelijkheid zijn om Israël militair te verslaan. In mei 1967 

waren deze doelen niet verwezenlijkt. Uit analyses van zowel de Israëlische als de 
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Amerikaanse veiligheidsdiensten bleek dat de gezamenlijke Arabische legers niet 

opgewassen zouden zijn tegen Israël. De Arabische eenheid bleek een lastige doelstelling. 

Nasser en koning Hussein van Jordanië voerden een verbale oorlog, waarin over en weer 

beschuldigingen plaatsvonden. Het doel was om daarmee de aandacht af te leiden van 

binnenlandse spanningen. 54 Zoals hierboven vermeld, verweet Syrië Nasser al jaren dat hij 

te weinig actie ondernam tegen Israël. Daarnaast was er een diepe kloof tussen de 

conservatieve monarchieën Jordanië en Saudi-Arabië aan de ene kant en de progressieve 

regimes Syrië en Egypte aan de andere kant. Van eenheid was dus geen sprake. Van isolatie 

van Israël was ook niet direct sprake omdat Israël sterke banden had met de Verenigde 

Staten.  

Nasser had na de sluiting van de Zeestraat van Tiran een belangrijk doel bereikt, 

namelijk een terugkeer naar de status quo ante van voor 1956. Het enige risico was dat Israël 

zou aanvallen. Het was heel aannemelijk dat Israël alleen internationale steun van de 

Verenigde Staten zou krijgen en dan alleen in de vorm van politieke steun en eventueel 

militair materieel, maar niet in de vorm van militaire steun zoals de inzet van de 

Amerikaanse Zesde Vloot.55 De Russische premier Alexej Kosygin had recentelijk Egypte 

nog verzekerd dat de Sovjet-Unie vierkant achter Egypte stond.56 Op een vergadering van 

het Ministeriële Defensie Comité op 23 mei kwam de Israëlische chef-staf Yitzhak Rabin 

tot precies dezelfde conclusie, terwijl hij rekening hield met een Sovjet-interventie. Rabin 

constateerde dat Nasser nu zelf de tijd en plaats van een confrontatie kon bepalen.57 

Uitgaande van de hypothese dat Nasser geen militaire confronatie wenste, nam hij dus wel 

een risico met de sluiting van de Zeestraat, maar Israël zou een nog groter risico nemen als 

het Egypte zou aanvallen, omdat Egypte op interventie van de Sovjet-Unie kon rekenen. In 

het voorafgaande hebben we al genoemd dat het Egyptische leger in een slechte staat 

verkeerde. Desondanks was Nasser overtuigd van de kwaliteiten van het Egyptische leger 

om een Israëlische aanval tot stilstand te brengen.58 Dit was voornamelijk gebaseerd op de 

grote hoeveelheid veelal hoogwaardig militair materieel dat de Sovjet-Unie geleverd had en 
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op de inschattingen van de Egyptische generaals. Daarvan uitgaand nam Nasser weliswaar 

een risico, maar wel één waarbij hij veel te winnen had en weinig te verliezen.  

 

De argumenten die ondersteunen dat Nasser uit was op herstel van zijn prestige zijn 

overtuigend. De rationele afweging dat Egypte militair gezien niet klaar was voor een 

oorlog lijkt het argument te versterken dat Nasser een gok waagde in een poging tot 

prestigeherstel, terwijl hij niet op oorlog uit was. De auteurs die de vredige intenties van 

Nasser benadrukken wijzen vaak op de defensieve opstelling van de Egyptische troepen in 

de Sinaï.59 De auteur Roland Popp bijvoorbeeld is er vast van overtuigd dat de Zesdaagse 

Oorlog het gevolg was van de keuze van Israëlische beleidsmakers voor oorlog. Popp moet 

echter wel toegeven dat oorlog veel waarschijnlijker werd door de drie stappen die Egypte 

nam en die door Israël sinds 1957 als een casus belli werden beschouwd.60   

Nasser wist dat Israël al harde vergeldingsmaatregelen nam tegen elke vorm van 

schending van zijn grenzen. Dit was recentelijk nog bewezen bij de Syrische beschietingen 

en grensincidenten, onder andere door de recente grootschalige luchtaanval op 7 april. 

Deze inschatting van Israëls nationale veiligheidsbelangen heeft Nasser eenvoudig kunnen 

maken. Met de bezetting van de Sinaï, de terugtrekking van UNEF en de afsluiting van de 

zeestraat koos hij voor een situatie waarin Egypte geen stappen terug kon doen zonder 

gezichtsverlies te leiden, terwijl Israël vanuit het oogpunt van militaire geloofwaardigheid 

de sluiting van de zeestraat niet zomaar kon laten gebeuren zonder actie te ondernemen. 

Hierdoor was het heel waarschijnlijk dat de crisis zou leiden tot een oorlog. Bij zo’n oorlog 

zou Egypte als sterkste Arabische land altijd betrokken zijn. Michael Oren citeert 

Mohamed Hassanein Heikal, de hoofdredacteur van de krant al-Ahram uit Caïro:  

 

“An armed clash between the UAR and Israel is inevitable”, and explained how the 

blockade, by undermining Israel’s deterrence power, would soon force it to fight. “Let 

Israel begin. Let our second blow then be ready. Let it be a knock-out.”61  
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De in Egypte gerenommeerde hoofdredacteur, was een vertrouweling van Nasser.62 Hij 

maakte dezelfde rationele afweging dat Israël wel aan moest vallen uit afwegingen van 

nationale veiligheid na de stappen die Egypte had ondernomen. De verantwoordelijkheid 

voor de provocatie komt daarmee bij Nasser te liggen en dit ontkracht de hypothese dat 

Nasser geen oorlog wilde. 

 

 

Hypothese 2  Nasser had als doel Israël aan te vallen in mei of juli 1967, maar hij 

werd verrast door het Israëlische offensief op 5 juni. 

 

Wanneer we de hypothese onderzoeken dat Nasser op oorlog uit was, moeten een aantal 

factoren in overweging worden genomen. Allereerst moet bekeken worden wat Egypte 

voor stappen ondernam tegenover Israël. Ook moet onderzocht worden welke militaire 

operaties daadwerkelijk op het punt stonden uitgevoerd te worden en welke beëindigd 

werden. Vervolgens kan de retoriek van Nasser in het licht van het Egyptische optreden 

geanalyseerd worden, omdat dit soms iets kan laten zien over de motieven van Nasser. 

Zowel aan Egyptische als aan Israëlische zijde waren talloze militaire plannen ontwikkeld. 

Militaire beleidsmakers ontwikkelen plannen voor allerlei scenario’s. Op het moment dat 

een staat geconfronteerd wordt met een nieuwe situatie, kunnen deze beleidsmakers direct 

een militaire operatie voorstellen, die al tot in details uitgewerkt is. Plannen die aan 

Egyptische zijde gemaakt werden zeggen dus niets over Nassers intenties, zolang ze niet 

geïmplementeerd werden en er een moment was vastgesteld waarop de operatie ten uitvoer 

zou worden gebracht. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat de oorlogzuchtige 

retoriek van Nasser ook een politiek middel was. Het was een teken van krachtdadigheid 

en een bewijs dat Nasser niet over zich heen liet lopen door Israël.  
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Operaties Overwinning en Dageraad 

Het centrale plan dat ontwikkeld was door Nasser was operatie Overwinning.63 Dit plan 

was in samenwerking met de Sovjet-Unie ontwikkeld in 1966. Het plan ging ervan uit dat 

Egypte Israël zou provoceren om tot een offensief over te gaan. Volgens het plan 

Overwinning zouden de Egyptische militairen zich met hun tanks en in fortificaties in drie 

linies ingraven in de Sinaï. De eerste linie zou licht verdedigd worden en moest fungeren 

als een lokmiddel voor een frontale Israëlische aanval. Als de Israëlische troepen zouden 

oprukken zouden ze diep in de woestijn vastlopen tegen de tweede zwaarverdedigde en 

gefortificeerde linie. Egypte zou op dat moment vanuit de tweede en derde linies een 

tegenaanval kunnen ontwikkelen.64 

Na de bezetting van de Sinaï ontwikkelde veldmaarschalk Abdel Hakim Amer, de 

machtigste man na Nasser, de offensieve operatie Dageraad (al-Fajr). Volgens de 

Egyptische chef-staf, generaal Mohammed Fawzi, was het defensieve plan Overwinning 

afkomstig van Nasser, terwijl het offensiefe plan Dageraad bedacht werd door 

veldmaarschalk Amer.65 Het doel van de operatie was om door middel van een massale 

verrassingsaanval met de Egyptische luchtmacht Israëlische strategische doelen aan te 

vallen, zoals vliegvelden, olieraffinaderijen, militaire bases en de kernreactor Dimona.66 Op 

23 mei breidde Amer zijn plannen uit, zodat naast luchtaanvallen op strategische doelen 

Amers plannen nu ook grondoperaties voor de hele Negev omvatten.  

Het plan was volkomen in strijd met operatie Overwinning, dat gebaseerd was op 

een Israëlisch offensief. In het debat over deze operatie verschillen auteurs van mening of 

deze operatie echt op het punt stond uitgevoerd te worden en hoe deze beëindigd werd.67 

Hier zal geprobeerd worden een plausibele reconstructie te bieden van wat er gebeurd is. 
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Volgens Michael Oren stond de uitvoering van operatie Dageraad gepland in de vroege 

morgen van 27 mei 1967. Michael Oren betoogt dat Nasser geen voorstander van het plan 

was, maar dat hij de uitvoering ervan niet nadrukkelijk geblokkeerd heeft.68 Op 25 mei 

stond operatie Dageraad nog steeds op de planning. Door een aantal gebeurtenissen werd 

deze echter vlak voor de uitvoering ervan afgeblazen. Dit zal behandeld worden in de 

delen IV tot en met VII. 

Vanuit Nassers plannen voor de provocatie van een Israëlische aanval bekeken was 

de inname van vooruitgeschoven posities volstrekt onlogisch, omdat door de uitvoering 

van operatie Dageraad de Egyptische grondtroepen kwetsbaar zouden worden, omdat deze 

zich niet langer in een ingegraven positie zouden bevinden. Een gevaar aan Nassers plan 
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Overwinning was echter wel dat het Egyptische leger praktisch de Gazastrook, Rafah en 

Al-Kuntillah onverdedigd zou laten.  

De fortificaties bij El Arish en Abu Ageilah zouden tijdens een Israëlische invasie 

zeer waarschijnlijk veroverd worden. Het is mogelijk dat Nasser of de Egyptische militaire 

top in overweging nam dat Israël een beperkt offensief zou kunnen uitvoeren om alleen de 

Gazastrook te veroveren, waarbij het met de Sovjet-Unie afgesproken plan niet door zou 

gaan. Deze optie was overigens precies wat de Israëlische chef-staf Rabin voorstelde op 23 

mei (zie hiervoor deel VII). Egypte besloot in elk geval om vooruitschoven posities in te 

nemen in de Sinaï. Dit verminderde het gevaar van een beperkte Israëlische verovering van 

de Gazastrook, maar maakte de Egyptische brigades aan de grens kwetsbaar voor een 

Israëlische offensief. 

 De auteur Moshe Gat neemt de offensieve operatie Dageraad in ogenschouw en 

koppelt deze offensieve operatie aan de retoriek van Nasser, voorafgaand aan de oorlog. 

Op basis daarvan komt hij tot de conclusie dat Nasser maar één doel had: oorlog. Hij 

citeert daarvoor een speech die Nasser op de morgen van 22 mei hield voor een groep 

officieren op luchtmachtbasis Bir Gifgafa in de Sinaï:  

 

‘We are now on the verge of a confrontation with Israel. But unlike 1956, when Britain 

and France stood squarely behind Israel, Israel today hasn’t the support of even a single 

European country. And, while it is possible that the United States will stand by Israel, its 

support will be limited to political backing and supplying Israel with weapons and military 

equipment. If the Jews threaten us war? I say to them “Welcome”, we are ready for war!’ 69  

 

Hier betoogt Nasser dat Egypte klaar is voor een oorlog als Israël met oorlog zou dreigen. 

In een andere speech op 26 mei voor Arbeiders Unies noemde Nasser uitdrukkelijk een 

oorlog over de Golf van Aqaba: 

 

‘Egypt will, thanks to this war, at long last wipe Israel off the face of the Earth. We have 

waited for this moment for eleven long years. We have always said that a war over the Gulf 
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[of Aqaba] would be a general war, and that we would embark upon it only if fully 

prepared.’70 

 

Nasser stelt hier dat Egypte dankzij ‘deze oorlog’ uiteindelijk Israël van de kaart zal vegen. 

Hij herinnert eraan dat Egypte elf lange jaren op dit moment heeft gewacht. Vervolgens 

betoogt hij dat Egypte alleen een oorlog zou beginnen als Egypte volledig voorbereid zou 

zijn. Omdat hij stelt dat Egypte voor dit moment elf lange jaren gewacht heeft, wekt 

Nasser de suggestie dat het moment van het begin van die algehele oorlog bereikt is, omdat 

Nasser zeer waarschijnlijk verwijst naar de nederlaag van 1956. Een analist zou op basis 

van deze retoriek tot de conclusie kunnen komen dat Nasser uiteindelijk tot het inzicht was 

gekomen dat de omstandigheden gunstig waren om Israël te verslaan.  

Ook veel Egyptische generaals verzekerden Nasser dat het land klaar was voor 

oorlog. De minister van Oorlog Shams Badran blufte dat Egypte de Israëlische luchtmacht 

kon verslaan zelfs als de Amerikaanse Zesde Vloot intervenieerde.71 Ook veldmaarschalk 

Amer was deze mening toegedaan. Nasser zelf blufte regelmatig dat Egypte met zijn 1200 

tanks en 500 vliegtuigen – waarvan een deel bestond uit zeer moderne Russische MIG’s – 

sterker was dan de Israëlische luchtmacht.72 Op het vlak van bewapening hadden de 

Arabische landen sinds de jaren zestig grote hoeveelheden Sovjetwapens ingekocht. Egypte 

schafte in 1964 ongeveer vijftig Russische MIG’s aan, het beste materieel dat de Sovjet-

Unie kon bieden. Daarnaast kreeg Egypte bommenwerpers en SA2 (Surface to Air) 

raketten en geavanceerde T-54 tanks.73 De getallen zouden Nasser de illusie gegeven 

kunnen hebben dat de Arabische staten in 1967 militair superieur geworden waren. De 

werkelijke sterkte van het leger verschilde echter sterk van de papieren sterkte. Michael 

Oren constateert dat twintig procent van de Egyptische tanks, een kwart van 

artilleriestukken, en een derde van de vliegtuigen ongeschikt waren voor actie.74  

 

De hypothese dat Nasser plannen had om Israël als eerste aan te vallen, roept de vraag op 

waarom Nasser niet snel aanviel na de remilitarisering van de Sinaï en de sluiting van de 
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Zeestraat van Tiran op 23 mei. Het verrassingseffect bij een oorlog is erg belangrijk. Als 

Nasser de intentie had om aan te vallen zoals Moshe Gat beweert, dan zou hij zijn 

verrassingsvoordeel wekenlang verspild hebben. Volgens Gat zouden de drie stappen van 

Nasser onderdeel zijn van een strategisch plan om terug te keren naar de situatie van voor 

1956. Deze terugkeer naar een status quo ante zou weer een stap zijn op weg naar een herstel 

van de situatie van voor 1948.75 Deze analyse is echter kortzichtig. Nasser beëindigde 

uiteindelijk operatie Dageraad. Ondanks zijn agressieve retoriek wilde hij dus bewust Israël 

niet aanvallen. De koppeling van Nassers retoriek aan de offensieve plannen is dus niet 

voldoende om daaruit zijn intenties af te leiden.  

Op 27 mei kreeg Nasser bericht van premier Kosygin dat zowel de Verenigde 

Staten als Israël op de hoogte waren van operatie Dageraad. Als hij als eerste Israël had 

willen aanvallen had hij ondanks alles op dat moment een goede gelegenheid gehad om als 

eerste aan te vallen. De Egyptische piloten waren al onderweg naar hun vliegtuigen.76 

Michael Oren geeft als voorbeeld van de Israëlische kwetsbaarheid twee Egyptische 

vliegtuigen die op 17 en 26 mei over de kernreactor Dimona konden vliegen en weg 

konden komen zonder dat ze uit het luchtruim geschoten werden.77 Roland Popp stelt als 

Nasser een aanval had willen beginnen, de enige rationele actie zou zijn om vast te houden 

aan zijn oorspronkelijke plan.78 Toch beëindigde hij de operatie. Ook nadat Nasser op 30 

mei een verbond met koning Hussein van Jordanië had gesloten en de omliggende 

Arabische landen hun troepen in stelling hadden gebracht besloot Nasser nog 5 kostbare 

dagen af te wachten. Dit trekt de hypothese dat Nasser erop uit was om Israël als eerste 

aan te vallen in twijfel.  

Na de annulering van operatie Dageraad ondernam Nasser nog een week niets. Dit 

maakt het heel waarschijnlijk dat Nasser met een doel afwachtte. Als zijn belangrijkste doel 

was om de status te handhaven die hij verworven had door de sluiting van de Zeestraat en 

de herbezetting van de Sinaï, zou hij door af te wachten dit doel bereiken. Als hij van plan 

was om zich voor dit doel van steun van de Sovjet-Unie te verzekeren, dan zou uitstel van 

een eventuele aanval eveneens een succesvolle strategie zijn. De Russische premier 
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Kosygin had hem verzekerd dat de Sovjet-Unie vierkant achter Egypte stond, tenzij Egypte 

als eerste aanviel en verantwoordelijk kon worden gehouden voor een oorlog in het 

Midden-Oosten.  

 

Hypothese 3  Nasser wilde een aanval van Israël uitlokken om in een oorlog, met 

hulp van de Sovjet-Unie, strategische Israëlische doelen uit te schakelen  

 

De auteurs Isabella Ginor en Gideon Remez hebben een boek en meerdere artikelen 

geschreven met de these dat de Sovjet-Unie en Egypte Israël wilden provoceren tot een 

aanval op Egypte. Zij menen dat als de provocatie succes zou hebben, de Sovjet-Unie kon 

interveniëren om de strijd in het voordeel van Egypte te beslechten. Ze betogen dat in de 

afwegingen van zowel de Sovjet-Unie als Egypte het Israëlische nucleaire project een 

belangrijk motief was om een oorlog uit te lokken. Het boek van Ginor en Remez is zowel 

negatief als positief ontvangen.79 Ze dragen veel  nieuw bewijsmateriaal aan en trekken 

vervolgens hun conclusies. De conclusies zijn soms vergezocht, maar het bewijsmateriaal 

zorgt voor een nieuwe kijk op de rol van de Sovjet-Unie in de Zesdaagse Oorlog.  

 

‘Shield and sword’ 

Nasser kreeg volgens de traditionele historiografie op 13 mei bericht van de 

Sovjet-Unie dat Israël aan de Syrische grens tien tot twaalf brigades samentrok. Deze 

(vermeende) Israëlische troepen zouden een bedreiging vormen voor Syrië. Veel historici 

leggen veel nadruk op de onjuiste informatie die de Sovjet-Unie doorspeelde aan Egypte 

als verklaring voor de crisis die ontstond toen Nasser besloot Egyptische troepen de Sinaï 
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in te sturen.80 Ginor en Remez laten zien de Sovjet-Unie niet zomaar toevallig de 

waarschuwing doorspeelde aan Egypte en Syrië dat Israël tien tot twaalf brigades 

verzamelde aan de Syrische grens. In een getypte tekst van een speech van Breznjev op 20 

juni 1967 staat dat het Politbureau, het hoogste Russische beleidsorgaan, deze informatie 

doorspeelde. Yevgeni Pyrlin, een toenmalige medewerker bij de afdeling Egypte van het 

Sovjet Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft bevestigd dat de informatie van 

vervangend minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Semyonov al op 12 mei aan Sadat 

werd doorgespeeld, en niet op 13 mei zoals altijd werd aangenomen.81 Ter verdere 

onderbouwing van deze stelling, citeert Ginor een op 12 mei onderschept telegram van de 

Sovjet-ambassade in Egypte aan Moskou met daarin de mededeling dat op dezelfde dag 

aan de Egyptische autoriteiten het bericht over de Israëlische troepenconcentraties is 

doorgegeven.82 De consequentie daarvan is dat het Politbureau al eerder het net genoemde 

besluit had moeten nemen om de informatie over de troepenconcentraties door te spelen 

aan Egypte en Syrië. Hieruit concludeert Ginor dat het Politbureau de beslissing over de 

(vermeende) troepenconcentraties heeft genomen onafhankelijk van de dreiging van Rabin 

op 12 mei met een bliksemaanval tegen Syrië. Hierdoor wordt de link ontkracht tussen de 

agressieve Israëlische taal en de informatie van de Sovjet-Unie over de Israëlische 

troepenconcentraties. Ook zou het de Israëlische verantwoordelijkheid voor de uitbraak 

van de crisis verminderen en de suggestie van een opzettelijke provocatie van de kant van 

de Sovjet-Unie versterken.  

Nasser stuurde op 14 mei zijn chef-staf Mohammed Fawzi naar Syrië om de 

informatie te controleren. Op 15 mei keerde Fawzi terug met het bericht dat er geen sprake 

was van Israëlische troepenconcentraties.83 Desondanks deed Nasser geen enkele poging 

om de bezetting van de Sinaï te vertragen totdat hij bevestiging zou krijgen van Fawzi of de 

vermeende troepenconcentraties ook op werkelijkheid berusten.   

De Egyptische troepen trokken de woestijn in volgens plan Overwinning, zoals 

eerder opgemerkt een operatie die door de Sovjet-Unie werd opgezet. Het plan was 
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gebaseerd op een strategie die ‘shield and sword’ werd genoemd, het motto en embleem 

van de KGB. Het plan was bedoeld als lokaas voor een frontale Israëlische aanval.84 Dit 

maakt de nauwe samenwerking tussen Egypte en de Sovjet-Unie duidelijk en de 

langetermijn intentie van het plan. Ginor en Remez betogen dat de rol van de 

Sovjetadviseurs in de Egyptische plannen zeer voor de hand ligt, gelet op de grote mate 

van betrokkenheid van de Russische adviseurs in de legers van de Verenigde Arabische 

Republiek.85 Ook citeren zij een studie van Avraham Ben-Tzur die daarin uitwerkt dat 

veldmaarschalk Amer en de Russische minister van Defensie Andrei Gromyko gezamenlijk 

de operaties Dageraad en Overwinning hebben ontwikkeld.86  

 

Dimona 

Ginor en Remez noemen als bron de Russische kolonel Valerie Yaremenko die betoogt dat 

het gebrek aan reactie op de Egyptische verkenningsvluchten van 17 en 26 mei, Nasser en 

Amer deed besluiten om de kernreactor Dimona te vernietigen. Begin juni besloot 

veldmaarschalk Amer volgens Yaremenko om tussen 7 en 10 juni de kernreactor te 

bombarderen.87 Dit plan tot een offensieve aanval was in strijd met het plan tot provocatie 

van Israël. Volgens de Russische diplomaat Oleg Grinevski wisten de Sovjetleiders niets 

van de Egyptische plannen – of deze nu van Nasser of van Amer kwamen – om Israëls 

nucleaire potentieel te vernietigen, maar wisten ze alleen van een plotselinge Egyptische 

aanval. De Sovjet-Unie ontraadde een Egyptische aanval, maar Grinevski stelt dat als de 

Sovjet-Unie van de intentie om Dimona  te vernietigen had geweten, de Sovjetleiders 

wellicht Nasser de aanval niet ontraden hadden.88  

Volgens de Russiche kolonel-generaal Vasili Reshetnikov van het Tweede 

Luchtkorps had hij de opdracht gekregen om Egyptische herkenningstekens op de 

Russische vliegtuigen te plaatsen. Toen Reshetnikov aangekomen was op het vliegveld van 

waaruit hij zou kunnen opereren kreeg hij telefonisch opdracht om verdere orders af te 
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wachten. Dit duidt op een grote paraatheid van de Sovjettroepen met het oog op een op 

handen zijnde interventie ten gunste van Egypte.  

Op 25 mei arriveerde de Egyptische minister van Oorlog Shams Badran in Moskou 

voor een gesprek met de Russische premier Kosygin. Hij had hetzelfde soort doel als Eban 

op dezelfde dag in Washington had, namelijk helderheid krijgen over de Russische positie. 

Pavel Akopov, een officier bij de afdeling Egypte van het Sovjet-ministerie van 

Buitenlandse Zaken was aanwezig bij de gesprekken van Badran met de Sovjetleiders. 

Badran vroeg volgens hem aan de Sovjetleiders goedkeuring voor een preventieve aanval 

om te voorkomen dat Israël als eerste aan zou vallen.89 Na twee dagen van scherpe 

discussies accepteerde Nasser dat de Sovjet-Unie niet akkoord ging met het Egyptische 

voorstel tot een preventieve aanval.90  

 

De stappen die de Sovjet-Unie ondernam 

Ginor geeft een uitvoerige opsomming van alle Russische stappen die genomen werden ter 

ondersteuning van Egypte in geval van een oorlog met Israël. In februari 1967 begon een 

grote verschuiving van vlooteenheden in de Middellandse Zee. Twee participanten aan de 

vlootoperaties gaven als data voor de tocht naar de Middellandse vanuit de Baltische Zee 3 

mei en 20 mei vanuit een noordpoolbasis. Zeker één nucleaire onderzeëer (K-131) werd 

vanuit de Barentszee naar de Middellandse Zee gestuurd door een besluit van de 

Sovjetleiders. Een andere nucleaire onderzeëer kreeg de opdracht om nucleaire raketten op 

Israël te vuren als Israël nucleaire wapens zou gebruiken tegen Arabische landen. 91 Verder 

werden Russische oorlogsschepen die beschikten over nucleaire wapens in de Rode Zee 

gestationeerd. Het Sovjet-eskader bestond op 31 mei uit 40 schepen, waaronder 10 

onderzeëers. Op 4 juni kreeg een regiment strategische bommenwerpers in de Oekraïne de 

opdracht om vooruitgeschoven posities in te nemen van waaruit de Sinaï bereikt kon 

worden. Op 3 juni hadden de piloten doelen in Israël toegewezen gekregen, waarop ook de 
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Hawk-luchtafweersystemen stonden aangegeven. Deze systemen werden het eerst rond de 

kernreactor Dimona opgesteld.  

Uit het bovenstaande wordt duidelijk hoeveel voorbereidingen de Sovjet-Unie had 

getroffen om te interveniëren in de oorlog die Egypte zou moeten provoceren. Veel 

auteurs delen de mening van de eerder genoemde Roland Popp, dat Nasser in mei 1967 

een aanval op Israël nooit overwogen heeft. De auteur Mordechai Bar-On schrijft hierover: 

 

‘The customary explanation, held by many commentators, of Nasser’s handling of the 

crisis is that he never considered an attack on Israel, but was induced by the Soviets to 

march his forces into the Sinai peninsula – thus challenging the tacit de facto arrangements 

which ended the 1956 Sinai crisis – in order to deter Israel from attacking Syria.’92 

 

Hier wordt de indruk gewekt alsof Nasser door de Sovjet-Unie verleid is tot de bezetting 

van de Sinaï om Israël af te brengen van een aanval op Syrië. De verklaring die in het 

voorafgaande volgens het Rational Actor Model geleverd is, weerlegt deze theorie. De Sovjet-

Unie spoorde Egypte weliswaar aan om actie te ondernemen, maar er waren in 

samenwerking met de Sovjet-Unie uitvoerige plannen ontwikkeld om Israël te provoceren 

tot een offensief. Het in samenwerking met de Sovjet-Unie opgezette plan bood Nasser 

veel mogelijkheden. Bij een goede uitvoering van het plan zou Egypte zowel een politieke 

als militaire overwinning behalen. Israël zou de agressor zijn, terwijl Egypte legitiem uit 

zelfverdediging een tegenoffensief kon inzetten. Tijdens deze oorlog kon Nasser een 

aanval uitvoeren op de kernreactor Dimona om de nucleaire dreiging van Israël ongedaan 

te maken. Daarnaast zou hij met deze oorlog veel prestige in de Arabische wereld vergaard 

hebben en zijn politieke positie in de Egyptische politiek voor jaren veilig gesteld hebben.  

 

Egyptische beslissingen tijdens de oorlog 

Tijdens de Israëlische aanval op 5 juni bleef Nasser tot 16:00 uur tijd onwetend over de 

vernietiging van de Egyptische luchtmacht. Zodra hij het nieuws ontving gaf hij opdracht 

aan generaal Murtagi dat de Egypische troepen moesten worden teruggetrokken naar Jabal 
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Libni, een onderdeel van de tweede verdedigingslinie van het plan Veroveraar.93 In de 

ochtend van 6 juni gaf veldmaarschalk Amer opdracht aan alle Egyptische troepen om zich 

terug te trekken richting het Suez-kanaal.  

Na de eerste dag, richtten Nasser en Amer zich vooral op het verkrijgen van 

internationale steun, omdat het leger in twee dagen tijd zwaar beschadigd was en op de 

terugtocht. Hierdoor werden in Egypte na de beslissing tot terugtrekking achter het Suez-

kanaal, weinig beslissingen van nationaal belang meer genomen. Nasser schreef een brief 

aan de Russische premier Kosygin, met als boodschap dat de Amerikaanse Zesde Vloot 

Israël geholpen had tijdens de aanval. Israël zou volgens Nasser een geweldige overwinning 

behalen tenzij de Sovjet-Unie een gelijksoortige hulp als de Verenigde Staten zou bieden.94 

De Sovjet-Unie ging niet in op dit voorstel.  

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 6 juni een voorstel voor een 

staakt-het-vuren ingediend door de Amerikaanse ambassadeur Arthur Goldberg in 

samenwerking met Nikolai Federenko, de Sovjet-ambassadeur. Dit voorstel werd 

verworpen door Egypte, omdat het voorstel niet de onvoorwaardelijke terugtrekking van 

Israëlische troepen eiste. Hierna ondernam de Veiligheidsraad een dag lang niets, terwijl 

het Israëlische offensief voortging richting het Suez-kanaal. Op 8 juni, de vierde dag van de 

oorlog kwamen de vijandelijkheden tussen Egypte en Israël tot een eind. De Sovjet-Unie 

spoorde Egypte op 8 juni aan het voorstel voor een staakt-het-vuren te accepteren. 

Dezelfde avond stemde Nasser hiermee in, waardoor de oorlog aan Israëlisch-Egyptische 

front tot een eind kwam. 

 

 

Deelconclusie  

Gezien vanuit het Rational Actor Model is de beslissing van Nasser tot remilitarisering van de 

Sinaï, de terugtrekking van UNEF en de sluiting van de zeestraat onderdeel van een plan 

om Israël te provoceren tot een oorlog. Nieuw bronnenmateriaal toont aan dat de Sovjet-

Unie intensief met Nasser samenwerkte om Israël tot een oorlog te provoceren. Een 

belangrijk doel van Egypte met de oorlog was om Israël een nederlaag toe te brengen. 
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Nasser was jarenlang van lafheid beschuldigd en zou door een oorlog zijn aanzien in de 

Arabische wereld kunnen herstellen. Nadat een Israëlische aanval zou zijn vastgelopen 

tegen de Egyptische linies in de Sinaï, zou volgens het plan Overwinning Egypte een 

tegenoffensief kunnen beginnen. Eén van de strategische doelen daarbij was een aanval op 

de Israëlische kernreactor Dimona. Deze aanval zou een eind maken aan het gevaar dat 

Israël zou beschikken over kernwapens. De Sovjet-Unie zou baat hebben bij de oorlog 

omdat de Arabische landen de Sovjet-Unie als grote helper zouden beschouwen tegen het 

‘westerse imperialisme’ van de Verenigde Staten die Israël ondersteunden. 

Kaart van de Sinaï, met daarop de Israëlische opmars van 5 en 6 juni weergegeven. 
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III  Het Rational Actor Model  – Israël   

 

Waarom viel Israël op 5 juni Egypte aan? 

 

1) Wat zijn de omstandigheden die de staat als een bedreiging ziet en als kans? 

 

Bedreiging of kans – De Egyptische provocatie  

In deel II werden de drie beslissingen van Nasser besproken: de bezetting van de Sinaï, de 

terugtrekking van UNEF en de sluiting van de Zeestraat van Tiran. Israël werd 

geconfronteerd met een bedreiging van formaat zoals die zich al een aantal jaar niet meer 

had voorgedaan. Israël moest dus reageren op de Egyptische zetten. Vandaar dat hier de 

verschillende opties worden besproken die Israëlische en Amerikaanse beleidsmakers in 

nauwe samenwerking met elkaar onderscheidden als mogelijke reactie op de Egyptische 

handelingen.  

Ondanks de relatieve rust in de jaren vijftig en zestig, hield Israël al jaren rekening 

met een oorlog met één of meerdere Arabische staten. Wanneer Israël in een dergelijke 

oorlog betrokken zou worden was volstrekt onduidelijk. De Israëlische directeur van de 

Militaire Inlichtingdienst Aharon Yariv verwachtte dat tussen 1967 en 1970 de Arabische 

landen een meerfrontenoorlog zouden beginnen. Hij verwachtte dat de oorlog eerder rond 

1970 dan in 1967 zou uitbreken. Deze inschatting was erop gebaseerd dat de Egyptische 

troepen vastzaten in Jemen. Na 14 mei 1967 stelde Yariv zijn visie bij en hield hij met 

verschillende scenario’s rekening. Als het meest waarschijnlijke scenario meende hij dat 

Nasser de Egyptische militaire sterkte zou vergroten in de Sinaï. In die positie zou Nasser 

Israël gemobiliseerd kunnen houden, terwijl de Israëlische economie stil zou komen te 

liggen. Een andere optie zou zijn dat hij Israël probeerde te provoceren tot een eerste 

aanval, die door de Arabische legers gestopt zou kunnen worden.95  

Israël zag na de bezetting van de Sinaï en de terugtrekking van UNEF door Nasser 

geen reden om tot militaire stappen over te gaan. Het Israëlische leger reageerde op de 

provocaties slechts met een beperkte mobilisatie en de Israëlische reacties bleven tamelijk 
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rustig.96 Moshe Gat concludeert dat de terughoudende Israëlische opstelling na 14 mei al 

een politieke overwinning voor Nasser genoemd kon worden.97 In Israël werd namelijk 

niet meer gesproken over een aanval op Syrië en Israël reageerde niet met 

troepenbewegingen of andere militaire provocaties op de bezetting van Sinaï. Pas na de 

sluiting van de Zeestraat van Tiran op 23 mei werd de crisis kritiek omdat een belangrijke 

Israëlische casus belli in het geding was.98 Op dezelfde dag meende de Amerikaanse minister 

van Buitenlandse Zaken Dean Rusk dat Israël niet langer dan 24 uur wilde afzien van actie 

tegen de blokkade van de zeestraat.99 Hieruit blijkt wel dat de Amerikanen ervan uitgingen 

dat Israël de sluiting van de zeestraat als een zeer serieuze bedreiging op zou nemen en er 

snel met geweld op zou reageren.  

Tijdens de crisis in mei werd premier Eshkol door Johnson overtuigd van de 

noodzaak om de VS meer tijd te gunnen om tot een diplomatieke oplossing te komen.100 

Eshkol nam in overweging dat in het geval van oorlog het Egyptische leger niet totaal 

vernietigd zou kunnen worden omdat de Sovjet-Unie dan zonder twijfel Egypte zou 

bijstaan. Ook zou Israël zonder steun van buitenaf na de oorlog nauwelijks weer op sterkte 

kunnen komen. In een bespreking met staatssecretaris Eugene Rostow op 17 mei kreeg de 

Israëlische ambassadeur Avraham Harman voor het eerst te horen dat Israël niet alleen zou 

staan, tenzij Israël op eigen gelegenheid militaire stappen zou ondernemen zonder de 

Amerikanen te consulteren. Johnson deelde in een brief aan premier Eshkol mee dat de 

Verenigde Staten geen enkele verantwoordelijkheid konden accepteren voor situaties die 

het gevolg zouden zijn van optreden waarin de Amerikanen niet geconsulteerd zouden 

zijn.101  

Eshkol was bereid om geen offensieve stappen te ondernemen zolang de zeestraat 

openbleef. In ruil daarvoor wenste hij wel Amerikaanse garanties voor de Israëlische 

veiligheid. Ook diende Israël een verzoek in voor militair materieel, vliegtuigen en tanks. 

Op geen enkele manier werd Israël hierin tegemoet gekomen. Eshkol stuurde hierna een 
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zelfde verzoek om een garantie van de Israëlische veiligheid aan Frankrijk en Groot-

Brittannië, maar ook deze landen waren niet bereid deze verzekering te geven.102 Na 23 

mei werd een aantal opties overwogen door de Israëlische en Amerikaanse beleidsmakers 

die nauw contact met elkaar onderhielden.  

 

2) Wat zijn de doelen van de staat? 

 

De situatie tussen 1956 en 1966 in het Midden-Oosten in de omgeving van Israël was 

relatief rustig in de zin dat er geen sprake was van grootschalige militaire confrontaties. Wel 

vonden er geregeld grensconfrontaties plaats aan de Syrisch-Israëlische en Jordaans-

Israëlische grens. Deze incidenten werden veroorzaakt door confrontaties van Israëlische 

soldaten met Palestijnse guerrillastrijders, maar ook door aanvaringen met Syrische en 

Jordaanse soldaten. Over het algemeen genomen waren deze incidenten van kleinschalige 

militaire aard. In een speech voor de Knesset in oktober 1966 ging Moshe Dayan in op de 

incidenten: ‘There is no major wave of infiltration today. Just because several dozen 

bandits from al-Fatah cross the border, Israel does not have to get up in a frenzy of 

escalation.’103 Ook aan de grens met Egypte was af en toe sprake van grensconflicten, 

voornamelijk door de infiltratie van guerillastrijders, maar dit aantal was zeer beperkt, mede 

door de aanwezigheid van de UNEF. Michael Oren schrijft over deze periode dat het 

begin van de jaren zestig voor veel Israëli’s geen periode was van constante angst, maar van 

relatieve veiligheid, zelfs van welvaart.104 In 1963 was in Israël premier Eshkol verkozen. 

Deze stond bekend om zijn gematigde lijn en in zijn buitenlandse beleid streefde hij naar 

een vreedzaam samenleven van Israël met de Arabische staten.105 In het Israëlische 

veiligheidsbeleid hanteerde Eshkol als uitgangspunt dat ‘the State of Israel can realize fully 

its national goals within the borders of the armistice agreement.’106 Een ander uitgangspunt 

was dat Israël geen initiatief zou tonen om een oorlog te beginnen met één van de 

Arabische staten. Als Israël met oorlog geconfronteerd zou worden dan zou het Israëlische 
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leger snel vijandelijk territorium binnentrekken om de militaire infrastructuur te 

vernietigen. 

 

3) Wat zijn de objectieve of veronderstelde opties om deze doelen te bereiken en 

wat is gegeven deze opties de beste keuze?  

 

 

Optie 1 Afwachten tot internationaal een oplossing zou zijn bereikt  

 

Na de sluiting van de Zeestraat van Tiran voerde de regering-Johnson overleg over welke 

stappen ondernomen konden worden. De beleidsmakers overwogen de optie om onder 

leiding van de Verenigde Staten een internationaal konvooi samen te stellen dat de 

blokkade van de zeestraat zou doorbreken. Op 24 mei vond een overleg plaats tussen 

vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waaronder 

minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk, staatssecretaris Eugene Rostow en de 

Engelse minister van Buitenlandse Zaken George Thomson. Het plan werd besproken om 

een vlootoperatie in de Golf van Akaba uit te voeren tegen de Egyptische blokkade, waar 

meerdere landen aan mee zouden doen om een internationaal karakter te garanderen. Het 

overleg voor de operatie werd zowel bilateraal tussen de Verenigde Staten, het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk gevoerd, als binnen het verband van de Verenigde Naties. De 

Verenigde Staten wilden eerst de mogelijkheden van het platform van de Verenigde Naties 

benutten voordat unilateraal opgetreden zou worden.107 De Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk zouden de kern uitmaken van de zeemacht. Het doel was om de 

Verenigde Arabische Republiek te waarschuwen voor de sluiting van een internationale 

waterweg en om Israël een middel te bieden om niet te hoeven interveniëren, zodat de 

vrede gehandhaafd zou blijven.108 President Johnson wilde alles in het werk stellen om 

deze optie te verwezenlijken, maar enige scepsis klonk al door in zijn opmerking tijdens de 

vergadering: ‘I want to play every card in the UN, but I've never relied on it to save me 

when I'm going down for the third time. I want to see Wilson and De Gaulle out there 
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with their ships all lined up too.’109 Het voorstel voor een internationaal konvooi stuitte in 

Groot-Brittannië op bezwaren. Hierop volgden dagen van discussie waarin niets bereikt 

werd. Toen minister Abba Eban terugkwam uit Washington, waar hij overleg had gevoerd 

met de regering Johnson om de Israëlische handelswijze te bespreken, wist hij de 

Israëlische generaals ervan te overtuigen dat de Verenigde Staten serieus werkten aan het te 

vormen internationale konvooi. Ondertussen realiseerden de Israëlische beleidmakers zich 

wel dat elke dag meer Egyptische troepen de Sinaï in trokken.110  

In een brief aan premier Eshkol op 3 juni, stelde Johnson dat de Verenigde Staten 

alles deden om Israël te steunen, maar dat de V.S. dit via de Verenigde Naties zouden 

doen. Johnson meldde dat hij niets kon doen zonder de steun van het Amerikaanse 

Congres.111 Hij verklaarde dat hij op dat moment alles in het werk stelde om een verklaring 

over het recht op vrije doortocht in de Zeestraat van Tiran door de belangrijkste 

zeevarende naties tot stand te brengen. Uit deze brief bleek duidelijk dat Israël niet hoefde 

te verwachten dat de Verenigde Staten erin zouden slagen om de blokkade van de zeestraat 

op te heffen en daarmee een eind kon maken aan de Israëlische casus belli. Al op 31 mei had 

Harold Saunders namens de staf van de Nationale Veiligheidsraad een memorandum 

gestuurd naar de nationale veiligheidsadviseur van Johnson, Walt Rostow. Hierin 

constateerde hij dat de Verenigde Staten te lang geen actie hadden ondernomen, in de 

zoektocht naar een diplomatieke oplossing. De conclusie van het memorandum vermeldt 

over Eshkol: ‘He's correct that we don't have any right to hold him back longer while his 

enemy gets stronger unless we're willing to take on the Arabs ourselves. Pretty soon we'll 

have Soviet warships in the Red Sea. We ought to consider admitting that we have failed 

and allow fighting to ensue.’112 Op 4 juni constateerde Walt Rostow in een memorandum 

aan president Johnson dat Israël binnen een week met geweld een einde zou maken aan de 

blokkade in de Zeestraat van Tiran. In de laatste dagen van mei werd voor Israël duidelijk 

dat er geen internationaal konvooi zou komen om de zeestraat te openen, waarna deze 

optie definitief kwam te vervallen.  
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Optie 2 Lancering van een beperkte aanval op de blokkade van de zeestraat van 

Tiran 

 

In een bespreking op 24 mei, waarbij president Johnson aanwezig was, maakte de 

voorzitter van de gezamelijke Amerikaanse staf-chefs, generaal Earle Wheeler, de 

inschatting of de zeestraat door een beperkte aanval zou kunnen worden geopend. 

Overwogen werd of de Amerikaanse strijdkrachten in de regio een beperkte aanval zouden 

kunnen uitvoeren. De zeestrijdkrachten in de Middellandse Zee waren sterk, maar konden 

niet door het Suez-kanaal gestuurd worden vanwege de kustbatterijen van de Verenigde 

Arabische Republiek. Wilden deze eenheden ingezet worden, dan zou de vloot twee weken 

moeten varen om bij de blokkade te komen. In de regio waren slechts 1400 Amerikaanse 

mariniers aanwezig. De aanvoer van nieuwe grondtroepen zou problematisch zijn vanwege 

vliegrechten in Turkije, Libië en Spanje. Deze optie bleek niet haalbaar. Vervolgens 

overwoog generaal Wheeler wat de mogelijkheden waren als Israël de blokkade zou 

aanvallen. Hij verwachtte dat Israël dan eerst met een luchtaanval de maritieme 

strijdkrachten van de Verenigde Arabische Republiek en de luchtmachtbases in de Sinaï 

zou moeten uitschakelen. Hij meende dat Israël de geschutsbatterijen bij Sharm-el-Sheik 

pas zou uitschakelen als luchtsuperioriteit bereikt zou zijn. Daardoor zou een Israëlische 

aanval, bedoeld om de blokkade te beëindigen, direct grote proporties aannemen.113 De 

Israëlische Brigadegeneraal Avraham Yoffe stelde in een vergadering op 2 juni voor om 

een luchtaanval uit te voeren op Egypte. Hij liet de mogelijkheid open dat de Israëlische 

landmacht en de marine daarbij niet betrokken zouden worden. Zijn motivatie was dat 

Israël al meer dan 14 dagen had afgewacht en dat er een vorm van actie moest worden 

ondernomen om de Israëlische afschrikkingskracht te behouden. Dit was de meest- 

beperkte aanval die werd voorgesteld.114 Omdat Israëlische luchtsuperioriteit als een 

vereiste werd gezien bij een militaire ingreep, werd een beperkte luchtaanval nauwelijks tot 

de mogelijkheden gerekend. Dit is logisch te verklaren aangezien vliegtuigen binnen een 

aantal uur honderden kilometers kunnen vliegen, waardoor praktisch de hele Egyptische 
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luchtvloot, verspreid over de verschillende bases in Egypte uitgeschakeld diende te worden 

in een eerste aanval. 

 

Optie 3 Provocatie van de blokkade door een Israëlisch schip 

 

Op 2 juni had Walt Rostow in Washington een gesprek met de Israëlische ambassadeur 

Harman en met de Israëlische diplomaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

Ephraim Evron. Evron was een diplomaat van belang omdat hij een hele goede relatie met 

Johnson had, waardoor zijn invloed groot was. Evron gaf nadrukkelijk aan dat hij op 

persoonlijke titel sprak en niet namens de Israëlische regering. Evron vroeg aan Rostow 

wat de Amerikaanse reactie zou zijn op het scenario dat niet een internationaal konvooi de 

blokkade in de Zeestraat van Tiran zou uitdagen, maar een Israëlisch schip. Als het 

Israëlische schip de zeestraat binnen zou varen zouden soldaten van de Verenigde 

Arabische Republiek als eerste vuren. Als reactie zou Israël dan de militaire installaties 

aanvallen die bij Sharm-el-Sheik stonden opgesteld. Vervolgens zou Nasser Israël 

aanvallen. Evron wilde weten of de Verenigde Staten zich aan hun politieke verplichting 

van 1957 zouden houden, dat Israël onder deze omstandigheden legitiem het recht op 

zelfverdediging uitoefende. In het gesprek suggereerde Evron dat het beter was als de 

Verenigde Staten niet de blokkade zouden verbreken, omdat Israël over informatie 

beschikte dat Nasser niet zou laten schieten op een internationaal konvooi, waarin de 

Verenigde Staten vertegenwoordigd waren. De kwestie van Israëlische toegang tot de Golf 

van Akaba zou dan nog steeds onbeslist blijven. 115 Op 3 juni stuurde president Johnson 

een brief aan premier Eshkol waarin hij herhaalde dat het noodzakelijk was dat Israël niet 

verantwoordelijk kon worden gehouden voor het uitbreken van vijandelijkheden. Daarmee 

verviel het voorstel van minister Evron. 
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Optie 4 Uitvoering van een preventieve lucht- en landaanval op Egypte 

 

 Al sinds 1949 bereidde de Israëlische luchtmacht zich voor op een aanval op Egyptische 

luchtmachtbases. Het doel achter de operatie die ontwikkeld werd was om de Egyptische 

luchtmacht in een verwoestende aanval te vernietigen om in een oorlog luchtsuperioriteit 

te garanderen. De chef Operaties van het Israëlische leger, Ezer Weizman, gaf de 

preventieve luchtaanval de centrale rol in de plannen voor een volgende oorlog. Sinds 1963 

was het gebruikelijk dat piloten in routinetrainingen gesimuleerde aanvallen uitvoerden op 

Arabische vliegvelden. Om het halfjaar deed de luchtmacht mee aan een 

oorlogsoefening.116 Het Israëlische leger verkeerde in zeer goede staat. Vlak voordat de 

oorlog uitbrak meenden de Amerikaanse stafchefs dat Israël nog minstens vijf jaar militair 

onverslaanbaar was voor welke combinatie van Arabische landen ook.117 De aanval was 

gepland als een tweedaagse oorlog en werd wel omschreven als een surgical strike, een 

chirurgische ingreep, wat misleidend taalgebruik was voor een vernietigende aanval. Het 

doel was ten eerste om de Egyptische luchtmacht op de grond uit te schakelen en ten 

tweede om de eerste van de drie Egyptische verdedigingslinies uit te schakelen.118  

Op 28 mei vond een vergadering plaats van het uitgebreide Israëlische Ministeriële 

Comité in aanwezigheid van de Israëlische Generale Staf. In deze vergadering tekende zich 

een tegenstelling af tussen de Israëlische generaals en de ministers, waarbij de generaals 

voorstanders waren van een zo snel mogelijk uitgevoerde preventieve aanval op Egypte. Er 

werd uiteindelijk besloten om de Amerikaanse regering nog enkele dagen de mogelijkheid 

te bieden de crisis diplomatiek op te lossen.  

 

Optie 5 Afwachten totdat steun van een grootmacht verzekerd was 

 

Op 25 mei was de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban in Washington 

gearriveerd. Israël wenste een verklaring dat de regering van de Verenigde Staten een 

aanval op Israël als gelijkwaardig beschouwden aan een aanval op de Verenigde Staten. 
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Eban kreeg geen enkele substantiële toezegging, waardoor zijn missie zonder resultaat 

bleef. Toch schreef premier Eshkol in een brief aan Johnson op 30 mei dat diens 

toezeggingen aan Eban belangrijke invloed hadden op de Israëlische beslissing om te 

wachten met het nemen van maatregelen.119 Na het bezoek van Abba Eban op 25 mei 

vloog de chef van de Mossad Meïr Amit op 30 mei naar Washington om meer 

duidelijkheid te krijgen over de Amerikaanse positie. Het werd steeds waarschijnlijker dat 

Israël tot een aanval zou besluiten. Israël had een trauma overgehouden aan de oorlog van 

1956. Abba Eban schreef hierover: ‘we had been victorious in battle but then faced 

immense American pressure, which had made it difficult to reap the fruits of victory.’120 

Hierdoor was het noodzakelijk om voorafgaand aan een preventieve aanval in ieder geval 

verzekerd te zijn van stilzwijgende instemming van de Verenigde Staten. Op 1 juni had hij 

een gesprek met Robert McNamara, de Minister van Defensie: 

 

‘I told him that I'm personally going to recommend that we take action, because there's no 

way out, and please don't react. He told me it was all right, the president knows that you 

are here and I have a direct line to the president.” He said McNamara asked only two 

questions: how long a war would last, to which Amit replied, “Seven days,” and how many 

casualties Israel would sustain. Amit said, “Here I became a diplomat. I said less than in 

1948, when we had 6,000.’ 121 

 

Kort hierna had Amit een gesprek met president Johnson, waarin Johnson hem zei:  

 

‘Well ... do what you have to but tell us what you want to do ... We cannot ask you to stand 

by while your security is threatened and the Soviets are hesitating or divided. We know that 

you can hit Nasser, but it all depends on how strong and fast your actions will be. Strength, 

speed and resolve would prevent the intervention of any party you – and we – don’t wish 

to be there.’ 122 
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Uit deze gegevens konden premier Eshkol, de Israëlische ministers en de generaals de 

conclusie trekken dat de Amerikanen in het geval van een grootscheepse aanval op Egypte, 

weliswaar niet bereid waren Israël militaire steun te geven, maar dat ze een snelle oorlog, 

waar zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie niet in betrokken werden, wel 

accepteerden. Het Israëlische kabinet stemde hierna op 4 juni voor oorlog. Op 5 juni viel 

de Israëlische luchtmacht Egypte aan.  

De Israëlische beleidsmakers combineerden dus de opties 4 en 5, de uitvoering van 

een lucht- en grondoorlog en de verwerving van steun van een grootmacht, de Verenigde 

Staten. Hierdoor verzekerde Israël zich van Amerikaanse steun voor de periode na de 

oorlog. Israël wist dat het militair in staat was de verschillende Arabische landen in een 

aantal dagen te verslaan. Toen op 5 juni Israël aanviel was alleen een oorlog voorbereid 

tegen Egypte. Door zowel politieke beslissingen als organisatorische beslissingen die eerder 

waren genomen binnen het Israëlische leger, breidde de oorlog zich uit tot drie fronten en 

nam deze sterk in omvang toe. 

 

 

Deelconclusie 

Als het Rational Actor Model wordt toegepast op Israël, wordt allereerst duidelijk dat Israël 

door de Egyptische provocaties werd geconfronteerd met een militaire bedreiging. De 

houding van Egypte was militant, hoewel de opstelling van de Egyptische troepen in de 

Sinaï overwegend defensief bleef. Temidden van de Arabische staten, waarvan Egypte de 

machtigste was, wilde Israël zijn militaire afschrikkingskracht handhaven. Pas rond de 

sluiting van de Zeestraat van Tiran overwoog Israël serieus militaire stappen. Een aantal 

opties werd overwogen in het besluitvormingsproces. Optie 1 - afwachten tot 

internationaal een oplossing werd bereikt - werd tegen het eind van mei al 

onwaarschijnlijker omdat de Verenigde Staten het niet voor elkaar kregen om een 

internationaal konvooi op de been te brengen om daarmee de blokkade van de Zeestraat 

van Tiran te doorbreken. Optie 2 - een beperkte aanval op de blokkade - werd als 

ongeschikt gezien omdat Israël luchtsuperioriteit wilde behalen voordat de Egyptische 

kustbatterijen bij de ingang van de zeestraat aangevallen zouden worden. Optie 3 - 
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provocatie van de blokkade door een Israëlisch schip - werd verworpen omdat president 

Johnson een dergelijke provocatie net zo min legitiem vond als een aanval, waardoor het 

voordeel voor Israël van dit scenario verviel. Uiteindelijk combineerde Israël optie 4 - een 

grootschalige aanval - met optie 5 - afwachten tot steun van een grootmacht verzekerd 

was. Doordat premier Eskhol een visie hanteerde waarbij hij steun van een grootmacht 

wilde verkrijgen voordat hij tot een aanval zou overgaan, werd de grootschalige luchtaanval 

uitgesteld totdat een Amerikaans ‘groen’ licht was verkregen tijdens het bezoek van Meïr 

Amit in Washington op 1 juni.  

 

 

De Israëlische opmars in de Sinaï op 7 en 8 juni. 
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IV  Het Organizational Behaviour Model  - Egypte 
 
 

In deel II is in een aantal hypothesen behandeld waarom Egypte Israël provoceerde. De 

Egyptische legerplannen waren in samenwerking met de Sovjet-Unie opgesteld en waren 

berekend en gebaseerd op een Israëlisch offensief. Toch presteerde het Egyptische leger 

slechter dan verwacht mocht worden op basis van de sterkte van de troepen en het 

militaire materieel. Kenneth Pollack concludeert dat Egypte in aantallen manschappen een 

klein voordeel had boven Israël. Ook wat betreft militair materieel was Egypte licht in het 

voordeel. Dat was tenminste de mening van Egyptische soldaten voor de oorlog en van 

Israëlische soldaten na de oorlog.123 De vraag die openblijft na het lezen van de delen II en 

III is hoe het kwam dat Egypte zo verpletterend verslagen werd in de Zesdaagse Oorlog 

door het Israëlische offensief. 

 

1) Op welke manier beïnvloeden organisaties binnen de staat de opties die 

onderscheiden worden in het besluitvormingsproces? 

 

Het Egyptische defensieve plan voor de oorlog, operatie Overwinning, was opgesteld in 

samenwerking met de Sovjet-Unie. Het Egyptische leger was gebouwd en getraind naar 

Sovjet-model. De Sovjet-Unie leverde een belangrijk deel van het materieel voor het 

Egyptische leger evenals de Russische instructeurs. De tactieken van het leger volgden uit 

de Sovjet-doctrines.124 Hierdoor is de invloed van Egyptische organisaties op de uitvoering 

van de operaties die overwogen werden lastig meetbaar. Daarom kan deze eerste vraag van 

het Organizational Behaviour Model voor Egypte binnen de kaders van deze scriptie niet 

beantwoord worden. Toen de plannen eenmaal vastgesteld waren, hadden organisaties 

binnen het Egyptische leger daar wel zichtbaar invloed op zoals hierna behandeld zal 

worden.   
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2) Op welke manier beïnvloeden organisaties de implementatie van de gekozen 

opties?  

 

Slechte constructie van de forticaties 

Vanaf 1966 had Egypte met behulp van de Sovjet-Unie sterke fortificaties aangelegd in de 

Sinaï om een Israëlisch offensief tegen te gaan. Egypte maakte twee grote fouten bij de 

aanleg van deze fortificaties. Russische fortificaties werden als voorbeeld genomen en dit 

ging zover dat Russische handleidingen bij de constructie werden gehanteerd.125 De 

Russische ontwerpen waren niet afgestemd op de Egyptische woestijn. Er werden geen 

aanpassingen gemaakt aan het terrein of aan de werkwijze van de Egyptische soldaten die 

de fortificaties moesten verdedigen. Vervolgens werd bij de aanleg van de fortificaties 

ervan uitgegaan dat een groot deel van de woestijn ondoordringbaar was voor het 

Israëlische leger, terwijl tijdens de oorlog bleek dat deze gebieden slechts lastig begaanbaar 

waren. Er werd vanuit gegaan dat de zandduinen tussen Um Katef en de Gazastrook 

onbegaanbaar waren, terwijl binnen twee dagen legereenheden van generaal Ariel Sharon 

daarover aanvielen.126 Deze slechte uitvoering van de constructie van verdedigingswerken 

had een negatieve invloed op de verdedigingskracht van het Egyptische leger tijdens het 

Israëlische offensief.  

 

Veranderingen in de commandostructuur 

In de weken van mei, toen de spanningen tussen Israël en Egypte stegen, voerde Egypte 

belangrijke veranderingen door in zijn militaire organisatie, in de commandostructuren en 

in de stationeringsplannen. Veldmaarschalk Amer creëerde een commandoafdeling tussen 

de Generale Staf en de commandant van het oostelijke militaire district, Luitenant-

Generaal Slah ad-Din Muhsin. Dit werd het Sinaï Front Commando genoemd en het werd 

toevertrouwd aan generaal Abdel Majid Kamal Murtagi. Daarnaast werden vanuit Caïro 

bijna alle commandanten, hun chef-stafs en een aantal brigadecommandenten 

vervangen.127 In een aantal gevallen verving Amer politieke figuren voor veteranen uit de 
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Yemen-oorlog. Dit gold bijvoorbeeld voor Murtagi die als betrouwbare veteraan-generaal 

boven Muhsin – die een politieke stroman van Amer was – geplaatst werd. Dit bleek op 

zich een verstandige keus, omdat volgens generaal Gamasy, Muhsin zijn post verliet zodra 

hij de orders ontving van Amer om terug te trekken.128 Kenneth Pollack concludeert 

hieruit dat Amer een eind wilde maken aan de politisering van de legertop en soldaten aan 

het hoofd wilde zetten die zich bewezen hadden.129 Het nadeel was dat de generaals de 

eenheden waarover ze het bevel voerden niet kenden, evenmin als de sterke en zwakke 

punten van hun eenheden.  

Tussen Nasser en Amer was sprake van concurrentie en wantrouwen. Dit bleek 

bijvoorbeeld bij de benoeming van Chef-staf Fawzi. Deze was aangesteld door Nasser, 

maar Amer wilde zijn invloed inperken en daarvoor creëerde hij het 

Grondtroepencommando in 1964. Dit commandocentrum was zowel voor land-, zee- en 

luchtmacht bedoeld en was net zo omvangrijk als de Generale Staf. Zoals hierboven 

beschreven creëerde Amer ook een vooruitgeschoven Commando in de Sinaï, onder 

leiding van generaal Murtagi. Dit Commando had geen idee hoe de communicatielijnen 

dienden te verlopen en welke rol het diende te spelen in de uitvaardiging en goedkeuring 

van orders en in welke relatie het stond tot de Generale Staf. Deze zeer onlogische 

commandostructuren waren het gevolg van de concurrentiestrijd en het wantrouwen 

tussen Amer en Nasser, dat zelfs vorm kreeg in de organisatorische structuren.130 Dit bleek 

bijvoorbeeld op 6 juni, de tweede dag van de oorlog, toen veldmaarschalk Amer mondeling 

de opdracht gaf tot de algemene terugtrekking. Veel officieren zouden de orders pas later 

ontvangen omdat op uitdrukkelijk bevel van Amer alle directe communicatielijnen tussen 

het hoofdkwartier van chef-staf Fawzi en de officieren verbroken waren.131 

 

Een andere beslissing die de slagkracht en disciplinering van het Egyptische leger niet ten 

goede kwam was dat tienduizenden reservisten toegevoegd werden bij verschillende 

legereenheden om de mankracht van eenheden aan te vullen. Dit werd gedaan in plaats van 

                                                 
128

 Pollack, Arabs at War, 595. 
129

 Ibidem, 60. 
130

 Risa Brooks, ‘An Autocracy at War: Explaining Egypt’s Military Effectiveness, 1967 and 1973’, Security 

Studies (2006) 415. 
131

 Oren, Six Days, 215. 



 55 

de stationering van reservisten in aparte eenheden. In deze zelfde tijd veranderde de 

Generale Staf vier keer de operatieve plannen voor de stationering van de troepen in de 

Sinaï. Elke keer dat het plan veranderde werden Egyptische troepen naar een andere locatie 

gestuurd. Door deze bewegingen werden de manschappen en de voertuigen uitgeput.132 

Veel Egyptische soldaten meenden dat de bezetting van de Sinaï een politiek gebaar was en 

dat de operatie van tijdelijke duur was. De commandanten op brigade-niveau en op de 

lagere niveau’s als battaljons, beschikten over geen enkel specifiek plan dat zij dienden uit 

te voeren.133 Om deze reden vonden veel eenheden het niet nodig zich defensief in te 

graven. Dit vormt een sterk contrast met het Israëlische leger, waar ondergeschikte 

commandanten op de hoogte waren van de missiedoelen, zodat zij in overeenstemming 

daarmee konden handelen.   

 

De Egyptische inlichtingendiensten 

De Egyptische inlichtingendiensten slaagden er in mei 1967 niet in de Egyptische 

legerafdelingen te voorzien van de noodzakelijke informatie over het Israëlische leger. 

Deze diensten faalden om informatie te verzamelen over de grootte, de posities, de training 

en de strategie van het Israëlische leger. Hierdoor had het hoofdkwartier nauwelijks een 

idee waar de verschillende Israëlische brigades precies gelegerd waren. Om het verwachte 

offensief tot staan te kunnen brengen was dergelijke informatie zeer waardevol geweest, 

maar op dit punt faalden de inlichtingendiensten. De enige informatie waar zij zeker van 

waren was dat een Israëlische gepantserde brigade gepositioneerd was tegenover 

Kusseimah. Uiteindelijk bleek die informatie een afleidingsmanoeuvre te zijn van het 

Israëlische leger.134 Vreemd genoeg lukte het Egypte om op 2 juni, slechts drie dagen voor 

de Israëlische aanval, verkenningsvluchten te maken over de Negevwoestijn. Hierbij werd 

ontdekt dat Israël veel troepen in het noorden en het midden had geconcentreerd in plaats 

van in het zuiden, zoals verwacht werd. Ondanks deze informatie veranderde Amer het 

concept van zijn operaties niet en wijzigde hij niet. Maar de nieuwe informatie had wel 

impact op de frontcommandanten die verward waren of ze iets moesten doen met de 
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nieuwe informatie of niet. George Gawrych concludeert dat een aanpassing van de plannen 

op basis van de nieuwe foto’s teveel verandering zou vereisen.135 

De inlichtingendiensten begrepen niets van de Israëlische tactieken, de nadruk op 

snelheid en constante beweging, de voorkeur voor verrassingsaanvallen, de nadruk op 

flexibiliteit en ad hoc operaties. Ook waren ze niet bekend met het Israëlische gebruik van 

pantservoertuigen gecombineerd met luchtkracht. De inlichtingendiensten wisten niet veel 

informatie te verzamelen over de tegenstander. Met de correcte informatie die werd 

verzameld deed veldmaarschalk Amer vervolgens niets. Daarmee faalden de 

inlichtingendiensten in hun belangrijkste opdracht.  

 

Operatie Dageraad 

Operatie Dageraad was een offensief plan en werd ontwikkeld door veldmaarschalk Amer. 

Zoals behandeld in deel II bestond de operatie uit een luchtaanval die gepland stond op 27 

mei en grondoperaties die daarna zouden plaatsvinden. Om de uitvalsposities voor de 

grondoperaties te bereiken werden de Egyptische troepen naar vooruitgeschoven stellingen 

gestuurd aan de Egyptisch-Israëlische grens. De orders voor operatie Dageraad werden 

gegeven vanuit het huis van Amer. Hiermee omzeilde hij het Egyptische hoofdkwartier en 

creëerde hij communicatielijnen die volledig langs de gewone communicatielijnen van het 

Egyptische hoofdkwartier heen liepen. Toen de Egyptische troepen de Sinaï introkken 

kregen veel troepen orders voor plannen waarmee ze niet bekend waren en er ontstond 

chaos in de communicatie. Er waren al niet genoeg Egyptische troepen volgens het 

oorspronkelijke plan Overwinning om alle fortificaties in de Sinaï te bezetten. Door de 

uitvaardiging van orders door veldmaarschalk Amer werden hele brigades naar 

vooruitgeschoven posities gebracht. De tegenstrijdige orders veroorzaakten ook verwarring 

bij de aanvoer van de tienduizenden soldaten, die vaak slecht uitgerust en hongerig 

arriveerden, zoals de gerepatrieerde soldaten uit Jemen.136 Dit toont duidelijk aan dat er 

sprake was van frictie tussen de twee plannen.  
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Egyptische radarsystemen en de Israëlische aanval 

Egypte beschikte over een radarsysteem dat bestond uit 82 radarinstallaties. Dit systeem 

kon vliegtuigen die de Egyptische grens passeerden in een vroeg stadium traceren. Sinds 

1965 stuurde Israël zeer frequent grote aantallen vliegtuigen boven de Middellandse Zee. 

Eric Hammel meldt dat de Israëlische vliegtuigen met routineuze nauwkeurigheid elke dag 

vluchten maakten boven de Middellandse Zee.137 De Egyptische radaroperators waren 

hieraan gewend geraakt. Toen in de ochtend van 5 juni de Israëlische luchtmacht opsteeg 

om op spectaculaire wijze de oorlog met Egypte te beginnen, signaleerden de Egyptische 

radaroperatoren de Israëlische vliegtuigen en noteerden dit zonder alarm te slaan omdat 

het een routine was geworden. Het Israëlische leger had zo van de signalering van grote 

aantallen Israëlische vliegtuigen door de Egyptische radaroperatoren een routinematige 

procedure gemaakt, waardoor de eerste aanvalsgolf van de Israëlische luchtmacht wel werd 

gesignaleerd, maar met deze informatie werd niets gedaan. Op deze ingenieuze manier wist 

Israël de bruikbaarheid van de Egyptische radars ongedaan te maken.  

 

Organisatorische laksheid van de luchtmacht 

De luchtmacht maakte een grote inschattingsfout over een eventuele Israëlische 

luchtaanval. Op 2 juni vroeg Nasser aan de bevelhebber van de luchtmacht Sidqi Mahmud 

om een schade-analyse te maken voor het geval de Israëlische luchtmacht zou aanvallen. 

De luchtmacht had een scenario ontwikkeld voor het ergste geval waarbij ervan uitgegaan 

werd dat slechts 15 tot 20 procent van de Egyptische vliegtuigen vernietigd zou worden. 

Deze analyse was erop gebaseerd dat de Israëlische vliegtuigen een maximaal bereik tot het 

Suez-kanaal hadden. Volgens deze analyse zou een groot deel van de Egyptische 

vliegvelden buiten bereik van Israëlische vliegtuigen liggen. Hierdoor werden de vliegtuigen 

netjes rij aan rij op de landingsbanen gezet, hangars ter bescherming ontbraken op bijna 

alle vliegvelden en er werd weinig actie ondernomen ter camouflage of bescherming van de 

vliegtuigen.138 Door deze organisatorische inschattingsfout en de daaruit volgende laksheid 

in de bescherming van de vliegtuigen werd binnen drie uur 85 procent van de vliegtuigen 

vernietigd. 
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Op de Egyptische vliegvelden werd tijdens de crisis in mei elke dag alarm gegeven bij 

zonsopkomst. Dit gebeurde ook op 5 juni. Van 4:00 tot 7:35 in de ochtend hadden 

Egyptische MiG-17 en MiG-21-vliegtuigen verkenningsvluchten gemaakt langs de 

Egyptisch-Israëlische grens.139 Op precies 7:45 begon de Israëlische aanval, terwijl alle 

Egyptische piloten aan het ontbijt waren en de Egyptische commandanten nog niet 

bereikbaar waren in hun kwartieren. Hierdoor kwamen de eerste aanvalsgolven van de 

Israëlische vliegtuigen vernietigend aan. In de aanval werden 286 Egyptische vliegtuigen 

vernietigd, meer dan de helft van de luchtmacht. Een derde van de Egyptische piloten 

werd gedood. Dertien vliegvelden werden gebombardeerd totdat ze  onbruikbaar waren, 

evenals 23 radarstations en luchtafweergeschutbatterijen.  

 

De Egyptische hiërarchische structuur 

Opvallend was dat op de Egyptische vliegvelden nauwelijks actie werd ondernomen tegen 

de Israëlische vliegtuigen. Alle 100 Egyptische luchtafweergeschut batterijen en de 17 SAM 

(Surface to Air Missile)-batterijen hadden de opdracht gekregen van veldmaarschalk Amer 

om niet te vuren. De reden was dat tijdens de aanval Amers commandovliegtuig in de Sinaï 

vloog en Amer bang was dat zijn vliegtuig per ongeluk uit de lucht zou worden 

geschoten.140 Alleen bij een vliegveld in Caïro werd geschoten op de Israëlische vliegtuigen 

en de commandant die daarvoor opdracht gaf vreesde dat hij daarvoor voor de krijgsraad 

zou worden gebracht (hoewel hij later juist onderscheiden werd). Volgens de eerder 

genoemde Mohamed Heikal waren na de eerste aanvalsgolf van Israëlische vliegtuigen op 

één vliegbasis nog drie Sukhoi aanvalsvliegtuigen intact gebleven.141 De Sovjet-adviseur van 

de basis adviseerde de piloten om gelijk op te stijgen en de vliegtuigen in veiligheid te 

brengen op het moment dat dit nog kon. De piloten weigerden dit omdat ze daarvoor geen 

orders hadden gekregen. Vijftien minuten later in de twee Israëlische aanvalsgolf werden 

de drie vliegtuigen vernietigd. Deze twee voorbeelden zijn een illustratie van de mentaliteit 

van de Egyptische soldaten die vrij star hun orders navolgden en weigerden zelf na te 

denken of initiatieven te ontplooien. Deze mentaliteit vormt een schril constrast met de 
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nadruk die in het Israëlische leger werd gelegd op verantwoordelijkheid van soldaten en 

hun commandanten. Deze werden juist getraind om situaties te benutten.142 Nadav Safran 

schetste een beeld van de instelling van de Egyptische soldaten:  

 

‘The Egyptians did indeed fight with skill and courage from prepared positions in the first 

phase of the battle but once their fixed lines of defense were smashed, they were never 

able to fight again in any coordinated fashion […] the bulk of the Egyptian troops that had 

not been affected by the first phase were reduced to a fleeing rabble by the swift Israeli 

manoeuvres.’143  

 

Hieruit blijkt dat de Egyptische troepen erg statisch waren. Ze reageerden voornamelijk 

passief vanuit de beschutte stellingen op de Israëlische opmars. Toen ze uit hun stellingen 

verdreven werden, verdween de bereidheid om te vechten direct. Dit vormt een contrast 

met de Israëlische nadruk op inventiviteit en ondernemendheid van officieren en 

manschappen. 

 

 

Deelconclusie 

Voor de analist die het Organizational Behaviour Model toepast op Egypte valt op dat de 

uitvoering van de operaties Overwinning en Dageraad niet volgens plan verliep. Bij de 

constructie van de Egyptische fortificaties als onderdeel van operatie Overwinning, werden 

Russische fortificaties als voorbeeld genomen en volgens Russische handleidingen 

geconstrueerd, waardoor er geen aanpassingen werden gemaakt aan het terrein of aan de 

werkwijze van de Egyptische soldaten die de fortificaties moesten verdedigen. Bij de 

betrekking van posities door het Egyptische leger volgens plan Overwinning stuurde het 

Egyptische opperbevel tienduizenden soldaten meerdere keren naar nieuwe posities, 

waardoor de manschappen en de voertuigen werden uitgeput. De orders voor operatie 

Dageraad werden gegeven vanuit het huis van veldmaarschalk Amer. Deze vergrootte de 

verwarring in het Egyptische leger door in de weken van de crisis nieuwe 
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communicatielijnen en commandostructuren in te stellen die volledig langs de gewone 

communicatielijnen van het Egyptische hoofdkwartier heen liepen. Hij deed dit door het 

Sinaï Front Commando in te stellen. Al in 1964 had hij het Grondtroepencommando 

ingesteld dat als belangrijkste taak had de invloed van de Generale Staf in te perken. Toen 

de Israëlische aanval begon op 5 juni werd een groot deel van de Egyptische luchtmacht 

uitgeschakeld en rukten de Israëlische grondtroepen snel op. Dit kwam door de zeer 

nauwkeurig Israëlische planning, maar ook door het falen van een aantal Egyptische 

organisaties. De Egyptische inlichtingendiensten faalden volledig in de lokalisering van de 

Israëlische troepen. De Egyptische radaroperatoren ondernamen door de dagelijkse 

routinevluchten van Israëlische vliegtuigen op de morgen van 5 juni geen enkele actie toen 

de eerste golf Israëlische vliegtuigen binnen radarbereik kwam. De grondtroepen op de 

luchtmachtbases hadden strikte orders gekregen van veldmaarschalk Amer om niet te 

vuren, omdat hij vreesde dat dan zijn commandovliegtuig uit de lucht zou worden 

geschoten. Hierdoor konden de Israëlische vliegtuigen ongehinderd blijven aanvliegen, 

waardoor veel Israëlische vliegtuigen op de eerste dag zeven of acht vluchten konden 

vliegen. De Egyptische organisatorische beslissingen hadden een negatieve invloed op de 

slagkracht van het Egyptische leger. Deze factoren verklaren waarom Egypte zo zwaar 

verslagen werd door het Israëlische offensief, terwijl dit offensief volgens de Egyptische 

plannen moest uitlopen op een val waar Israël in zou lopen, waarna Egypte in het 

tegenoffensief kon gaan. 

Een schematische weergave van de 

Israëlische luchtaanval op 5 juni. 
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V  Het Organizational Behaviour Model  - Israël  

 

1) Op welke manier beïnvloeden organisaties binnen de staat de opties die 

onderscheiden worden in het besluitvormingsproces? 

 

De strategie van het Israëlische leger 

In 1949 werd het Israëlische leger opgericht en gestructureerd volgens de ideëen van 

kolonel Chaim Laskov.144 In die tijd had Israël net de onafhankelijksoorlog gevoerd. Het 

doel van Laskov met het leger was om de overleving van Israël te garanderen. Hij 

hanteerde vijf uitgangspunten bij de organisatie van het leger. I) weinigen tegen velen – Israël 

had in 1949 minder dan een miljoen inwoners terwijl het land tegenover miljoenen 

vijandige Arabieren stond. II) overlevingsoorlog – veel Arabische staten hadden aangekondigd 

dat ze Israël wilden vernietigen en van de kaart wilden vegen. III) strategie van uitputting – het 

was in het belang van Israël om tijdens een oorlog zoveel mogelijk oorlogsmaterieel te 

vernietigen in plaats van manschappen te doden. De oorlog was er dus op gericht om een 

eind te maken aan de mogelijkheden van de Arabische staten om oorlog te voeren.  IV) 

geografische druk – Israël is een klein land dat militair strategische diepte mist, terwijl de 

omringende Arabische landen hoogland beheersen. Israël is op het breedste punt 140 km 

en op het smalste punt 14 km, waardoor het geen stuk grond kon opgeven om in tussentijd 

een tegenoffensief te starten. V) een korte oorlog – Israël werd verondersteld niet lang een 

oorlog te kunnen voeren omdat de economie dit niet aankon, maar ook het nationale 

moreel zou verzwakken door een langdurige oorlog. Eric Hammel vatte de situatie op basis 

van de vijf uitgangspunten bondig samen: ‘there was no space and there was no time.’145 

Israël moest dus een leger trainen dat in één keer maximale vernietiging kon toebrengen 

aan een aantal numeriek superieure Arabisch legers tegelijk in de kortst mogelijke tijd. 

Hieruit kwam een militaire strategie voort die door een preventieve aanval de oorlog 

meteen op Arabische bodem zou brengen.  

Yitzhak Hofi, de chef Operaties in 1967 gaf de volgende analyse van de verhouding 

tussen militaire en politieke doelen van Israël voorafgaand aan de Zesdaagse Oorlog:  
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‘As a rule, logic requires that in a democratic country, like the State of Israel, […] the 

strategic objectives of a state be determined by the political authority. […] In our case the 

order was generally reversed. The army made up its own operational plans and made its 

own political assumptions as to those plans. In each of the operational files and 

operational plans, the first page contained basic hypotheses which the army, in practice, 

accepted as political hypotheses. In general, once a year the General Staff presented its 

plans to the political echelon and received its approval and sometimes its comments.’146 

 

Omdat het Israëlische leger was opgezet volgens de net genoemde vijf uitgangspunten, 

waren de Israëlische generaals na de escalatie van de crisis op 23 mei volledig overtuigd van 

de noodzaak van een grootschalige aanval op Egypte, waarbij zoveel mogelijk Egyptisch 

materieel moest worden vernietigd. Omdat de hele krijgsmacht hierop was ingericht wilden 

de militaire beleidsmakers geen van de andere opties serieus in overweging nemen. Alleen 

de politieke top nam de andere opties in overweging. Voornamelijk onder druk van 

premier Eshkol en Abba Eban zocht Israël naar Amerikaanse instemming voor een 

preventie aanval, waardoor de aanval werd uitgesteld tot 5 juni. Hieruit blijkt dat het scala 

aan opties dat werd overwogen beperkt werd door de organisatie-structuur van het 

Israëlische leger. 

 

2) Op welke manier beïnvloeden organisaties de implementatie van deze opties?  

 

In 1965 begon het Israëlische leger een uitgebreid defensieplan Aambeeld (hebreeuws: 

Sadan) te ontwikkelen om aanvallen op alle fronten af te slaan en om daarna het offensief 

te nemen. Het duurde tot juli 1966 voordat dit plan geïmplementeerd was. De Israëlische 

premier Eshkol kwam erachter dat de Israëlische tankbrigades slechts over munitie voor 3 

dagen konden beschikken. Hij liet de hoeveelheden munitie verdubbelen tot een voorraad 

voor zes dagen.147 Daarnaast kwam hij erachter dat de Israëlische luchtmacht éénderde van 

de vliegtuigen nodig had om de Egyptische luchtmacht alleen uit te schakelen en stelde hij 
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de plannen daarop af. Deze organisatorische verbeteringen van het Israëlische leger 

zouden belangrijk blijken zowel tijdens de grondoorlog als tijdens de luchtoorlog. Zonder 

deze organisatorische verbeteringen was de reikwijdte van het Israëlische grondoffensief 

veel beperkter geweest en daardoor zou de Zesdaagse Oorlog minder grote proporties 

hebben aangenomen.  

 
Israëlische communicatielijnen en commandostructuren 

Eric Hammel stelt dat het Israëlische leger was georganiseerd volgens twee doctrines: 

‘trouw aan de missie’ en ‘optionele controle’.148 Met ‘trouw aan de missie’ werd bedoeld dat 

het Israëlische hoofdkwartier de doelen van een operatie slechts in algemene termen 

omschreef. De eenheid die het gestelde doel moest bereiken mocht dit doen met de 

middelen die ter plaatse beschikbaar waren. Veel moderne legers hanteren uitgebreide 

operationele plannen, waar meerdere fasen in opgenomen zijn. De ervaring van de oorlog 

in 1956 was dat zeer gedetailleerde plannen ver van de realiteit af kwamen te liggen en dat 

de Israëlische commandanten door de omstandigheden op het slagveld gedwongen werden 

beslissingen te nemen die afweken van de plannen. In veel moderne legers komen tijdens 

een veldslag de orders binnen van het hoofdkwartier, dat informatie verzamelt en op basis 

van deze informatie weer nieuwe orders verstrekt aan de officieren. In het Israëlische leger 

werd een andere doctrine gehanteerd. Er werd vanuit gegaan dat de verspreiding van 

informatie door het hoofdkwartier onnodig tijdverlies zou opleveren, omdat eenheden na 

het verstrekken van informatie ook weer instructies zouden moeten afwachten. Er moest 

binnen zo kort mogelijke tijd dominantie behaald worden op het slagveld. Daarom werden 

de ondergeschikte Israëlische commandanten aangemoedigd en zelfs gedwongen om zelf 

de beslissingen te nemen op basis van inschattingen op het slagveld.  

Het Israëlische leger was bereid om het voordeel op te offeren dat commandanten 

door aangeleverde informatie een breed overzicht hadden over het slagveld. Dit ging ten 

gunste van de flexibiliteit van de oprukkende eenheden en de snelheid waarmee 

beslissingen werden genomen door de ondergeschikte commandanten op basis van de 

situatie op de grond.149 De Israëlische visie was dat zodra een operatie aanvangt, het 

                                                 
148

 Hammel, Six Days, 106. 
149

 Ibidem, 108. 



 64 

hoofdkwartier achter de feiten aan begint te lopen die plaatsvinden binnen de realiteit van 

het slagveld. Dit wordt veroorzaakt doordat steeds informatie van meerdere eenheden 

verzameld moet worden om hun posities in kaart te brengen en op basis van dit verkregen 

overzicht nieuwe orders uit te vaardigen.  

Traditioneel worden bij offensieven in veel moderne legers pauzes ingebouwd op 

verdedigbare plekken om informatie te versturen aan het hoofdkwartier en om nieuwe 

orders te ontvangen. Deze pauzes nodigen uit voor een tegenoffensief van de 

tegenstander. Het Israëlische leger beperkte het aantal lange communicatielijnen waarbij 

veel informatie werd doorgegeven. Dit was bedoeld om te voorkomen dat informatie in 

het hoofdkwartier verkeerd zou worden geïnterpreteerd of dat er onnodig veel informatie 

zou worden uitgewisseld. Deze beperkte communicatielijnen bespaarden veel tijd. De 

troepen die in beweging zijn kunnen in beweging blijven, want er is geen noodzaak om te 

stoppen of te hergroeperen omdat het hoofdkwartier dit opdraagt.  

De doctrine ‘optionele controle’ was bedoeld om de balans te bewaren, zodat 

ondergeschikte commandanten niet volledig zelfstandig hoefden te opereren. De kern van 

deze doctrine was dat ondergeschikte commandanten zelfstandig mochten opereren, maar 

dat oudere en meer ervaren officieren wel in mochten grijpen als er voldoende noodzaak 

voor bijsturing was.150 Dit vereiste vertrouwen van de hogere officieren in de 

commandanten op het slagveld en omgekeerd omdat er weinig werd ingegrepen, maar als 

dit gebeurde diende het ook uitgevoerd te worden.  

Een andere les die het Israëlische leger leerde van de oorlog van 1956 was dat veel 

tanks in de tocht door de Sinaï uitvielen en dat deze niet meer gerepareerd konden worden 

omdat onderdelen ontbraken, waardoor de tanks vaak achtergelaten moesten worden. 

Brigadier-generaal Chaim Bar-Lev nam maatregelen om dit probleem op te lossen. Hij eiste 

dat elke pantserofficier de handleiding van zijn tank zou kennen, zodat de officieren snel 

zouden kunnen vaststellen wat het probleem was. Mobiele reparatie-eenheden werden 

gecreëerd en deze werden meegestuurd met de tankdivisies om problemen ter plekke op te 

lossen.151 Om de tankdivisies snel te kunnen laten doorstoten werd het 

bevoorradingssysteem veranderd. In veel legers moeten eenheden die langere afstanden 
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afgelegd hebben aan het hoofdkwartier om bevoorrading vragen en afwachten tot ze deze 

ontvangen om verder op te rukken. In het Israëlische leger werd besloten om de voorraden 

in een constante stroom achter de oprukkende pantsertroepen aan te sturen, zonder dat 

deze eerst hierom moesten verzoeken. Dit leverde veel tijdwinst op en was in 

overeenstemming met de doctrine van de voortdurende aanval. 

 

 

Deelconclusie 

Als het Organizational Behaviour Model op Israël wordt toegepast komt het accent te liggen op 

de structuur van het Israëlische leger als bepalend element voor de uitwerking van de 

plannen van het leger en de uitvoering daarvan. Het leger was gebaseerd op de vijf 

uitgangspunten van kolonel Chaim Laskov, 1) weinigen tegen velen, 2) overlevingsoorlog, 

3) strategie van uitputting, 4) geografische druk en 5) een korte oorlog. Hierdoor moest het 

leger in één keer maximale vernietiging kunnen toebrengen aan een aantal numeriek 

superieure Arabisch legers tegelijk in de kortst mogelijke tijd. Hier kwam een militaire 

strategie uit voort die door een preventieve aanval de oorlog gelijk op Arabische bodem 

zou brengen. Na de escalatie van de crisis op 23 mei waren de Israëlische generaals volledig 

overtuigd van de noodzaak van een grootschalige aanval op Egypte, waarbij zoveel 

mogelijk Egyptisch materieel moest worden vernietigd. Hieruit wordt duidelijk dat door de 

uitgangspunten waarop het Israëlische leger gebaseerd was, het aantal opties dat door de 

Israëlische generaals serieus in overweging werd genomen werd beperkt. Alleen de 

politieke beleidsmakers namen de andere opties in overweging, waarbij voornamelijk onder 

druk van premier Eskhol werd gezocht naar Amerikaanse instemming met een preventieve 

aanval. Hierdoor werd uiteindelijk de optie om af te wachten tot steun van een grootmacht 

gegarandeerd was, gecombineerd met het voorstel van de Israëlische generaals om zo snel 

mogelijk op zo groot mogelijke schaal Egypte aan te vallen. Tijdens de oorlog bleek dat 

door organisatorische verbeteringen als mobiele reparatie-eenheden en bevoorradingen die 

direct achter de troepen werden aangestuurd de Israëlische eenheden vrijwel onafgebroken 

konden oprukken, waardoor de Egyptische troepen het offensief niet tot staan konden 

brengen. De doctrines ‘trouw aan de missie’ en ‘optionele controle’ ervoor zorgden dat de 
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Israëlische onderbevelhebbers zeer zelfstandig mochten optreden, waardoor het Israëlische 

offensief zich zeer flexibel kon ontplooien.  

 

Beleidsmakers van Egypte in 1967 

 

Regering 

Gamal Abdel Nasser  - president 

Zakaria Muhieddin  - vice-president 

Abdel Hakim Amer - veldmaarschalk van alle troepen 

Mahmoud Riad  - minister van Buitenlandse Zaken 

Shams Badran   - minister van oorlog 

 

militaire elite 

Mohammed Fawzi  - chef-staf van het Egyptische leger 

Abdel Majid Murtagi  - hoofd van het Sinaï commando 

Slah ad-Din Muhsin  - commandant oostelijke district 

Mohamed Sidqi Mahmud - bevelhebber luchtmacht 

Suleyman Izzat  - admiraal marine 

Anwar Al Qadi  - chef operaties  
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VI  Het Governmental Politics Model  - Egypte 
 

Over het Egyptische besluitvormingsproces tijdens de Zesdaagse Oorlog is nog weinig 

bekend omdat de Egyptische archieven nog gesloten zijn. Hoe beslissingen tot stand zijn 

gekomen is niet altijd helder. Zo is het vaak lastig te bepalen of veldmaarschalk Amer 

beslissingen nam met toestemming van Nasser of dat hij deze nam zonder dat hij Nasser 

raadpleegde. Toch zal geprobeerd worden hier het Egyptische besluitvormingsproces in 

kaart te brengen. Net als in deel IV zal naar een verklaring gezocht worden waarom het 

Egyptische leger zo slecht presteerde tijdens het Israëlische offensief. Ook dient verklaard 

te worden waarom de beslissing werd genomen om operatie Dageraad op het laatste 

moment te beëindigen. Was de operatie doorgegaan, dan had dit de gebeurtenissen 

ingrijpend veranderd omdat Israël dan vanuit een defensieve situatie had moeten opereren. 

De beslissing om die aanval af te blazen is dus belangrijk voor het verloop van de 

gebeurtenissen. Ook moet hier verklaard worden waarom veldmaarschalk Amer opdracht 

gaf tot terugtrekking van het Egyptische leger naar het Suez-kanaal. Deze beslissing heeft 

invloed uitgeoefend op het succes van het Israëlische offensief.  

 

1) Wiens visies tellen bij het bepalen van de keuze van de actie? 

 

In het Egyptische besluitvormingsproces stonden twee actoren in het middelpunt, 

president Nasser en vice-president en veldmaarschalk Amer. Als president had Nasser de 

hoogste politieke verantwoordelijkheid voor de beslissingen die genomen werden. 

Veldmaarschalk Amer had echter een unieke positie die qua invloed bijna gelijkwaardig was 

aan Nasser. Amer benoemde praktisch alle officieren en gaf aan hen orders. Hierdoor had 

Nasser maar in beperkte mate invloed op de belangrijkste officieren.152 In 1962 kreeg 

Nasser bericht van Amers corruptie en zijn weigering om burgerlijke controle op het leger 

te accepteren. Nasser probeerde hierna een presidentiële raad te creëren om alle militaire 

activiteiten te overzien en te controleren. Als reactie hierop dreigden de officieren die 

loyaal waren aan Amer om in opstand te komen. Nasser gaf zijn plan op en versterkte de 

macht van Amer door hem vice-president te maken en hem verantwoordelijkheid te geven 
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voor het hele leger. Hierdoor was hij in staat officieren te benoemen die loyaal waren aan 

hemzelf.153 Amer was een vertrouweling van Nasser, maar toch was er sprake van sterke 

rivaliteit tussen de twee.154  

Wat duidelijk wordt is dat de generaals niet op een rationele wijze om de tafel 

konden zitten om tot beslissingen te komen zoals dit aan Israëlische zijde gebeurde. Op 

het moment dat veldmaarschalk Amer opdracht gaf aan de grondtroepen om 

vooruitgeschoven posities in te nemen kreeg hij kritiek van enkele generaals. De generaals 

Fawzi en  Mahmud waren geschokt dat het plan Dageraad niet alleen een politiek 

statement was, maar ook echt dreigde uitgevoerd te worden. Chef-staf Fawzi bekritiseerde 

Amer dat de troepen niet op de hoogte waren van het plan Dageraad. Hierop zei Amer 

hem dat hij de troepen dan maar moest trainen.155 De generaal van de luchtmacht Sidqi 

Mahmud was nog kritischer in zijn reactie tegen Amer: ‘An attack on Eilat ... an attack on 

the Dimona atomic reactor ... on the Haifa oil refineries … Do you think that I’m the 

commander of the American Air Force? I can’t plan an attack on Eilat and operation 

Leopard [bombing the Israeli coast] at the same time!’156 De reactie van Amer hierop was 

stilzwijgen. Slechts op een dergelijke fragmentarische manier is iets bekend over het 

Egyptische besluitvormingsproces. Hierdoor is het onmogelijk om uit te maken welke 

spelers aan de top welke plannen beïnvloed hebben. Wel is het mogelijk op twee cruciale 

momenten tijdens de crisis en de oorlog de rol van Nasser en Amer te schetsen, waardoor 

licht geworpen wordt op de frictie tussen de twee hoogste Egyptische beleidsmakers. 

 

2) Hoe beïnvloeden de spelers de implementatie van de opties? 

 

Machtsstructuren 

De rivaliteit tussen Nasser en Amer ging ten koste van een strategische analyse van de 

Egyptische situatie in mei en juni 1967. De twee leiders wisselden slecht informatie uit en 

Amer hield veel militaire informatie voor zichzelf. Informatie die Nasser verschafte werd 

door Amer gewantrouwd. Op 2 juni vond een belangrijke bijeenkomst plaats waarbij 

                                                 
153

 Oren, Six days, 41. 
154

 Parker, A Retrospective,  
155

 Oren, Six days, 93. 
156

 Ibidem.  



 69 

Nasser, Amer en luchtmachtofficieren aanwezig waren. Nasser waarschuwde dat hij een 

preventieve aanval verwachtte binnen 72 uur. Hij raadde aan dat beschermende 

maatregelen werden genomen. Amer had uit eigen inlichtingenbronnen te horen gekregen 

dat het gevaar van een Israëlische aanval niet groot was. In plaats dat Amer de mogelijke 

consequenties van de tegenstrijdige informatie analyseerde, stelde hij dat Nassers 

informatie onjuist was.157 Daarom gaf de bevelhebber van de luchtmacht, generaal Sidqi 

Mahmud geen opdracht om voorzorgsmaatregelen te nemen. De Egyptische vliegtuigen 

hadden op z’n minst op verschillende landingsbanen geplaatst kunnen worden of 

weggebracht naar verder afgelegen vliegvelden, zodat ze bij een eventuele aanval niet als 

schietschijven opgesteld stonden. 

 

Beëindiging van operatie Dageraad 

In deel II zijn de twee Egyptische plannen beschreven, operatie Overwinning en operatie 

Dageraad. Het probleem van Nassers plan Overwinning was dat het Egypte verbood om 

als eerste Israël aan te vallen. De Sovjets die in samenwerking met Egypte het plan hadden 

opgesteld, benadrukten het belang van internationale legitimiteit. Israël diende de agressor 

te zijn, waarna ‘wettig’ kon worden teruggeslagen. Deze geplande defensieve opstelling 

vormde een sterk contrast met de plannen van de Egyptische generaals die de schande van 

de militaire nederlaag van 1956 wilden uitwissen. Daarnaast wilden de generaals het risico 

van de operatie verminderen door als eerste aan te vallen. Dit spanningsveld in de 

Egyptische plannen kwam duidelijk naar boven tijdens de uitvoer in mei en juni 1967.158  

Een belangrijk onderdeel van operatie Dageraad was een geplande massale 

luchtaanval op Israël. Al in 1972 verhaalde Mohamed Heikal in zijn boek dat gebaseerd 

was op geheime Caïro-archieven, dat in de nacht van 26 op 27 mei de Sovjet-ambassadeur 

het bericht aan Nasser bracht dat de Amerikanen contact hadden opgenomen met Moskou 

waarbij ze aangaven Israëlische informatie te hebben over een Egyptische aanval bij het 

aanbreken van de dag.159 Heikal pretendeert dat Nasser verbaasd reageerde op het 

Amerikaanse bericht, wat wel eens bezijden de waarheid kan zijn gelet op de informatie 
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van Michael Oren. Deze verhaalt in detail dat de Israëlische inlichtingendiensten cruciale 

informatie op het spoor kwamen, waardoor deze operatie op het laatste moment werd 

beëindigd.  

Op 25 mei was de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban in 

Washington gearriveerd om helder te krijgen hoe de Amerikanen stonden tegenover de 

crisis en wat voor positie ze zouden innemen als er oorlog uitbrak. Eban ontving een 

geheim telegram van premier Eskhol met de mededeling dat Egypte binnen 48 uur een 

aanvalsoorlog zou beginnen. Deze informatievoorziening van de Israëlische 

inlichtingendiensten bleek cruciaal voor de loop van de gebeurtenissen. Eban legde deze 

informatie voor aan minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk, minister van Defensie 

McNamara en aan president Johnson. De Amerikanen meenden dat er geen bewijs was dat 

Egypte een aanval had gepland binnen 48 uur. Maar toen Eban vertrokken was stuurde 

president Johnson een bericht naar de Russische premier Kosygin met het bericht dat 

Israël meende dat Egypte zou gaan aanvallen binnen 48 uur. Hij gaf de boodschap dat als 

het bericht waar was, de Sovjet-Unie zijn uiterste best diende te doen om Egypte van dat 

plan af te brengen omdat de Sovjet-Unie anders verantwoordelijk zou worden gehouden 

voor een oorlog in het Midden-Oosten.160  

Het resultaat hiervan was dat op 27 mei om 2:30 de Russische ambassadeur een 

bericht van Kosygin voorlas aan Nasser waarin hij waarschuwde dat als Egypte 

verantwoordelijk was voor een oorlog, de Sovjet-Unie Egypte niet zou steunen. 161 Op dat 

moment riep Nasser zijn generaals bij elkaar. Hij ging zo snel mogelijk naar het Egyptische 

hoofdkwartier om zijn besluit aan veldmaarschalk Amer door te geven. Nasser ging met 

Amer in discussie waarom de operatie beëindigd diende te worden. Amer had zo’n 

machtspositie dat Nasser hem niet zomaar orders kon geven.162 Amer gaf aan dat hij 

erover na zou denken. Hierna consultuurde hij zijn eigen bronnen, waaronder minister van 

Oorlog Badran in Moskou. Kort daarna gaf hij opdracht om de operatie te beëindigen. 

Deze beslissing vond plaats minder dan een uur voordat operatie Dageraad van start zou 
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gaan.163 De Egyptische piloten waren al onderweg naar hun vliegtuigen. Op het laatste 

moment werd zo volgens Michael Oren de operatie beëindigd.   

Hieruit blijkt dat de informatie van de Israëlische inlichtingendiensten de Verenigde 

Staten ertoe bracht druk uit te oefenen op de Sovjet-Unie om de Egyptische aanval te 

voorkomen. Zonder deze inlichtingen had de Sovjet-Unie Nasser niet onder druk gezet en 

was Egypte op 27 mei een offensief begonnen, dat de loop van de Zesdaagse Oorlog 

drastisch veranderd zou hebben. Doordat Nasser en Amer niet in een heldere gezagsrelatie 

tot elkaar stonden moest Nasser op het laatste moment nog in discussie gaan met Amer 

voordat de beslissing om de aanval te beëindigen uitgevoerd werd, omdat Amer eerst zijn 

eigen bronnen wilde consulteren, voordat hij opdracht gaf tot annulering.  

 

Amers beslissing tot terugtrekking 

Ten tijde van de Israëlische luchtaanval op 5 juni zat veldmaarschalk Amer in zijn 

commandovliegtuig boven de Sinaï, terwijl hij elk radiocontact verloren had. Enkele uren 

later arriveerde hij in zijn hoofdkwartier in Caïro en kreeg hij via zijn ondergeschikten het 

nieuws te horen dat de Israëlische luchtmacht de Egyptische luchtmacht grotendeels 

vernietigd had. President Nasser was op dat moment nog volledig onwetend van de 

Egyptische verliezen. Pas vier uur in de middag lichtte Amer Nasser in dat Israëlische 

brigades al ver doorgebroken waren in de Sinaï. In plaats van actie te ondernemen verviel 

Amer in apathie. Hij schatte de verliezen zo zwaar in dat hij meteen heel plan Overwinning 

wilde schrappen, ondanks het feit dat dit plan nu juist was ingesteld op een Israëlische 

offensief. In de avond van 5 juni en de eropvolgende nacht kwamen de berichten binnen 

over de geleden verliezen. Ondanks het feit dat twee Egyptische divisies verslagen waren, 

kon Egypte nog over twee volledig onbeschadigde divisies beschikken die opgesteld waren 

op strategische posities. Desondanks gaf Amer in de ochtend van 6 juni de opdracht aan 

alle commandanten van alle divisies en brigades in de Sinaï om zich terug te trekken 

richting het Suez-kanaal.164 Chef-staf Fawzi stelde voor om een gefaseerde terugtrekking 

naar de Giddi- en Mitla-passen aan te houden, omdat dit een onderdeel was van de derde 

verdedigingslinie in de Sinaï. Amer was echter vastbesloten tot een volledige terugtrekking. 
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Hij nam deze beslissing eigenmachtig, zonder dat hij Nasser consulteerde. Met deze 

beslissing gaf Amer feitelijk het leger in de Sinaï op en vereenvoudigde hij de opmars voor 

de Israëlische troepen enorm. In de middag van dinsdag 6 juni overtuigden drie officieren 

van Amers staf hem ervan dat de gebeurtenissen in de Sinaï zich min of meer volgens plan 

Overwinning ontwikkelden en dat de kern van het Sinaï-leger nog ongeschonden was. 

Hierop gaf Amer orders om de algemene terugtrekking naar het Suez-kanaal ongedaan te 

maken en al vechtend terug te vallen op de lijn Bir Gifgafa naar Bir el-Thamada, een 

verticale lijn die ongeveer halverwege gelegen was tussen de Israëlische grens en het Suez-

kanaal. Deze order kwam echter te laat omdat de Egyptische troepen hun stellingen al 

verlaten hadden en ongeordend aan de terugtrekking begonnen waren. De eerste order tot 

algemene terugtrekking van Amer bleek fataal voor het Egyptische leger.165 

 

 

Deelconclusie 

Vanuit het perspectief van het Governmental Politics Model gezien zijn aan Egyptische zijde 

twee cruciale beslissingen te onderscheiden die grote invloed hadden op de loop van de 

gebeurtenissen. De eerste beslissing kwam van Nasser die opdracht gaf om operatie 

Dageraad te beëindigen nadat hij contact had gehad met de Russische premier Kosygin. 

Als Nasser deze beslissing niet genomen had en als veldmaarschalk Amer deze beslissing 

op het laatste moment niet had opgevolgd was Egypte op 27 mei een offensief begonnen, 

dat de loop van de Zesdaagse Oorlog drastisch veranderd zou hebben. De tweede 

belangrijke beslissing werd genomen door veldmaarschalk Amer. Toen in de loop van 5 

juni de berichten binnenkwamen waarin melding werd gemaakt van de verliezen stortte 

Amer mentaal in. In de ochtend van 6 juni gaf hij opdracht aan alle troepen in de Sinaï om 

zich terug te trekken tot het Suez-kanaal. Toen in de middag zijn officieren hem ervan 

overtuigden dat de gebeurtenissen in de Sinaï zich min of meer volgens plan Overwinning 

ontwikkelden en dat de kern van het Sinaï-leger nog ongeschonden was, gaf Amer orders 

om de terugtrekking naar het Suez-kanaal ongedaan te maken en al vechtend terug te vallen 

op de lijn Bir Gifgafa naar Bir el-Thamada. Deze order kwam echter te laat omdat het leger 
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al uiteen begon te vallen. Door deze beslissing bezegelde Amer voor een belangrijk deel 

het lot van de Egyptische troepen in de Sinaï en werd het voor Israël eenvoudig om tot het 

Suez-kanaal op te rukken. 
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Beleidsmakers van Israël in mei - juni 1967 

Levi Eskhol   - premier 

Abba Eban    - minister van Buitenlandse Zaken 

Moshe Dayan   - minister van Defensie   

Haim Shapira   - minister van Binnenlandse zaken 

Yaakov Shapira  - minister van Justitie  

Pinhas Sapir   - minister van Financiën 

Jozef Burg   - minister van Sociale Bijstand 

Yigal Allon   - minister van Arbeid 

Moshe Carmel   - minister van Transport 

Haim Gvati   - minister van Landbouw 

Eliyahu Sasson   - minister van Postzaken 

Zera Warhaftig  - minister van Religieuze Zaken 

Mordechai Bentov  - minister van Huisvesting 

Moshe Kol   - minister van Tourisme en Ontwikkeling 

Israel Barzilai    - minister van Gezondheidszorg 

Zalman Aran    - minister van Onderwijs  

Bechor-Shalom Sheetrit - minister van Politie  

Menachem Begin  - minister zonder portfolio sinds 1 juni 

Jozef Sapir   - minister zonder portfolio sinds 1 juni 

Israel Galili   - minister zonder portfolio 

 

bureaucratische elite 

Avid Yaffe - politieke secretaris van Eshkol en hoofd van diens bureau  

Yaakov Herzog - directeur-generaal van Eshkol’s bureau en diens naaste adviseur 

 

militaire elite 

Yitzhak Rabin - chef-staf Israëlische leger 

Meir Amit - hoofd van de Mossad 

Ezer Weizman - chef operaties van IDF 

Aharon Yariv  - directeur van militaire intelligence 

 

 

 



 75 

VII  Het Governmental Politics Model  – Israël 

 

De toepassing van het Governmental Politics Model op het besluitvormingsproces in Israël 

levert meer op dan bij Egypte omdat bekend is wat er op meerdere beslissende 

vergaderingen besproken is. Hieruit wordt duidelijk welke beleidsmakers welke visies 

uitdroegen. Het is niet meetbaar hoeveel invloed elke betrokken speler heeft gehad, maar 

uit de beschikbare informatie ontstaat een beeld van de dynamiek van het 

besluitvormingsproces en de rol van de verschillende spelers daarbinnen.  

De vraag die openblijft na het lezen van de delen II en III is hoe het kwam dat de 

Zesdaagse Oorlog zulke grote proporties aannam en waarom Israël de Sinaï, de Westoever, 

de gedemilitariseerde zones en de Golanhoogten veroverde. In de periode voorafgaand aan 

de oorlog werden deze opties door de Israëlische beleidsmakers niet besproken. Alleen een 

grondoorlog in de Sinaï stond gepland en het veroverde stuk Sinaï zou aan Egypte 

teruggegeven kunnen worden in ruil voor de opening van de Zeestraat van Tiran of voor 

Egyptische vredestoezeggingen, zoals in 1979 ook uiteindelijk gebeurde. Maar met de 

verovering van de Westoever en de Golanhoogten kreeg Israël evenzoveel 

probleemgebieden in handen die geen politiek doel op de lange termijn opleverden, maar 

die Israël wel veel overlast konden opleveren. Ook zou verovering van territorium Israël 

veel internationaal aanzien kosten en de steun van de Verenigde Staten.  

 

1) Wiens visies tellen bij het bepalen van de keuze van de actie? 

 

Op 23 mei kreeg het Israëlische hoofdkwartier tussen twee en vier uur in de morgen 

bericht van de sluiting van de zeestraat van Tiran. Premier Eshkol voerde om 9:30 overleg 

in de uitgebreide Ministeriële Defensie Commissie. De meeste ministers waren hierbij 

aanwezig als Zalman Aran, Jozef Sapir en Moshe Carmel. Ook waren Yaakov Herzog, 

directeur-generaal van Eshkol’s bureau en Avid Yaffe, de politieke secretaris van Eshkol 

aanwezig. Ook oppositieleiders waren aanwezig: David Hacohen, Jozef Almogi, Simon 

Peres, Moshe Dayan, Menachem Begin, Benjamin Ben-Eliezer, Haim Landau, Elimelech 
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Rimalt en Jozef Serlin. Eshkols adviseurs waren eveneens aanwezig, evenals Meir Amit, 

Ezer Weizman, Yithzak Rabin en Aharon Yariv van de militaire top.  

In dit forum werden de meeste alternatieven besproken voor Israëlische actie. Rabin lichtte 

de militaire situatie toe, waarbij hij concludeerde dat de Egyptische troepenopbouw nog 

niet offensief was.166 Hij betoogde dat hoe sneller Israël optrad hoe beter het was. Als 

Israël militaire actie zou ondernemen, dan zou dit in elk geval geen beperkte aanval op 

Sharm-el-Sheik moeten zijn om de blokkade te beëindigen (optie 2 van deel III). Rabin 

betoogde: ‘That would be to start the war at the worst and most difficult place’.167 Rabin 

zag op dat moment als enige alternatief voor een volledige aanval inclusief grondtroepen 

een aanval waarbij de volledige Egyptische luchtmacht vernietigd werd en de Gazastrook 

werd ingenomen. Premier Eshkol benadrukte dat de Egyptische provocatie niet 

onbeantwoord mocht blijven. Tijdens de vergadering domineerde minister van 

Buitenlandse Zaken Abba Eban. Hij stelde: ‘The question is not whether we must resist, 

but whether we must resist alone or with the support and understanding of others.’168 

Eban betoogde dat er verschillende redenen waren om eerst een diplomatieke oplossing te 

zoeken. Israël zou de Sovjet-intenties kunnen verkennen en de bereidwilligheid kunnen 

testen van de westerse landen om pal te staan voor het Israëlische recht om gebruik te 

maken van de Zeestraat van Tiran, die beschouwd werd als internationale waterweg.169 

Ook zou Israël tijd krijgen om de Verenigde Staten te consulteren. Eban overtuigde de 

meeste aanwezigen van het nut van afwachten van een diplomatieke oplossing. Alleen 

Moshe Dayan en Simon Peres waren sceptisch dat diplomatieke stappen iets zouden 

opleveren. Ook vreesde Dayan dat de 48 uur afzien van Israëlische actie waar president 

Johnson om gevraagd had snel zou oplopen tot 72 uur.170  
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Atzmon versus Kardom 

Volgens Avi Shlaim ontwikkelde de afdeling Operaties van de Generale Staf twee 

oorlogsplannen, operatie Atzmon en operatie Kardom. Het doel van operatie Atzmon was 

om de Gazastrook te veroveren en een klein gedeelte van de Sinaï tot aan El-Arish. De 

omvang van deze operatie was beperkt. Operatie Kardom was bedoeld om het hele 

oostelijke deel van de Sinaï te veroveren. Beide operaties hadden als doel om het veroverde 

territorium bezet te houden totdat Egypte de Zeestraat van Tiran zou openen. De troepen 

aan het noordelijke en oostelijke front waren volgens deze plannen slechts bedoeld voor 

defensieve doeleinden.171 

De beperkte operatie Atzmon werd uitgedacht door chef-staf Rabin. Op 21 mei 

sprak Rabin met Moshe Dayan over het plan en deze keurde het af. Hij meende dat er 

teveel vluchtelingen in Gaza waren waar Israël problemen mee zou krijgen. Op dat 

moment was voor Moshe Dayan territoriale verovering geen optie als reactie op de sluiting 

van de zeestraat. Hij zag als enige juiste keuze de vernietiging van het Egyptische leger en 

de vernedering van Nasser.172 Rabin was er op 21 mei niet over uit of Egypte aangevallen 

moest worden en met welk plan. Het kabinet dwong hem om met een plan te komen.  

Op 23 mei raakte de Israëlische chef-staf Rabin in een persoonlijke crisis en  

stortte hij mentaal in. De chef operaties Ezer Weizman verving Rabin tijdelijk als chef-staf. 

Hij maakte van deze gelegenheid gebruik om de aanvalsplannen van het leger uit te 

breiden. De plannen waren om de Egyptische luchtmacht uit te schakelen en daarna de 

Gazastrook te veroveren. Weizman voegde toe dat Israëlische troepen op zouden rukken 

naar El-Arish en daarna in de richting van het kanaal. Het doel van deze operatie zou zijn 

om de Egyptische doortocht door het Suez-kanaal te bedreigen. Via diplomatie zou dan de 

opening van het Suez-kanaal uitgewisseld kunnen worden tegen de opening van de 

Zeestraat van Tiran.173 Het Centrale Commando en het Noordelijke Commando werden 

voorbereid op een tegenactie van Jordanië en Syrië, mochten deze interveniëren. Op 24 

mei, de dag dat Rabin een zenuwinzinking had, presenteerde Majoor-generaal Chaim Bar-

Lev de twee plannen aan Eshkol, die de uitgebreidere operatie Kardom uitkoos als 
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aanvalsplan. Operatie Kardom zou uiterlijk op 26 mei worden gelanceerd. Weizman stelde 

op 24 mei: ‘Morgen is de IDF klaar en voorbereid voor oorlog’. Tijdens de nacht van 25 

mei rolden Israëlische pantservoertuigen naar de grens. Premier Eshkol greep echter in en 

keurde de uitvoering van de operatie op dat moment af. Eshkol wilde geen oorlog terwijl 

Abba Eban in Washington overleg voerde met Johnson en zijn adviseurs. Ook wilde hij 

geen oorlog terwijl Rabin in een zenuwinzinking zat. Hij gaf orders voor een beperking van 

de militaire activiteiten in het zuiden en van de verkenningsvluchten over de Sinaï.174 Toen 

Rabin weer terugkeerde in zijn functie nam hij kennis van de nieuwe plannen, maar zijn 

interesse verschoof van de uitwerking van de plannen naar het politieke proces waarin 

besloten zou worden tot de aanval.175     

Dit incident laat zien dat er competitie was tussen verschillende generaals. Zodra 

Rabin een zenuwinzinking kreeg veranderde Weizman de operationele plannen. Dat Israël 

op 26 mei niet aanviel is te danken aan het feit dat premier Eshkol als hoogste politieke 

vertegenwoordiger en op dat moment ook nog Minister van Defensie, het overwicht 

behield over Weizman en hem dwong de geplande aanval af te blazen. Het laat zien dat 

belangrijke uitvoerders van beleid vaak een belangrijke mate van vrijheid van handelen 

hebben. Zij kunnen beslissingen nemen die de loop van de gebeurtenissen ingrijpend 

kunnen veranderen. Zonder een ingreep van Eshkol zouden de gewijzigde plannen ten 

uitvoer zijn gebracht, zoals geïllustreerd werd door de Israëlische tanks die al op weg waren 

naar de grens met Egypte.    

 

Een serie beslissende vergaderingen 

Op 25 mei waren de 48 uur respijt voorbij waar de Verenigde Staten om gevraagd hadden. 

Vanaf deze dag werd er door de Israëlische militaire beleidsmakers steeds grotere druk 

uitgeoefend op premier Eshkol om tot oorlog over te gaan. De enige uitzondering hierop 

was Chaim Bar-Lev, die op 1 juni de vervangend chef-staf werd. Tijdens een bespreking op 

25 mei van Eshkol met een aantal generaals in het hoofdkwartier van generaal Israel Tal 

oefenden deze druk op de premier uit. Ze melden hem dat de aanvalsplannen voor het 

zuidelijke front vastgesteld waren op 25 mei plus 24 uur. Generaal Ariel Sharon drukte zijn 
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onvrede uit over de aarzelingen van de regering, terwijl de Egyptische troepensterkte in de 

Sinaï toenam.176  

Op 26 mei vond opnieuw een vergadering plaats van de Ministeriële Defensie 

Commissie, die deze keer zes uur duurde. De gematigde ministers onder aanvoering van 

minister van Religieuze Zaken Zerah Warhaftig, spraken hun twijfels uit over de 

uitvoerbaarheid van een militaire aanval. Zij betoogden dat een beslissing om actie uit te 

stellen ook moed vereiste en de instemming van een regering van nationale eenheid. Yigal 

Allon, de minister van Arbeid meende dat uitstel van het nemen van een beslissing 

desastreus zou zijn. De ministers Moshe Carmel, de minister van Transport en Israel Galili, 

één van de ministers zonder portfolio, betoogden dat de premier de bevoegdheid moest 

krijgen om gepaste actie te ondernemen in het geval van een noodsituatie.177 Premier 

Eshkol betoogde dat de sluiting van de Zeestraat nu niet meer de enige dreiging uitmaakte. 

De constante toename van troepen in de Sinaï beschouwde hij als een even groot gevaar. 

Minister Zeev Sharef stelde voor om alle beslissingen uit te stellen totdat Abba Eban terug 

zou zijn uit Washington.  

Om vier uur ’s middags vond een vergadering plaats met de Knesset Commissie 

van Buitenlandse Zaken en Veiligheid. Hier benadrukte Eshkol net als ’s ochtends dat de 

focus van het beleid was komen te liggen op de troepenconcentraties in de Sinaï in plaats 

van de blokkade van de zeestraat. Deze beleidswijziging werd al duidelijk in een telegram 

dat naar Abba Eban in Washington werd gestuurd op 25 mei. Daarin werd meegedeeld dat 

Israël ieder moment een verrassingsaanval verwachtte van zowel Egypte als Syrië.178 Zoals 

in deel III behandeld is, wilde Israël door dit telegram afdwingen dat de Verenigde Staten 

een aanval op Israël zouden beschouwen als een aanval tegen henzelf (ze waren niet bereid 

dit toe te zeggen). Israël gaf dus niet meer de casus belli als noodzaak voor onmiddellijk 

optreden op, maar het sterker wordende Egyptische leger in de Sinaï.  

Op 27 mei werd ’s avonds vergaderd met het kabinet. Tijdens deze bijeenkomst 

kwamen de beleidsmakers dicht in de buurt van een beslissing tot oorlog. Uiteindelijk 

stemden negen ministers voor en negen tegen de oorlog. Voorstanders van directe actie 
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waren: Eshkol, Allon, Carmel, Galili, Gvati, Sasson, Y.S. Shapira, Sharef en Yeshayahu. 

Voorstanders van afwachten waren: Aran, Barzilai, Bentov, Burg, Eban, Kol, Sapir, H.M. 

Shapira en Warhaftig. Premier Eshkol was van mening dat verder afwachten niets zou 

opleveren, maar dat het een afname van de Israëlische afschrikkingskracht zou betekenen. 

De andere landen zouden Israël toch adviseren om af te wachten. Als Israël zou afwachten 

zou dat volgens Eshkol als een teken van zwakheid worden opgevat.  

Abba Eban was voorstander van verder afwachten. Hij betoogde dat de Verenigde 

Staten niets concreet hadden toegezegd. Hij was van mening dat Israël opnieuw 48 uur zou 

moeten afwachten omdat daarin de Verenigde Staten geconsulteerd zouden kunnen 

worden. Als Israël op 28 mei preventief wilde aanvallen, dan had Israël op 25 mei niet aan 

de Verenigde Staten moeten vragen om een matigende invloed uit te oefenen op Egypte.179 

Allon meende dat de reis van Eban naar Washington een fout was geweest omdat het de 

Israëlische vrijheid van handelen ingeperkt had. Tijd werkte in het nadeel van Israël en een 

internationale oplossing zou Israëls kansen voor overwinning sterk verminderen. Daarom 

wilde hij dat Israël een preventieve aanval zou uitvoeren, zoals dat ook in 1956 gedaan was. 

Hij meende dat Israël een oorlog altijd zou winnen, ook al diende deze op drie fronten 

gevochten te worden. Minister Carmel meende dat de beslissing om af te wachten 

gevaarlijk was. Hij zag geen mogelijkheid dat de Zeestraat van Tiran zou worden geopend. 

Ook al zou dit wel gebeuren dan zou dit het gevaar van het Egyptische leger aan de 

Israëlische grens niet verminderen.  

De ministers van het socialistische Mapam, Mordechai Bentov en Israel Barzilai  

bekritiseerden de visies van Allon en Carmel, evenals de ministers van de nationaal-

religieuze partij Mafdal, Warhaftig, Burg en H.M. Shapira. Premier Eshkol kon als premier 

een dubbele stem laten gelden om een even aantal stemmen te doorbreken. Had hij dit 

gedaan dan was Israël ongetwijfeld eerder aangevallen. Maar Eshkol was op zoek naar 

consensus, vandaar dat hij besloot de volgende middag opnieuw te vergaderen.  

Op zondagmiddag 28 mei vond deze vergadering plaats. In de tussentijd waren er 

berichten binnengekomen uit de Verenigde Staten en uit Londen. President Johnson 

schreef dat Moskou beweerde aanwijzingen te hebben dat Israël voorbereidingen trof voor 
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een militaire aanval. Hij benadrukte dat Israël geen preventieve militaire aanval moest 

ondernemen omdat Israël anders verantwoordelijk was voor het starten van de 

vijandelijkheden.180 Minister Dean Rusk stuurde een verslag van de besprekken van Eban 

met Johnson, waarin een kernzin was: ‘With the assurance of international determination 

to make every effort to keep the Straits open to the flags of all nations, unilateral action on 

the part of Israel would be irresponsible and catastrophic.’ 181 Abba Eban betoogde dat 

Johnson bereid was om de Zeestraat van Tiran te openen, zelfs als de Verenigde Staten dit 

alleen moesten doen. Daarnaast hadden het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland al 

ingestemd om samen te werken. De samenstelling van het konvooi zou ongeveer twee tot 

drie weken duren. Het Israëlische kabinet besloot af te wachten, maar als de situatie in de 

Sinaï zou verslechteren zou het kabinet direct weer bij elkaar geroepen worden. Er werd 

besloten om de mobilisatie te laten voortduren.  

Eshkol gaf enkele maanden na de Zesdaagse Oorlog aan dat de berichten van Rusk 

en Johnson bepalend waren geweest voor deze beslissing. Na deze vergadering deelde 

Eshkol de beslissing om af te wachten in een radiotoespraak mee aan de Israëlische 

bevolking. Hij drukte zich hierin zeer slecht uit, waarna zijn positie steeds meer onder druk 

kwam te staan. De Generale Staf wachtte sinds 27 mei op de beslissing om tot oorlog over 

te gaan. Toen Eshkol na de vergadering de beslissing meedeelde in het hoofdkwartier van 

de Generale Staf, kreeg hij zware kritiek van Sharon, Mattityahu Peled en Avraham Yaffe, 

terwijl Allon, Rabin en generaal Bar-Lev zwijgend toekeken. De directeur van de 

inlichtingendienst Yariv, benadrukte het gevaar dat Egypte als eerste zou aanvallen.  

Op maandag 29 mei werd in de Israëlische media kritiek geleverd op de 

radiotoespraak van Eshkol en de roep klonk om Dayan of David Ben-Goerion op te 

nemen in de regering. De volgende dag kondigde Eshkol in een persconferentie aan dat 

Israël niet te lang zou wachten op de opening van de Zeestraat van Tiran. Op 30 mei vloog 

de chef van de Mossad, Meïr Amit naar Washington om meer duidelijkheid te krijgen over 

de Amerikaanse positie. Op dezelfde dag werd een defensieovereenkomst getekend tussen 

Egypte en Jordanië, wat een schok was voor de Israëlische beleidsmakers.182 Een uitspraak 
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van Knesset- lid Michael Hazani was kenmerkend voor de sfeer: ‘This cannot go any 

longer ... The army is breaking up … Take a decision, and quickly. ’183   

 

Druk op premier Eshkol 

Tussen 29 mei en 1 juni vonden verschillende ontmoetingen plaats tussen Israëlische 

politici en militairen. De meest bijzondere was de ontmoeting tussen Rabin en Ya’akov 

Hazan, de leider van Mapam (een linkse arbeiderspartij). Hazan wilde van Rabin zijn opinie 

over Moshe Dayan. De chef-staf had dus een gesprek met een politieke leider over de 

benoeming van zijn civiele superieur.184 Op dezelfde dag sprak generaal Weizman, de 

zwager van Moshe Dayan, met Eshkol en drong er op emotionele wijze op aan dat het 

leger de oorlog moest beginnen en dat het geen tijd was voor politieke benoemingen, niet 

van Dayan en niet van Allon.185 Uit deze voorbeelden blijkt de sterke betrokkenheid en de 

invloed van de Israëlische generaals op de politiek. De generale staf was op dat moment 

een politieke actor en een sterke pressiegroep. Eshkol realiseerde zich dat hij Dayan wel de 

portefeuille van Minister van Defensie moest geven. Sinds 28 mei was een aantal zaken 

veranderd. Het pact dat gesloten was tussen Egypte en Jordanië verkortte in de ogen van 

de Israëlische politieke top de wachttijd die Israël zich zou kunnen permitteren. Daarnaast 

hadden de Verenigde Staten geen druk uitgeoefend om nog langer af te wachten. Meïr 

Amit kwam terug uit Washington met de boodschap ‘From hints and scattered facts that I 

have heard, I get the impression that the maritime force project is running into heavier 

water every hour.’186 Op donderdagavond 1 juni werd de regering van nationale eenheid 

goedgekeurd door het kabinet. Het meest opvallende op deze vergadering was dat de 

minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban van mening was veranderd. Tot dan toe was 

hij een invloedrijke voorstander van het zoeken naar een vreedzame oplossing. Tijdens 

deze vergadering veranderde hij van positie. Hij betoogde dat alle diplomatieke manieren 

om de crisis op te lossen waren uitgeput. Vanaf dat moment moest volgens Eban prioriteit 

gegeven worden aan militaire inschattingen.187 Deze nieuwe positie van Eban bracht een 
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verandering teweeg in de regering ten gunste van ministers die voorstander waren van 

militaire actie. 

 

De beslissing tot oorlog 

Op vrijdag 2 juni kwam het uitgebreide Israëlische Ministeriële Comité in aanwezigheid 

van de Israëlische Generale Staf opnieuw bij elkaar. Na de beperkte aanval die generaal 

Yoffe voorstelde kwamen de generaals Ariel Sharon, Mati Peled en Moshe Dayan aan het 

woord. Zij reageerden verontwaardigd dat de Israëlische vooruitzichten voor een aanval 

met de dag slechter werden, en dat een aanval noodzakelijk was. Brigadegeneraal Peled 

betoogde dat het Israëlische leger al jaren voorbereid was op een Egyptische bezetting van 

de Sinaï. Hij meende dat Nasser zo overmoedig had gehandeld omdat hij ervan uitging dat 

de Israëlische regering zou aarzelen.  

De meeste Israëlische generaals meenden dat als Israël zou wachten met een aanval, 

het gevaar van een simultane drie-frontenoorlog zeer groot zou worden. Zij zagen de 

sluiting van de Zeestraat van Tiran als afdoende casus belli en beschouwden een militaire 

confrontatie als onvermijdelijk. De afwachtende houding van de regering gaf Nasser naar 

hun mening alleen maar meer tijd om zijn leger te organiseren en te versterken en om de 

Arabische bondgenoten aan de Israëlische grens te mobiliseren.188  

Tegenover de afwegingen van de generaals betoogde premier Eshkol dat het van 

belang was om verder te kijken dan de aanval zelf. Snel na de aanval zou Israël 

economische steun van een bondgenoot nodig hebben om geleden verliezen te 

compenseren. ‘Sometimes the difference of a day and an hour can be decisive in the sense 

that there will be some in the world who will not be among those who attack us like 

wolves.’ 189 Eshkol benadrukte dat de economie en de gevolgen van de mobilisatie minder 

essentieel waren dan het onderhouden van contacten met Israëls bondgenoten. Eshkol 

hanteerde een Clausewitziaanse visie op oorlog, als een instrument van de politiek. Daarom 

waren voor hem militaire prioriteiten ondergeschikt aan nationale langetermijndoelen. 
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Vanuit deze optiek wilde Eshkol eerst internationale legitimiteit voordat hij een oorlog 

begon.190  

Naor wijst erop dat Eshkol een definitie van gerechtvaardigde oorlog hanteerde, die 

anders was dan die van zijn generaals. Hij beschouwde een legitieme rechtvaardiging van 

een oorlog als noodzakelijk om een oorlog te kunnen beginnen, terwijl de generaals 

mogelijkheden zagen om op een snelle manier een oorlog te winnen, en omdat de 

mogelijkheid voorhanden was beschouwden ze deze optie als de meest juiste. De beslissing 

om tot een oorlog over te gaan maakte hij tot een onderdeel van de politieke langetermijn-

overwegingen. Op de avond van 2 juni kwam Eshkol bijeen met Dayan, Eban, Yigal Allon, 

Yaakov Herzog en Rabin. Op deze bijeenkomst werd besloten dat de tijd voor oorlog 

gekomen was. Er werd eveneens besloten dat de aanval niet voor maandag 5 juni zou 

plaatsvinden. 

 

Hierboven is behandeld hoe de politieke top in overleg met de generaals de beslissing tot 

oorlog nam. De precieze uitwerking hoe omvangrijk die aanval moest zijn werd 

grotendeels overgelaten aan de Generale Staf en de minister van Defensie, die hiervoor 

politiek verantwoordelijk was. Net als aan Egyptische zijde wijzigden de plannen in de 

weken van de crisis enkele malen. Toen Dayan minister van Defensie werd op 1 juni 

veranderde hij het plan Kardom in operatie Nahshonim. Het doel van deze operatie, die 

uiteindelijk de definitieve operatie zou worden, was de vernietiging van zoveel mogelijk 

Egyptische troepen.191 Dayan was geen voorstander van territoriale verovering in ruil voor 

diplomatieke concessies als bijvoorbeeld de opening van de Zeestraat van Tiran. Nog op 

21 mei was hij tegenstander van de verovering van de Gazastrook. Door zijn doelstelling 

van vernietiging van zoveel mogelijk Egyptisch materieel, omvatte de operatie een gebied 

van de Gazastrook tot Sharm-el-Sheik tot aan het Suez-kanaal. Op deze manier 

veranderden de plannen voor een oorlog binnen een aantal dagen van een beperkte aanval 

met als doel gebiedsverovering in ruil voor opening van de Zeestraat van Tiran, tot een 

omvangrijke oorlog waarbij de Egyptische militaire vernietiging een centrale rol speelde, 

waardoor de oorlog de hele Sinaï zou omvatten. Deze veranderingen werden gedeeltelijk 
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ingegeven door concurrerende generaals binnen het Israëlische leger die elk hun eigen 

operatieve plannen verwezenlijkt wilden zien, maar voornamelijk door het nieuwe beleid 

dat Dayan de laatste dagen voor de oorlog in werking stelde. 

 

2) Hoe beïnvloeden de spelers de implementatie van de opties? 

 
 

Het Zuidelijke front – de Sinaï  

In deel V is al in het kort vermeld hoe de Israëlische luchtmacht in de ochtend van 5 juni 

de Egyptische luchtmacht decimeerde. Op dezelfde dag om 7:50 trokken de eerste 

Israëlische divisies over de grens. De strategie die de troepen volgden was om de 

Egyptische troepen op bepaalde kernpunten, waar mogelijk bij verrassing, aan te vallen met 

geconcentreerde pantsereenheden om de zwaarste slagen uit te delen.192 Deze operaties 

verliepen vaak niet precies zoals gepland, omdat de commandanten zoals gezien in deel V 

vaak op eigen initiatief handelden, maar de doelen die door de beleidsmakers werden 

gesteld werden vrijwel allemaal gehaald. Opvallend is dat in de ochtend van 6 juni Moshe 

Dayan de opdracht gaf om de Gazastrook te veroveren, terwijl hij de twee weken ervoor 

tegen dit plan had geageerd in het kabinet.193  

Van tevoren was echter niet vastgesteld dat het Israëlische leger zou oprukken tot 

het Suez-kanaal. Dit besluit werd genomen tijdens een bespreking op 6 juni om 18:20 uur 

toen Brigade-generaal Shaike Gavish overlegde met de generaals Tal, Yoffe en Sharon. Het 

Egyptische leger was zich op dat moment aan het terugtrekken en de generaals vreesden 

dat ze niet meer veel Egyptisch materieel konden vernietigen, het derde doel dat Laskov 

voor het Israëlische leger onderscheidde (zie daarvoor deel V). Ze besloten daarom om de 

pantservoertuigen zo snel mogelijk richting het Suez-kanaal te sturen. Als ze daar zouden 

aankomen moesten ze alle materieel vernietigen dat ze onderweg tegen waren gekomen. 

De regering had in dat stadium nog niet besloten om zover op te rukken.194 De beslissing 

werd zo genomen door de generaals die vasthielden aan de doctrine van het leger en 

wilden voorkomen dat Egypte de komende jaren in staat zou zijn oorlog te voeren.  
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Het Oostelijke front – oorlog met Jordanië 

Het Israëlische offensief beperkte zich niet tot één front. De auteur Norman Finkelstein 

stelt hierover: ‘In fact, the planning for and anticipation of the June offensives reflected 

Israel’s long standing territorial desiderata.’195 Zijn kritiek is dat Israël van tevoren al 

plannen klaar had liggen voor offensieven op verschillende fronten. Daar voegt hij een 

aantal verklaringen van Israëlische generaals aan toe, zoals Yigal Allon die voor de oorlog 

had gezegd dat Israël moest vechten tot de territoriale vervulling van het land Israël bereikt 

zou zijn.196 Aan de hand van incidentele uitspraken komt Finkelstein zo tot de conclusie 

dat Israël al lang van tevoren gepland had om territorium te veroveren van zowel Jordanië 

als Syrië. De benadering vanuit het Governmental Politics Model laat zien dat de werkelijkheid 

gecompliceerder was dan Finkelstein doet vermoeden.  

De militaire confrontatie met Jordanië begon toen op 5 juni Jordanië met granaten 

de Israëlische kant van Jeruzalem beschoot. Op 30 mei had koning Hussein zich 

aangesloten bij het defensieve pact van Egypte en Syrië. Hussein had het opperbevel van 

zijn leger inmiddels overgedragen aan de Egyptische generaal Abdel Moneim Riad. Premier 

Eshkol probeerde een oorlog te voorkomen door een telegram te sturen naar koning 

Hussein met de tekst: ‘We shall not initiate any action whatsoever against Jordan. 

However, should Jordan open hostilities, we shall react with all our might.’197 Dit telegram 

werd gestuurd nadat Jordanië al begonnen was met de eerste beschietingen. De Jordaanse 

koning reageerde niet op dit telegram. De Jordaanse troepen veroverden het regeringshuis 

waar UNTSO (United Nations Truce Supervisory Organisation) was gevestigd en 

Jordaanse tanks trokken de Westoever binnen.  

Op 6 juni omsingelden Israëlische soldaten het oude gedeelte van Jeruzalem. Dayan 

gaf orders om de Oude Stad niet binnen te gaan. Nadat hij een rapport ontving waarin 

stond dat de Verenigde Naties op het punt stonden op te roepen tot een wapenstilstand, 

besloot Dayan zonder het kabinet te raadplegen dat de Oude Stad veroverd moest worden. 

Om 10 uur in de ochtend van 7 juni was de verovering een feit. Na de verovering gaf 

Dayan opdracht aan de Israëlische troepen om zich in te graven op de Westoever. Toen de 
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militaire inlichtingendienst uren later meldde dat koning Hussein opdracht had gegeven 

aan zijn troepen om zich terug te trekken uit de Westoever, gaf Dayan opdracht om de 

hele Westoever te veroveren. Diezelfde avond overlegde Dayan met Rabin wat er gedaan 

moest worden met het veroverde gebied. Niemand van de Israëlische beleidsmakers had 

enig idee wat er moest gebeuren met de één miljoen tweehonderdvijftigduizend inwoners 

van de Westoever. 

Arye Naor maakt de afweging of Israël een slapende wens koesterde om gebied te 

veroveren. Hij stelt dat Israël geen bedoeling had om gebied te veroveren toen de oorlog 

uitbrak, wat voor hem bevestigd wordt door het telegram van Eshkol. Volgens Naor had 

voorafgaand aan het Jordaanse bombardement niemand in het kabinet of in de Generale 

Staf de verovering van de Oude Stad voorgesteld. Ook Avi Shlaim concludeert dat de 

beslissingen werden gedicteerd door de militaire ontwikkelingen en niet door een politiek 

plan. 198  

 

Het Noordelijke front – de aanval op Syrië 

Op dinsdag 6 juni overlegde de Ministeriële Commissie en besloten werd dat het 

Israëlische leger de Syrische grens niet zou oversteken. Op 7 juni overlegde Eshkol met 

Allon, Rabin en Elazar. De premier stelde een grote operatie voor waarbij fortificaties op 

de Golanhoogte zouden worden ingenomen. De drie andere aanwezigen stonden achter 

zijn plan. Rabin en Elazar wilden een nog grotere operatie uitvoeren. Zij bekritiseerden 

Dayan achter zijn rug om.199 Dayan betoogde: ‘we started the war in order to destroy the 

Egyptian force and open the Straits of Tiran. I do not think that it is possible to open 

another campaign against Syria. If the idea is to go into Syria and change the border in 

order to make life easier for the settlements, I am against.’200 Op 8 juni werd in de 

Ministeriële Commissie besloten om de beslissing over actie op het Syrische front voor 

twee of drie dagen op te schorten en om de chef-staf Rabin te vragen een operationeel plan 

uit te werken. Tot ieders verbazing gaf Dayan in de vroege ochtend van 9 juni opdracht 

om Syrië aan te vallen in de Golanhoogte. Daarmee negeerde hij het regeringsbesluit van 
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de bijeenkomst van 8 juni om niet aan te vallen. Hiermee overtrad hij ook de vastgelegde 

procedure voor de beslissingsbevoegdheid van de minister van Defensie.201  Dayan had vijf 

instructies die zijn bevoegdheden beperkten, waarvan één instructie was dat hij met de 

premier moest overleggen over het voeren van oorlog. Tijdens de bijeenkomst van de 

regering op 8 juni was Dayan nog de felste tegenstander van een oorlog met Syrië. In de 

morgen van 9 juni veranderde hij van gedachte toen hij een telegram van Nasser onder 

ogen kreeg dat gericht was aan de Syrische president. Hierin stelde Nasser dat Israël 

troepen aan de Syrische grens samentrok en hij adviseerde dat Syrië een staakt-het-vuren 

zou moeten aanvaarden en bericht hierover zou moeten sturen aan U Thant, de Secretaris-

Generaal van de VN.202 Vijf minuten nadat Dayan dit telegram las gaf hij opdracht om 

Syrië aan te vallen. Hiermee ging hij in tegen zijn eerder uitgevaardigde order om niet aan 

te vallen op het Syrische front. Hij nam geen contact op met de chef-staf Rabin, die nog in 

veronderstelling verkeerde dat de oorlog al praktisch voorbij was en dat er geen derde 

front geopend zou worden.203  

 

De logica van een ‘voortrollende oorlog’ 

Arye Naor stelt dat het Israëlische offensief zijn eigen logica had. In deel V hebben we 

gezien dat het Israëlische leger een strategie hanteerde van snelle oorlogvoering, waarbij 

ondergeschikte commandanten veel verantwoordelijkheden kregen voor het zelfstandig 

nemen van beslissingen. Hierdoor voerde Israël een ‘voortrollende’ oorlog waarbij de 

doelen werden vastgesteld op basis van toevallige slagveldontwikkelingen en nieuwe 

informatie die de plannen veranderde. Dit zou geen problemen hoeven op te leveren als de 

aanvalsplannen gelijk zouden blijven. Dit was echter niet het geval. Kolonel Yitzhak Hofi, 

chef van de operaties, bekritiseerde het beleid van Moshe Dayan die volgens hem een zeer 

flexibel beleid ten opzichte van de vastgestelde doelen en operatieplannen hanteerde. 

Tientallen keren moesten de orders worden veranderd die al verstuurd waren. Naor stelt 

dat als Israël zijn oorlogsdoelen in overeenstemming had gebracht met de nationale doelen, 

de Minister van Defensie de operatieve orders nooit zo eenvoudig had kunnen veranderen. 
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De militaire doelen waren niet in overeenstemming met elkaar gebracht. Vandaar dat Israël 

na de oorlog gebieden bezet hield als de Westoever en de Golanhoogte, die militair-

strategisch gezien wel belangrijk waren, maar niet politiek-strategisch gezien. Naor 

concludeert dat de politieke top meer een langetermijn visie had moeten toepassen op de 

operatieve plannen van het leger en een strategische planning had moeten ontwikkelen, in 

plaats van ruimte te laten voor tactische flexibele planning, ontwikkeld door de generaals. 

Hij benadrukt dat het de taak van politici is om de militaire doelen in het grotere geheel 

van nationale doelen, de internationale positie en economische belangen te plaatsen.204 Op 

het moment dat dit niet gebeurt, zoals het geval was in de Zesdaagse Oorlog, heeft het 

militaire apparaat een te grote invloed op de gebeurtenissen, die verder gaat dan militaire 

consequenties alleen. 

 

Israëlische beleidsmakers en generaals deden in de weken na 14 mei uitspraken waarin ze 

benadrukten dat Israël in groot gevaar was. Rabin, de Israëlische chef-staf, verwoordde het 

zo: ‘It is now a question of our national survival, of to be or not to be’, ‘The noose is 

closing around our necks.’205 Abban Eban schreef in zijn memoires: ‘Israel’s defensive 

action was taken when the choice was to live or to perish, to protect the national existence 

or to forfeit it for al time.’ 206 Avraham Harman, de Israëlische ambassadeur in Washington 

bracht zijn boodschap eveneens indringend: ‘The news in the interim was frightful. Egypt’s 

4th division had completed its deployment in the Sinai. The general staff determined that 

every day is a gamble with Israel’s survival. Should Egypt attack first, Israël has had it.’ 

Moshe Dayan stelde: ‘[Israel’s] one chance for winning this war is in taking the initiative 

and fighting according to our own designs … God help us though if they hit us first.’207  

Waarschijnlijk werden deze uitspraken ingegeven door de druk van de situatie of 

door politieke overwegingen, want de strategische afwegingen die de meeste beleidsmakers 

maakten was anders dan hun retoriek deed vermoeden. Meir Amit, de chef van de Mossad 

zei tegen Eskhol: ‘If [Nasser] strike first, he’s finished’. Tegen minister van Defensie 

McNamara voorspelde hij: ‘the war would be over in two days’. Weizman stelde na de 
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oorlog ‘there was no threat of destruction’, en dat de Egyptenaren ‘suffered a complete 

defeat’, zelfs als ze als eerste zouden aanvallen.208 Auteurs als Norman Finkelstein 

concluderen hieruit dat de uitspraken over een existentiële bedreiging slechts valse 

voorwendselen waren om een preventieve aanval te kunnen uitvoeren.209 Deze 

beschuldiging gaat echter voorbij aan het complexe besluitvormingsproces zoals dat naar 

voren komt uit de benadering van het Governmental Politics Model. Ook wordt daarbij voorbij 

gegaan aan het feit dat het Israëlische kabinet meerdere malen besloot om af te wachten tot 

zich een alternatief zou aanbieden. 

 

 

Deelconclusie 

Een toepassing van het Governmental Politics Model op Israël levert een duidelijker beeld op 

van het besluitvormingsproces dan aan Egyptische zijde. Een aantal personen speelde een 

belangrijke rol in de Israëlische besluitvorming. Abba Eban was van mening dat het van 

essentieel belang was dat Israël steun van de Verenigde Staten verkreeg, voordat een 

militaire aanval werd uitgevoerd om de Zeestraat van Tiran te openen. Eban vertrok zelf 

naar Washington voor overleg met de regering Johnson. Op 27 mei betoogde Eban dat 

Israël niet kon aanvallen terwijl Israël nog op 25 mei had gevraagd of de Verenigde Staten 

een matigende invloed wilden uitoefenen op Egypte. Ook hadden de Verenigde Staten nog 

geen enkele toezegging gedaan aan Israël. Mede door de welsprekendheid en het overwicht 

van Eban, werd de beslissing tot een preventieve vergadering de eerste dagen uitgesteld. 

Hij was een belangrijke speler in het kamp dat stemde voor afwachten. Op de bijeenkomst 

van 1 juni veranderde Eban van mening. Hij was van mening dat op dat moment alle 

mogelijke diplomatieke inspanningen waren ondernomen om de crisis op te lossen. 

Hierdoor verschoof de balans in het kabinet ten gunste van een aanval. 

Premier Eskhols positie ten opzichte van een preventieve aanval veranderde, 

naarmate de crisis zich verder ontvouwde. Op 23 mei was hij nog van mening dat 

afwachten inderdaad een goede optie was. Op 26 mei blokkeerde Eskhol de plannen van 

Ezer Weizman die een aanvalsplan in de Sinaï al in werking had gezet. Eskhol kwam op 
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deze dag tot het inzicht dat de bedreiging niet meer uitging van de blokkade van de 

zeestraat, maar van het toenemende aantal Egyptische troepen in de Sinaï. Op de 

vergadering op 27 mei wijzigde Eskhol zijn positie in voorstander van een preventieve 

aanval. Het aantal voorstanders was op dat moment gelijk aan het aantal tegenstanders. Als 

premier had Eshkol op dat moment de doorslag kunnen geven, maar hij streefde naar 

overeenstemming binnen de regering over de beslissing om aan te vallen. De ministers 

Carmel en Allon waren de grootste voorstanders van een zo snel mogelijk uitgevoerde 

preventieve aanval. Zij waren ook degenen met de meeste militaire ervaring. Zij vonden 

tegenover zich de ministers van het socialistische Mapam, Bentov en Barzilai evenals de 

ministers van de nationaal-religieuze partij Mafdal.  

Moshe Dayan nam een bijzondere plaats in binnen het besluitvormingsproces, 

doordat hij op 1 juni de portefeuille van minister van Defensie kreeg. Hij wisselde 

verschillende malen van positie. Voor de crisis escaleerde op 23 mei was Dayan tegen 

territoriale verovering omdat hij meende dat dit Israëls reputatie geen goed zou doen bij de 

Verenigde Staten en problemen zou opleveren met de bevolking van de Gazastrook. Toch 

gaf hij in de ochtend van 6 juni zelf opdracht voor de verovering van de Gazastrook. Op 8 

juni was hij nog een groot tegenstander van een aanval op Syrië. In de ochtend van 9 juni 

veranderde hij abrupt van inzicht en gaf opdracht tot een aanval op Syrië. Hiermee 

handelde Dayan lijnrecht in tegenspraak met zijn langetermijnafweging dat territoriale 

uitbreiding problemen zouden opleveren. Op 2 juni koos Dayan de lijn van de Israëlische 

generaals en bepleitte hij een omvangrijke aanval, waarbij het centrale doel de vernietiging 

van zoveel mogelijk Egyptisch materieel diende te zijn. Hierdoor nam de omvang van de 

geplande preventieve aanval toe, die als doel opening van de Zeestraat van Tiran had, tot 

een omvangrijke oorlog die de hele Sinaï zou omvatten.  

Israël voerde een ‘voortrollende’ oorlog waarbij de doelen werden vastgesteld op 

basis van toevallige slagveldontwikkelingen en nieuwe informatie die de plannen 

veranderde. Als Iraël zijn oorlogsdoelen meer in overeenstemming had gebracht met de 

nationale doelen, dan had Moshe Dayan als minister van Defensie de operatieve orders 

nooit zo eenvoudig kunnen veranderen en was er waarschijnlijk geen sprake geweest van 

uitbreiding van de oorlog van één naar drie fronten. Met de verovering van de Westoever 
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en de Golanhoogte kreeg Israël evenzoveel probleemgebieden in handen die geen politiek 

doel op de lange termijn opleverden, maar die Israël wel internationaal aanzien kostte.    
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Conclusie  
 

In het voorafgaande werd een overzicht geboden van de oorzaken van de Zesdaagse 

Oorlog. Hier volgen de belangrijkste conclusies die hieruit getrokken kunnen worden. Ook 

zal toegelicht worden waarom deze scriptie pretendeert een waardevolle toevoeging te zijn 

aan de omvangrijke hoeveelheid literatuur die verschenen is over de Zesdaagse Oorlog.  

 

De drie modellen die zijn toegepast, zijn het Rational Actor Model, het Organisational Behaviour 

Model en het Governmental Politics Model, zoals deze worden onderscheiden door Graham 

Allison en Philip Zelikow. In deze scriptie zijn vragen gebruikt die nauw ontleend zijn aan 

hun modellen. Het Rational Actor Model analyseert gebeurtenissen aan de hand van de 

modelmatige benadering van staten als rationele entiteiten, die voor hun handelwijze  uit 

verschillende opties één kiezen die het meeste oplevert. Het Organisational Behaviour Model 

analyseert gebeurtenissen gezien vanuit organisaties die invloed uitoefenen op de opties die 

door overheden onderscheiden worden en die invloed uitoefenen op de implementatie van 

deze opties. Het Governmental Politics Model analyseert gebeurtenissen vanuit de bijdrage die 

politieke en militaire actoren leveren aan het besluitvormingsproces op regeringsniveau.  

De analyse van de oorlog volgens deze modellen levert opmerkelijke resultaten op.  

 

De eerste deelvraag was waarom Nasser opdracht gaf tot remilitarisering van de Sinaï, tot 

de terugtrekking van UNEF, tot de afsluiting van de Zeestraat van Tiran en waarom 

Egypte zo vernietigend werd verslagen tijdens de Zesdaagse Oorlog.  

 

Historici nemen vaak de gebeurtenissen in het verleden als uitgangspunt van hun analyse 

en projecteren intenties van regeringsleiders daarop, alsof het handelen van staten rationeel 

volgt uit de plannen die door de beleidsmakers worden gemaakt. Zo komen meerdere 

auteurs bijvoorbeeld tot de redenering dat Nasser niet op oorlog uit was in mei en juni 

1967, omdat hij al eerder in 1960 voor een korte tijd de Sinaï bezet had, maar binnen 

enkele weken de troepen weer terugtrok. Daaruit trekken zij de gevolgtrekking dat Nasser 

in 1967 opnieuw alleen maar uit was op prestigewinst. Veel andere auteurs leggen de 

verantwoording voor Nassers provocatie bij de Sovjet-Unie, omdat deze een foutief 
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bericht stuurde over Israëlische troepenconcentraties, waardoor Egypte gedwongen zou 

zijn om de Sinaï te bezetten.  

De analyse vanuit het Rational Actor Model, die gebruik maakt van nieuw 

bronnenmateriaal, toont duidelijk aan dat Egypte gepland had om Israël te provoceren tot 

een oorlog. Nasser had operatie Overwinning in samenwerking met de Sovjet-Unie 

uitgewerkt. Deze operatie was bedoeld om een Israëlisch offensief uit te lokken in de Sinaï. 

De Egyptische troepen zouden zich in drie linies ingraven in de Sinaï. Het Israëlische 

offensief zou door de eerste linie nog heen kunnen breken, maar vast lopen tegen de 

tweede linie die bestond uit zwaardere fortificaties. Uit de tweede en derde linie zou Egypte 

vervolgens troepen verzamelen voor een tegenoffensief. De drie provocaties die Nasser in 

mei 1967 ondernam – de beëindiging van UNEF, de bezetting van de Sinaï en de sluiting 

van de Zeestraat van Tiran – waren bedoeld om Israël uit te dagen tot een dergelijk 

offensief. Mocht Israël niet ingaan op de provocaties dan zou Nasser door de drie daden 

veel prestige gewonnen hebben in de Arabische wereld. De analyse van de historici die de 

bezetting van de Sinaï slechts als een Egyptisch machtsvertoon zagen, wordt daarmee 

onderuit gehaald.  

De analyse vanuit het Rational Actor Model  is op zichzelf echter niet voldoende voor 

een verklaring van de gebeurtenissen voor en tijdens de oorlog. De vraag moet 

beantwoord worden waarom het Egyptische plan een fiasco werd, terwijl Israël een 

offensief startte, zoals ingecalculeerd was volgens de Egyptische plannen. Een belangrijke 

voorwaarde voor het succes van het Egyptische plan Overwinning was dat het ook goed 

geïmplementeerd moest worden. Hier kwamen organisatorische aspecten en procedures bij 

kijken en besluitvormingsprocedures van verschillende actoren, die regelmatig uitgewerkte 

plannen veranderden.  

Zo laat het Organisational Behaviour Model zien dat de Egyptische fortificaties 

gebouwd werden volgens de Russische handleidingen, terwijl geen rekening werd 

gehouden met de omstandigheden in de Sinaï. Tijdens de oorlog bleek dit een nadelig 

effect te hebben op de Egyptische verdedigingskracht. Het Governmental Politics Model  

maakt duidelijk dat door de verschillende bevelen die van veldmaarschalk Amer en de 

Egyptische Generale Staf kwamen, de Egyptische troepen in de weken voor de oorlog 

meerdere malen van positie moesten veranderen. De troepen werden dichter langs de 
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Israëlische grens gepositioneerd, terwijl dit in strijd was met het plan Overwinning. Het 

Governmental Politics Model  toont aan dat dit het werk van veldmaarschalk Amer was, die de 

offensieve operatie Dageraad wilde uitvoeren. De vooruitgeschoven posities in de Sinaï 

waren een onderdeel van deze geplande operatie. Deze werd uiteindelijk vlak voor de 

uitvoering ervan beëindigd.  

Een analyse vanuit het Rational Actor Model  maakt duidelijk dat de Israëlische 

inlichtingendiensten informatie over de offensieve Egyptische operatie Dageraad wisten te 

achterhalen. Dit leidde ertoe dat president Johnson druk uitoefende op de Russische 

premier Kosygin om Nasser over te halen operatie Dageraad te beëindigen. Door de 

Russische boodschap dat in het geval van een Egyptische aanval de Sovjet-Unie Egypte 

niet steunt, besloot Nasser de operatie te beëindigen. Het Governmental Politics Model  laat 

echter zien dat daarmee de aanval nog niet beëindigd was. Veldmaarschalk Amer had zo’n 

machtspositie dat Nasser hem niet zomaar bevelen kon geven. Hij moest eerst in een 

discussie proberen Amer te overreden waarom de operatie beëindigd diende te worden. 

Op dat moment waren de Egyptische piloten al op weg naar hun vliegtuigen, klaar om de 

grootschalige luchtaanval op Israël ten uitvoer te brengen. Voordat Amer toestemde in 

Nassers verzoek om de operatie af te breken, consulteerde Amer eerst minister van Oorlog 

Badran in Moskou over de juistheid van de boodschap van Kosygin. Pas hierna beëindigde 

Amer de operatie, vlak voordat deze in de morgen van 27 mei zou worden uitgevoerd. 

 Het Organisational Behaviour Model brengt voor het voetlicht dat naast de slechte 

constructie van de fortificaties ook de onduidelijke structuur van de communicatielijnen 

een belangrijke bijdrage leverde aan de vernietigende Egyptische nederlaag. 

Veldmaarschalk Amer gaf zijn bevelen vanuit zijn eigen huis rechtstreeks aan de troepen, 

waarmee hij het Egyptische hoofdkwartier passeerde. Het Governmental Politics Model  toont 

aan dat dit kwam doordat zowel Amer als Nasser uit eigen bronnen informatie kregen, en 

dat ze deze informatie niet met elkaar wilden delen, in hun strijd om macht en om hun 

eigen plannen te verwezenlijken.  

Het Organisational Behaviour Model werpt ook licht op het succes van de vernietigende 

Israëlische luchtaanval op 5 juni. De Egyptische radaroperatoren ondernamen op de 

morgen van 5 juni geen enkele actie toen de eerste golf Israëlische vliegtuigen binnen 

radarbereik kwam. Dit kwam niet zozeer door incompetentie, maar door de dagelijkse 
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vluchten van Israëlische vliegtuigen boven de Middellandse Zee werd de registratie van de 

vliegtuigen een organisatorische routine van de operatoren. Omdat ze dag in dag uit 

dezelfde vluchten hadden waargenomen, meenden ze dat er geen noodzaak was om alarm 

te slaan. 

De analyse vanuit het Governmental Politics Model  maakt duidelijk dat Amer orders 

had gegeven aan de luchtbases om niet te vuren, omdat hij vreesde dat dan zijn 

commandovliegtuig uit de lucht zou worden geschoten, waardoor de Israëlische vliegtuigen 

ongehinderd konden blijven aanvliegen en bombarderen. De mentaliteit in het Egyptische 

leger waarbij soldaten alleen tot actie overgingen als zij orders ontvingen, verminderde de 

weerstand die de soldaten op eigen initiatief leverden tegen het Israëlische lucht- en 

grondoffensief. 

 

De tweede deelvraag was waarom Israël besloot om tussen 14 mei en 4 juni 1967 Egypte 

niet aan te vallen en waarom Israël op 5 juni wel aanviel en de Sinaï, de Westoever en de 

Golanhoogte veroverde. 

 

Meerdere historici hebben Israël verweten dat het in mei en juni 1967 uit was op oorlog en 

verovering. Als bewijs daarvoor worden vaak uitspraken geciteerd van Israëlische politici 

en generaals die toegeven dat Israël zich in een militair superieure positie bevond en dat 

Nasser op 5 juni 1967 geen grote bedreiging was. Deze analyse gaat echter voorbij aan het 

complexe Israëlische besluitvormingsproces dat voorafging aan de beslissing tot oorlog.  

Uit de benadering van het Rational Actor Model  werd duidelijk dat Israël vijf opties 

onderscheidde in het besluitvormingsproces: 1) wachten op een internationale oplossing,  

2) een beperkte aanval op de blokkade in de Golf van Akaba,  3) provocatie van de 

bemanning van de blokkade door een Israëlisch schip,  4) een grootschalige preventieve 

aanval en  5) wachten tot steun van een grootmacht werd verzekerd. Optie één verviel 

doordat de Verenigde Staten het niet voor elkaar kregen om voldoende steun te realiseren 

voor een konvooi dat de blokkade in de Golf van Akaba zou kunnen doorbreken. Optie 

drie verviel doordat de Verenigde Staten een dergelijke provocatie niet legitiem vonden, 

waardoor het voordeel ervan voor Israël verviel. Optie twee werd wegens militaire redenen 

afgewezen. De vijfde optie werd aangehangen door Abba Eban, maar, nog belangrijker, 
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ook door premier Eshkol. De Israëlische generaals oefenden druk uit op het kabinet om 

optie vier uit te voeren, een preventieve aanval.  

Het Organisational Behaviour Model maakt duidelijk dat de opbouw van het Israëlische 

leger volgens de vijf uitgangspunten van kolonel Chaim Laskov een militaire strategie 

voortbracht die een eventuele oorlog door een preventieve aanval meteen op Arabische 

bodem zou brengen. Hierdoor werd het aantal opties dat door de Israëlische generaals 

serieus in overweging werd genomen beperkt. Zij waren voorstander van een omvangrijke 

preventieve aanval, waarbij de Egyptische luchtmacht zo snel mogelijk uitgeschakeld 

diende te worden.  

Doordat Eshkol een visie hanteerde waarbij hij steun van een grootmacht wilde 

verkrijgen voordat hij tot een aanval zou overgaan, werd de grootschalige luchtaanval 

uitgesteld totdat een Amerikaans ‘groen’ licht was verkregen. Hieruit blijkt duidelijk dat de 

politieke beleidsmakers ondanks de druk van de militaire beleidsmakers, de koers bleven 

bepalen. Het feit dat de Israëlische beleidsmakers tot 20 mei niet serieus militaire actie 

overwogen, maakte duidelijk dat de twee provocerende stappen van Nasser, gevoegd bij de 

verkenningsvluchten boven kernreactor Dimona, door Israël niet direct als excuus werden 

aangewend om Egypte aan te vallen. Serieuze militaire actie werd pas overwogen nadat de 

Zeestraat van Tiran gesloten werd door Nasser. Omdat Israël al sinds 1957 beweerd had 

dat dit een casus belli was, zou Israël zijn militaire afschrikkingskracht verliezen als het geen 

actie ondernam. 

Ondanks deze verklaring voor de oorlog met Egypte, dient nog wel verklaard te 

worden waarom de oorlog zich over drie fronten uitbreidde en waarom Israël zowel met 

Jordanië als met Syrië in oorlog kwam. Op 5 juni stuurde Israël een telegram naar Jordanië 

met daarin de boodschap dat Israël niet zou aanvallen als Jordanië zou afzien van 

vijandelijkheden. Jordaanse soldaten begonnen met beschietingen in Jeruzalem en 

Jordaanse tanks trokken de Westoever binnen. Op 6 juni omcirkelden Israëlische soldaten 

het oude gedeelte van Jeruzalem. Dayan gaf orders om de Oude Stad niet binnen te gaan. 

Nadat hij een rapport ontving waarin stond dat de Verenigde Naties op het punt stonden 

op te roepen tot een wapenstilstand, besloot Dayan zonder het kabinet te raadplegen dat 

de Oude Stad veroverd moest worden, wat in de ochtend van 7 juni een feit was. Toen de 

militaire inlichtingendienst uren later meldde dat koning Hussein opdracht had gegeven 
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aan zijn troepen om zich terug te trekken uit de Westoever, gaf Dayan opdracht om de 

hele Westoever te veroveren. De beslissing tot verovering van het gebied was dus in grote 

mate afhankelijk van Moshe Dayan, de minister van Defensie. Ook in de oorlog met Syrië 

en de verovering van de Golanhoogte had Dayan een belangrijk aandeel.  

Vanuit het Governmental Politics Model  wordt duidelijk dat de Ministeriële Commissie 

op dinsdag 6 juni besloot dat het Israëlische leger de Syrische grens niet zou oversteken. 

Op 8 juni werd in de Ministeriële Commissie besloten om de beslissing over actie op het 

Syrische front voor twee of drie dagen op te schorten. Tot verbazing van het Israëlische 

kabinet gaf Dayan in de vroege ochtend van 9 juni opdracht om Syrië aan te vallen in de 

Golanhoogte. Als Israël zijn oorlogsdoelen in overeenstemming had gebracht met de 

nationale belangen, dan zouden Dayan en de Israëlische generaals de operatieve plannen 

nooit zo eenvoudig hebben kunnen veranderen. Hierdoor hield Israël na de oorlog 

gebieden bezet als de Westoever en de Golanhoogte, die militair-strategisch gezien wel 

belangrijk waren, maar niet politiek gezien. Een analyse van de Israëlische veroveringen, 

die in de lijn van het Rational Actor Model  uitgaat van nationale doelen en uit die optiek de 

regering van Eshkol verantwoordelijk houdt voor de territoriale expansie, doet dus tekort 

aan de complexiteit van het Israëlische besluitvormingsproces en het spanningsveld tussen 

de militaire en de politieke echelons.  

 De analyse in deel I ging in op het nut van het gebruik van theorieën voor de 

geschiedwetenschap. Hieruit werd duidelijk dat een analist bij de afbakening van zijn 

onderzoeksobject altijd een selectie maakt die begripsmatig of theoretisch van aard is, 

waardoor hij niet onder het gebruik van theorieën uit komt. Gegeven deze positie kan een 

auteur zijn vooronderstellingen beter expliciet vermelden om lezers bewust te maken van 

de constructie van het betoog. De benadering vanuit drie modellen in deze scriptie bood 

de mogelijkheid tot een vergelijking op drie niveaus tussen Egypte en Israël. De modellen 

hanteerden toetsbare hypothesen die het betoog voor zowel Egypte als Israël een 

vergelijkbare structuur boden, wat de mogelijkheid tot vergelijking ten goede kwam. Naar 

mijn idee heeft deze benadering daarom voor de onderhavige problematiek een 

meerwaarde boven een historisch narratief.  
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