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1  

Inleiding 
 

“The adjective ‘Arab’ in common Israeli parlance is synonymous with dirty, stupid, and incompetent. 

Whereas any other such history of exploitation – done to all intents and purposes on the basis of race – 

would have been universally condemned in the liberal democratic West, Israel’s record is not only 

pardoned, it is praised. Why? Because Israel has succeeded in shutting its own and the world’s eyes to 

what has been done to the Palestinians.”2 

 

Aldus Edward Said in zijn boek over Palestina en de confrontatie met het zionisme en Israël. 

Is deze quote van Nederland van toepassing op het Nederlandse beleid? Het Gaza-rapport 

van de Verenigde Naties - ook wel het Goldstone-rapport genoemd door de leider van 

mensenrechtencomité Lord Richard Goldstone - dat 24 september 2009 verscheen, laat in 575 

pagina’s de feiten van de acties van Israël en Hamas zien in de 22-daagse oorlog in december 

2008 en januari 2009. Het onderzoek van Goldstone concludeert dat beide partijen zich 

schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. 

Opvallend is één van de deelconclusies waarin Goldstone beweert dat het plan van de 

Israëlische regering niet alleen gericht was als een reactie op de raketbeschietingen van 

Hamas, maar tegen de gehele bevolking van Gaza. Het dodenaantal liegt er niet om; zo zijn 

er circa 1.400 Palestijnse doden gevallen tegen 13 Israëlische. 3   Goldstone dringt er bij de 

Verenigde Naties op aan deze misdrijven niet zonder gevolgen te laten en de verdachten van 

oorlogsmisdaden tijdens de Gaza-oorlog te berechten. Gebeurt dat niet, dan moeten de 

verdachten zich volgens Goldstone bij het Internationale Strafhof in Den Haag 

verantwoorden.4  

 Slechts zes van de 47 landen in de Mensenrechtenraad hebben tegen de resolutie 

gestemd die het Goldstone-rapport naar de Algemene Vergadering van de VN brengt. 

Opvallend is dat deze zes landen Westerse landen zijn. Dit laat zien dat het Westen verdeeld 

is over de acties van Israël tijdens de Gazaoorlog. In totaal staan 25 landen achter het rapport 

en concluderen hiermee dat zowel Israël als Hamas zich schuldig hebben gemaakt aan 

                                                      
2 Edward W. Said, The question of Palestine (Great Britain 1980) pp. 172-173 
3 Joeri Boom, Israel is de grootste valsspeler http://www.groene.nl/commentaar/2009-09-
24/Isra%C3%ABl_is_de_grootste_valsspeler (geraadpleegd op 2 november 2009) 
4 Hanneke Chin-A-Fo en Guus Valk, Strafhof staat machteloos in Gaza, 
http://www.nrc.nl/nieuwsthema/strafhof/article2383297.ece/Strafhof_staat_machteloos_in_Gaza 
(geraadpleegd op 3 november 2009) 
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oorlogsmisdaden.5 Amerika, Nederland, Italië, Hongarije, Slowakije en Oekraïne keurden 

het gebruik van het Goldstone-rapport in de rechtszaal af. Deze houding is vooral 

opmerkelijk voor een land als Nederland om twee redenen. Ten eerste wordt het 

Nederlandse Europa-beleid van oudsher gekenmerkt door het varen van een pro-Europese 

koers, waarin wordt gestreefd naar een consistent Europabeleid. Een coherent buitenlands 

beleid is pas mogelijk als er meer eenheid binnen deelnemende Europese lidstaten is.6  Door 

een fundamenteel ander standpunt in te nemen dan de andere Europese landen, wordt een 

consistent Europabeleid onmogelijk. Het tweede punt is de nadruk die Nederland van 

oudsher legt op de ontwikkeling van het internationaal recht. Deze wordt door Nederland 

bevorderd door het huisvesten van het Internationaal Strafhof.7 Door dit lidmaatschap kan 

Nederland meer invloed uitoefenen dan zij anders als klein land zou kunnen. Als klein en 

internationaal gericht land heeft Nederland belang bij een sterke wereldorganisatie die 

internationale regels opstelt.8 Met een groot belang bij een consistent Europabeleid en het 

internationaal recht is het antwoord van Nederland op het Goldstone-rapport dubieus. Is 

Nederland zo pro-Israël dat het zijn eigen normen en belangen opzij zet? Dit debat vormt de 

aanleiding voor mijn onderzoek. 

 De geschiedenis lijkt dit onvoorwaardelijke pro-Israëlische beeld van Nederland te 

bevestigen. De houding van Nederland ten opzichte van het Arabisch-Israëlische conflict is 

niet nieuw. Nederland wordt ook wel gezien als de trouwste bondgenoot van Israël in 

Europa.9 Zo gaf Nederland in 1956 militaire steun aan Israël in de Suez-oorlog, ook nadat 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zich al uit deze oorlog hadden teruggetrokken. Ook in 

1967 bij de Zesdaagse oorlog, in 1973 bij de Oktoberoorlog en in 1991 in de golfoorlog volgde 

Nederland een pro-Israëlisch beleid.10 Dit – net zoals bij het Goldstone-rapport - in 

tegenstelling tot andere Europese landen, die er meer pro-Arabische opvattingen er op na 

hielden. De Nederlandse Midden-Oostendeskundige Fred Grünfeld wijdt deze speciale 

relatie tussen Nederland en Israël aan de Atlantische oriëntatie van beide landen. Nederland 

                                                      
5Leigh Phillips, Europe unwilling to condemn Israel for war crimes at UN.  
http://euobserver.com/9/28843 (geraadpleegd op 3 november 2009) 
6 B. Koopmans, ‘ Differentiatie versus eenheid in de EU’ Internationale Spectator, jaargang 60 nr. 3 
(maart 2006) 
7  ‘International Strafhof, Nederland en het Internationaal Strafhof’, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 
http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationaal_Strafhof/Nede
rland_en_het_Internationaal_Strafhof (geraadpleegd 24 oktober 2009) 
8 P.h. Kooijmans, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht (Hoofddorp 2002) pp. 163-164 
9 http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/3299530/afleveringen/13915099/items/14778447/ 
10 F. Grunfeld, ‘Zestig jaar Nederland-Israël’, Internationale Spectator, Jaargang 62 nr. 12 (december 
2008) 
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verwachtte niet dat Europa zonder de Verenigde Staten iets kon bereiken in het Arabische-

Israëlische conflict.11  Dit wantrouwen in Europa is ook de reden voor Israël om zich bijna 

exclusief te verlaten op Amerikaanse garanties. De Europese Unie is niet in staat Israël 

militaire en diplomatieke veiligheidsgarantie te verschaffen, daarvoor is Europa in 

Israëlische ogen te zwak, te verdeeld en te pro-Arabisch geweest.12 Nederland en Israël 

deelden dus de scepsis over de Europese macht en het vertrouwden in de Verenigde Staten 

als wezenlijke machtsfactor. Dit gold niet voor de andere landen van de Europese 

Economische Gemeenschap (EEG). Politicoloog Alfred Pijpers spreekt van ‘manhaftige 

pogingen van de EG in de jaren ’70 om zoiets als een eigen Midden-Oostenbeleid te ontwikkelen’.13 

Met deze ‘manhaftige pogingen’ wordt het agendapunt van de Europese Politieke 

Samenwerking (EPS) bedoeld. Deze vorm van politieke samenwerking was een in 1970 

ontstaan resultaat van de Europese integratie waarin een ‘Europees Europa’ met één stem 

centraal stond. Dit verenigde West-Europa leek voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis 

een andere koers te kiezen dan de Verenigde Staten. Dit gebeurde door het varen van een 

Franse, pro-Arabische koers ten aanzien van het Arabische-Israëlische conflict. Toen dit 

conflict in oktober1973 resulteerde in een oorlog weigerden de Europese landen, Nederland 

daargelaten, Amerikaanse wapens via Europees grondgebied door te voeren naar Israël. 14  

Nederland was niet alleen op dit gebied een uitzondering binnen het beleid van de EEG. 

Door haar pro-Israëlische standpunt blokkeerde Nederland meerdere keren de poging tot 

een gemeenschappelijk Europees standpunt. Dit buitenlandse beleid van Nederland lijkt het 

bestaande beeld van Nederland als pro-Europees land in twijfel te brengen. Bovendien 

bracht de Nederlandse steun aan Israël in deze oorlog nadelige consequenties met zich mee. 

Door de dwarsliggende rol binnen de EEG liep Nederland het risico om in een geïsoleerde 

positie terecht te komen. Bovendien leidde het pro-Israëlische standpunt van Nederland tot 

een olieboycot die een ernstige bedreiging voor de Nederlandse economie met zich 

meebracht.15  

 

 

  

                                                      
11 F. Grunfeld, ‘Zestig jaar Nederland-Israël’, Internationale Spectator Jaargang 62 nr. 12 (december 
2008) 
12 A. Pijpers, ‘ Een Europese rol in het Midden-Oosten?’ Internationale Spectator (juni 2001 nr. 6) 
13 Idem.  
14 Deze oorlog wordt hierom ook met Oktoberoorlog aangeduid.  
15 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis (Den Haag 1998) 
p. 102 
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1.1. Probleemstelling  

 

De geschetste houding van Nederland tijdens de beginjaren zeventig laten een beleid van 

Nederland zien dat niet strookt met haar belangen. Europese eenheid en nationale 

economische belangen worden aan de kant geschoven voor een pro-Israëlisch standpunt. 

Hierdoor kan de vraag worden gesteld in hoeverre dit gevestigde beeld van Nederland als 

pro-Europees land klopt. De empirische aanwijzingen tonen immers het tegendeel. Om een 

beeld te krijgen van de totstandkoming van deze pro-Israëlische houding en hiermee anti-

Europese houding van Nederland in de jaren zeventig luidt de onderzoeksvraag als volgt: 

 

In hoeverre nam Nederland als pro-Europees land rondom de Oktoberoorlog van 1973 een anti-

Europese houding aan, en in hoeverre zette Nederland hiermee haar eigen belangen opzij?  

 

Deze vraag staat in het kader van de periode waarin Europa poogde een eigen Midden-

Oostenbeleid te ontwikkelen. Dit initiatief ging gepaard met trans-Atlantische frictie. Deze 

periode van trans-Atlantische frictie is bepalend geweest voor de tijdsafbakening binnen dit 

onderzoek en bedekt de jaren 1970-1974. Bovendien is dit ook de periode waarin de 

Europese integratie een gemeenschappelijke buitenlandpolitiek kreeg in de vorm van de 

EPS.  

 Hoewel er een redelijke hoeveelheid literatuur verschenen is over de rol van 

Nederland tijdens de oliecrisis van 1973, wordt er hierbij maar relatief weinig ingegaan op de 

periode vóór de oliecrisis en de Nederlandse standpuntbepaling. Hierbij wordt nergens de 

opmerkelijke niet-Europese Nederlandse houding tegenover de belangen van Nederland 

gezet. Ook wordt dit in de bestaande literatuur maar zelden gekoppeld aan de Nederlandse 

verstandhouding met de EPS. Historicus David Allen en Alfred Pijpers behandelen deze 

combinatie in hun boek European foreign policy-making and the Arab-Israeli conflict in niet meer 

dan twee pagina’s. Het boek Doelwit Rotterdam van Duco Hellema, Cees Wiebes en Toby 

Witte schenkt weliswaar enige aandacht aan de rol van Nederland binnen de EPS, maar doet 

dit niet in het kader van de slechte trans-Atlantische verhoudingen.16 De Britse historicus 

Simon Nutall behandelt in zijn boek European Political Co-Operation de samenwerking van de 

West-Europese landen binnen de EPS.17 Hij gaat echter niet specifiek op het opmerkelijke 

Nederlandse Europa-beleid in, en er wordt ook niet uitgebreid op het verband met het 

                                                      
16 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis (Den Haag 1998) 
17 Simon Nutall, European Political Co-Operation (Oxford 1992)  
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Midden-Oosten ingegaan. Geir Lundestad, Noors historicus, gaat in zijn boek The United 

States and Western Europe since 1945 in op de trans-Atlantische relatie tijdens de Europese 

integratie. Hierbij wordt de trans-Atlantische frictie in 1973 niet onopgemerkt gelaten. Ook 

wordt er een verband gelegd met betrekkingen met het Midden-Oosten. De bijzondere rol 

van Nederland binnen deze trans-Atlantische frictie wordt echter niet verklaard.18 Het is 

jammer dat verschillende zaken over de opmerkelijke houding van Nederland in de 

beginperiode van de Europese samenwerking op het buitenlandse gebied nog onduidelijk 

zijn. Met behulp van de bestaande literatuur met betrekking tot de Midden-Oostencasus en 

bevindingen uit het archief zal op chronologische wijze het Nederlandse Midden-

Oostenbeleid in de periode 1970-1974 worden onderzocht. Hierbij zal ook aandacht besteedt 

worden aan zowel de Europese als de internationale vorderingen op het gebied van de EPS 

en de trans-Atlantische verhouding. Op deze manier moet het mogelijk zijn een goed 

gefundeerde historische analyse van de gebeurtenissen te geven.  

 

 

1.2. Opbouw 

 

Dit onderzoek is verdeeld in drie fasen, iedere fase wordt belicht in een hoofdstuk. In de 

hoofdstukken staat de Nederlandse opstelling naar het Midden-Oostenconflict vis-à-vis de 

rol van Nederland binnen de Europese integratie centraal. In hoofdstuk 3 zal worden 

ingegaan op de aanloopfase naar de oorlog. Hoofdstuk 4 omvat de Oktoberoorlog zelf en 

hoofdstuk 5 behandelt de nasleep van de oorlog en de gevolgen van de Nederlandse 

buitenlandpolitiek voor Nederland. In ieder van deze hoofdstukken wordt gekeken naar 

verschillende niveaus van analyse die de houding van Nederland naar Europa bepaald 

kunnen hebben. Zo zal gekeken worden naar externe druk die wellicht is uitgeoefend op de 

Nederlandse regering, de interne druk die mogelijk dit buitenlandse beleid van Nederland 

bepaald heeft, en naar de rol van machthebbende individuen. In hoeverre zijn principes en 

causale overtuigingen van individuen bepalend geweest voor het Nederlandse anti-

Europese, pro-Israëlische standpunt? Per analyseniveau zal gekeken worden naar de 

belangen die mogelijk gespeeld hebben bij de standpuntbepaling. Waren deze belangen van 

geopolitieke of economische aard?  

 Aan de drie analytische hoofdstukken gaat een beschrijvend hoofdstuk vooraf. Dit 

hoofdstuk schetst het historische kader van de Europese politieke integratie en het belang 

                                                      
18 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945 (Oxford 2005) pp. 150- 154 
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van Nederland hierbij. Hierin zal ook de Atlantische koers die de Europese integratie tot 

1970 vaarde worden belicht. Vanuit Nederlands perspectief zal worden onderzocht in 

hoeverre Nederland belang had bij de Europese Politieke Samenwerking (EPS) en eerdere 

Europese pogingen om tot buitenlands beleid te komen. Er zal hierbij gekeken worden of er 

constanten in het Nederlandse Europabeleid te vinden zijn, die van eventueel belang kunnen 

zijn bij de Nederlandse standpuntbepaling bij het Arabisch-Israëlisch conflict in 1973.  
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2 

De opzet naar een Atlantisch gericht Europa 

Europese politieke integratie 

 

“Under your inspiration, Europe has moved closer to unity in less than twenty years than it had done 

before in a thousand…You are transforming Europe by the power of a constructive idea.”19 

 

       -John F. Kennedy to Jean Monnet 

 

Jean Monnet wordt veelal beschouwd als de aartsvader van de Europese integratie. Na de 

Tweede Wereldoorlog was Europa verwoest. De Franse politicus Jean Monnet had een idee 

voor een nieuw Europa: wederopbouw van het verwoeste continent zou alleen slagen 

wanneer de Europese landen zouden samenwerken. De Verenigde Staten dachten hier 

hetzelfde over en steunden de wederopbouw van Europa vanaf 1947 met de Marshallhulp. 

Ook het Schuman-plan, bedacht door Monnet en de Franse minister van buitenlandse zaken 

Robert Schuman, werd gesteund door Amerika. Dit plan leidde in 1951 tot de oprichting van 

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), en was het eerste gezamenlijke 

initiatief van ‘de Zes’: Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg.  

 De Amerikaanse bevordering van het Europese beleid had verschillende motieven. 

De Amerikaanse president Roosevelt wilde ten eerste multilaterale garanties voor vrijhandel 

en ten tweede internationale betrokkenheid. Amerika had zich na de Eerste Wereldoorlog 

terug getrokken naar het eigen werelddeel, de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog was 

volgens de regering van Amerika een les dat Amerika in het vervolg isolationisme het hoofd 

moest bieden. Bovendien was er een geopolitieke machtsverandering ontstaan na de Tweede 

Wereldoorlog. Hierin stonden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tegenover elkaar.  

Met deze nieuwe bipolaire wereldorde was het door het ijzeren gordijn verdeelde Europa 

van groot belang voor Amerika en streefde Amerika naar een goede coöperatie met West-

Europa om tegenwicht te bieden aan de Sovjet-Unie. Om containment van het communisme 

vanuit de Sovjet-Unie te kunnen bieden, was een geïntegreerd en sterk West-Europa nodig. 

                                                      
19 Frederic J. Fransen, The supranational politics of Jean Monnet: ideas and origins of the European 
Community (Westport 2001) p. 1 
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In de Amerikaanse visie had de Europese verdeeldheid in het verleden geleid tot oorlogen 

en conflicten, om dit te voorkomen moest Europa gaan samenwerken. Bovendien zou het 

voor de Amerikaanse regering eenvoudiger zijn om efficiënt samen te werken met een 

verenigd Europa gezien een verdeeld en nationalistisch Europa voor instabiliteit zou kunnen 

zorgen.20  

 

 

2.1. De Europese Politieke Gemeenschap 

 

Om tegenwicht te kunnen bieden aan de Sovjet-Unie moest Europa een Atlantisch 

georiënteerd blok worden. In 1949 werd er de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

(NAVO) opgericht, binnen deze organisatie zouden de Verenigde Staten en West-Europa 

samenwerken tegen de dreiging van het communisme.21 Een ander middel tegen de 

communistische dreiging zou worden gerealiseerd door een Europees leger. Amerika hoopte 

dat Europa in toenemende mate zelf de kosten van de militaire verdediging van het 

Europese continent op zich zou nemen. Om een bewapende grens tegen het communisme te 

creëren moest echter West-Duitsland herbewapend worden. Bovendien zou door West-

Duitsland te laten integreren in de Westerse invloedssfeer, West-Europa minder kwetsbaar 

worden voor een aanval van de Sovjet-Unie.22 Doordat echter de herinnering aan Nazi-

Duitsland van de Tweede Wereldoorlog nog levendig was, bleek het voor de West-Europese 

landen, en in het bijzonder Frankrijk, nog niet toelaatbaar om West-Duitsland te 

herbewapenen. Bovendien was Frankrijk bang dat Duitse herbewapening een Duitse 

herleving zou veroorzaken en dit Frankrijk’s positie in Europa en de verhouding met 

Amerika in gevaar zou brengen. Frankrijk wilde de controle over Duitsland houden, maar 

ook Amerika tevreden stellen. Er werd een plan opgesteld waarin Frankrijk controle zou 

hebben op de herbewapening van Duitsland. Dit plan, bedacht door Monnet en Shuman, 

bouwde verder op het Shuman-plan. In het ‘enlarged Schuman Plan’ zoals Monnet het plan 

voor de herbewapening van West-Duitsland noemde werden West-Europese strijdkrachten 

geïntegreerd in één institutie.23 Dit instituut zou later bekend worden als de Europese 

Defensie Gemeenschap (EDG). Het plan, dat vernoemd werd naar de Franse premier René 

Pleven, riep op tot een gemeenschappelijk Europees leger. De deelnemende landen, met 

                                                      
20 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945, (New York 2003) p. 2 
21 Jolyon Howorth, Security and defence policy in the European Union,( New York 2007) p. 5 
22 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945, (New York 2003) p. 2 
23 Desmond Dinan, Origins and Evolution of the European Union, (New York 2006) p. 43 
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uitzondering van West-Duitsland, werden toegestaan naast het Europese leger eigen 

militaire strijdkrachten te hebben. Het West-Duitse leger zou echter alleen bestaan als 

onderdeel van het continentale leger. Op 27 mei 1952 werd het verdrag voor de EDG 

ondertekend door de Zes: Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Nederland, België en 

Luxemburg.24 De dreigingen van de Koude Oorlog, duwden hiermee de integratie van West-

Europa naar de volgende stap.  

 Parallel met de onderhandelingen over de EDG, ontwikkelde zich het idee voor een 

Europese Politieke Gemeenschap (EPG). Dit instituut zou leiderschap en democratische 

controle hebben over het toekomstige Europese leger. Bovendien zou de EPG op termijn 

zowel de taken van de EDG als de EGKS overnemen. Zonder te wachten op het aantreden 

van de EDG, stelden de Zes op 23 juli 1952 Paul-Henri Spaak aan om binnen zes maanden 

een statuut te creëren voor de Europese politieke autoriteit. 25 De grondwet was federalistisch 

van aard en was langs parlementaire lijnen opgericht. Er zou een tweekamerstelsel komen, 

bestaande uit een ‘Peoples Chamber’ die gekozen zou worden door middel van rechtstreekse 

algemene verkiezingen. Een Europese Senaat zou benoemd worden door de nationale 

parlementen. Naast zeggenschap te hebben over de uitvoerende macht, zou het parlement 

ook kunnen fungeren als wetgevend orgaan. Daarnaast bevatte de grondwet een plan voor 

de oprichting van een Hof van Justitie en een Sociale Raad. Binnen dit ambitieuze project van 

de Zes zag Nederland de mogelijkheid om een gemeenschappelijke markt tussen de Zes tot 

stand te brengen. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Jan Willem Beyen, 

stelde voor de EPG een economische dimensie te geven door een niet-sectorale interne markt 

met een supranationale autoriteit te creëren. De andere lidstaten hadden echter een minder 

open economie dan Nederland en hielden vol aan hun protectionistische traditie. 

 Hoewel het plan voor de EDG van twee Franse politici kwam, bleken er juist vooral 

in Frankrijk twijfels te bestaan over deze Europese integratie. Na de Britse weigering voor 

deelname aan de EDG, vreesden de Fransen een Duitse dominantie binnen de EDG. 

Bovendien was de spanning die de Koude Oorlog met zich meebracht vermindert door de 

dood van Stalin in 1953. Ondanks dat de andere EGKS-lidstaten reeds tot ratificatie van het 

verdrag waren overgegaan, en er grote druk vanuit Amerika op de Franse regering was om 

het verdrag goed te keuren, mislukte het plan voor de EDG door een Frans ‘nee’.26 Door het 

niet ratificeren van het verdrag gingen de supranationale EDG en EPG uiteindelijk niet in 

                                                      
24 Desmond Dinan, Origins and Evolution of the European Union, (New York 2006) p. 43. 
25 www.ena.lu/  
26 Geir Lundestad, “Empire” by Integration, (New York 1994) p.  7.  
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werking. In Den Haag werd hier nauwelijks om getreurd. De vraag naar een economische 

dimensie binnen de EPG was al niet beantwoord en de defensiegemeenschap was te veel een 

politiek-militair project.27 Bovendien was de Nederlandse regering bang dat door een 

Europese onafhankelijke defensie, de bescherming van de Verenigde Staten over Europa zou 

afnemen.28 

Na het falen van een Europese gemeenschappelijke politiek en defensie was de 

Europese integratie echter niet van de baan. Het vond vanaf nu alleen plaats per sector. In 

1954 werd de West Europese Unie (WEU) opgericht. De WEU vormde het antwoord op het 

Duitse herbewapeningprobleem. Dit initiatief van het Verenigd Koninkrijk riep op militaire 

bijstand te verlenen bij een aanval op grondgebied van een van de lidstaten. Door een 

aanpassing in het pact van Brussel uit 1948, dat oorspronkelijk gebaseerd was op Europese 

samenwerking tegen hernieuwde Duitse dreiging, maar vanaf 1954 gold voor de dreiging 

vanuit de Sovjet-Unie, konden Duitsland en Italië ook tot de NAVO toetreden. Hierdoor kon 

West-Duitsland vanaf zijn toetreding tot de NAVO in 1955 onder Amerikaanse controle 

beginnen aan de opbouw van eigen strijdkrachten.29 Ondertussen vond er ook integratie 

plaats op economisch gebied. Bij de verdragen van Rome in 1957 kwamen de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de Europese Economische Gemeenschap 

(EEG) tot stand.  

 

 

2.2. Het Fouchetplan  

 

Hoewel integratie op economisch gebied succesvol was na de verdragen van Rome, werd 

een tweede poging voor een overkoepelende Europese politieke en veiligheidsorganisatie 

pas in 1962 gedaan. De Franse president De Gaulle was van mening dat “er niet een 

Europese politieke persoonlijkheid kon zijn als Europa niet een persoonlijkheid had in 

defensie.”30 Aangezien de NAVO niet de defensie van Europa door Europa zelf was maar de 

defensie van Europa door Amerikanen, moest er volgens De Gaulle een gemeenschappelijke 

Europese buitenlandse politiek en defensie komen. Een commissie onder leiding van de 

Franse diplomaat Christian Fouchet had in 1962 een uiteindelijk ontwerpverdrag opgesteld 

                                                      
27 Alfred Pijpers, ‘ Europese finaliteit en Nederlandse buitenlandse politiek’, Internationale Spectator 
(september 2006 nr. 9) p. 435. 
28 Simon J. Nuttal, European political co-operation,( Oxford 1992) p. 33. 
29 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945, (New York 2003) p. 65. 
30 Frédéric Bozo, Two Strategies for Europe De Gaulle, the United States, and the Atlantic Alliance, (Lanham 
2001) p. 78.  
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voor intergouvernementele samenwerking van de Europese staten. De Amerikaanse 

regering was bezorgd over het mogelijke risico dat het Fouchetplan met zich meebracht: een 

conflict tussen Europese coöperatie en NAVO. De Gaulle liet in het plan weten dat er in de 

Europese gemeenschap een dominante rol voor Frankrijk zou zijn weggelegd en dat de Unie 

geheel los van de NAVO zou komen te staan. Amerika vreesde hierdoor dat een Europese 

Unie, actief in defensie, een blok zou vormen binnen de NAVO en consequent het 

leiderschap van de Verenigde Staten zou aanvechten. Ook binnen Europa ontstond er 

bezorgdheid over het Franse plan. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Joseph 

Luns, zag niets in dit intergouvernementele plan. Bovendien wilde Luns dat het Verenigd 

Koninkrijk, dat zich kandidaat had gesteld voor lidmaatschap van de EEG, betrokken diende 

te worden bij het opzetten van een dergelijke Unie, om zo tegenwicht te kunnen bieden aan 

de Frans-Duitse macht binnen de Unie. Ook België stond hierachter. Deze redenen voor 

verzet van Nederland strookten echter niet met elkaar: het Verenigd Koninkrijk was namelijk 

voor een intergouvernementeel Europa terwijl Nederland juist liever een supranationaal 

karakter van een dergelijke Unie zag. Het fundament van de weerstand lag dan ook op een 

ander punt, namelijk de rol van de Verenigde Staten in Europa. De Franse politiek naar de 

NAVO verontruste Nederland en België. De twee landen waren er niet zeker van dat de 

Franse intenties het Atlantisch Bondgenootschap zouden versterken.31 Amerika deelde deze 

angst en vreesde voor haar leiderschap over Europa.32 De distantiering van de trans-

Atlantische bondgenoot in het kader van de Koude Oorlog, deed ook Italië aan het twijfelen 

over het plan van De Gaulle. De NAVO mocht niet ten koste gaan van een Europese 

politieke unie zoals De Gaulle deze in gedachten had. Op 17 april 1962 werd besloten de 

besprekingen over een Europese politieke unie te staken.33  Hoewel het Fouchetplan een 

geheel andere vorm aannam dan het plan voor de EDG, mislukte in 1962 voor de tweede 

keer in de Europese geschiedenis een gezamenlijke defensie en politieke Unie.  

 Het Amerikaanse antwoord op het ‘Europese’ Europa van De Gaulle was een 

Atlantisch georiënteerd Europa: het ‘Grand Design’. De Amerikaanse president Kennedy 

wilde invloed blijven houden in de Europese integratie en een sterker Atlantisch blok 

vormen door nieuwe verhoudingen in het bondgenootschap met Europa. Europa en 

Amerika zouden op alle gebieden samenwerken en bovendien zou Europa gelijk aan de 

Verenigde Staten zijn. Echter, de leiding bleef bij de Verenigde Staten. Door een Atlantische 

                                                      
31 Frédéric Bozo, Two Strategies for Europe De Gaulle, the United States, and the Atlantic Alliance, (Lanham 
2001) p. 79. 
32 Idem. P. 81. 
33 Idem. P. 79. 
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vrijhandelszone zouden bovendien de tekorten op de Amerikaanse betalingsbalans op orde 

gebracht worden. Dit plan liep echter op niets uit gezien dit tegen de visie van De Gaulle 

voor een autonoom Europees Europa inging.34  

 De weerstand van Nederland tegen het Fouchetplan maakt duidelijk dat Nederland 

geen belangen zag in een sterke Europese politieke en militaire unie. Nederland was bang 

dat het bondgenootschap met de Verenigde Staten schade zou oplopen door een dergelijke 

Europese samenwerking. Door het blokkeren van een Europese politieke en militaire unie 

werd duidelijk dat Nederland haar veiligheid niet bij Europa zocht, maar bij de Verenigde 

Staten. Deze Nederlandse houding leidde al snel tot een Nederlandse spagaat tussen Europa 

en de Verenigde Staten, zo stelde De Gaulle aan de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk 

bij een Nieuwjaarsgesprek dat Nederland moest besluiten of het tot Europa wilde behoren of 

niet.35 

  

 

2.3. Den Haag 1969: EPS 

 

Met het aftreden van De Gaulle in 1969 werd het gaullistische model van Europa voortgezet 

door de nieuwe Franse president George Pompidou. Tijdens een persconferentie verklaarde 

de president echter welwillend tegenover Britse deelname aan de EEG te staan, iets wat De 

Gaulle altijd had tegengewerkt.36 Ook wilde hij tot verdere politieke integratie komen.37 Op 2 

december 1969 werd op een Europese topconferentie in Den Haag naast het plan voor een 

Economische en Monetaire Unie (EMU), ook het plan om tot verdere politieke integratie te 

komen goedgekeurd. De landen van de EEG gingen akkoord met het voorstel van de Franse 

president Pompidou om de Europese buitenlandse politiek van de EG-lidstaten in 

toenemende mate op elkaar af te stemmen. Niet alleen Pompidou zag een grotere rol voor 

Europa in de wereld. Alle lidstaten waren voor een Europa met één stem, want ‘Europa was 

afwezig in de werelddialoog’.38 Door meer Europese politieke samenwerking zou Europa 

meer macht kunnen uitoefenen op het wereldtoneel.  

                                                      
34 Frédéric Bozo, Two Strategies for Europe De Gaulle, the United States, and the Atlantic Alliance, (Lanham 
2001) p. 82. 
35 Archief Buitenlandse Zaken Den Haag (vanaf nu ABZ), Code 913.10, Map 14241, Ontvangen 
codebericht Nieuwjaarsgesprek, 4 januari 1965. 
36 ABZ, Code 913.10, Map 14241, Ontvangen codebericht Franse hertaccentuering Europese 
Samenwerking, 27 april 1967.  
37 Simon J.Nutall, European Political Co-operation, (Oxford 1992) p. 49. 
38 Simon J. Nuttal, European political co-operation,( Oxford 1992) p. 49. 
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 Op 27 oktober 1970 diende een commissie van ministers van Buitenlandse Zaken en 

hun directeuren-generaal onder leiding van de Belgische diplomaat Etienne Davignon, een 

ontwerpvoorstel in met de beste manier om ‘tot politieke unificatie te komen’39. Dit voorstel 

werd goedgekeurd door de Europese Raad en een maand later ging in München de EPS van 

start.40 In dit rapport werden drie doelstellingen van de EPS geformuleerd:  

1. Het vormgeven van een politieke unie 

2. Het overeenkomen met de uitvoering van gemeenschappelijk beleid waardoor 

Europa uiteindelijk met één stem zou spreken 

3. Europa moest grotere verantwoordelijkheden in de wereld beoefenen.41  

 

De EPS zou geen officieel onderdeel worden van het institutionele kader van de EEG. 

Hierdoor zou het Europees Parlement en de Commissie niet van invloed zijn en werd het 

intergouvernementele karakter verzekerd. In vier stappen moest de EPS tot deze politieke 

coöperatie komen. De eerste stap was integratie met een intergouvernementeel karakter. 

Stap twee was het coöpereren in de buitenlandse politiek. Hiervoor moesten de standpunten 

op een lijn gebracht worden en waar het mogelijk was, konden acties gezamenlijk worden 

uitgevoerd. De derde stap betrof politieke unificatie, en de vierde stap betrof de regelingen 

voor kandidaat-landen. In tegenstelling tot de vorige initiatieven van Europese politieke 

integratie, werd aan deze nieuwe Europese samenwerking geen veiligheids- en 

defensieonderdeel toegevoegd. De NAVO zou het blijvende middel voor de veiligheid van 

Europa blijven.  

 Dit was van groot belang voor Nederland dat meer vertrouwde op de 

veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten in de dagen van de Koude Oorlog.42 Naast de 

sceptische gedachte van Nederland over het intergouvernementele karakter van de EPS was 

er ook angst voor de garantie van de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Hoewel de 

Nederlandse regering had ingestemd met het plan voor de EPS, had zij twijfels of de EPS niet 

schadelijk zou zijn voor de goede Nederlandse betrekkingen met de Verenigde Staten.43 Zo 

stelde de regering dat er gewaakt moest worden tegen een vervreemding van de NAVO-

                                                      
39 Dit rapport wordt ook wel het Davignon-rapport genoemd. 
40 Simon J. Nuttal, European political co-operation, (Oxford 1992) p. 51. 
41 Idem. p. 52. 
42 Alfred Pijpers, ‘ Europese finaliteit en Nederlandse buitenlandse politiek’, Internationale Spectator 
(september 2006 nr. 9) p. 437. 
43 Arend Jan Boekestijn, ‘Onbehagen en verwarring Frankrijk na het referendum over de Europese 
grondwet’, Internationale Spectator (september 2005). 
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partners, met name de Verenigde Staten gezien de realiteit was dat Europa zichzelf niet kon 

verdedigen.44 

Nederland wees een Europese meningsvorming over veiligheidskwesties niet geheel 

af, maar ruimde er weinig plaats voor in. Minister van buitenlandse zaken Norbert 

Schmelzer leek voor een keuze te staan tussen een ‘Europees Nederland’ of een ‘Atlantisch 

Nederland’. Volgens zijn visie zaten EPS en NAVO elkaar echter niet in het vaarwater gezien 

algemeen veiligheidspolitieke vraagstukken uitsluitend NAVO-onderwerpen waren. Een 

gemeenschappelijk defensiebeleid zag minister Schmelzer nog lang niet aan de Europese 

horizon verschijnen.45 In een brief aan de Amerikaanse president Nixon bevestigde hij dat de 

Europese integratie geen politieke of militaire taken zal ondernemen. Bovendien benadrukte 

hij dat Europa zich niet wilde isoleren van de wereld en ook geen nieuwe supermacht wilde 

worden. Ook noemde hij de Europese samenwerking als het middel dat de Europese 

belangen kon behartigen.46  

 Zelfs Frankrijk wilde, ondanks het vestigen van een Europese politieke identiteit, een 

Europese defensietak mijden. Dit in tegenstelling tot de Franse plannen ten tijde van de EDG 

en Fouchet. Beide ervaringen hadden als les gefungeerd voor het vermijden van een 

defensietak. Daarnaast was dit een reactie op de nieuwe geopolitieke realiteiten van detente 

aan het begin van de jaren zeventig.47  Hoewel Europa tevreden was met de verbeterde 

betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie werd de angst gevoeld om op 

een ‘zijlijn’ geplaatst te worden. Bovendien zou een meer ontspannen relatie tussen de twee 

supermachten een Amerikaanse troepenterugtrekking uit Europa kunnen betekenen. 

Frankrijk maakte zich hier zorgen over. Hoewel Frankrijk sinds 1966 niet meer in de militaire 

structuur van de NAVO zat, was Frankrijk bang dat een Amerikaanse troepenreductie uit 

Frankrijk het land aan de oostgrens bloot zou stellen aan Sovjetdreiging.48  

 Hoewel de EPS dus helemaal niet bedoeld was als een opponent van de NAVO maar 

om Europa een eigen identiteit te geven, was Amerika er sceptisch over.49 Terwijl de 

Verenigde Staten voor meer dan twee decennia Europese integratie gesteund hadden, hield 

                                                      
44 ABZ, Code 913.10, Map 14243, Chronologisch overzicht Europese Politieke Samenwerking, 17/18 
augustus 1971. 
45 R.B. Soetendorp, ‘ De EPS als dekmantel’, Groniek pp7 
http://groniek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/17/81_3/NedendeEur_1/00000009.pdf  
46 Nationaal Archief Den Haag (vanaf nu NA), toegang 2.05.192, dossier 193, rede minster avvn, 5 
oktober 1972. 
47 Alfred Grosser, The Western Alliance, (New York 1980) p. 269. 
48 Franse reactie op het Amerikaanse beleid in 1973. National Archive, ‘French Reaction to the Year of 
Europe’, 9 juni 1973, inv. Nr. 1973PARIS16034  
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=35760&dt=1573&dl=823  
49 Henry Kissinger, Years op Upheaval, (Londen 1982) p. 151.  
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de administratie van president Nixon zich afzijdig van deze nieuwe ontwikkelingen in 

Europa.50 Europa was geen prioriteit meer voor Amerika zoals het aan het begin van de 

Koude Oorlog was geweest. Nixon hechtte meer belang aan de directe politiek met de Sovjet-

Unie en China. Lundestad suggereert in zijn boek The United States and Western Europe since 

1945 dat het uitblijven van de EPS in de memoires van Nixon laat zien dat Europa niet langer 

eerste prioriteit was van het Amerikaanse buitenlandse beleid.51 Op 22 februari 1969, een 

maand nadat Henry Kissinger als Nationale Veiligheidsadviseur van president Nixon 

benoemd was, liet Kissinger Nixon zijn visie op het Europese beleid van de Verenigde Staten 

weten.52 Ten eerste raadde Kissinger aan het NAVO verbond te bevestigen. Ten tweede zou 

de steun voor Europese eenheid bevestigd moeten worden, hierbij hoorde ook toelating van 

het Verenigd Koninkrijk tot de EEG. Het derde punt was nieuw. Hierin maakte Kissinger 

duidelijk dat Amerika zich niet moest mengen in de Europese debatten over de vorm, 

methode en tijdsbepaling naar Europese eenheid.53 Met andere woorden: de Europese 

integratie moest overgelaten worden aan Europa.  

 

 

2.4. Trans-Atlantische frictie  

 

De herleving in de Europese integratie ging gepaard met toenemende Amerikaans-Europese 

distantiëring. De verhouding tussen de twee continenten was danig gewijzigd in vergelijking 

met de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Door verschillende meningen en 

conflicten tussen de Verenigde Staten en de West-Europese landen was de relatie tussen de 

trans-Atlantische partners onder druk te komen staan. Volgens de leiders van de lidstaten 

van West-Europa volgde de Nixon-administratie vaak een op Amerikaans eigenbelang 

gerichte economische en monetaire politiek. In West-Europa nam de kritiek toe op het 

Amerikaanse oorlogsbeleid in Vietnam. De negatieve stemming verergerde door de 

gebrekkige consultatie van Amerika naar de Europese hoofdsteden over aangelegenheden 

als de detente met de Sovjet-Unie, het SALT-I  verdrag en de toenadering tot China.54 Naast 

de Amerikaanse plannen voor troepenreductie als gevolg van de gewijzigde internationale 

constellatie, werd de Amerikaanse vraag voor burdensharing niet beantwoord door Europa. 

                                                      
50 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1946 (New York 1994), pp.  175-176. 
51 idem. 176. 
52 In 1973 werd Henri Kissinger benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken.  
53 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1946’ (New York 1994) p. 176. 
54 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
Amersfoort 1998, p. 79. 
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 Ook zorgden economische problemen voor verslechterende betrekkingen tussen 

Europa en de Verenigde Staten. Begin jaren zeventig ondervond Amerika last van grote 

financiële problemen. Amerika had verwacht dat een geïntegreerd Europa zou samenwerken 

met Amerika op het gebied van agricultuur en handel. Dit gebeurde echter niet en 

importheffingen in beide continenten leidden tot een trans-Atlantisch handelsconflict. In 

1971 ontstond er naast het al bestaande tekort op de Amerikaanse betalingsbalans, nu ook 

een tekort op de handelsbalans. President Nixon liet hierom de koppeling van de dollar aan 

de goudwaarde los.55 Deze maatregel konden de West-Europese hoofdsteden niet 

waarderen. Deze geopolitieke en economische factoren zorgden voor kleine scheurtjes in de 

verhouding tussen deze bondgenoten ten tijde van de Koude Oorlog.  

 

 

 

Conclusie 

 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog was het Amerikaanse beleid gericht op het bevorderen van 

supranationale, Europese integratie in een trans-Atlantisch kader. De Amerikaanse steun en 

het Europese verlangen naar een politieke autoriteit in West-Europa resulteerde in 1970 tot 

de oprichting van de EPS. Hier waren echter wel twee mislukte pogingen aan voorafgegaan. 

De mislukking van de supranationale EPG van 1954 en het intergouvernementele 

Fouchetplan van 1962 was een les geweest voor de vormgeving van de EPS. De 

doelstellingen van de EPS werden beperkter gehouden dan bij de twee historische 

voorgangers. Zo was het instituut enkel opgericht om meer Europese invloed uit te kunnen 

oefenen in de wereld, en niet om Europa op korte termijn uit te laten groeien tot derde 

macht. Er zou dan ook geen eigen Europese defensietak komen, de defensie van Europa 

bleef in handen van de NAVO.  

 President Nixon en zijn veiligheidsadviseur Henri Kissinger volgden een ander 

Europa-beleid dan hun voorgangers. Volgens Nixon en Kissinger moest de Europese 

integratie overgelaten worden aan Europa. De reden voor deze breuk in het Amerikaanse 

beleid was dat de prioriteit voor Amerika niet meer bij Europa lag, maar bij directe politiek 

met de Sovjet-Unie en China. Dat Europa minder van belang was geworden voor de 

Verenigde Staten resulteerde ook in gebrek aan overleg over aangelegenheden als de detente 

                                                      
55 Geir Lundestad, “Empire” by integration The United States and European Integration 1945-1997 ( Oxford 
1998) p. 98. 



21 
 

met de Sovjet-Unie, het SALT-I  verdrag en de toenadering tot China.  Hierdoor bestond er 

onvrede in West-Europa over het Amerikaanse Europabeleid. De groeiende financiële en 

monetaire tegenstellingen en de Europese onwil voor burdensharing zorgden ervoor dat de 

verhoudingen tussen de trans-Atlantische bondgenoten hun dieptepunt bereikten.  

 Sinds de beginjaren van de Europese integratie werd het Nederlandse Europabeleid 

gekenmerkt door een aantal constanten. Nederland zocht haar veiligheid en defensie primair 

in het Atlantische verband. Daarnaast had Nederland geen behoefte aan een sterke Europese 

politieke unie, en lag de prioriteit van de Europese samenwerking op het gebied van 

economie. Deze constanten werden duidelijk in de aanloop naar de EPS. Ook werd duidelijk 

dat de andere lidstaten deze belangen niet altijd deelden. Zo vonden de andere lidstaten het 

Nederlandse voorstel voor een economische dimensie aan de EPG te riskant en wensten zij 

juist een Europese defensietak. Nederland was echter bang dat een dergelijke Europese 

samenwerking het Atlantisch bondgenootschap zou schaden, terwijl Nederland daar haar 

veiligheidsgarantie had liggen. Ook de Nederlandse houding tegenover het Fouchetplan kan 

verklaard worden vanuit dit perspectief. Nederland blokkeerde het plan van De Gaulle 

omdat het geen belangen zag in een sterke Europese politieke en militaire unie. Bovendien 

zou een dergelijke unie het bondgenootschap met Amerika kunnen schaden.  
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3  

Een Europees engagement in het Midden-Oosten?  

De aanloop naar de Oktoberoorlog 

 

 

Tijdens de eerste vergadering van de EPS op 19 november 1970 werd de kwestie over het 

Midden-Oosten op de politieke agenda gezet. Hoewel de meningsverschillen over dit 

onderwerp aanzienlijk waren, werd het goedgekeurd als onderwerp voor de EPS. Frankrijk, 

die dit agendapunt ter tafel had gebracht, volgde sinds de Juni-oorlog van 1967 een pro-

Arabisch beleid. Frankrijk wilde met dit initiatief de andere EPS-lidstaten dichter bij de 

Franse positie brengen en hiermee de Europese steun voor het Arabische vraagstuk 

versterken. Bovendien zou een pro-Arabisch Europa zich kunnen onderscheiden van 

Amerika dat een pro-Israëlisch beleid volgde.56  

 Nederland stelde zich vanaf het begin gereserveerd op tegenover het denkbeeld van 

een Europese rol in het Midden-Oostenconflict. De Minister van Buitenlandse Zaken Luns 

schrijft in 1971 in een brief aan de Nederlandse Ambassade in Jeruzalem:  

“Deze reserve was ingegeven door de overweging dat het opstellen van “gemeenschappelijke 

standpunten” door de EEG-landen over een conflictsituatie ten aanzien waarvan zij geen locus standi 

bezitten, door de direct bij het conflict betrokken partijen als een onaanvaardbare vorm van inmenging 

zou kunnen worden beschouwd (…).”57  

Door deze gereserveerde opstelling over dit onderwerp van Nederland kon er geen 

gemeenschappelijk politiek beleid van de Zes ten aanzien van het Midden-Oostenconflict 

worden opgesteld. Nederland zag weinig heil in verdere uitwerking van het document over 

een mogelijke vredesregeling aangezien dit “zou prejudiciëren op de voorwaarden daarvan, welke 

in eerste instantie door de partijen zelf bepaald dienen te worden.”58 Bovendien zou een Europese 

rol niet reëel zijn volgens Luns. “Het zou nuttiger zijn als Europa zich zou concentreren op de 

onderwerpen waarop het een reële invloed kon hebben, zoals de humanitaire aspecten van het 

vluchtelingenvraagstuk.”59 Luns verklaarde dat het enig mogelijke uitgangspunt voor een 

                                                      
56 Simon J. Nuttal, European political co-operation, (Oxford 1992) p. 56. 
57 NA, toegang 2.05.192, dossier 191, Rapport inzake Midden-Oosten conflict, 19 mei 1971. 
58 NA, toegang 2.05.192, dossier192, van min. van BZ: Midden-Oosten, 8 november 1971. 
59 NA, toegang 2.05.192, dossier 192, van min. van BZ.: Midden-Oosten, 8 november 1971.   
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vredesregeling bij de Veiligheidsraad lag.60 De belangrijkste reden voor de Nederlandse 

terughoudendheid was echter, evenals bij de plannen voor de EDG en Fouchet, de 

Nederlandse angst de trans-Atlantische verhouding te schaden. Want de realiteit was voor 

Nederland dat Europa zichzelf niet kon verdedigen.61 

Ondanks dit Nederlandse streven naar een minder grote Europese rol naar het 

conflict in het Midden-Oosten werd er naar aanleiding van de eerste vergadering van de EPS 

in München 1970, door het Comité Politique een rapport opgesteld waarin gemeenschappelijk 

geformuleerde conclusies stonden ten opzichte van het conflict in het Midden-Oosten.62   

 Om een helder beeld te krijgen van de politieke context van de situatie in het Midden-

Oosten waar de EPS zich mee bezighield, moet begonnen worden met het uiteenzetten van 

de Juni-oorlog in 1967 en de internationale nasleep ervan.  

 

3.1. De Juni-oorlog in 1967  

 

De Juni-oorlog was het derde conflict tussen Israël en Arabische landen. Zowel het eerste 

conflict in 1948 als het tweede conflict in 1956 waren in het voordeel van Israël geweest.  

Vanaf de oorlog in 1948, die als reactie op het uitroepen van de staat Israël kwam, voegde 

Israël nieuw grondgebied toe dat oorspronkelijk niet in de VN-resolutie aan de staat was 

toegewezen.63 Naast het veroveren van land van de Arabische landen, onttrok Israël een 

dusdanige hoeveelheid water uit het meer van Galilea, waardoor de bestaanssituatie 

onhoudbaar werd voor de Arabische buurlanden die ook afhankelijk van dit water waren. 

De frictie die hierdoor ontstond tussen Israël en Syrië, Egypte en Jordanië, had een reactie 

van militair geweld langs de Israëlisch-Syrische grens tot gevolg.64 Nadat Syrië had 

vernomen dat Israël voornemens had een aanval op Syrië te lanceren, riepen zij hulp op van 

de Sovjet-Unie en Egypte. President Nasser van Egypte reageerde hierop door een grote 

troepenmacht openlijk in de Sinai te verenigen. Israël voelde zich door deze actie bedreigd, 

de climax van provocatie werd echter bereikt doordat Nasser op 22 mei 1967 de Straat van 

Tiran afsloot voor Israël. De belemmering van de vrije doorvaart door de Straat van Tiran 

                                                      
60 NA, toegang 2.05.192, dossier 193, van min. van BZ. Voor Jeruzalem, mijn bezoek aan Egypte, 17 
februari 1972.  
61 ABZ, Code 913.10, Map 14243, Chronologisch overzicht Europese Politieke Samenwerking 17/18 
augustus 1971. 
62 NA, toegang 2.05.192, dossier 191, Rapport inzake Midden-Oosten conflict, 19 mei 1971  
63 R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, 
(Groningen 1982) p. 83. 
64 Idem.   
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werd door de Israëlische legerleiding gezien als een casus belli. Op 5 juni 1967 brak oorlog uit. 

Binnen zes dagen verdreef het Israëlische leger de legers van Egypte, Jordanië en Syrië uit de 

Sinai, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem en de Golan 

hoogvlakte.65 

De vredesregelingen na deze oorlog moesten zorgen voor een beëindiging van de 

Israëlische gebiedsuitbreiding, deze moesten voor zowel de Verenigde Staten en Israël 

enerzijds, als voor de Sovjet-Unie en de Arabische landen anderzijds aanvaarbaar zijn. Op 22 

november 1967 nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uiteindelijk resolutie 242 

aan die een aantal beginselen bevatte voor een algehele vredesregeling in het Midden-

Oosten.66 Hoewel de eigenlijke oorlog maar zes dagen geduurd had, bleven ondanks de 

pogingen van de Zweedse diplomaat Gunnar Jarring om de gesprekken tussen beide landen 

weer op gang te brengen, de gewelddadigheden tussen Egypte en Israël voortduren. 67 

Resolutie 242 bleek echter niet voor een vredesregeling te kunnen zorgen. Dit kwam 

ten eerste doordat de resolutie dubbelzinnig was gezien het voor meer dan één uitleg 

vatbaar bleek te zijn. Volgens de Engelse versie moest Israël zich terug trekken uit ‘gebieden 

die het recente conflict had bezet’. Volgens de Franse versie moest Israël zich terugtrekken 

uit de bezette gebieden.68 Nederland interpreteerde de resolutie als enige binnen de EEG op 

basis van de Engelse vertaling: “withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the 

recent conflict”.69 Nederland vertaalde dit naar ‘bezette’ in plaats van ‘de bezette’ gebieden. 

Israël moest op basis van deze vertaling vrijwel alle in juni 1967 bezette gebieden teruggeven 

aan de originele Arabische eigenaars, en hierbij bleef ruimte voor grenscorrecties.70  

 Het tweede struikelblok van de resolutie werd veroorzaakt doordat Israël zich 

weigerde terug te trekken uit de bezette gebieden als de staat geen Arabische erkenning 

verkreeg.71 De Arabische landen weigerden echter de staat Israël te erkennen en wilden dan 

ook geen Palestijnse ‘vluchtelingen’ opnemen. Dit tot ergernis van de toenmalige 

Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Luns, die het Palestijnse vraagstuk als een 

vluchtelingenvraagstuk zag, en niet achter een Joods-Palestijnse staat binnen het gebied van 

                                                      
65 R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, 
(Groningen 1982) pp 83 
66 Idem. P. 113 
67 NA, toegang 2.05.192, dossier 191, Rapport inzake Midden-Oosten conflict, 19 mei 1971.  
68 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
Amersfoort 1998, p. 15.   
69 ABZ, Code 913.10, Map 14350, Resolution 242, 30 mei 1973. 
70 ibidem.  
71 R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, 
(Groningen 1982) p. 120. 
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het voormalige Palestina stond.72 De Nederlandse regering stelde dat er een rechtvaardige 

oplossing voor het vraagstuk van de vluchtelingen gevonden moest worden.73 Daarentegen 

stemde Nederland in de Algemene Vergadering van de VN tegen resoluties die 

zelfbeschikkingsrecht voor het Palestijnse volk verdedigden.74 

 Nederland vormde met haar traditionele pro-Israël standpunt een uitzondering 

binnen de EEG. West-Duitsland had uit schuldgevoel voor de behandeling van Joden door 

Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog een neutraal standpunt aangenomen. De Duitse regering 

was echter verdeeld door een aantal politici dat voor rapprochement met de Arabische landen 

koos. De Belgische regering koos geen kant en wilde een hoofdrol voor de VN bij de 

beslechting van het conflict zien. De regering van Italië was sterk verdeeld en kon geen 

standpunt naar buiten brengen.75 In veel West-Europese landen heerste sinds de Juni-oorlog 

niet langer het idee van Israël als een klein kwetsbaar land waar Joden die de Holocaust 

hadden overleefd woonden, omringd door vijandige Arabische landen, maar als een 

regionale supermacht die belangrijke Arabische landen bezette. De Gaulle bestempelde de 

Joden als dominerend in de regio en koos partij voor de Arabische landen. Ondanks deze 

verdeeldheid  hadden alle landen van de EEG, met uitzondering van Frankrijk, zich achter 

het Midden-Oostenbeleid van de Verenigde Staten opgesteld.76  

 

 

 

3.2. Europese toenemende belangen in het Midden-Oosten 

 

Sinds de Juni-oorlog had Frankrijk een pro-Arabische houding aangenomen. Door middel 

van een Europese gemeenschappelijke consistente politiek trachtte hij de steun voor de 

Arabische kant in het conflict te versterken. De steun voor de Arabische landen werd 

veroorzaakt door belangenpolitiek van de Franse regering. Want hoewel er binnen de Franse 

bevolking grotendeels pro-Israëlische gevoelens aanwezig waren, speelde Parijs de 

Arabische kaart.77 Hierbij speelden geschiedenis, geografie, strategie, cultuur, maar vooral 

                                                      
72 R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, 
(Groningen 1982) p. 107. 
73 R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, 
(Groningen 1982) p. 135. 
74 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p.16. 
75 Simon J. Nuttal, European political co-operation,( Oxford 1992) pp 67 
76 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945, (New York 2003) p. 162. 
77 ABZ, Code 913.10, Map 14350, memorandum Midden-Oosten overleg der zes, 6 januari 1972.  
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economie een rol. Na het verlies van de kolonies, waarbij vooral het loslaten van Algerije 

moeilijk bleek te zijn, was het Franse prestige geschaad. Generaal De Gaulle zag in de EPS 

een kans om het prestige van Frankrijk na de dekolonisatie van Algerije te herstellen in het 

Midden-Oosten. Bovendien begreep Frankrijk de Arabische wereld beter volgens De 

Gaulle.78  Ook het Verenigd Koninkrijk, dat in 1973 samen met Ierland en Denemarken was 

toegetreden tot de EEG, dacht door middel van de EPS weer invloed in het Midden-Oosten 

te kunnen uitvoeren.79  Een andere reden voor Frankrijk was dat door een Europees Midden-

Oostenbeleid met een pro-Arabische insteek Europa zich zou kunnen onderscheiden van het 

Amerikaanse beleid dat een pro-Israëlische houding had.80 In het kader van deze ‘pro-

Arabische nieuwe strategie’ zouden ook de banden met Nasser van Egypte verbeteren.81 De 

belangrijkste reden voor Frankrijk voor dit agendapunt, maar ook voor de andere Europese 

lidstaten was economisch van aard: olie. De groeiende Europese afhankelijkheid van 

Arabische olie speelde een rol in de opkomende sympathie naar de Arabische landen en het 

verlangen naar Europese invloed in het Midden-Oosten.82 Om de olietoevoer te garanderen, 

dienden de banden met de Arabische landen te worden verbeterd. Vooral Frankrijk wist 

akkoorden met de Arabische landen te sluiten om de toevoer van grondstoffen, die nodig 

waren voor het opwekken van nucleaire energie, te verzekeren.83 De Europese landen waren 

het er over eens dat een stabiele situatie in het Midden-Oosten van belang was. De korte stop 

op de olietoevoer in de Juni-oorlog had duidelijk gemaakt dat instabiliteit in deze 

economisch, maar ook geografisch belangrijke regio funest was voor de oliebelangen van 

Europa. 84  

 De afhankelijkheid van Arabische olie was ook voor Nederland van belang om goede 

Europese betrekkingen met het Midden-Oosten te willen zien. De stijgende vraag naar olie in 

West-Europa maakte de Rotterdamse haven een belangrijke doorvoerhaven van 

geraffineerde Arabische olie. Via Rotterdam bereikte de olie Nederland en haar omringende 

landen. In 1972 werd 130 miljoen ton ruwe olie in Rotterdam aangevoerd, hiervan werd 48 

procent doorgevoerd naar buurlanden.85 Toch speelde niet de olie de hoofdrol in het 

Nederlandse instemmen bij het Midden-Oosten als agendapunt voor de EPS. Nederland 

                                                      
78 D. Allen, A. Pijpers, European Foreign Policy-making and the Arab-Israëli Conflict, (Den Haag 1984) p. 3. 
79 Idem. P. 51. 
80 Simon J. Nuttal, European political co-operation,( Oxford 1992) p. 56. 
81 D. Allen, A. Pijpers, European Foreign Policy-making and the Arab-Israeli Conflict, (Den Haag 1984) p. 3. 
82 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945, (New York 2003) p. 162. 
83 D. Allen, A. Pijpers, European Foreign Policy-making and the Arab-Israeli Conflict, (Den Haag 1984) p. 3. 
84 M.S. Daoudi, M.S. Dajani, The 1967 Oil Embargo Revisited, JSTOR 1984 
http://www.jstor.org/pss/2536897  
85 ABZ, Code 9, map 14350, EPS Midden-Oosten, 29 oktober 1973.   
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mocht dan wel baat hebben bij de Arabische olie, de pro-Arabische inslag van het 

gemeenschappelijke Europese standpunt ging fundamenteel tegen het nationale standpunt 

van Nederland in, dat traditioneel beïnvloed was door een sterk verbondenheidgevoel met 

Israël.86 De reden voor Nederland om in te stemmen met dit agendapunt was echter niet 

economisch, maar geopolitiek van aard. Vanaf het begin van de Europese integratie hechtte 

Nederland een groot belang aan de Britse toetreding. Nu deze Britse toetreding, in het kader 

van de in 1969 beëindigde regeerperiode van De Gaulle, er eindelijk aan zat te komen, wilde 

Nederland Frankrijk niet voor het hoofd stoten door het tegenwerken van dit door Frankrijk 

gewenste agendapunt. Om Frankrijk tegemoet te komen en zo de toetreding niet in gevaar te 

brengen stemde minister van Buitenlandse Zaken Luns in met de agendering van de 

Midden-Oostenkwestie.87  

 

   

3.3. Nederland en het Schumann-rapport  

 

Hoewel de nationale standpunten na de Juni-oorlog minder ver van elkaar lagen dan voor 

de Juni-oorlog in verband met het veranderende beeld in Europa van Israël, viel het niet mee 

voor het comité politique een rapport op te stellen met daarin een gemeenschappelijk 

Europees standpunt ten opzichte van het Arabische-Israëlische conflict.88 Toch kon het 

document, dat bekend werd als het Schumann-document naar de Franse minister van 

Buitenlandse Zaken, op 13 mei 1971 goedgekeurd worden door de Ministers van 

Buitenlandse Zaken van de zes landen van de EEG.89 Door de verschillen in nationale 

standpunten kon er echter geen gemeenschappelijk politiek beleid van de zes landen ten 

aanzien van het Midden-Oosten conflict worden geformuleerd. Minister Luns beschreef in 

zijn brief aan de Nederlandse Ambassade te Jeruzalem zelfs dat er niet van een 

gemeenschappelijke politiek gesproken kon worden door ‘het Nederlandse streven het gewicht 

der gemeenschappelijk geformuleerde conclusies te relativeren’.90 Ook beschreef hij dat het 

                                                      
86 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 41. 
87 ABZ, Code 913.10, Map 14350, van chef DAM aan DGPZ, Midden-Oosten overleg der zes, 6 januari 
1972. Maar ook: 
NA, toegang 2.05.192, dossier 193, van Schmelzer aan Jeruzalem, gesprek met Ambassadeur van 
Israël, 21 februari 1972. 
88 Simon J. Nuttal, European political co-operation,( Oxford 1992) p. 67. 
89 NA, toegang 2.05.192, dossier 191, Rapport inzake Midden-Oosten conflict, 19 mei 1971.   
90 Ibidem.  
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vanwege Nederland was dat het Schumannrapport niet aan de pers getoond werd. Dit om 

het document geen extra gewicht te geven.91  

 Toch werd het document enkele dagen later gepubliceerd door een lek in de Duitse 

pers.92 Gezien er een duidelijke Franse invloed te bekennen was in het rapport, bracht dit in 

zowel in Duitsland als Nederland discussie teweeg over overheveling naar het Franse 

standpunt. Na deze ophef eiste Nederland dat het onderwerp van het ‘Midden-Oosten’ 

alleen nog maar in het kader van het Palestijnse vluchtelingenprobleem of Sovjetpenetratie 

aan de orde mocht komen. Nederland ergerde zich namelijk aan de gedachte van de andere 

acht lidstaten dat het conflict in het Midden-Oosten niet in het kader van de Koude Oorlog 

bekeken moest worden.93 Deze mening deelde Nederland met de Verenigde Staten.94 

 Frankrijk ergerde zich aan de houding van verzet van Nederland. Door Frans 

toedoen werd Nederland tegenover de Arabische landen dan ook voorgesteld als het land 

dat aansprakelijk was voor de minimale resultaten van het gemeenschappelijke overleg. 

Israël was echter ook niet tevreden over het beleid van Nederland en verweet Nederland 

steeds voor Franse druk te zwichten en de pro-Arabische koers te spelen.95 

  

 

3.4. Het ‘Jaar van Europa’ 

 

Hoewel de olie-import van West-Europa en de Verenigde Staten in de jaren vijftig en begin 

jaren zestig nog ongeveer gelijk was, was er vanaf 1967 duidelijk verschil in percentuele 

afhankelijkheid van de olie. In 1960 importeerde West-Europa nog 32.5 procent van de olie 

uit het Midden-Oosten, in 1970 was dit al 59.6 procent.96 De Amerikaanse afhankelijkheid 

van de Arabische olie steeg pas na 1973, Amerika importeerde toen 35 procent van de olie. 

Hiertegenover staat het West-Europese verbruik van 70 procent.97 Deze cijfers laten zien dat 

de Europese afhankelijkheid van de Arabische olieleveranties aanzienlijk groter werd na 

                                                      
91 NA, toegang 2.05.192, dossier 191,  Rapport inzake Midden-Oosten conflict, 19 mei 1971. 
92 Simon J. Nuttal, European political co-operation,( Oxford 1992) p. 68. 
93 ABZ, Code 913.10, Map 14350, Palestijnse vluchtelingenprobleem, 2 juni 1971. 
94 The National Archives, from AmEmbassy The Hague to Secstate WashDC, Discussion with prime 
minister Den Uyl, 16 november 1973 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=92669&dt=1573&dl=823 
95 ABZ, Code 913.10, Map 14350, Midden-Oosten overleg der zes, 6 januari 1972.  
96 Hoewel er wel wordt vermeld dat de Europese en Amerikaanse olie-import vanaf 1967 niet meer 
gelijk loopt, worden er geen procenten weergegeven van het Amerikaanse verbruik in voorgaande 
jaren. Alfred Grosser, The Western Alliance European-American Relations since 1945, (New York 1980) p. 
276.  
97 Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945, (New York 2003) p. 162.  
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1967 ten opzichte van de Verenigde Staten. Het olie-embargo dat de Arabische 

olieleveranties in de Juni-oorlog gaven, maakte duidelijk dat olie als politiek wapen ingezet 

kon worden.98 Dit verheldert de pro-Arabische keuze van de EPS. Een olieboycot zou 

immers veel harder inslaan bij de Europese landen dan bij de Verenigde Staten.  

De belangen van de twee continenten liepen niet alleen op dit gebied van 

energievoorziening steeds meer uiteen. Ook waren er duidelijke verschillen te zien in de 

handelsbelangen van de continenten. Daarnaast had de containment van het communisme 

een lagere prioriteit gekregen voor de Europese mogendheden. Zo hielpen de Europese 

landen de Verenigde Staten niet bij de oorlog in Vietnam.99 Daarbij bleek uit de Ostpolitik van 

de West-Duitse bondskanselier Willy Brandt dat Europese leiders zonder Amerikaanse 

toelating een afwijkende buitenlandse politiek konden voeren.100  Ook werden, zoals reeds 

vermeld, de Europeanen na de Arabische-Israëlische Juni-oorlog kritischer naar Israël. 

Hierdoor kregen de meer pro-Arabische opvattingen meer grip in Europa en gaf dit een 

contrast met het pro-Israëlische Amerika. 

De EPS vormde bij dit contrast tussen de twee continenten steeds meer een punt van 

frictie. Hoewel er weinig vernomen over deze vorm van integratie vanuit Washington, hield 

Kissinger bij een bezoek van Minister van der Stoel een agressief betoog over het Europese 

wanbegrip.101 In dit archiefstuk blijft het onduidelijk waar dit Europese wanbegrip over gaat. 

Het is goed mogelijk dat dit over de Europese verantwoordelijkheid van het burdensharing 

gaat. Hoewel dit een speculatie blijft, is wel duidelijk dat het er niet naar uitzag dat Europa 

actief mee ging betalen aan haar eigen defensie. In een vergadering over de economische 

relatie tussen de EG en de VS werd Nixon geadviseerd de druk op de EG te verhogen: 

 

“We should confront the Europeans. (…) We must recognize that there is a security aspect to our 

relationship. On security and military, the Europeans have the best of both worlds. Trade issues will 

have to be related to larger issues including our military relationship. They need to be played at the 

Presidential level. If they fear we will abandon our military support, it will affect the way they deal on 

trade matters.”102   

                                                      
98 M.S. Daoudi, M.S. Dajani, The 1967 Oil Embargo Revisited, JSTOR 1984 
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99 George C. Herring, America’s Longest War’, (New York, 2001) p. 14.  
100 Alfred Grosser,The Western Alliance European-American Relations since 1945, (New York 1980), p. 151.  
101 ABZ, Code 913.10, Map 14262, M via S, Europese politieke samenwerking en de NAVO, 17 april 
1972./ ABZ, Code 913.10, Map 14243, Chronologisch overzicht Europese Politieke Samenwerking, 20 
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De Nixon-regering realiseerde zich echter dat de druk die uitgeoefend diende te worden op 

Europa niet te hoog moest zijn gezien dan “the umbilical cord between the US and Europe (…) 

will be nibbled away by the Soviets.”103 

In een poging de Atlantische eenheid weer nieuw leven in te blazen riep Kissinger in 

april 1973 het jaar van Europa uit. In zijn toespraak beloofde Kissinger dat er zich geen 

troepen uit Europa zouden terugtrekken. In ruil hiervoor verwachte Amerika dat Europa 

zou meehelpen aan gemeenschappelijke defensie. Daarnaast benadrukte Kissinger dat de 

Verenigde Staten ‘global responsibilities’ had en Europa slechts ‘regional ones’.104 De EG vatte 

dit op als een belediging en reageerde hierop door de politieke gelijkheid van de EG en de 

VS te benadrukken, en vervolgens de link tussen veiligheids- en economische problemen te 

ontkennen.105 Nixon ging hier op in door te stellen dat: 

 

“Europe cannot have it both ways: they cannot have the United States participation and cooperation 

on the security front and then proceed to have confrontation and even hostility on the economic and 

political front.”106 

 

 Met andere woorden: in ruil voor de veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten moest 

Europa meer open staan voor handel met de VS en een minder vijandige politiek beleid 

bedrijven, anders zou de VS minder doen om de veiligheid van Europa te garanderen.  

 Hiermee was de poging van Kissinger om de betrekkingen tussen de Verenigde 

Staten en Europa te verbeteren mislukt. Het Jaar van Europa had het tegenovergestelde 

bereikt. De trans-Atlantische relatie bevond zich in een dal. Nederland onderhield echter nog 

goede betrekkingen met de Verenigde Staten. Uit archiefmateriaal van 1971, maar ook uit 

1972 en 1973, staat nergens enige vorm van frictie tussen de twee landen vermeld.107 Uit een 

brief van minister van Buitenlandse Zaken Schmelzer aan president Nixon blijkt dat 

Nederland vol achter het beleid van de Verenigde Staten stond.108 
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Conclusie 

 

Naast het initiatief van Frankrijk voor Europese samenwerking in de vorm van de EPS, 

bracht Frankrijk in 1970 ook het eerste agendapunt van de EPS ter tafel: het conflict in het 

Midden-Oosten. De Gaulle, die tijdens de Juni-oorlog een pro-Arabisch standpunt had laten 

zien, wilde de Europese steun voor de Arabische kant in het conflict versterken. Op deze 

manier kon Europese onafhankelijkheid van de Amerikaanse politiek laten zien worden.  

Ondanks de duidelijke redenen voor Frankrijk om de Midden-Oostenkwestie op de 

politieke agenda van de EPS te verlangen, was het agendapunt opmerkelijk gezien de grote 

verdeeldheid van de lidstaten over de kwestie. Hoewel de Juni-oorlog van 1967 tussen Israël 

en zijn Arabische buurlanden het bestaande beeld van Israël als klein en kwetsbaar land 

tussen vijandige Arabische buurlanden had veranderd, lagen de nationale standpunten nog 

steeds ver uiteen. Met name de Nederlandse regering had moeite met de meer pro-Arabische 

insteek van het te vormen gemeenschappelijke beleid naar Frans idee. Om de toetreding van 

het Verenigd Koninkrijk niet in gevaar te brengen, stemde Nederland toch in met het Franse 

initiatief.  

Gezien de toenemende afhankelijkheid van Arabische olie in 1967, waren invloed in 

het Midden-Oosten en de betrekkingen met de Arabische landen van belang voor West-

Europa. Bovendien werd er in Europa gehoopt op meer stabiliteit in de regio om zo zekerder 

te zijn van de olietoevoer. Een andere reden voor betrokkenheid van de EPS was de 

historische band met het Midden-Oosten van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De EPS 

leek het geschikte instrument om weer invloed in het gebied te verkrijgen.  

 De Nederlandse afkeer tegen het pro-Arabische beleid vond zijn uitwerking in het 

tegenwerken van een gemeenschappelijk Europese politiek ten aanzien van het Midden-

Oosten. Nederland hield als enige lidstaat van de EPS de Engelse vertaling aan van de tekst 

over de Israëlische terugtrekking uit (de) bezette gebieden. De kwestie over het Israëlische 

terugtrekken van het grondgebied dat van oorsprong aan de Arabische buurlanden 

behoorde, was uiteengezet in resolutie 242. Deze resolutie moest na de Juni-oorlog de 

bestaande frictie tussen Israël en de Arabische landen beëindigen.  

. 
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4 

‘ons hart is met het volk van Israël’.109   

Nederland en de EPS in de Oktoberoorlog 

 

De situatie in het Midden-Oosten verergerde doordat Israël eiste dat de Arabische erkenning 

van de staat Israël vooraf diende te gaan aan de Israëlische terugtrekking uit een gedeelte 

van de bezette gebieden.110 Door de tegenstrijdigheden binnen de EG bleef een politieke 

oplossing voor het Midden-Oostenconflict uit en laaiden de vijandelijkheden tussen Israël en 

Egypte steeds weer op. Bovendien speelde de tegenstelling tussen de Verenigde Staten en de 

Sovjet-Unie een belangrijke rol. Zo gaf Amerika materiële steun aan Israël, en de Sovjet-Unie 

voorzag de Arabische landen, met name Egypte, van aanzienlijke militaire en financiële 

steun. 111 

 Bij een door Egypte aangevraagd debat op 5 juni 1973, gaf zowel Israël als Egypte aan 

dat het debat beschouwd werd als de laatste kans voor de VN om tot een regeling van het 

geschil te komen.112 Het bleek echter onmogelijk het eens te worden over een vredesregeling. 

De opvolger van de Egyptische President Nasser, President Sadat, zag de diplomatieke 

pogingen om de aan het Suez-kanaal grenzende Sinai-woestijn terug te krijgen mislukken 

waardoor oorlog volgens hem onvermijdelijk werd. 113 Bovendien was de huidige politieke 

positie van geen oorlog en geen vrede, waar internationaal geen overeenstemming over 

gevonden werd, onhoudbaar. Sadat wilde de status-quo doorbreken en alleen een nieuwe 

oorlog zou hiertoe leiden.114 Uiteindelijk resulteerde dit op 6 oktober 1973 in een Egyptisch-

Syrische aanval op Israël.  

Hoewel er al berichten hadden gecirculeerd over een mogelijke aanval van Egypte en 

Syrië, kwam de aanval als een verrassing. Dit kwam ten eerste omdat 6 oktober voor de 

                                                      
109  Uitspraak van W. Aantjes: R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-
Israëlisch conflict 1947-1977, (Groningen 1982) p. 136.  
110 R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, 
(Groningen 1982) p. 120. 
111 NA, toegang 2.05.192, dossier 191, van M. Luns aan S, bezoek Sovjet Ambassadeur, 21/1971.   
112 ABZ, Code 913.10, Map 14350, Memorandum ministeriele zitting Europese Politieke Samenwerking 
op 5 juni te Luxemburg, 30 mei 1973  
113 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 15.  
114 R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, 
(Groningen 1982) p. 131.  
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Israëliërs op een joodse Feestdag kwam: Yom Kippoer. Daarbij was er onduidelijkheid 

geweest bij de Israëlische militaire inlichtingendienst AMAN (Agaf ha-Modi’in). Ondanks de 

berichten die al in de zomer hadden gecirculeerd over een Egyptisch-Syrische aanval, was 

AMAN overtuigd dat de twee Arabische landen geen aanval zouden wagen. De dienst 

verwachtte dat Egypte en Syrië Israël te sterk zouden vinden en bang waren voor een 

nederlaag net als in de zesdaagse oorlog van 1967. Enkele dagen voor de oorlog sloeg toch 

de twijfel toe bij AMAN over een een Egyptisch-Syrische aanval.115 De mogelijkheid van een 

pre-emptive strike werd overwogen, maar de voorbereidingstijd was te kort. Bovendien zou 

Israël in de internationale publieke opinie dan als aanvaller worden gezien. Om moreel en 

politiek profijt te willen trekken werden er alleen defensieve maatregelen getroffen.116  

   De Arabische opmars verliep voorspoedig. Binnen korte tijd wisten de 

Syrische strijdkrachten de Golan-Hoogvlakte in handen te krijgen. Tegelijkertijd stak het 

Egyptische leger het Suezkanaal over en brak door de Israëlische verdedigingslinie heen. Op 

9 oktober zette de Sovjet-Unie een wapenluchtbrug in om Egypte en Syrië te voorzien van 

munitie en brandstof en al snel slaagden de strijdkrachten er in de oostelijke oever van het 

Suezkanaal te bezetten. Na vier dagen ging Israël echter tot een tegenaanval over. Deze werd 

mogelijk gemaakt door de luchtbrug die de Verenigde Staten had ingezet. De Golan-

hoogvlakte en het Suezkanaal werden teruggewonnen en Israël trok verder Egypte in.117 

Uiteindelijk nam de Veiligheidsraad op 22 oktober een resolutie aan die opriep tot een 

staakt-het-vuren. Beide strijdende partijen negeerden dit voorstel echter en de gevechten 

gingen door. Toen Amerikaanse inlichtingendiensten op 25 oktober suggereerden dat de 

Sovjet-Unie plannen aan het maken was voor interventie om Egypte te beschermen bracht 

Kissinger de Amerikaanse strijdkrachten in een hogere staat van paraatheid (DEFCON 

III).118Hierbij werd bovendien een nuclear alert afgekondigd.119 Wegens het slaan van vals 

alarm trok Amerika DEFCON III op 26 oktober al weer in. De gemoederen kalmeerden 

                                                      
115 Ephraim Kahana, ‘ Early warning versus concept: the case of the Yom Kippur War 1973’, Intelligence 
and National Security, 17:2, pp. 81-104 . 
116 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 13.   
117 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) pp. 16.    
118 David T. Buckwalter, The 1973 Arab-Israel War, Air University, 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/navy/pmi/1973.pdf  
119 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 14.   
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hierna snel en op 27 oktober vond de eerste ontmoeting tussen Israëlische en Egyptische 

officieren plaats.120 

 

Dit geëscaleerde conflict had niet alleen betekenis gehad in het Midden-Oosten. De oorlog 

had ook zijn uitwerking gehad in de gehele internationale constellatie. Zo waren de interne 

verhoudingen binnen West-Europa veranderd, maar ook de externe verhoudingen in 

verband met het Trans-Atlantisch bondgenootschap. De al bestaande ergernissen die de 

bondgenoten naar elkaar hadden, waren verergerd door het optreden van beide werelddelen 

in de oorlog. Nederland had een bijzondere rol binnen zowel het Europese als het 

Amerikaanse optreden in de oorlog.  

Na deze rol beschreven te hebben, zal ook het aandeel van de EPS in de oorlog en de 

Trans-Atlantische frictie verder uiteen gezet worden. 

  

 

4.1. Militaire steun 

 

Hoewel er in Den Haag in eerste instantie gedacht werd dat Israël de oorlog snel gewonnen 

zou hebben, veranderde dit optimisme van Nederland al snel. Halverwege de oorlog werd 

er niet meer op een spoedig einde van de strijd gerekend.121 Dit kwam onder andere door de 

vraag van de Israëlische ambassadeur in Nederland, CH. Bar On, naar Nederlandse militaire 

hulp. Volgens hem bevond Israël zich aan de rand van de afgrond en had het grote behoefte 

aan munitie en reserveonderdelen. Nederland was het enige land in Europa, op West-

Duitsland na, dat nog geen verbod op de uitvoer van wapens naar strijdende partijen had 

uitgevaardigd en Nederland was de laatste hoop, aldus de ambassadeur.122 De minister van 

Defensie Henk Vredeling heeft een centrale rol gespeeld in de periode hierna. Vanwege 

emotionele en persoonlijk overwegingen liet de minister weten wapens te willen leveren aan 

Israël. Dit gebeurde in het geheim. 

 Ook van Amerikaanse zijde werd druk uitgevoerd op de Nederlandse 

wapenleverantie. Een medewerker van de CIA in Nederland benaderde op verzoek van 

Kissinger het Nederlandse kabinet om zoveel mogelijk wapens en militaire onderdelen aan 

Israël te leveren. De Amerikaanse ambassade was echter niet op de hoogte gebracht van de 

                                                      
120 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 15.    
121 ABZ, Code 913.10, Map 14350, overleg EEG-chefs de poste Beiroet 12 oktober 1973.  
122 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 23.    
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aanvraag van Amerika en de operatie werd ook voor de Nederlandse pers in het geheim 

uitgevoerd.123 De uitwerking van de Amerikaanse aanvraag werd praktijk doordat 

Israëlische vrachtvliegtuigen in Nederland volgeladen werden met Amerikaans militair 

materieel. Enkele dagen later werd er ook besloten om zelf Israël te voorzien van militair 

materiaal. Deze wapentransporten vonden ’s nachts plaats om de actie geheim te kunnen 

houden. In de nacht van 12 oktober werden er 11.000 tankgranaten, tankonderdelen, 0.40-

kanonnent, 22 mm-munitie voor luchtdoelgeschut, pondsbommen en mijnen ingeladen in 

Boeings-707 van de Israëlische luchtmacht en van de Israëlische luchtvaartmaatschappij EL 

Al. Om identificatie te bemoeilijken waren de toestellen grijs gespoten. Aangezien Israël over 

een klein aantal Boeings 707 beschikte, werd al snel van Arabische kant de KLM van 

betrokkenheid bij de leveringen beschuldigd.124 Op 14 oktober verliet het laatste met wapens 

beladen vliegtuig de Nederlandse grond op weg naar een land in oorlog.  

 De zaak zou niet alleen geheim moeten blijven voor de media, ook Den Uyl en Van 

der Stoel zouden volgens Vredeling van niets geweten hebben. Vredeling zou samen met 

staatssecretaris Stemerdink het besluit tot militaire steun aan Israël op persoonlijke titel 

genomen hebben, anders was het allemaal te lang gaan duren vanwege het te verwachten 

verzet van Van der Stoel.125 De historici Duco Hellema, Cees Wiebes en Toby Witte 

concluderen in hun boek Doelwit Rotterdam: Nederland en de oliecrisis echter dat den Uyl en 

Van der Stoel wel degelijk op de hoogte waren van de leveringen.126 Den Uyl zou ingelicht 

zijn over de zaak door de IDB en zowel den Uyl als Van der Stoel zou voortdurend contact 

hebben gehad met Israëlisch ambassadeur Bar On over de kwestie.127  

 Of Den Uyl en Van der Stoel nu op de hoogte waren van de leveranties of niet, het is 

duidelijk dat dit een ‘beleid’ is geweest van enkele individuen. Vredeling en Stemerdink 

hebben op eigen houtje de keuze gemaakt tot het leveren van oorlogsmaterieel en hebben 

zich daarbij laten leiden door hun sympathie voor Israël. De vraag is of hetzelfde was 

gebeurd als het parlement geraadpleegd was.  

 

 

                                                      
123 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) pp. 23-24.     
124 Idem. Pp. 30-31.  
125 Idem. p.29. 
126 Idem. Pp. 32-34.     
127 Idem. Pp. 32-34.     
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4.2. Sympathie met Israël 

 

‘Ik herhaal wat ik hier in 1967 heb gezegd: ons hart is met het volk van Israël’.128  

Dit was de reactie op de Oktoberoorlog van de fractieleider van de Anti-Revolutionaire 

Partij: W. Aantjes. Deze uitspraak weerspiegelt het standpunt dat Nederland, met het in 1973 

aangetreden kabinet Den Uyl, aannam over de oorlog: de schuld lag bij Egypte en Syrië. 

Nederland liet zich bij de beoordeling van het conflict in het Midden-Oosten leiden, net zoals 

het in het verleden had gedaan, door een sterke verbondenheid met Israël. Hierbij speelde de 

politieke samenstelling van het kabinet-Den Uyl een belangrijke rol. Zo waren de meeste 

bewindslieden PVDA-leden, die een grote mate van verbondenheid voelde met Israël en de 

daar in die dagen regerende Israëlische Arbeiderspartij.129 De speciale band tussen 

Nederland en Israël was in de jaren vijftig en zestig ontstaan en Nederland nam vanaf toen 

ook een pro-Israël houding aan. Zo leverde Nederland tijdens de oorlogen van 1956 en 1967 

militair materieel aan Israël en probeerde de regering eind jaren zestig Israël diplomatieke 

steun te bieden over de kwestie van de door Israël bezette gebieden.130  

 Bij de vraag of Israël de bezette gebieden, of bezette gebieden moest teruggeven aan 

de Arabische buurlanden, herhaalde het kabinet het standpunt dat voorgaande Nederlandse 

regeringen over het vraagstuk van de bezette gebieden hadden ingenomen: Israël moest 

terugtrekken uit de vanaf 1967-bezette gebieden. De mogelijkheid van strategische 

‘grenscorrecties’ moest daarbij open blijven, want Israël had recht op veilige grenzen. Verder 

pleitte de regering voor een zo spoedig mogelijk staakt-het-vuren, waarbij zowel aan de 

Israëlische kwestie als aan de Palestijnse kwestie recht gedaan moest worden, maar 

gebaseerd op herstel van het status quo, en niet op resolutie 242.131 Met andere woorden: 

Nederland was voor een rechtmatige afhandeling van de kwestie van de Palestijnen, maar 

wilde terug naar de situatie van vóór het uitbreken van de oorlog waarbij Israël de macht 

had op veroverde gebieden die oorspronkelijk aan de Palestijnen toebehoorden (de 

Gazastrook en de westelijke Jordaanoever). De status quo is hierom niet een rechtmatige optie 

voor de Palestijnen. Deze ‘onvoorwaardelijke’ pro-Israëlische houding is terug te zien bij de 

schuldvraag over het conflict in 1973. Egypte en Syrië, de aanvallers van de Oktoberoorlog 

                                                      
128  Uitspraak van W. Aantjes: R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-
Israëlisch conflict 1947-1977, (Groningen 1982) p. 136. 
129 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 41.     
130 Idem. P. 17.    
131 Idem. P. 19.     
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die eigen territorium terug probeerden te veroveren op een buitenlandse bezetter, werden 

schuldig geacht van agressie.  

Hoewel Nederland tijdens een EPS-overleg van september 1973 nog dacht dat 

voorlopig niet behoefde te worden verwacht dat Saoudi Arabie, welke verreweg de grootste 

leverancier van olie in het Midden-Oosten was, met een olieboycot het Westen onder 

politieke druk zou zetten, bleek dit een maand later te vroeg gejuicht.132 Door de openlijke 

anti-Arabische politiek, kreeg Nederland op 21 oktober 1973 door Algerije als enige EG-

lidstaat een olie-embargo opgelegd. Enkele dagen later volgen de andere Arabische staten 

aan de Perzische Golf het voorbeeld van Algerije en schorten de olieleveranties naar 

Nederland op.133 Ook Amerika kreeg een olieboycot vanwege de wapenleveranties en steun 

aan Israël.134 

 Minister van der Stoel verklaarde in een persconferentie echter dat alle opgedoken 

verhalen over activiteiten die erop zouden duiden dat Nederland een anti-Arabisch 

standpunt zou hebben en anti-Arabische daden zou verrichten onjuist waren.135 Ook 

ontkende hij de betrokkenheid van de KLM bij transport van wapens naar Israël. Na het 

uitbreken van de vijandelijkheden zou er volgens hem nog één KLM vlucht naar Israël 

gevlogen zijn om gestrande mensen op te pikken. Ook zou Nederland helemaal geen pro-

Israëlisch beleid gevoerd hebben. Nederland had voortdurend pogingen gedaan om 

duidelijk te maken aan de Arabische landen dat Nederland de vriendschappelijke relaties 

wenste voort te zetten. De ontkennende reactie op het pro-Israëlische Nederlandse 

standpunt en de wapenleveranties uitten het grote belang van Nederland bij de olie. Toch 

had de Nederlandse regering geweten dat dit economische belang op het spel gezet werd 

door het aangenomen nationale standpunt.136 Het oliewapen had immers in 1967 al laten 

zien waar de Arabische landen toe in staat waren.  

Naast het benadrukken van de Nederlandse onschuld inzake het ‘anti-Arabische’ 

standpunt, verklaarde Van der Stoel dat er een voortdurend streven was geweest van 

Nederland om een evenwichtige en integrale uitvoering van resolutie 242 te beklemtonen. Bij 

de uitvoering van de resolutie gaf Van der Stoel aan dat Nederland de oplossing van het 

                                                      
132 ABZ, Code 913.10, Map 14243, Memorandum EPS overleg: werkgroep Midden-Oosten 03 
september 1973.  
133 ABZ, Code 913.10, Map 14350, gesprek M met ambassadeurs van de Negen, 29 oktober 1973  
134 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 55.      
135 ABZ, Code 913.10, Map 14350, Persconferentie van minister M. van der Stoel inzake Midden-
Oosten, 30 oktober 1973. 
136 R. Soetendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, p. 14.  
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probleem van de territoriale grenzen niet zag in territoriale expansie van Israël, maar dat 

Nederland de oplossing van dat probleem op een andere wijze geregeld wenste te zien. 

Namelijk dat Israël grenzen zou moeten hebben, die ruwweg overeenkomstig waren in de 

omvang van het territoir, zoals dat was voor 1967. Van der Stoel stelde in zijn toespraak dat 

door de olieboycot van Nederland ook de belangen van omringende Europese staten 

geschaad zouden worden vanwege de Nederlandse doorvoer van de raffinage van olie. 

Nederland had de andere acht lidstaten van de EEG al bij een consult op 29 oktober 

herinnerd aan het feit dat de Europese gemeenschap ook een gemeenschappelijke markt met 

zich meebracht en dat dit dus ook een gemeenschappelijke markt van olie en olieproducten 

inhield. De essentiële spelregel hiervan was volgens Van der Stoel dat er vrij verkeer van 

producten zou plaatsvinden. Van deze grondregel kon alleen worden afgeweken in 

oorlogstijd of in tijd van oorlogsgevaar en Van der Stoel stelde dat Nederland op dit moment 

niet in een dergelijke situatie verkeerde.137  

 

 

 

4.3. Een geïsoleerd Nederlands optreden  

 

Bij het EPS-overleg, dat op 12 oktober werd gehouden, werd de Oktoberoorlog en het 

gemeenschappelijke Europese standpunt hierop besproken. Het ontwerp hiervoor was 

echter duidelijk ingegeven door het Franse standpunt. Zo werd de Franse vertaling gebruikt 

van de tekst van resolutie 242 betreffende de Israëlische terugtrekking uit de bezette 

gebieden. Daarbij kwam dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de Veiligheidsraad 

namens de gehele EG op zouden treden.138 Nederland verzette zich tegen dit mandaat 

aangezien Nederland de indruk wilde vermijden dat deze twee landen een machtiging van 

andere lidstaten zouden hebben, vooral omdat over het Midden-Oosten nog geen 

gemeenschappelijke beleidslijn van de Negen bestond.139 Aangezien het Franse en het 

Nederlandse standpunt fundamenteel van elkaar afweken, zag Nederland niet in hoe deze 

twee geharmoniseerd konden worden. Daarom vertrouwde Nederland Frankrijk niet als 

verantwoordelijke voor het uitbrengen van een Europees standpunt in de Veiligheidsraad. 

Een tweede standpunt uit de ontwerpverklaring was de oproep tot een staakt-het-vuren. 

                                                      
137 ABZ, Code 913.10, Map 14350, Persconferentie van minister M. van der Stoel inzake Midden-
Oosten, 30 oktober 1973. 
138 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) pp 38.     
139 ABZ, Code 913.10, Map 14350 EPS en Midden-Oosten, 16 oktober 1973.  
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Nederland wenste echter terugtrekking achter de bestandsgrenzen als voorwaarde voor een 

staakt-het-vuren. Er volgde veel kritiek vanuit het Comité Politique op dit Nederlandse verzet. 

Ook binnen de regering was verschil van mening over de Nederlandse blokkade van een 

gemeenschappelijk standpunt. DGPZ Van Lynden vreesde Nederlandse isolatie binnen de 

EEG, bovendien zou de West-Europese positie ten opzichte van de Arabische landen 

verzwakken door onenigheid binnen de EG. Op advies van Van Lynden stemde Van der 

Stoel uiteindelijk in met het gemeenschappelijke standpunt. 140 Van der Stoel bleef echter wel 

bij zijn standpunt over de kwestie van het Franse en Britse mandaat om binnen de 

Veiligheidsraad het woord te voeren.141 De Belgische minister van Buitenlandse Zaken 

Renaat van Elslande gaf te kennen dat hij betreurde dat Europa nu in de Veiligheidsraad niet 

met één stem kon spreken en dat deze ogenschijnlijke afzijdigheid van Europa zou leiden tot 

vermindering van de geloofwaardigheid van Europa in de ogen van de Verenigde Staten en 

de Sovjet-Unie.142 

 Enkele dagen later kreeg Van Elslande gelijk, of dit echter met het niet met één stem 

kunnen spreken van Europa te maken had is onduidelijk, maar Amerika verklaarde dat het 

meer belangstelling aan de dag legde voor de NAVO dan voor de EEG. Europeanen 

ergerden zich aan deze kleinerende houding van Amerika tegenover de EPS en reageerden 

hier vervolgens op door te stellen dat de VS zich in de EEG geconfronteerd zag met de 

realiteit van het zich ontwikkelende Europa.143 Dit punt van wederzijds kritiek tussen de 

eens zo goede bondgenoten, was verergerd met de Oktoberoorlog. De Trans-Atlantische 

verhouding, verslechterd door de crisis in het Midden-Oosten, bevond zich in een dal.  

 

 

 

4.4. “Behaving like Jackals”  

 

Nixon stelde na de oorlog dat het maar goed was dat zijn reis naar Europa niet doorging 

vanwege de stemming die op het Witte huis heerste.144 De irritatie was echter geheel 

wederzijds. De Europese landen, met uitzondering van Nederland, hadden het Amerikaanse 

nucleaire alert en het DEFCON III ‘overdreven’ gevonden en ontevreden gereageerd op de 

                                                      
140 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 38.      
141  ABZ, Code 913.10, Map 14350, EPS en Midden-Oosten, 16 oktober 1973. 
142 ABZ, Code 913.10, Map 14350, Europese initiatieven Midden-Oosten 25 oktober 1973.  
143 ABZ, Code 913.10, Map 14350, EG consultaties Midden-Oosten, 27 oktober 1973. 
144 ABZ, Code 913.10, Map 14350, EG consultaties Midden-Oosten, 27 oktober 1973. 
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hogere staat van paraatheid van de strijdkrachten. 145 Dit betrof namelijk ook Amerikaanse 

troepen in Europa, bovendien had hier geen overleg binnen de NAVO over 

plaatsgevonden.146  

Frankrijk en Engeland constateerden bij Kissinger een grote mate van ergernis over 

de houding van Europa gedurende de Oktoberoorlog. Toen de Verenigde Staten dit te 

kennen gaven, stelde Parijs dat de Verenigde Staten niet steeds kondem verwachten door 

Europa gesteund te worden wanneer ze in moeilijkheden waren geraakt door 

ontwikkelingen waarop de Europese lidstaten geen enkele invloed hadden kunnen 

uitoefenen.147  Amerika was teleurgesteld over de terughoudendheid van de EEG tijdens de 

oorlog. Zo stelde Kissinger bij een van de vergaderingen: 

 

“ The West European allies were behaving like "jackals" because they "did everything to egg 

on the Arabs."148 

 

De meeste landen hadden niet meegewerkt aan de Amerikaanse wapenleveranties 

aan Israël en hadden zelfs een wapenembargo ingesteld. Dit hield ook in dat er geen gebruik 

mocht worden gemaakt van het Europese luchtruim voor het Amerikaanse wapentransport. 

Deze houding van de EG werd door Amerika en Israël opgevat als ‘anti-Israël’, en werd 

bevestigd door de oordelen van zowel Frankrijk als Engeland over de schuldvraag van de 

oorlog. De tegenwerking van vooral het Verenigd Koninkrijk stelde de Verenigde Staten 

teleur gezien de traditioneel goede verstandhouding tussen de twee landen.  

De consensus in het Midden-Oostenbeleid van de lidstaten was opmerkelijk, vooral 

tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, aangezien dit de eerste keer was dat het 

buitenlandse beleid van de twee parallel liep. Hoewel West-Duitsland een neutraler 

standpunt had aangenomen dan de andere ‘grote twee’, verliep de politieke coördinatie 

goed. Door deze Europese blokvorming werd de steeds dieper wordende kloof tussen 

Europa en de Verenigde Staten werd hoe langer hoe meer zichtbaar. De Franse 

wapenleveringen aan Libië en Saoedi-Arabië, waarvan het niet zeker was of deze leveringen 

een weg vonden naar Egypte of Syrië, bevestigden bovendien het Amerikaanse en 

                                                      
145 The National Archives, from AmEmbassy The Hague to Secstate WashDC, Discussion with prime 
minister Den Uyl http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=92669&dt=1573&dl=823 
146 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
Amersfoort 1998, p. 17.    
147 ABZ, Code 913.10, Map 14350, EG consultaties Midden-Oosten, 27 oktober 1973. 
148 The National Security Archive , Secretary’s Staff Meeting, 23 October 1973. 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/index.htm#doc63  
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Israëlische idee van een pro-Arabisch Europa149, zoals ook het ongepolijste taalgebruik van 

Kissinger te kennen gaf.  

De Verenigde Staten hielden er een andere visie op na dan de Europeanen, zo was de 

Oktoberoorlog voor de VS ontstaan door Sovjetpenetratie in het Midden-Oosten. Hiermee 

was het conflict dus een uitwerking van de Koude Oorlog. Europa, op Nederland na, zag de 

Oktoberoorlog echter als een op zichzelf staande oorlog en vond de gedachte van 

Sovjetpenetratie overdreven.150 Kissinger nam Europa dit zeer kwalijk: 

 

“Our experience in this crisis with the Europeans is that they have behaved not as friends but as 

hostile powers. Not once did we get their support."151 

 

Dit was volgens Kissinger ook de reden dat Amerika niet met de Europese gezaghebbers had 

overlegd over DEFCON III. Terwijl Parijs en Londen dit gebrek aan overleg bekritiseerden 

verklaarde Minister den Uyl echter in een telefoongesprek met Kissinger dat hij het gebrek 

aan consult niet erg had gevonden.152 Volgens Den Uyl had Europa geen betere oplossing 

voor het probleem in het Midden-Oosten en stond Nederland volledig achter het 

Amerikaanse gevoerde beleid.153 Deze uitspraak van de minister-president is opvallend 

aangezien dit tegenspreekt wat minister Van der Stoel bij een persconferentie twee weken 

eerder had aangegeven. Van der Stoel had benadrukt dat in bepaalde fasen van het Midden-

Oosten conflict het niet onplezierig zou zijn geweest als wat meer informatie van 

Amerikaanse zijde zou zijn verschaft.154 Dit gegeven wekt het idee dat Nederland zich in het 

telefoongesprek met Kissinger overdreven gedienstig op zou hebben gesteld. Dit punt wordt 

versterkt door wat Den Uyl heeft te zeggen over collega’s van de EEG. Over de Engelse 

minister-president Edward Heath verklaarde Den Uyl dat Heath er alles aan deed om de 

goede banden met de Arabische landen te behouden. Deze pro-Arabische houding zou hij 

enkel hebben vertoond wegens de olieafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk en om 

                                                      
149 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
Amersfoort 1998, p. 17.    
150 The National Security Archive, State Department Cable 211737 to U.S. Embassy France, 
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151 The National Security Archive, State Department Cable 211737 to U.S. Embassy France, 
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153 Ibidem.  
154 ABZ, Code 913.10, Map 14350, Persconferentie van minister M. van der Stoel inzake Midden-
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zichzelf aan de macht te houden. Vervolgens beschouwde Den Uyl de Franse politiek als een 

voortzetting van het Gaullisme.155  

 Ook het onderwerp van de Europese integratie kwam aan bod in het telefoongesprek. 

Den Uyl liet ook hierover een kritische toon horen:  

 

“Unity is important only if it will lead to peace and higher human goals; it should not be used for 

‘paying blackmail’. (…) [The United States] since 1945 had principal responsibility for world 

leadership“156  

 

Het zinsdeel ‘paying blackmail’, verklaarde hoe Den Uyl de pro-Arabische houding van de 

EEG ten opzichte van de Europese afhankelijkheid van de Arabische olie zag. Daarbij kent 

Den Uyl het wereldleiderschap aan Amerika toe. Deze houding van Nederland is opvallend: 

hoewel de rest van West-Europa in 1973 duidelijk koos voor een Europa dat zijn eigen koers 

vaarde en zich distantieerde van het Amerikaanse leiderschap, stelde Nederland zich 

gedienstig op naar Amerika en bekritiseerde zelfs de Europese integratie. Het volgende 

citaat van Kissinger verklaart dit opmerkelijke Nederlandse standpunt:  

 

“I was impressed by his strong support of US Middle-East policy and his disillusion with the 

European Community, especially the British. Den Uyl certainly has doubts157 about aspects of US 

internal policy, but his concern stems primarily from his appreciation of the essential role we play as 

the guarantor of Western European security and international peace.”158   

 

De houding van Nederland rondom de Oktoberoorlog valt dus af te leiden uit het 

Nederlandse vertrouwen in Amerika als verzekeraar van de Nederlandse veiligheid. Den 

Uyl heeft echter wel laten weten dat hij twijfels had over aspecten van de Amerikaanse 

binnenlandse politiek, dat deze mogelijk de West-Europese veiligheidsgarantie en de 

internationale vrede konden beïnvloeden. Kissinger stelde echter: 

                                                      
155 The National Archives, from AmEmbassy The Hague to Secstate WashDC, Discussion with prime 
minister Den Uyl, 16 november 1973 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=92669&dt=1573&dl=823 
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minister Den Uyl, 16 november 1973 
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158 The National Archives, from AmEmbassy The Hague to Secstate WashDC, Discussion with prime 
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“One benefit of the Middle-East situation in the Netherlands is that it has demonstrated our ability to 

operate effectively despite momentary domestic turbulence. This has strengthened Atlantics sentiment 

along the Dutch leadership, who appear to be having second thoughts about exactly what European 

Community can do for them in the crunch.” 159   

 

Enkele weken later, op 9 december, volgde er een gesprek tussen Kissinger en de Negen. Van 

Lynden waarschuwde Van der Stoel in een brief dat het gevaar bestond dat Kissinger Van 

der Stoel direct of indirect voor de keus zou stellen van aansluiting bij het Amerikaanse 

standpunt versus aansluiting bij de eenheid van de Negen met betrekking tot het Midden-

Oosten. Vervolgens stelde Van Lynden dat ‘wij’ niet voor deze keuze mochten worden 

geplaatst.160 Uit deze opmerking valt af te leiden dat de Nederlandse regering, ondanks haar 

Atlantische beleid, ook belang hechtte aan de Europese eenheid. Door niet de keuze tussen 

aansluiting bij het Amerikaanse standpunt versus eenheid van de Negen te willen maken, 

lijkt het erop dat Nederland geen van beide partijen de rug wilde toekeren en beide partijen 

wilde bevredigen. Van Lynden ging echter verder in zijn brief door te stellen dat Kissinger 

het Midden-Oostenprobleem niet mocht zien als een NAVO probleem. Want, ondanks dat 

oorlog of vrede het Midden-Oosten sterke repercussies zou hebben op de situatie in Europa, 

valt het Midden-Oosten buiten het NAVO gebied.161 Hieruit valt op te maken dat er bij Van 

Lynden angst bestond dat gezien de Europese wens voor een EPS-rol in het Midden-Oosten, 

Kissinger dit zou beschouwen als vervanging van de NAVO. Dit zou funest zijn voor het 

voortbestaan van de NAVO gezien algemeen veiligheidspolitieke vraagstukken uitsluitend 

NAVO-onderwerpen waren. De opmerking van Van Lynden dat het Midden-Oosten niet 

onder het NAVO-gebied zou vallen is opmerkelijk gezien hij hier in feite mee beweerde dat 

het Midden-Oosten niet in het kader van de Koude Oorlog gezien moet worden. Hiermee 

wordt een inconsistent Nederlands beleid vertoond gezien de regering eerder vermelde dat 

het Midden-Oostenconflict en de Koude Oorlog niet los van elkaar gezien moesten worden.  
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Conclusie 

 

De reeds aanwezige frictie tussen de trans-Atlantische bondgenoten verergerde door de 

Oktoberoorlog. Tijdens de oorlog hadden zowel de Verenigde Staten als Europa een totaal 

onafhankelijk beleid van elkaar uitgeoefend. Zo had de VS Europa over geen enkele zaak 

geconsulteerd, zelfs niet over DEFCON III en het daarbij behorende nucleair alert en had 

Europa op haar beurt niet meegewerkt aan het doorvoeren van Amerikaanse wapens naar 

het oorlogsgebied. Opmerkelijk was de eensgezindheid die er op dit moment heerste tussen 

de EEG-lidstaten. Het pro-Arabische standpunt werd door zowel het Verenigd Koninkrijk 

als Frankrijk, en in een meer gematigder vorm ook door Duitsland aangenomen. Het leek 

erop dat Frankrijk eindelijk een ‘Europees Europa’, onafhankelijk van de Verenigde Staten te 

zien zou krijgen. De Nederlandse regering dacht hier echter anders over. Het traditionele 

pro-Israëlische beleid van Nederland werd ook tijdens de Oktoberoorlog doorgezet en werd 

zelfs bezegeld met de levering van militair materieel aan Israël. Of er hierbij echter van een 

‘Nederlands beleid’ gesproken kan worden is de vraag, gezien dit meer op een beleid van 

enkele individuen leek. De minister van Defensie Vredeling en Staatssecretaris Stemerdink 

hadden de keuze voor de leveringen van oorlogsmaterieel op eigen houtje gemaakt zonder 

enig overleg met de Kamer. Hoewel niet duidelijk is wat er gebeurd zou zijn bij raadpleging 

van het parlement, is deze politieke doodzonde is de oorzaak geweest van de Nederlandse 

leveringen van oorlogsmaterieel aan Israël.  

Door het gevoerde beleid werd Nederland door de Arabische staten als enige EEG-

lidstaat vanaf 21 oktober geboycot op Arabische olie. Het feit dat Nederland naar de 

Arabische landen toe ontkende dat het een anti-Arabisch standpunt had, geeft aan dat 

Nederland grote belangen had bij de Arabische olie. Het empirisch materiaal bewijst echter 

dat Nederland wel degelijk een anti-Arabisch standpunt had. Aangezien de olie in 1967 ook 

al ingezet was als politiek wapen, was de Nederlandse regering zich ervan bewust dat door 

de aangenomen pro-Israëlische houding, de economische belangen gevaar liepen. Toch moet 

hierbij benadrukt worden dat de kans groot is dat de regering een inschattingsfout gemaakt 

heeft gezien Van der Stoel in september nog stelde dat er niet voor een dergelijke boycot 

gevreesd hoefde te worden. Hieruit wordt duidelijk dat de gevolgen van het Nederlandse 

beleid onderschat zijn en dat het inzetten op de economische belangen niet een bewuste 

keuze was. Dit verklaart ook de ontkennende reactie van Van der Stoel op het Nederlandse 

handelen tijdens de oorlog. De olie was van dergelijk belang dat de regering na de boycot 

wel in staat was sympathie voor de Arabische landen op te brengen.  
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Een telefoongesprek tussen Den Uyl en Kissinger verklaart veel over het gekozen 

Nederlandse beleid. Den Uyl gaf aan dat hij onzeker was over wat de EEG voor betekenis 

had in tijden van crisis en dat het veiligheidsprimaat van Europa bij de Verenigde Staten lag. 

Hieruit blijkt het grote belang voor Nederland om de relatie met Amerika goed te houden. 

Hoewel Nederland traditioneel een verbondenheid met Israel voelde, heeft Nederland zich 

in de standpuntbepaling ten tijde van de Oktoberoorlog laten leiden door de Verenigde 

Staten. Dit verklaart ook de Nederlandse hulp aan de Amerikaanse wapenleveranties.    
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5 

Een ‘evenwichtig beleid’ 

De nasleep van de Oktoberoorlog  

 
Eén van de gevolgen van het Nederlandse standpunt ten opzichte van het Arabisch-

Israëlische conflict was de olieboycot. Hoewel deze maatregel een ernstige bedreiging voor 

de Nederlandse economie was, werd de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de olie-

import beperkt doordat de Nederlandse energievoorziening voor 45 procent uit aardgas van 

eigen bodem bestond. Dat nam niet weg dat de boycot op meerdere gebieden de welvaart 

zou kunnen aantasten. Zo waren de luchtvaart, scheepvaart, visserij en glastuinderij vrijwel 

geheel afhankelijk van aardolie. Niet alleen de productie zou stagneren, maar ook de 

werkgelegenheid zou in gevaar komen, alleen in het Rijnmondgebied waren al ongeveer 

20.000 mensen voor hun werk direct afhankelijk van de aanvoer of verwerking van olie. 162  

Hoewel Van der Stoel in september 1973 nog dacht dat de olieboycot niet zou leiden tot het 

niet meer kunnen rijden van voertuigen, bleek dit te vroeg gejuicht, toen op 31 oktober een 

rijverbod werd afgekondigd voor zondag vier november.163 Ook deed de regering een 

beroep op de bevolking om vrijwillig het energieverbruik te beperken onder andere door 

elektriciteit voor verlichting en olie voor verwarming (en dus ook benzine) te besparen.164 

 Door het aanhouden van het embargo in november, moest er om de gevolgen van de 

olievermindering te kunnen berekenen, nauw samengewerkt worden met de 

oliemaatschappijen. Onder andere oliemaatschappij Shell drong er bij de overheid op aan om 

actief op te treden gezien de ernst van de situatie. Begin november werd duidelijk dat 

Nederland voor de olie afhankelijk was van het beleid dat de oliemaatschappijen zouden 

voeren bij de verdeling van de verwachte tekorten.165 Op vier november maakte de 

Nederlandse president-directeur van Shell bekend dat alle landen in principe hetzelfde 

                                                      
162 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
Amersfoort 1998, p. 103.  
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165 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 103.  
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percentage olie minder zouden ontvangen. Dit was mogelijk door een verschuiving in de 

aanvoer van olie uit niet-Arabische olieproducerende landen.166   

 

5.1. Een ‘evenwichtig’ beleid 

 

Hoewel het olie-embargo uiteindelijk minder zwaar viel dan in eerste instantie gedacht 

werd, heeft het wel een belangrijk gevolg gehad. De Nederlandse regering zou er naar 

streven om van haar pro-Israël brandmerk af te komen en zich als onpartijdig in het Midden-

Oostenconflict op te stellen. Deze nieuwe politiek, zou een ‘evenwichtige politiek’ zijn. 

Daarmee werd een politiek bedoeld, die recht zou doen aan de gerechtvaardige verlangens 

van zowel Israël als de Palestijnen. Dit hield volgens Van der Stoel in dat er samenhang 

moest zijn tussen de vereisten van veilige en erkende grenzen voor de Israëliërs en 

medezeggenschap van de Palestijnen.167 Deze nieuwe houding naar het ‘Palestijnse 

probleem’, bracht voor Nederland ook de handige bijkomstigheid dat Nederland nu geen 

afzonderlijke positie binnen de EEG meer aannam.  

 Na het olie-embargo waren er vanuit het parlement meerdere malen geluiden 

gekomen om een nuancering aan te brengen in het standpunt van de regering over de 

Midden-Oosten problematiek.168 Dit verklaart ook de toespraak van Van der Stoel waarin hij 

alle geruchten over het Nederlandse handelen tijdens de Oktoberoorlog als misverstanden 

bestempeld. Om de olieboycot te beeindigen moesten alle misverstanden die er bij de 

Arabische landen leefden weggehaald worden. Bij de eerste gelegenheid die zich voordeed, 

op 6 november 1973, werd het nieuwe ‘evenwichtige’ beleid van Nederland al zichtbaar. De 

reden voor een politieke bijeenkomst was echter de wens van Pompidou voor een 

gemeenschappelijke Europese politiek ten opzichte van het Midden-Oosten.169   

 

 

5.2. Een Europese bijdrage? 

 

Op 6 november kwam de wens voor een eigen Europese vredesbemiddelende rol ter sprake. 

De tot stand gekomen Europese verklaring ging, tot grote woede van Kissinger, op meerdere 

gebieden in tegen de diplomatie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Zo 

werd er in de verklaring gesteld dat onderhandelingen alleen in het kader van de Verenigde 

                                                      
166 Fred Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten, (Maastricht 1991) p. 76.  
167 R. Soetendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1947-1977, p. 150. 
168 Ibidem. 151.  
169 Henry Kissinger, Years of upheaval, (Londen 1982) p. 718.  
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Naties – en dus niet de Verenigde Staten - moesten worden gevoerd. Bovendien werd de 

omstreden resolutie 242 door de Negen omgezet zodat Israël alle in juni 1967 bezette 

gebieden moest ontruimen. Hoewel de nieuwe tekst in Nederland bediscussieerd werd, 

stemde de Nederlandse regering ermee in en werd de vernieuwing aangenomen. Ook het 

vraagstuk van de Palestijnen werd veranderd in de resolutie. Zo werd de Palestijnse kwestie 

niet langer beschouwd als een vluchtelingenprobleem en werd de Palestijnen ‘legitieme 

rechten’ erkend. Door in te stemmen met de politieke verklaring van deze bijeenkomst 

hoopte Nederland van haar pro-Israël stigma af te komen en zo op een beëindiging van het 

olie-embargo. Echter, het olie-embargo tegen Nederland werd gehandhaafd. 170 

 De Nederlandse regering en met name Van der Stoel kwam nu in een moeilijke 

positie. Zowel vanuit het binnenland als het buitenland werd er veel kritiek op zijn beleid 

geleverd. Een gedeelte van de Nederlandse bevolking dat de regering eerder had gesteund 

in haar pro-Israëlische beleid, vond dat Van der Stoel Israël had laten vallen met het tekenen 

van de zes-november verklaring. Critici van de regering verweten Van der Stoel echter dat 

hij door de provocerende anti-Israëlische houding Nederland onnodig in de problemen had 

gebracht.171 De buitenlandse kritiek kwam uit Israël, maar ook uit Frankrijk. In Israël, waar 

eerst in brede kring enthousiasme heerste over de Nederlandse houding, werd nu forse 

kritiek geleverd. Zo stelde het blad Maariv, dat Nederland er van beschuldigde door de 

knieën te zijn gegaan voor de Arabische landen, dat er voor Nederland nu nog maar een 

ding overbleef: “heropening van het concentratiekamp Westerbork, waarin de Nederlandse joden in 

de tweede wereldoorlog voordat zij naar de vernietigingskampen werden getransporteerd waren 

ondergebracht.”172 Deze wel erg forse kritiek lijkt meer een emotionele opwelling van de 

schrijver van het artikel lijkt aangezien uit een ander artikel, geschreven door de 

Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem J. Jongejans, blijkt dat Israëliërs nog steeds 

bewondering voor Nederland hadden.173 Toch geeft het eerstgenoemde artikel aan dat het 

‘nieuwe beleid’ van Nederland ten opzichte van het conflict in het Midden-Oosten, kleine 

scheurtjes in de Nederlandse-Israëlische band veroorzaakte. 

    De situatie was ook moeilijk doordat, hoewel Van der Stoel het een spelregel van de 

gemeenschappelijke markt vond, er geen steun van de andere EEG/EPS-lidstaten voor het 

Nederlandse olieprobleem kwam. Om toch enige steun van de lidstaten te verkrijgen gaf 

                                                      
170 NA, toegang 2.05.192, dossier 214, min van bz aan Jeruzalem betreffende olieboycot, 20 maart 1974. 
171 Fred Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten (Maastricht 1991) p. 80. 
172 NA, toegang 2.05.192, dossier 214, krantenartikel: Nederland lijkt sterk geïsoleerd in oliecrisis, 30 
december 1973. 
173 NA, toegang 2.05.192, dossier 214, krantenartikel Telegraaf: Het Holland Festival, 24 december 
1973.  
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minster voor ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk aan dat Nederland wat betreft de 

internationale samenwerking de keuze had tussen samenwerking met de Verenigde Staten 

of met de EEG. Omdat Nederland economisch afhankelijk was van de EEG, werd de 

samenwerking met de VS voorlopig afgehouden. Zowel Kissinger als de Amerikaanse 

minister van Defensie, Schlesinger hadden Nederland hulp aangeboden in de 

oliebevoorrading. 174 Hoewel deze Amerikaanse steun een zekere druk op de EEG legde, die 

de gemeenschappelijke markt wilde houden, kwam er geen Europese hulp voor de 

Nederlandse situatie. Vooral Frankrijk liet weten negatief tegenover hulp aan Nederland te 

staan. Pompidou zag geen enkele reden waarom de overige acht lidstaten zich gebonden 

zouden voelen door maatregelen van een derde land, getroffen door een van de negen.175 

Hoewel de Duitse bondskanselier Willy Brandt, en de Italiaanse president Giovanni Leone 

opriepen tot solidariteit naar het door de olieboycot zwaar getroffen Nederland, maakte de 

verklaring van de minster van oliezaken van Saoedi-Arabië Yamani een einde aan de 

solidariteitsgedachte. Minister Yamani stelde dat iedere vorm van hulp van de EEG-landen 

aan Nederland om gevolgen van de Arabische oliemaatregelen voor dit land te verlichten, 

een onmiddellijke reactie van Arabische zijde tegen Europa tot gevolg zou hebben.176  

 Naast de mislukking van de Nederlandse poging voor een beëindiging van de 

olieboycot en het verkrijgen van solidariteit van de EEG-landen, faalde ook het initiatief voor 

een eigen Europese rol in het Midden-Oosten. Op 12 december werd bericht dat de Negen 

buiten de vredesbesprekingen in Geneve werden gehouden. Ook het Verenigd Koninkrijk en 

Frankrijk die namens de gehele EPS zouden optreden werden niet uitgenodigd.177 Er was 

slechts een toeschouwende rol voor de Negen veroorloofd.178 Hoewel Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk de Verenigde Staten van de uitsluiting verweten, hield Nederland zich 

grotendeels buiten deze discussie, gezien de regering er geen behoefte aan had om een 

controverse tussen het Europa van de Negen enerzijds en de VS anderzijds aan te 

wakkeren.179 Na het falen van dit agendapunt was de Europese ambitie om tot verdere 

samenwerking op het gebied van buitenlandse politiek echter niet van de baan. Zo werd op 

14 december 1973 bij een Europese Top in Kopenhagen, die oorspronkelijk bedoeld was om 

                                                      
174 Fred Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten (Maastricht 1991) p. 81. 
175 ABZ, Code 913.10, Map 14350, maatregelen olieboycot, 29 oktober 1973.  
176 NA, toegang 2.05.192, dossier 214, krantenartikel: Nederland lijkt sterk geïsoleerd in oliecrisis, 30 
december 1973. 
177 Fred Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten (Maastricht 1991) p. 145. 
178 Henry Kissinger, Years of upheaval, (Londen 1982) p. 750. 
179 ABZ, Code 913.10, Map 14351, VS/Europa inzake Midden-Oosten, 15 november 1973.   
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een gemeenschappelijke energiepolitiek te plannen, de oliekwestie, de trans-Atlantische 

verhouding en de wens voor een Europa met een eigen identiteit en één stem behandeld.180   

 

 

5.3. De Euro-Arabische dialoog 

 

Hoewel de uitwerking van de plannen voor een Europese rol ten opzichte van het Midden-

Oostenconflict was mislukt, werden de andere op 6 november gemaakte plannen door de 

Arabische landen gezien als een stap in de goede richting. Vooral de erkenning van de 

legitieme rechten van de Palestijnen werd verwelkomd. Toen bij de Europese top in 

Kopenhagen ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Algerije, Tunesië, Soedan en de 

Arabische Emiraten181 aanwezig waren, grepen de Europese leiders, in het bijzonder 

Frankrijk, de kans om door middel van een coöperatieve dialoog de politieke en 

economische betrekkingen tussen West-Europa en de Arabische landen te verbeteren.182 Op 

deze manier hoopte de Franse regering Europa in de toekomst te verzekeren tegen het 

oliewapen. Pompidou stelde:  

 

“We are entirely dependent upon them [Arabs]. We can’t afford the luxury of three or four years of 

worry and misery waiting for the Arabs to understand the problem. I won’t be able to accept, no 

matter what conditions are established, a situation which required us to forgo Arab oil, for even a 

year.”183  

 

Pompidou benadrukt het belang van olie voor Europa en is bereid grote concessies te doen 

naar de Arabische landen. Ook het Verenigd Koninkrijk, België, Italië en West-Duitsland 

waren hiertoe instaat. Ook zij probeerden langs bilaterale weg de aanvoer van Arabische olie 

in de toekomst veilig te stellen.184 Nederland had echter een andere mening inzake de Euro-

Arabische dialoog. De dialoog zou volgens Van der Stoel ernstige frictie met Washington 

kunnen creëren. Bovendien was het olie-embargo nog altijd van kracht voor Nederland, en 

was de Nederlandse opvatting dat deze eerst opgeheven diende te worden voordat er 

                                                      
180 Alfred Grosser, The Western Alliance European-American Relations since 1945, (New York 1980) p. 278.  
181 NA, toegang 2.05.192, dossier 214, topconferentie, contact met Arabische ministers, datum van 
verzending 16 december 1973. 
182 Simon J. Nuttal, European political co-operation,( Oxford 1992) p. 98. 
183 Henry Kissinger, Years of upheaval, (Londen 1982) p. 897. 
184 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
(Amersfoort 1998) p. 206 
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mogelijk een dialoog van start kon gaan.185 De Arabische landen gingen hier op in door te 

verklaren dat de oliemaatregelen zouden voortduren tot de Midden-Oostenkwestie 

bevredigend was opgelost, maar dat een verzachting kon worden aangebracht bij de landen 

die actief ten gunste van de Arabische landen werkzaam waren.186 

 De Arabische eisen voor een Euro-Arabische dialoog waren gebaseerd op het besef 

van de grote Europese olieafhankelijkheid. Israël zou zich uit alle bezette gebieden moeten 

terugtrekken zonder mogelijkheid van enige grenswijzingen. Bovendien wensten de 

Arabische landen nauwe samenwerking met Europa op economisch, technisch en cultureel 

gebied. Deze wens kwam onder andere voort uit de verklaring van 6 november, gezien 

hieruit geconcludeerd kon worden dat de Europeanen een meer pro-Arabische weg waren 

ingeslagen. Er werd overigens niet verwacht dat Europa zich tegen Israël zou keren, maar 

wel een grotere activiteit ten gunste van de Arabieren zou ontplooien. Volgens de Arabische 

ministers waren de olieleveranties uit het verleden een Arabisch ‘offer’ dat Europa niet kon 

verlangen zonder de bereidheid tot wederzijdse voordelige samenwerking.187  

 Ondanks deze aanzet naar een Euro-Arabische dialoog was de Top van Kopenhagen 

een mislukking. Over zowel de oorspronkelijke reden van de Top, een gemeenschappelijk 

energiebeleid, als een Euro-Arabische politiek kon geen overeenstemming bereikt worden.188 

Binnen het Comité Politique werd er gediscussieerd over de mogelijke initiatieven die aan bod 

waren gekomen in Kopenhagen. Nederland was van mening dat de relatie tussen Europa en 

de Arabische landen gebaseerd moest zijn op economische samenwerking. Het startpunt 

hierbij was een plan voor economische hulp aan Palestijnen. Frankrijk was daarentegen van 

mening dat de dialoog een politieke dimensie moest krijgen met een meer pro-Arabische 

inslag.189 Omdat de Nederlandse regering besefte dat het een anti-Arabische positie in zou 

nemen bij tegenwerking van het Franse voorstel, en daarnaast het risico zou lopen in een 

geïsoleerde positie te raken, werd de overeenkomst gesloten.190 Op 4 maart 1974 werd het 

plan goedgekeurd door alle ministers van de lidstaten, en werd er hiermee toch nog een 

Europese gemeenschappelijke politiek ten opzichte van het Midden-Oosten gecreëerd 

                                                      
185 Duco Hellema, Cees Wiebes, Toby Witte, Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 1972-1974, 
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5.4. ‘Shock Western Europe back into line behind Washington’  

Nederlandse negatieve positie tegenover de Euro-Arabische dialoog was niet voor niets 

geweest. Dit bleek uit de reactie van Kissinger op het initiatief. Hij bekritiseerde deze 

volgens hem ‘bediening van de Arabische eisen’ en was van mening dat Amerika en Europa 

een verenigd front moesten vormen en de Arabische druk moesten weerstaan.191 Kissinger 

was ook niet tevreden over de mate van consult betreffende de Euro-Arabische dialoog. In 

januari 1974 stelde hij: 

 

“Consultation is a two way street and before the member states launch a major initiative in the Middle 

East, we would expect every effort be made to arrange consultations between us in advance and to 

avoid the possibility of divergent policies.”192 

 

Om de Europeanen voor een alternatieve keuze te stellen, en ‘to shock Western Europe back into 

line behind Washington’193, introduceerde Kissinger een ‘Energy Action Group’. Hiermee zou 

een Westerse energiesamenwerking tot stand komen. Om dit concept daadwerkelijk tot een 

organisatie te creëren, werden de Europese landen op 11 februari uitgenodigd voor een 

conferentie te Washington. Deze uitnodiging was een reden tot veel onenigheid tussen de 

Negen. Hoewel West-Duitsland, Nederland en uiteindelijk ook het Verenigd Koninkrijk 

enthousiast waren over het Amerikaanse plan en een Westerse solidariteit vis-à-vis de 

olieproducerende Arabische staten verwelkomden, waren de andere lidstaten, in het 

bijzonder Frankrijk, tegen dit Amerikaanse initiatief.194 Pompidou en de Franse minister van 

Buitenlandse Zaken Jobert waren van mening dat een dergelijke politiek de Arabische 

landen zou provoceren en dat dit zou leiden tot wraak.195  

 In de periode hierna werd zowel de kloof tussen Frankrijk en de andere acht 

lidstaten, als tussen Frankrijk en de Verenigde Staten groter. Jobert, die bezoeken bracht aan 

de Arabische landen, verklaarde meerdere keren dat de posities van Frankrijk en de 

Verenigde Staten geheel tegengesteld waren. Ondanks deze negatieve Franse uiting naar de 

Verenigde Staten, reisde Frankrijk samen met de andere acht lidstaten af naar Washington 

                                                      
191 Henry Kissinger, Years of upheaval, (Londen 1982) p. 898.  
192 Ibidem.  
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194 Alfred Grosser, The Western Alliance European-American Relations since 1945, (New York 1980) p. 279. 
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om daar de conferentie te bezoeken.196 Uiteindelijk besloten alle lidstaten, op Frankrijk na, 

deel te nemen aan het Amerikaanse initiatief voor Westerse samenwerking op het gebied van 

energie. Dit betekende echter niet dat de lidstaten het in Washington met alle Amerikaanse 

voorstellen eens waren. Zo zou er geen vervolgconferentie van de olieafhankelijke landen 

worden belegd, zoals Kissinger had gewenst. Ook had Kissinger liever niet dat het 

Algereijnse initiatief voor een speciale zitting in de VN werd verwelkomd. Op Nederlandse 

aandrang was Kissinger bereid dit toch te accepteren.197  

De Franse minster van Buitenlandse Zaken Jobert verachtte de deelname van de 

andere landen en begroette zijn Europese collega’s met: ‘bonjour les traitres’.198 De 

Amerikaanse poging om meer invloed te krijgen op het energiebeleid van de EG-landen en 

op hun relaties met de Arabische olieproducenten zou, volgens Jobert, ten koste gaan van de 

Europese afhankelijkheid.199 Deze Franse houding zou voor een geïsoleerde positie van 

Frankrijk binnen de EEG zorgen.200  

 De veranderde verhouding binnen de EEG, veroorzaakt door meningsverschillen en 

een onduidelijk gemeenschappelijk mandaat, bracht een einde aan de ‘Franse koers’ van de 

gemeenschap. Dit en de Europese keuze voor samenwerking met de Verenigde Staten 

betekenden een stap in de richting naar een verbeterde trans-Atlantische relatie. Nadat er 

aan het einde van dit ‘jaar van Europa’ in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk 

regeringswisselingen hadden plaatsgevonden, leken de betrekkingen tussen de Verenigde 

Staten en Europa in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen.201  
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5.5. Conclusie 

 

 Het Nederlandse standpunt ten tijde van de Oktoberoorlog had een olieboycot voor 

Nederland als nadelig gevolg. Het kabinet bereidde zich voor op het ergste, maar, in 

tegenstelling tot de EG-partners, staken de oliemaatschappijen Nederland een helpende 

hand toe waardoor de consequenties van de boycot minder erg uitvielen dan verwacht. Om 

de Arabische landen tegemoet te komen in de hoop dat het embargo werd beëindigd, vond 

er een verandering in de Nederlandse politieke houding naar het Midden-Oosten plaats. Zo 

probeerde de regering om van haar pro-Israël stigma af te komen door een ‘evenwichtige 

politiek’ te voeren. Hierbij zou Nederland zich als onpartijdig in het conflict opstellen en zou 

het gevoerde beleid recht doen aan de gerechtvaardigde verlangens van beide partijen. Deze 

bejegening naar de Arabische landen was echter niet de enige reden voor een verandering in 

het Nederlandse beleid. Nederland had grote economische belangen bij de EEG en wilde 

zichzelf niet in een isolatiepositie werken door als enige EEG-lidstaat een 

gemeenschappelijke Europese politiek ten opzichte van het Midden-Oostenconflict tegen te 

werken.  

 Zonder deze Nederlandse tegenwerking kon nu een Europese rol in het Midden-

Oostenconflict worden gerealiseerd. Dit initiatief mislukte echter gezien de EPS vanaf het 

eerste moment al buiten de vredesbesprekingen werd gehouden. Gezien de grote 

afhankelijkheid van Arabische olie, wilden de Europese landen niet het risico lopen in de 

toekomst nog een keer met een olieboycot benadeeld te worden. Daarom werd er bij de Top 

van Kopenhagen een Euro-Arabische dialoog opgezet waarin de Europese landen grote 

concessies aan de Arabische olieleveranciers deden om zich in de toekomst van olie te 

verzekeren. Hoewel Nederland in eerste instantie geen voorstander was van deze Euro-

Arabische politiek uit angst voor de consequenties die een dergelijke politiek zou kunnen 

veroorzaken op het gebied van de trans-Atlantische verhouding, stemde Nederland 

uiteindelijk toch met het voorstel in.  

 In de maanden na Kopenhagen kwam de trans-Atlantische verhouding in volle 

hevigheid aan de orde. Kissinger bekritiseerde de Euro-Arabische dialoog en om de wind uit 

de zeilen te nemen bij het Europese initiatief, nodigde hij de EEG-lidstaten uit om deel te 

nemen aan een Westerse energiesamenwerking. Ondanks grote tegenwerking van Frankrijk, 

stemden de overige acht lidstaten in met het Amerikaanse plan. Deze stap naar een nieuwe 

samenwerking bracht een verbetering van de trans-Atlantische betrekkingen met zich mee. 
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Nadat in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland vanaf februari 1974 een 

regeringswisseling had plaatsgevonden, werd er in Europa weer een meer Atlantische koers 

gevaren.  
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Conclusie 

Van Pro-Israël naar een ‘evenwichtig’ beleid 
 

 

In deze scriptie is de Nederlandse houding naar de Europese Politieke Samenwerking ten 

opzichte van het Midden-Oostenconflict in de periode 1970-1974 onderzocht. De EPS moest 

als product van de Europese integratie, Europa identiteit en één stem geven. Door lessen uit 

het verleden (de mislukking van de Europese Politieke Gemeenschap en het Fouchetplan) 

was de EPS niet uitgerust met een Europees leger en bleef de bescherming van Europa in 

handen van de NAVO. Hoewel de NAVO en de EPS elkaar dus niet in het vaarwater zouden 

zitten, bleek de EPS negatieve consequenties te hebben voor de trans-Atlantische 

verhouding. Nu ondergingen de betrekkingen tussen de twee bondgenoten in deze periode 

van de Koude Oorlog al een zekere mate van frictie door economische en militaire 

problemen, de EPS zou leiden tot een diepe kloof. Het dieptepunt werd gevonden in het 

door Kissinger in 1973 uitgeroepen: ‘Jaar van Europa’. Deze poging de trans-Atlantische 

betrekkingen te verbeteren leidde echter tot een verharding ervan. Toen het eerste 

agendapunt van de EPS, de crisis in het Midden-Oosten, in oktober 1973 leidde naar een 

oorlog, werd de frictie tussen de Verenigde Staten en Europa geïntensifieerd. Door de Franse 

koers die de EPS vaarde, had Europa een ander standpunt ten aanzien van de 

‘Oktoberoorlog’ ontwikkeld dan de Amerika. Vanaf de Juni-oorlog van 1967 werd er, door 

de Europese landen, op Nederland na, kritischer gekeken naar het Israëlische handelen. 

Amerika hield echter nog vast aan haar traditionele pro-Israëlische standpunt. In 

tegenstelling tot de visiebepaling bij Amerika, werd de Europese visie echter ook ingegeven 

door economische belangen: de toenemende afhankelijkheid van de Arabische olie. 

Bovendien hadden beide continenten een andere visie op het ontstaan van de Oktoberoorlog. 

Zo relateerde Amerika de oorlog, en de Arabische agressie, aan Sovjetpenetratie in het 

Midden-Oosten terwijl West-Europa meende dat de Sovjetdreiging niet in het kader van de 

Oktoberoorlog gezocht en benaderd moest worden.  
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Nederlandse reactie op en beïnvloeding van de Midden-Oostenpolitiek van de 

EPS  

 

Door Europese verdeeldheid was er ten tijde van de Oktoberoorlog nog geen vorm aan de 

Europese Midden-Oostenpolitiek gegeven. Nederland had een bijzondere rol in deze 

Europese verdeeldheid gespeeld. De Franse koers van de EPS strookte niet met de 

Nederlandse belangen en verontruste Nederland. De Franse wensen voor Europa, een sterke 

politieke unie met een kleine rol voor de Europese Commissie en het Europees Parlement 

waren dan ook fundamenteel anders dan de Nederlandse wensen. Bovendien volgde de EPS 

een Franse pro-Arabische koers. Nederland hield echter vast aan haar traditioneel gekozen 

pro-Israëlische standpunt. Hoewel de gevolgen van het Nederlandse standpunt onderschat 

waren, zette Nederland haar eigen belangen opzij. Door dit standpunt had Nederland een 

blokkerende rol in de EPS-poging naar een gemeenschappelijk Europees Midden-

Oostenbeleid en liep Nederland het risico in een geïsoleerde positie binnen Europa te raken. 

Daarnaast zou Nederland een olieboycot van de Arabische landen krijgen, en stonden 

hiermee dus ook grote economische belangen op het spel. 

 De reden waarom Nederland had ingestemd met het Franse initiatief om het 

Midden-Oosten op de politieke agenda van de EPS te krijgen had weinig te maken met de 

Nederlandse drang naar een gemeenschappelijke Europese bijdrage aan het conflict. Hoewel 

de olie een niet onbelangrijke reden was, heeft archiefonderzoek uitgewezen dat Nederland 

voornamelijk met het agendapunt instemde om de toetreding van het Verenigd Koninkrijk 

niet in gevaar te brengen. Nederland hoopte dat de toetreding van het Atlantisch ingestelde 

Verenigd Koninkrijk een evenwicht zou geven aan de Franse macht, waardoor de Franse 

koers afgeremd kon worden. Deze Nederlandse houding van anti-Frans en pro-Atlantisch 

verklaart ook de pro-Israëlische houding van Nederland. 

 Hoewel Nederland grote belangen had bij Europa, had het ook grote belangen bij het 

Atlantisch bondgenootschap. Dit blijkt wel uit de archiefgegevens waarin de Nederlandse 

regering liet weten dat Nederland niet voor de keuze van het Amerikaanse standpunt of 

Europese eenheid geplaatst wilde worden Het Nederlandse Europabeleid liet sinds de 

begindagen van de Europese integratie een aantal onveranderlijke aspecten zien. Zo werd bij 

de plannen voor de EPG en Fouchet al duidelijk dat Nederland geen behoefte had aan een 

militaire unie, maar dat de Nederlandse prioriteit ligt bij Europese economische 

samenwerking. Veiligheid en defensie werden gezocht in het Atlantische verband. Het grote 

belang bij goede betrekkingen met Amerika werd duidelijk wanneer Europa in 1971 koos 
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voor een Europa met een eigen koers en Nederland als enige land een pro-Atlantisch beleid 

bleef houden. Hoewel Nederland ook een pro-Europees land was in deze periode, waren de 

belangen die Nederland bij Amerika had groter. Nederland had niet het vertrouwen in 

Europa wat de andere lidstaten, met name Frankrijk, in Europa had. Daarom kan wel gesteld 

worden dat Nederland in de periode 1970-1974 een anti-Europese houding gehad heeft. 

Deze houding werd echter in grote mate beïnvloed door de Franse koers die West-Europa 

vaarde. Nederland had meer vertrouwen de Atlantische bondgenoot. Deze achtergrond 

verklaart ook de Nederlandse hulp aan Amerika voor wapenleveranties aan Israël. 

 Naast deze Nederlandse externe belangen, waren er ook interne factoren van belang 

die geleid hebben tot de pro-Israëlische steunbetuiging. Zo was de in die periode regerende 

partij, de PVDA, een belangrijke factor. De PVDA voelde in die tijd een verbondenheid met 

Israël, maar ook met de in Israël regerende Arbeiderspartij. Ook bepaalde individuen hebben 

een belangrijke rol gespeeld op de uitwerking van het Nederlandse standpunt. Zo hield de 

calvinistische minister-president Joop Den Uyl zich bijvoorbeeld van den domme over 

wapenleveranties aan Israël. Deze wapenleveranties waren geheel in touw gezet door twee 

personen, staatssecretaris Stemerdink en minister van Defensie Henk Vredeling, beide 

mannen handelden vanwege emotionele en persoonlijke overweging. Hierdoor zijn 

belangrijke keuzes door twee individuen gemaakt in plaats van door de hele regering. Door 

het op eigen houtje handelen van de twee bewindslieden is het Nederlandse beleid bepaald. 

Hierdoor is het onduidelijk of het gevoerde Nederlandse beleid ook daadwerkelijk het beleid 

van de Nederlandse regering was geweest en kan er niet gesteld worden dat Nederland door 

de levering van oorlogsmaterieel daadwerkelijk haar eigen belangen op het spel zette.    

 Hoewel deze externe en interne factoren voor en tijdens de Oktoberoorlog hebben 

geleid tot een anti-Europese houding, resulteerden de olieboycot en de dreiging tot 

Nederlandse isolatie binnen de EEG na de Oktoberoorlog in een flexibeler Europabeleid. Zo 

veranderde het Nederlandse pro-Israël beleid naar een ‘evenwichtig’ beleid. Dit om zowel de 

Arabische landen tegemoet te komen in de hoop op een beëindiging van het embargo, maar 

ook om niet continu een dwarsliggende rol binnen de EPS te hebben en hiermee isolatie te 

voorkomen.  
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Trans-Atlantische wending  

Het Nederlandse beleid is echter niet het enige beleid dat veranderde na de Oktoberoorlog. 

In een poging van Kissinger om de Europese landen weer in het Atlantische gareel te krijgen, 

en het Franse idee voor een Euro-Arabische dialoog te dwarsbomen, maakte hij plannen 

voor westerse eenheid op het energiegebied: het IEA. Dit onderwerp zorgde voor een grote 

Europese verdeeldheid, maar uiteindelijk besloten de Europese landen, met uitzondering 

van Frankrijk, deel te nemen aan deze eerste stap naar een verbeterde trans-Atlantische 

relatie. Hoewel Frankrijk in de eerste periode na deze trans-Atlantische dooi zich in een 

isolatiepositie bevond, stelde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean 

Sauvagnargues een jaar na de uitbraak van de Oktoberoorlog over de moeilijkheden van het 

verleden: “querelle largement artificielle, maintenant apaisée”.202  
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