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Voorwoord 
 

 

 

 

Met het schrijven van deze scriptie sluit ik mijn geschiedenisstudie af. Graag wil ik een aantal 

mensen bedanken die tijdens het schrijven van mijn onderzoek voor mij van grote betekenis 
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verrast was ik dat ik hem mocht interviewen. Zijn actieve optreden voor, tijdens en na de 

Oktoberoorlog in 1973 maakte van hem een belangwekkende actor in de betrekkingen tussen 

West-Europa en de Verenigde Staten in het midden van de jaren zeventig.  

 

Tijdens de laatste maanden van mijn onderzoek liep ik tevens stage bij de Atlantische 

Commissie in Den Haag. Voor verdieping van mijn kennis over de trans-Atlantische 

betrekkingen bleek deze periode essentieel. De vriendelijke collegialiteit aldaar werd door mij 

zeer op prijs gesteld.  

 

Tijdens mijn gehele studietijd waren mijn vrienden van grote waarde. Mede dankzij hen kijk 

ik terug op een mooie studententijd. 

 

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor hun nimmer aflatende steun en vertrouwen in mij 

gedurende mijn hele studie. Voor wat betreft het laatste jaar dank ik mijn moeder voor haar 

zorg in het ouderlijk huis in Voorhout, zodat ik in alle rust tijdens de weekenden kon werken 

aan mijn scriptie. Mijn vader ben ik dankbaar voor het actieve meelezen en meedenken.  

 

Menno Donia 

Utrecht,  april 2007 
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Inleiding 
 

 

 

 

‘THE EUROPEAN PRESS WAS FULL of reports that the United States engineered the entire 

war for its own ends, notably to strengthen U.S. industry (...).’ 

‘The United States has come to be regarded in Europe less as the mainspring of civilization 

and more as the generator of crude power’. 

‘A crisis of confidence, a crisis of will and a crisis of lucidity.’1 

 

Hoewel wellicht bij het lezen van bovenstaande passage de gedachten onwillekeurig uitgaan 

naar meer recente gebeurtenissen, tracht de Amerikaanse publicist James Goldsborough in 

1974 in deze bewoordingen de trans-Atlantische crisis te beschrijven die ontstaan was ten tijde 

van de Oktoberoorlog in oktober 1973.2 In dit artikel, gepubliceerd in het tijdschrift Foreign 

Affairs, legt Goldsborough uit op welke wijze dit Arabisch-Israëlische conflict, de oorlog 

tussen Israël en Egypte en Syrië, ondermeer kon uitmonden in een grote tegenstelling tussen 

West-Europa en de Verenigde Staten, de gezworen westerse bondgenoten binnen de Noord-

Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).3 De Duits-Franse historicus Alfred Grosser spreekt 

zelfs in zijn standaardwerk The Western Alliance over het jaar 1973 als het dieptepunt in de 

naoorlogse Amerikaans-Europese betrekkingen.4 Hoewel het trans-Atlantische verbond vanaf 

1945 wel vaker crisisperiodes kende – de Suezcrisis in 1956, het Franse veto tegen Britse EG-

deelname in 1962 - bestonden deze crises echter uit tegenstellingen tussen individuele Europese 

landen en de Verenigde Staten. Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis leek het 

verenigde West-Europa als gemeenschap in zijn totaliteit een andere koers te kiezen dan de 

                                                
1 J. Goldsborough, ‘France, the European Crisis and the Alliance’, Foreign Affairs 52 (april 1974) 538-
555, aldaar 539. 
2 Goldsborough was op het moment dat hij dit schreef buitenlandredacteur voor de International 
Herald Tribune .  
3 Binnen de literatuur en in de media wordt zowel de term ‘Arabisch- Israëlisch’ conflict als het 
‘Palestijns-Israëlisch’ conflict gehanteerd. De eerste terminologie duidt op het internationale conflict 
tussen de staat Israël en de Arabische (buur)landen zoals die vanaf 1948 heeft bestaan. Het tweede 
begrip doelt op de problematiek tussen de Palestijnse bevolking en de staat Israël en wordt eigenlijk 
pas vanaf de jaren zeventig gebruikt toen er meer internationale aandacht kwam voor het lot van de 
Palestijnse bevolking. In dit onderzoek wordt de eerste terminologie gebruikt omdat er in de eerste 
plaats onderzoek wordt gedaan naar de internationale constellatie in het Midden-Oosten. 
4 A. Grosser, The Western Alliance, European-American Relations since 1945 (New York 1982) 275. 
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Verenigde Staten. Europa – overigens met uitzondering van Nederland - wilde afzijdig blijven 

in een conflict waarbij de Verenigde Staten juist de dreiging van de Sovjet-Unie – als 

belangrijkste wapenleverancier van de Arabische landen – voorop stelden. De Amerikaanse 

regering had teleurgesteld gereageerd op de weigering van de EG-staten en NAVO-lidstaten, 

met uitzondering van West-Duitsland en Nederland, om tijdens de oorlog Amerikaanse 

wapens via Europees grondgebied door te voeren naar Israël. Een tweede Amerikaanse klacht 

was de in hun ogen onwelwillende houding van Europa om de dreiging in te zien van het 

optreden van de Sovjet-Unie tijdens de Oktoberoorlog. De regeringen van de Europese staten 

waren op hun beurt van mening dat de Verenigde Staten het gevaar van de Sovjet-Unie 

schromelijk overschatten en dat deze angst haast obsessieve vormen aannam.5 Een 

tegenstelling tussen de twee westerse bondgenoten in de Koude Oorlog, de Verenigde Staten 

en de landen van de Europese Gemeenschap, op het hoogste politieke niveau was manifest 

geworden. 

    Het onafhankelijke Europese optreden ten opzichte van de Verenigde Staten tijdens de 

Oktoberoorlog stond niet op zich zelf en was vooraf gegaan door drie (langdurige) min of meer 

aan elkaar verbonden ontwikkelingen. Ten eerste was er een toegenomen vorm van Europese 

integratie die vanaf de jaren vijftig was ingezet en vanaf 1970 een buitenlands politieke 

component kreeg in de vorm van de Europese Politieke Samenwerking (EPS). Ten tweede was 

er de hernieuwde Europese interesse in de regio van het Midden-Oosten, waar in het verleden 

vooral Frankrijk en Groot-Brittannië al grote invloed hadden gehad. Ten derde was er vanaf 

eind jaren zestig groeiende onenigheid tussen de Europese staten en de Verenigde Staten over 

verschillende economische, monetaire en militaire aangelegenheden. Na deze onenigheid was 

er tijdens de Oktoberoorlog een nieuwe politieke tegenstelling over het Midden-Oosten aan het 

firmament verschenen. Verbazingwekkend was het dat ondanks deze lange termijn 

ontwikkelingen – die niet wezen op een snelle trans-Atlantische verzoening - de trans-

Atlantische betrekkingen één jaar later in 1974 volledig hersteld leken. Ook de Europese 

ambities voor het Midden-Oosten werden naar beneden bijgesteld. Deze Atlantische wending 

van West-Europa is gezien de divergerende ontwikkelingen moeilijk te verklaren. 

 

Europese politieke integratie 

De staten van de Europese Gemeenschap (EG), bestaande uit zes West-Europese landen die alle 

eveneens lid waren van de NAVO, hadden vanaf de oprichting in 1957 van de EEG een 

                                                
5 D. Allen & M. Smith, ‘Europe, the United States, and the Arab-Israeli Conflict’, in:  D. Allen & A. 
Pijpers ed., European Foreign Policy and the Arab-Israeli Conflict (Den Haag 1984) 187-210, aldaar 188. 
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succesvolle vorm van economische integratie bereikt. Dit Europese integratieproject vond plaats 

met Amerikaanse steun omdat in de Amerikaanse visie juist Europese verdeeldheid in het 

verleden had geleid tot vele oorlogen en conflicten. Daarnaast was de Amerikaanse steun voor 

de Europese wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog essentieel in de zich na 1945 

ontwikkelende Koude Oorlog, of zoals de Franse filosoof en socioloog Raymond Aron het 

noemde de ‘oorlogszuchtige vrede’, waarin de westerse kapitalistische staten tegenover de 

communistische mogendheden stonden. 

    Tijdens de regeringen van de drie naoorlogse Amerikaanse presidenten Dwight D. 

Eisenhower, John F. Kennedy en Lyndon B. Johnson bestond consensus over de Amerikaanse 

bevordering van Europese integratie.6 Dankzij deze economische integratie, primair gericht op 

het doorbreken van intra-Europese handelsbarrières en de bescherming van de Europese markt, 

had geheel West-Europa een toenemende mate van welvaart bereikt. Nadat in 1969 de Franse, 

eurosceptische president De Gaulle van het politieke toneel was verdwenen, ontstond er een 

geheel nieuwe dynamiek binnen het Europese integratieproces. Vanaf dit ‘post-De Gaulle’-

tijdperk leefden er bij de EG-landen Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-

Duitsland steeds meer de wil om hun buitenlandse politiek op elkaar af te stemmen. 

    Deze politieke wens kreeg vorm in de Europese Politieke Samenwerking (EPS), waarbij vanaf 

1970 de zes EG-lidstaten probeerden op intergouvernementele basis samen te werken op het 

gebied van het Europees buitenlands beleid. Na de toetreding van Groot-Brittannië, Ierland en 

Denemarken in januari 1973 bleef deze Europese ambitie gehandhaafd. Bij deze nieuw te voeren 

EPS, werd al in 1970 bepaald dat het formuleren van een gemeenschappelijk standpunt over het 

Midden-Oostenconflict het hoofdbestanddeel zou vormen.7  

       Tijdens de Oktoberoorlog in 1973 was de EPS officieel al in werking getreden, waardoor dit 

conflict kon worden beschouwd als een lakmoesproef voor de nieuwe Europese ambities.8   

 

West-Europa en het Midden-Oosten  

De West-Europese staten hadden sinds de Oudheid, mede door de geografische nabijheid, 

banden onderhouden met het Midden-Oosten. Reeds vanaf de tijd van de kruistochten hadden 

de regio’s elkaar sterk beïnvloed. Gedurende de negentiende en eerste helft van de twintigste 

eeuw, de hoogtijdagen van het Europese imperialisme, werden vele Arabische staten 

                                                
6 G. Lundestad, “Empire” by Integration (Oxford 1998) 6.  
7 F. Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten (Deventer 1991) 26. 
8 In sommige literatuur met een Israëlisch perspectief wordt deze oorlog ook wel de Jom 
Kippoeroorlog genoemd. In Arabische landen wordt veelal gesproken over de Ramadanoorlog. De 
‘Oktoberoorlog’ geldt als de meest neutrale terminologie en zal in deze scriptie consequent worden 
gebruikt. 
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onderworpen aan het Britse en Franse kolonialisme. Tijdens het Interbellum fungeerden deze 

twee landen in deze regio als mandataris namens de Volkenbond om het proces naar 

onafhankelijkheid van de Arabische staten te begeleiden. Op deze wijze kwamen de 

mandaatgebieden Syrië en Libanon vanaf 1920 onder Franse auspiciën en Palestina en Irak 

onder Brits toezicht. De situatie veranderde na de Tweede Wereldoorlog. De Britten hadden 

vanwege de diverse gewelddadige joodse en Arabische aanslagen bij de VN aangegeven het 

mandaatgebied Palestina te willen verlaten voor 15 mei 1948. Reeds de dag daarvoor had de 

voorzitter van de Nationale Joodse Raad, David Ben-Goerion, de onafhankelijke staat Israël 

uitgeroepen. Het eerste Arabisch-Israëlische conflict ontbrandde vanaf 16 mei 1948 kort daarna. 

Bij deze gewelddadige strijd in het voormalige mandaatgebied Palestina, die door Israël van 

Egypte, Syrië, Libanon, Irak, Saoedi-Arabië, Jordanië en Jemen in juni 1948 werd gewonnen, 

was geen sprake van verdere Europese inmenging. Israël zou tot 1970, zonder al te veel 

maatschappelijke discussie, een bondgenoot blijven van de Europese staten.  

   Bij de Europese omgang met de Arabische staten lagen de verhoudingen anders. Hoewel de 

meeste Arabische staten spoedig na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk werden, poogden 

de Britten en de Fransen hun invloed in de Arabische wereld te bestendigen. Om hun Empire in 

het Midden-Oosten te behouden, handhaafden de Britten meerdere militaire posten aan het 

Suez-kanaal in Egypte en probeerden zij tevens invloed uit te oefenen op de regeringen van Irak 

en Jordanië. Frankrijk behield soortgelijke invloed in hun voormalige mandaatgebied Libanon. 

Hoewel de Britse premier Clement Attlee en zijn minister van Buitenlandse Zaken Ernest Bevin 

het in de eerste jaren na 1945 van belang achtten dat de westerse oliebelangen in het Midden-

Oosten blijvend verdedigd dienden te worden tegen een mogelijke Sovjetinmenging, werd het 

voor het Verenigd Koninkrijk echter steeds moeilijker deze taak op zich te nemen.9 Tot 1956 

trokken de drie westerse partijen nog grotendeels gezamenlijk op in het ‘tripartite’-verbond om 

‘westerse’ stabiliteit te waarborgen in het Midden-Oosten. Doordat zowel het Verenigd 

Koninkrijk als Frankrijk niet langer de financiële middelen hadden deze taak te volbrengen, 

dienden in toenemende mate de Amerikanen de westerse belangen veilig te stellen.10  

    De Suez-crisis in november 1956, de tweede Arabische-Israëlische oorlog, was het voorlopig 

laatste vertoon van Frans-Britse militaire machtsuitoefening in het Midden-Oosten. Samen met 

het Israëlische leger trachtten zij met een militaire invasie de nationalisatie van het Suez-kanaal 

door de Egyptische president Gamel-Abdel Nasser ongedaan te maken. Tevens hoopten de 

                                                
9 P. De la Gorce, ‘Europe and the Arab-Israeli Conflict: A Survey’, Journal of Palestine Studies 26 (1997) 
5-16, aldaar  6. 
10 D. Lennon, ‘Europe in the Middle East: An historical Perspective’, Europe  (november 2000) 20-21, 
aldaar  20. 
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Fransen en de Britten de westerse oliebelangen op deze wijze te waarborgen.11 Onder druk van 

de Amerikaanse president Eisenhower en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Foster 

Dulles dienden zij zich echter abrupt uit Egypte terug te trekken. Volgens de Amerikaanse 

regering behoorden de westerse landen of de NAVO geen operaties uit te voeren in het 

Midden-Oosten, een out-of-area gebied, dat niet behoorde tot de Atlantische 

verdragsbepalingen.12 De Verenigde Staten hadden bij de oprichting van de NAVO in 1949 in 

artikel zes van het NAVO-verdrag deze geografische beperking gestipuleerd omdat zij niet 

betrokken wilden raken bij mogelijke conflicten tussen Europese landen en hun voormalige 

koloniën.13 In 1956 was het daarnaast niet in het belang voor de ontluikende betrekkingen van 

de Verenigde Staten met de nieuwe Arabische staten geassocieerd te worden met het vermeend 

neokoloniaal optreden van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.14 Volgens de historici Ian 

Bickerton en Carla Klausner betekende deze Brits-Franse aanval op Egypte het definitieve 

‘morele failliet’ van de twee landen in het Midden-Oosten.15 

    Hoe langer hoe meer werd de Frans-Britse rol in het Midden-Oosten na 1956 overgenomen 

door de twee grote mogendheden van de Koude Oorlog, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. 

De regio was gezien de vele bodemschatten en de centrale ligging van groot strategisch belang.  

Ook het Arabisch-Israëlische conflict dat aanvankelijk een primair regionaal conflict was, kreeg 

door de inmenging van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in de regio een nog dreigender 

Koude Oorlogsdimensie. Israël was vanaf de jaren zestig een strategische partner geworden van 

de Verenigde Staten in het Midden-Oosten en werd financieel en militair door het land 

ondersteund. Vele nationalistische Arabische staten, zoals Egypte en Syrië, waren vanaf 1956 

juist sterk afhankelijk geworden van de Sovjet-Unie. Vooral de Egyptische president Gamel-

Abdel Nasser kreeg vanaf midden jaren vijftig veel Sovjetsteun voor zijn antiwesterse, pan-

Arabische beleid, waarbij hij de Arabische landen onder zijn leiding trachtte te verenigen. De 

Zesdaagse Oorlog in 1967 werd door Israël overtuigend gewonnen van vier Arabische staten, 

maar was ondenkbaar geweest zonder Amerikaanse wapenleveranties. Zowel de politieke als 

militaire invloed van Europa in het Midden-Oosten was tijdens deze hoogtijdagen van de 

Koude Oorlog nihil, terwijl de Verenigde Staten juist hun greep op de regio in deze jaren  

versterkten. Tot 1970 veranderde deze situatie niet ingrijpend en bleef de Europese invloed 

                                                
11 E. Kolodziej, ‘Europe: The Partial Partner’,  International Security 5 (Winter 1980-1981) 104-131, aldaar 
116. 
12 Kolodziej, ‘Europe: The Partial Partner’,  116. 
13 G. Bonvicini, ‘Out-of-Area Issues: A new Challenge to the Atlantic Alliance’, in: J. Coffey & G. 
Bonvicini ed., The Atlantic Alliance and the Middle East  (Londen 1989) 1-16, aldaar 2. 
14 P. De la Gorce, ‘Europe and the Arab-Israeli Conflict: A Survey’,  7. 
15 I. Bickerton & C. Klausner,  A concise History of the Arab-Israeli Conflict (Upper Saddle River 2005) 138. 



 INLEIDING 

 15 

marginaal. De EPS-doelstellingen betekenden een hernieuwde interesse in het Midden-Oosten, 

waarbij een confrontatie met de Verenigde Staten tot de mogelijkheden behoorde. 

 

Trans-Atlantische frictie in de jaren zeventig 

Het Europese politieke initiatief vond plaats in een periode waarin de internationale constellatie 

inmiddels danig was gewijzigd in vergelijking met de eerste decennia na de Tweede 

Wereldoorlog. Door verscheidene ontwikkelingen waren de betrekkingen tussen de trans-

Atlantische partners, de Verenigde Staten en West-Europa, onder druk komen te staan. De 

internationale omstandigheden binnen de Koude Oorlog waren begin jaren zeventig gewijzigd 

aangezien de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten een periode van 

ontspanning doormaakten. Dit was te herleiden tot de ingezette detentepolitiek van de 

Amerikaanse president Nixon en de Russische leider Breznjev. Het ondertekenen door de 

Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van de eerste SALT-akkoorden (Strategic Arms Limitation 

Talks) in 1972 zorgden voor beperking van de proliferatie van strategische kernwapens in de 

wereld en de Mutual and Balanced Force Reduction (MBFR) van 1973 voor troepenreductie in 

Europa. Ook door de Europese landen zelf werd binnen de Conferentie over Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (CVSE) toenadering gezocht tot de communistische landen van het 

Oostblok.  

   Ondanks deze diplomatieke resultaten leek de wereldwijde invloed van de Verenigde Staten 

in deze periode tanende. Ook in Europa was door het Amerikaanse optreden tijdens de oorlog 

in Vietnam (1965-1973) het prestige van de Verenigde Staten gereduceerd. De rassenrellen in het 

Amerikaanse zuiden eind jaren zestig en de binnenlandse verwikkelingen van de Amerikaanse 

president, Richard Nixon, in het Watergate-schandaal een aantal jaren later leidden tot een 

afkalving van het Europese vertrouwen in het Amerikaanse morele leiderschap van de westerse 

wereld.16 

    Daarnaast hadden de Verenigde Staten begin jaren zeventig te kampen met een negatieve 

handelsbalans en grote financiële problemen. Importheffingen aan beide zijden van de Oceaan 

leidden tot een trans-Atlantisch handelsconflict. Ook liet Nixon in 1971 de Gouden Standaard 

(de koppeling van de dollar aan de goudwaarde) los. De Europese staten reageerden niet 

verheugd op deze de facto devaluatie van de dollar die de mondiale monetaire instabiliteit 

                                                
16 Het Watergateschandaal betrof de vermeende betrokkenheid van president Nixon bij het opdracht 
geven voor de inbraak in het hoofdkwartier van de Democratische partij in juni 1972. Hoewel Nixon 
zijn betrokkenheid bij het voorval altijd ontkende, kwam hij vanaf 1973 in ernstige binnenlandse 
problemen. Op 9 augustus 1974 zag hij zich vanwege een dreigende justitiële aanklacht gedwongen af 
te treden als president. Zijn opvolger Gerald Ford verleende hem echter gratie. 
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versterkte en de inflatie wereldwijd verergerde. Deze vermeende teruggang van het 

Amerikaanse prestige leidde in sommige gevallen zelfs tot de kwalificatie van de Verenigde 

Staten als ‘de zieke man van het Westen’.17 

    Naast de monetaire en economische tegenstellingen bestond er vanaf eind jaren zestig ook 

trans-Atlantische onenigheid - voornamelijk van Amerikaanse zijde - over de militaire 

bescherming van het Europese continent tegen de Sovjetdreiging. Vanuit de Verenigde Staten 

waren er vele kritische geluiden te horen over de Europese onwil om een substantiële militaire 

en financiële bijdrage, de berucht geworden burdensharing, te leveren aan de NAVO-

verdediging van het Europese grondgebied. De invloedrijke Amerikaanse senator Mike 

Mansfield was zelfs langere tijd van mening dat de helft van de 300.000 Amerikaanse troepen 

van het Europese grondgebied teruggetrokken diende te worden.18 Met andere woorden, de 

naoorlogse periode waarin Europa de Amerikaanse richtlijnen zonder bezwaren volgde - door 

de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur en latere minister van Buitenlandse Zaken, 

Henry Kissinger, ironisch aangeduid als de ‘Golden Age’ – leek definitief afgelopen.19 

   Begin jaren zeventig leek kortom een mondiale transitieperiode aangebroken en werd er 

ondermeer in Amerikaanse kranten zoals de New York Times gespeculeerd over een ‘new world 

order’ die zich spoedig zou manifesteren.20 Een grotere rol werd er zowel aan Amerikaanse als 

Europese zijde in de toekomst toebedacht aan de EG, temeer nadat de Europese 

regeringsleiders op een Europese Top in Parijs in 1972 besloten dat er in 1980 een Europese Unie 

gerealiseerd diende te zijn. De Ostpolitik van Willy Brandt, de West-Duitse bondskanselier, die 

gericht was op verbetering van de betrekkingen met Oost-Europa, bevestigde het beeld dat de 

Europese leiders zonder directe Amerikaanse goedkeuring een alternatief buitenlands beleid 

konden voeren. Het uitspreken van de Europese ambitie om tot een zelfstandige buitenlandse 

politiek te komen in de vorm van de EPS en de toenemende politieke overeenstemming tussen 

Frankrijk, Groot-Brittannië en West-Duitsland leek in ieder geval de opmaat te vormen voor 

structurele wijzigingen in het internationale statenstelsel. 

 

                                                
17 Deze uitspraak was uiteraard naar analogie van het Ottomaanse Rijk dat in de negentiende eeuw 
werd gekarakteriseerd als ‘de zieke man van Europa’.  
18 Mike Mansfield was van 1961 tot 1977 de Democratische leider in de Senaat. Vanaf 1966 pleitte hij 
herhaaldelijk voor een Amerikaanse troepenreductie omdat dit volgens hem de enige wijze was 
waarop Europa grotere defensie-uitgaven zou uitvoeren. In 1973 was hij daarnaast van mening dat 
dankzij de ontspanning tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten de NAVO-troepen 
teruggetrokken konden worden uit Europa. Dit werd geformuleerd in de ‘Mansfield amendment’. L. 
Kaplan, The long Entanglement: NATO’s first fifty Years (Westport 1999) 152. 
19 H. Kissinger, Years of Upheaval (Londen 1982) 131. 
20 New York Times, 9 september 1971. 
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Vraagstelling en onderzoeksmethodiek 

Het is gezien de drie geschetste ontwikkelingen zéér opvallend dat reeds in 1974 de trans-

Atlantische betrekkingen in belangrijke mate hersteld leken. Dit gold ook voor de trans-

Atlantische onenigheid over het Midden-Oosten. De historici Duco Hellema, Cees Wiebes en 

Toby Witte concluderen aan het einde van hun boek Doelwit Rotterdam: Nederland en de oliecrisis 

dat vanaf 1974 ‘de ernstige scheuringen in de westerse wereld voorbij waren en dat deze 

ontwikkeling ook gepaard ging met het einde van de Europese manoeuvres in Arabische 

richting.’21 Hellema en de twee medeauteurs illustreren deze tendens aan de hand van de 

Europese deelname aan het Internationaal Energie Agentschap (IEA), een oorspronkelijk door 

de Amerikanen opgezette organisatie die de westerse oliebelangen diende te gaan verdedigen. 

Er werden daarnaast nieuwe Europees-Amerikaanse consultatiemethoden ontwikkeld die de 

Amerikanen beter informeerden over EPS-politiek. Ook wat betreft het Midden-Oostenconflict 

werden er door de Europese landen in de periode 1974-1976 geen EPS-verklaringen meer 

afgegeven en werd er vanaf 1974 consequent in de pas gelopen met de door Amerikanen 

uitgevoerde troepenscheidingsakkoorden.22 

   Max Kohnstamm, prominent voorstander van een federaal Europa, kwam in 1984 tot de 

conclusie dat ‘Europa vanaf de jaren zeventig totaal geen invloed had gekregen op de 

gebeurtenissen in het Midden-Oosten’.23 Hoe kon het dat de Europese Midden-Oostenpolitiek 

geen vervolg kreeg? Waarom werd na een dergelijke korte termijn besloten dat de EG het meest 

was gebaat bij nauwe samenwerking met het Amerikaanse Republikeinse bewind van president 

Nixon – met vanaf augustus 1974 Gerald Ford als nieuwe president - en minister van 

Buitenlandse Zaken Kissinger? Wat waren de verklaringen voor deze Europese wending? 

   Hellema geeft als argument voor deze Atlantische koerswijziging van de EG dat er in de 

eerste helft van 1974 een Atlantische generatiewisseling plaatsvond bij regeringsleiders van de 

drie Europese grootmachten. De nieuwe leiders van Frankrijk, Groot-Brittannië en West-

Duitsland, respectievelijk Giscard D’Estaing, Harold Wilson en Helmut Schmidt, waren in hun 

opvattingen meer geporteerd voor de Amerikaanse opvattingen dan hun voorgangers George 

Pompidou, Edward Heath en Willy Brandt. Zij zagen weinig in een prominente rol voor de 

Europese Gemeenschap in het Midden-Oosten. Dit argument van de ‘Atlantische 

                                                
21 D. Hellema, C. Wiebes & T. Witte, Doelwit Rotterdam: Nederland en de oliecrisis 1973-1974 (Den Haag 
1998) 270. 
22 F. Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten (Deventer 1991) 155. 
23 Dit schreef Max Kohnstamm in het voorwoord van: Allen &  Pijpers, European Foreign Policy-making, 
IX. 
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generatiewisseling’ is onder historici wijdverbreid en niet aan discussie onderhevig.24 De 

Nederlandse Midden-Oosten deskundige Fred Grünfeld merkt in zijn dissertatie Nederland en 

het Nabije Oosten deze ‘Atlantische’ wending ook op en wijt deze omslag aan de Europese 

acceptatie en goedkeuring van Kissingers troepenscheidingssakkoorden na de Oktoberoorlog.25 

Doordat de Verenigde Staten vanaf 1973 met Kissingers initiatieven ook de regie binnen de 

Arabische wereld naar zich toetrokken, was er voor de Europese staten slechts een zeer 

bescheiden rol weggelegd in het Midden-Oosten. Een derde verklaring voor het uitblijven van 

een daadkrachtig Europees Midden-Oostenbeleid in de jaren zeventig was de grote interne 

Europese verdeeldheid over dit politiek zeer gevoelige onderwerp. Na de grote Europese 

verdeeldheid in de Oktoberoorlog in 1973 werd vervolgens ‘slechts’ getracht een 

gemeenschappelijk standpunt te formuleren over dit onderwerp. Een economische crisis in 

West-Europa vanaf midden jaren zeventig was daarnaast ook niet bevorderlijk voor verdere 

verdieping van Europees beleid.26 

    Deze vier verklaringen zijn weinig omstreden en blijven ook na bestudering van de periode 

en de gebeurtenissen overeind staan. Toch verklaren zij niet volledig waardoor een ‘Atlantische’ 

wijziging in april 1974 met de ontwikkeling van nieuwe Europees-Amerikaanse 

consultatiemethoden in gang werd gezet. Immers, hoewel de regering van Heath in april 1974 

was opgevolgd door de meer pro-Amerikaanse van Wilson zaten de andere regeringen op dat 

moment nog op hun plaats. Daarom is het raadzaam om naast deze ‘endogene’ Europese 

factoren ook te kijken naar ‘exogene’ factoren die van invloed geweest kunnen zijn op het 

Europese besluitvormingsproces. In concreto: de mate waarin er directe en indirecte 

Amerikaanse invloed, de NAVO-bondgenoot, werd uitgeoefend op deze Europese 

beleidswijziging. Dit is mijns inziens een onderbelicht aspect bij de bestudering van de periode 

1970-1975. Er kan namelijk worden verondersteld dat er sprake was van enigerlei Amerikaanse 

invloed op de EG.  Ten eerste was er na de Tweede Wereldoorlog een traditie van intensieve 

Amerikaanse bemoeienis met de Europese pogingen om tot een Europese gemeenschappelijke 

politiek te komen. Ten tweede wordt er door de auteurs niet de belangrijke vraag gesteld wat 

vanaf 1970 de houding van Nixon en Kissinger was ten aanzien van de EPS-politiek in het 

algemeen en de EPS-politiek ten aanzien van het Midden-Oosten in het bijzonder. Ten derde, en 

                                                
24 Dit generatieargument wordt ook aangehaald in: E. Regelsberger, ‘The EPS in the 1980’s: Reaching 
another Plateau?’, in: A. Pijpers, E. Regelsberger & W. Wessels ed., European Political Cooperation in the 
1980’s (Dordrecht 1988) 3-48, aldaar 15. Daarnaast ook in: G. Lundestad, The United States and Western 
Europa since 1945 (New York 2003) 184. 
25 Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten, 155. 
26 D.P. Calleo, Rethinking Europe’s Future (Princeton 2001) 166. 
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het belangrijkst, wordt de ogenschijnlijke spanning tussen enerzijds Europese integratie en 

anderzijds NAVO-verplichtingen tijdens 1973 in deze analyses niet als zodanig benoemd. Er 

kan immers worden verondersteld dat er na het historische dieptepunt van de trans-Atlantische 

betrekkingen in 1973 door de Amerikaanse regering, in casu Nixon en Kissinger, in bepaalde 

mate druk is uitgeoefend op de EG-lidstaten met als doel hen wederom in het Atlantische gelid 

terug te brengen. Dit is niet denkbeeldig aangezien in oktober 1973 leek dat de 

bondgenootschappelijke NAVO-overeenkomsten niet altijd parallel liepen met Europese 

politiek ten aanzien van het Midden-Oosten.27 Om een beter beeld te krijgen van de 

gebeurtenissen is de hoofdvraag van dit onderzoek daarom als volgt geformuleerd: 

Wat was de houding van de Amerikaanse regering ten opzichte van de Europese Politieke Samenwerking 

in de periode 1970-1975 en valt binnen dit kader de ‘Atlantische’ wending in de Midden-Oostenpolitiek 

van de EG-lidstaten van 1974 te verklaren? 

    In tegenstelling tot de vele publicaties over de trans-Atlantische betrekkingen is er weinig 

gepubliceerd over de Amerikaanse houding vis-à-vis Europese integratie op buitenlands politiek 

terrein aan het begin van de jaren zeventig.28 De Noorse historicus Geir Lundestad verbaast zich 

in de inleiding van zijn boek Empire by Integration over deze lacune in de trans-Atlantische 

historiografie en hij geeft in zijn betoog een historisch overzicht van de Amerikaanse houding 

ten aanzien van Europese integratie.29 Zeer opvallend is het dan ook dat hij in zijn hoofdstuk 

over het tijdvak 1969-1976 (‘The Nixon-Kissinger Reappraisal’) het onafhankelijke optreden van 

de EG-lidstaten, de EPS en de Oktoberoorlog onbesproken laat.30 Ook in de uitgebreide studie 

over de verhouding tussen Kissinger en West-Europa van Argyris Andrianopoulos komt de 

EPS, curieus genoeg, slechts marginaal aan de orde.31 Simon Nuttall, Brits historicus, behandelt 

de kwestie in zijn boek European Political Co-Operation wel.32 Hij heeft echter geen verklaring 

voor de Europese toenadering tot de Amerikaanse politiek in de vorm van de nieuwe Europees-

Amerikaanse consultatiemethoden in april 1974 en ziet daarbij  geen verband met betrekking tot 

het Midden-Oosten. 

                                                
27 Bij het invulling van het begrip het ‘Midden-Oosten’ wordt primair gedoeld op het Arabisch-
Israëlisch conflict en de veelal daaraan verwante energievraagstukken. 
28 Voor literatuur over de trans-Atlantische betrekkingen: A. Grosser, The Western Alliance. European-
American relations since 1945 (New York 1982). G. Lundestad, The United States and Western Europe since 

1945 (Oxford 2003). S. Reyn, Allies or Aliens? George W. Bush and the transatlantic Crisis in historical 
Perspective (Zoetermeer 2004). 
29 G. Lundestad, “Empire” by Integration (Oxford 1998). 
30 In een recenter werk van Lundestad, te weten The United States and Western Europe since 1945 
(Oxford 2003) komen dezelfde onderwerpen aan de orde, maar blijft de EPS onbesproken. 
31 A.G. Andrianopoulos, Western Europe in Kissinger’s Global Strategy (New York 1988). 
32 S. Nuttall, European Political Co-Operation (Oxford 1992) 92. 
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   Het is jammer dat er verschillende zaken (nog) onduidelijk zijn over wat als de officiële 

beginperiode wordt gezien van de Europese samenwerking op buitenlands terrein. Dit geldt 

des te meer omdat het huidige Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheids Beleid (GBVB) 

van de EU de opvolger is van deze EPS.  

    Een andere reden voor bestudering van dit onderwerp, zijn de in 2005 vrijgegeven 

archiefstukken (zowel notities als memoranda) uit de jaren 1973 en 1974 van het Amerikaanse 

ministerie van Buitenlandse Zaken, het State Department.33 Hierdoor is het mogelijk een goed 

beeld te krijgen van de Amerikaanse perceptie en eventuele beïnvloeding van de EPS-politiek 

ten aanzien van het Midden-Oosten. Om een evenwichtig beeld te krijgen van de trans-

Atlantische tegenstelling over het Midden-Oosten en de mogelijke opheffing daarvan na 1974 is 

het ook van essentieel belang om van Europese zijde de materie te belichten. Gelukkig is na 

dertig jaar voorgeschreven geheimhouding recentelijk ook EPS-materiaal vrijgekomen dat een 

beter beeld geeft van de Europese beweegredenen voor en inhoud van de EPS-politiek. Het 

betreft hier stukken van EPS-ministervergaderingen en andere gerelateerde zaken die in het 

archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn in te zien.  

   Een derde en meer algemeen motief voor het schrijven van dit onderzoek is de hernieuwde 

interesse in de geschiedschrijving voor de jaren zeventig van de twintigste eeuw: een roerige 

periode binnen de internationale betrekkingen. Hopelijk kan dit onderzoek aansluiten op het 

‘seventies’-project aan het Instituut Geschiedenis te Utrecht dat een beter inzicht in dit tijdvak 

beoogt. 34  

  Bij de tijdsafbakening binnen dit onderzoek is gekozen voor de periode 1970-1975. Hiertoe is 

gekomen omdat het jaar 1970 als officieel startpunt gold voor de EPS en als symbool diende 

voor de toegenomen internationale ambities van de EG-staten. Het jaar 1975 markeerde het 

begin van de Euro-Arabische Dialoog, een op het eerste oog daadkrachtig voorbeeld van EPS-

beleid. Deze periode beslaat ook grofweg de Republikeinse regering (1969-1976) van Nixon 

(daarna Ford) en de minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Vooral de laatste was 

van groot belang voor het formuleren van het Amerikaanse buitenlandse beleid.  

                                                
33 De Amerikaanse archiefstukken zijn openbaar en gedigitaliseerd in te zien op meerdere online-
archieven:  Het National Security Archive,  
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB193/index.htm#docs, The National Archives, 
http://aad.archives.gov/aad/, en het State Department, 
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/i/ 
34 Dit project richt zich vooral op de ideologische omwenteling die Europa in dit tijdvak doormaakte: 
de sociaal-democratische hervormingsgedachte van het begin van de jaren zeventig werd aan het 
einde van het decennium vervangen door neoliberale denkbeelden over de samenleving. Zie: 
http://www2.let.uu.nl/Solis/geschiedenis/projecten/seventies/ 
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   Hoe kan worden onderzocht wat de Amerikaanse reactie was op de EPS-politiek ten aanzien 

van het Midden-Oosten en of er eventueel sprake was van Amerikaanse beïnvloeding? Met 

behulp van reeds bestaande literatuur en nieuwe bevindingen uit het archief zal op 

chronologische wijze de Europees-Amerikaanse verhoudingen op het hoogste ambtelijke niveau 

worden onderzocht. Tevens zal veel gebruik worden gemaakt van krantenmateriaal 

(voornamelijk de New York Times) waardoor een goed beeld kan worden gegeven van de 

receptie van de trans-Atlantische crisis in de media op dat moment. Op deze wijze moet het 

mogelijk zijn een goed gefundeerde historische analyse van de gebeurtenissen te geven.  

   Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een viertal deelvragen te 

beantwoorden. In het eerste hoofdstuk zal met betrekking tot het EPS-beleid in het Midden-

Oosten de vraag worden gesteld of de houding van Kissinger en Nixon ten opzichte van 

Europese samenwerking op buitenlands politiek vlak een breuk betekende met die van hun 

voorgangers. De EPS zal als uitvloeisel van Europese buitenlandse politiek in een breder 

historisch kader worden geplaatst. Vanuit Europees perspectief zal worden onderzocht in 

hoeverre de eerdere Europese pogingen om tot (een coördinatie van) buitenlands beleid te 

komen vanaf de jaren vijftig bedoeld waren als een verwijdering van de Verenigde Staten. 

Tegelijkertijd zal de Amerikaanse houding ten opzichte van dezelfde initiatieven aan de orde 

komen. Werd de EPS opgericht met het oogmerk om als een anti-Atlantische organisatie te 

fungeren en Europa te presenteren als een ‘derde macht’ gepositioneerd naast de Verenigde 

Staten en de Sovjet-Unie? Was de EG ondanks het tijdvak van de detente niet nog steeds zeer 

afhankelijk van de Amerikaanse veiligheidsgaranties en daardoor zeer beperkt in het 

ontwikkelen van de EPS? 

   Na het schetsen van dit bredere, procedurele kader van de EPS zal er in het tweede hoofdstuk 

specifiek op de EPS-politiek in het Midden-Oosten worden ingegaan. Waarom was er juist voor 

de regio van het Midden-Oosten vanaf 1970 een dergelijk belangrijke rol weggelegd binnen de 

EPS? In hoeverre verschilden de Europese opvattingen over het Arabisch-Israëlische conflict 

met die van de Verenigde Staten? Stonden er in de periode tot 1973 wellicht andere vitale 

Amerikaanse en Europese belangen tegenover elkaar in de regio? Dachten de Europeanen en de 

Verenigde Staten hetzelfde over de Sovjetdreiging in het Midden-Oosten? 

    In het derde hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre het historische ‘dieptepunt’ in de 

trans-Atlantische betrekkingen gedurende oktober 1973 te herleiden was tot een directe 

tegenstelling tussen het EPS-beleid van de EG-lidstaten en het buitenlandse beleid van de 

Verenigde Staten. Wat waren de inhoudelijke tegenstellingen tussen West-Europa en de 

Verenigde Staten tijdens de Oktoberoorlog? Bestond er een directe tegenstelling tussen enerzijds 
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het EPS-beleid inzake het Midden-Oosten en anderzijds NAVO-verdragsverplichtingen in 

diezelfde regio? Werd deze vermeende tegenstelling eigenlijk wel veroorzaakt door de nieuw 

gevoerde EPS of zorgde juist de ‘ouderwetse’ unilaterale politiek van de Europese staten tot 

frictie met de Amerikanen? Veranderden de opvattingen van de regering van Nixon over de 

EPS na oktober 1973 en, zo ja, hoe kregen die vorm? 

    In het vierde hoofdstuk zal een nieuw onderdeel van de EPS, de na afloop van de 

Oktoberoorlog opgezette Euro-Arabische Dialoog, worden onderzocht en zullen vooral de 

trans-Atlantische implicaties van deze Dialoog aan de orde komen. Betekende deze Euro-

Arabische Dialoog niet pér definitie een verdere distantie van de Amerikaanse opvattingen en 

een toenadering tot de Arabische staten? Hoe kon het dat ondanks deze Arabische toenadering 

van de West-Europese staten desondanks de trans-Atlantische betrekkingen niet verder op de 

spits werden gedreven? Wist het Amerikaanse staatsapparaat de Europese besluitvorming over 

dit onderwerp te beïnvloeden?   
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Vrees voor een Europees Europa 

De Verenigde Staten en de EPS in historisch perspectief 

     

 

 

 

JEAN MONNET, VEELAL BESCHOUWD ALS de geestelijk vader van de Europese integratie, 

merkte in de jaren vijftig over de Verenigde Staten op dat ‘er nog nooit in de geschiedenis een 

dergelijk machtig land had bestaan, dat in plaats van het voeren van een verdeel- en 

heerspolitiek, juist het verenigen van volken in een nieuwe Gemeenschap voorstond’.35 Hoewel 

het beleid van de Verenigde Staten in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog inderdaad in 

belangrijke mate werd ingegeven door idealistische overwegingen over een federaal Europa, 

zou het kortzichtig zijn de Amerikaanse bevordering van de Europese integratie slechts te 

bestempelen als idealistisch beleid. Uiteraard hadden ook Amerikaanse belangen invloed op het 

besluit om allereerst in 1947 de Marshallhulp te verlenen en vanaf 1951, met de oprichting van 

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), het Europese integratieproces actief te 

bevorderen. 

   De historicus Geir Lundestad geeft in zijn boek Empire by Integration helder inzicht over de 

motieven die de Amerikaanse regering na de Tweede Wereldoorlog deed besluiten om de 

Europese integratie politiek en financieel te steunen en te bevorderen.36 Deze motieven kenden 

volgens hem een hoge vorm van continuïteit aangezien ze in de periode van 1947 tot 1969, 

onder successievelijk de presidentschappen van Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. 

Kennedy en Lyndon B. Johnson, min of meer onveranderd bleven.37 Een krachtig, verenigd 

Europa diende volgens Lundestad in de eerste plaats de containment van de Sovjet-Unie te 

ondersteunen, en in het verlengde daarvan eventuele Sovjetaanvallen op West-Europees 

grondgebied te dwarsbomen. Ten tweede was de indamming van Duitsland eveneens een doel 

dat het beste gerealiseerd kon worden door middel van de inkapseling van West-Duitsland in 

                                                
35 F. Duchêne, Jean Monnet: The first Statesman of Interdepence (New York 1994) 131. 
36 Lundestad, “Empire” by Integration (New York 1998) 12. 
37 Ibidem, 13. 
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het West-Europese integratiemodel. Deze ‘double containment’ wordt door Lundestad 

gekarakteriseerd als een politiek concreet doel dat primair de korte termijn diende.38  Ten derde 

wijst Lundestad op de vermeende Amerikaanse universalistische opvattingen over hun 

staatsbestel. Het toepassen van wat als Amerikaanse waarden werden beschouwd, zoals een 

liberale democratie, een vrije economische markt en een federatie van staten, zou ook het 

grootste belang dienen van het West-Europa van de toekomst. Zo werd in maart 1947 in het 

Amerikaanse Congres een resolutie ingediend die voorstond dat er een op federalistische leest 

geschoeide ‘Verenigde Staten van Europa’ ontwikkeld diende te worden.39 Federalistische 

supranationaliteitsbeginselen over Europa prevaleerden in de Amerikaanse zienswijze vanaf de 

beginperiode boven een intergouvernementeel bestuur van West-Europa. Ten vierde zou het 

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

Europa. Een verdeeld en nationalistisch Europa zou daarentegen voor een continue bron van 

instabiliteit zorgen. Het was daarom van belang dat Europa, in de woorden van de Nationale 

Veiligheidsadviseur van Kennedy, McGeorge Bundy, zou uitgroeien tot een ‘gelijkwaardige 

partner’ van de Verenigde Staten.40  Het vijfde motief waar Lundestad op wijst, was de 

Amerikaanse hoop dat een verenigd Europa in toenemende mate zelf de kosten van de militaire 

verdediging van het Europese continent op zich zou nemen. Op deze manier hoopte reeds 

president Eisenhower dat de Amerikaanse soldaten, die na de Tweede Wereldoorlog in groten 

getale in Europa gestationeerd waren gebleven, uiteindelijk konden terugkeren naar de 

Verenigde Staten.  

    Deze motieven maakten duidelijk wat de algemene Amerikaanse opvattingen waren over 

Europese integratie in algemene zin. Het was evident dat de Amerikaanse oorspronkelijke 

zienswijze ervan uitging dat een verenigd Europa een Atlantisch georiënteerd Europa zou 

worden.41 Naast deze politieke steun voor Europese wederopbouw en economische 

ontwikkeling bevorderde de Amerikaanse regering tevens de Europees-Amerikaanse 

defensiesamenwerking. Nadat in de jaren na 1945 duidelijk was geworden dat de Sovjet-Unie 

een eigen atoomwapen had ontwikkeld, Tsjecho-Slowakije een communistisch regime kreeg en 

de Sovjet-Unie een militair pact trachtte te sluiten met Finland en Noorwegen, waren de 

offensieve Sovjetintenties voor de westerse mogendheden duidelijk geworden.42 Om de externe 

                                                
38 Lundestad, “Empire” by Integration, 13. 
39 Over deze resolutie van de senatoren William Fulbright en Elbert Thomas werd echter nooit 
gestemd in het Congres. Zie: R. Ferrel, ‘The Truman Era and European Integration’, in:  F. Heller &  J. 
Gillingham, The United States and the Integration of Europe (Londen 1992) 33-37. 
40 US Department of State, Bulletin (12 maart 1962) 423.  
41 D. Calleo, Rethinking Europe’s Future (Princeton 2001) 136. 
42 L. Kaplan, The United States and NATO: The formative Years (Lexington 1984) 82.  
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veiligheid van West-Europa in de toekomst te waarborgen werd in april 1949 door de West-

Europese staten en de Amerikaanse regering de NAVO opgericht, waarvan het hoofdkwartier 

werd gevestigd in Parijs en de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower als militair 

opperbevelhebber (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) werd benoemd. Dat de 

Europese integratie en de NAVO-verbintenis niet per definitie complementair waren, werd 

duidelijk in de jaren zestig, toen de Franse president De Gaulle het Europese integratieproces, 

en vooral de buitenlandse politiek van Europa, juist wilde aanwenden om afstand te nemen van 

de Amerikaanse bondgenoot. De Amerikaanse regering reageerden tot twee maal toe 

verschillend op de initiatieven die de West-Europese regeringen ontplooiden op het gebied van 

concrete plannen om tot een Europese buitenlandse politiek te komen. 

 

De Verenigde Staten en de Europese Defensie Gemeenschap (EDG) in 1954  

Op 27 mei 1952 werd in Parijs door Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Nederland, België en 

Luxemburg een verdrag ondertekend tot oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap 

(EDG), die zou worden uitgerust met een gemeenschappelijk Europees leger. Nog in hetzelfde 

jaar werd een ontwerpverdrag ontwikkeld voor een Europese Politieke Gemeenschap (EPG). 

Deze EPG zou een gezamenlijke Europese buitenlandse politiek gaan formuleren. Beide 

initiatieven werden uitgewerkt door de Franse premier René Pleven, die mede onder druk van 

de Amerikaanse regering van president Truman, het inzicht had verworven dat West-

Duitsland, gezien de dreiging die uitging van de Sovjet-Unie onder Stalin, herbewapend diende 

te worden.43 Truman benadrukte de noodzaak van de Duitse herbewapening omdat de 

Sovjetdreiging in toenemende mate manifest was geworden, zoals de Korea-oorlog, die in 1950 

was uitgebroken, duidelijk maakte. Een dergelijke confrontatie tussen het Westen en 

Sovjettroepen zou immers in de toekomst ook op het Europese continent kunnen plaatsvinden. 

Door herbewapening van West-Duitsland en de definitieve inkapseling van het land in de 

westerse invloedsfeer, zou volgens de Amerikaanse theorie West-Europa in het geheel minder 

kwetsbaar maken voor een aanval uit het Oosten. Doordat echter de herinnering aan Nazi-

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

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

herbewapenen. De EDG zou met een gemeenschappelijk Europees leger, inclusief Duitse 

                                                
43 A. Kanter, ‘The European Defence Community in the French National Assembly: a Roll Call 
Analysis’, Comparative Politics 2 (1970) 203-228, aldaar 204. 
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troepen, West-Duitsland wél kunnen verdedigen tegen een potentiële Sovjetinvasie, maar 

tegelijkertijd het land behoeden voor een eventuele rigoureuze machtsontplooiing.44 

    Volgens het oorspronkelijke verdrag uit 1952 was het de bedoeling dat de EPG op termijn 

zowel de taken van de EGKS als de EDG zou overnemen. In het oprichtingsverdrag was de 

EDG en de EPG supranationaal van opzet, geleid door een commissariaat en niet door de 

ministers van de Europese staten. Eveneens zou de EDG een integraal onderdeel gaan 

vormen van de NAVO.45  

     Hoewel het EDG-plan was ontworpen door een Fransman, bleken er juist vooral in 

Frankrijk twijfels te bestaan over de mogelijke implicaties van de EDG. Hoewel vijf andere 

Europese landen reeds tot ratificatie van het verdrag waren overgegaan, bleek binnen de 

Assemblée Nationale de communistische angst voor de Duitse herbewapening en de 

gaullistische vrees voor het afstaan van Franse soevereiniteit groot.46 De nieuwe 

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, oefende grote druk uit op 

de Franse regering om de EDG goed te keuren. Zo dreigde hij in december 1953 dat indien 

de EDG door de Fransen werd afgewezen ‘it would compel an agonizing reappraisal of basic 

United States policy’.47 De onderliggende boodschap van Dulles was duidelijk: een mogelijke 

terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Desondanks werd het verdrag op 30 

augustus 1954 niet geratificeerd door het Franse parlement.48 De supranationale EDG en de 

EPG traden daardoor uiteindelijk niet in werking. 

   Volgens de Britse historicus Simon Nuttall had de actieve Amerikaanse betrokkenheid bij 

de poging de EDG te realiseren contraproductief gewerkt.49 Volgens hem werden door de 

Amerikaanse bemoeienis juist de gaullistische reflexen in de hand gewerkt. De 

communistische dreiging van de Sovjet-Unie, de primaire aanleiding voor de oprichting van 

de EDG, was echter na de dood van Stalin in maart 1953 afgenomen en de betrekkingen 

tussen Oost en West waren na de wapenstilstand in de Korea-oorlog gedurende hetzelfde 

jaar enigszins gekalmeerd. Daardoor leidde de annulering van de EDG niet tot grote trans-

Atlantische consequenties. In 1955 zou West-Duitsland lid worden van de NAVO en onder 

Amerikaanse supervisie in de vorm van de Bundeswehr beginnen aan de opbouw van de 

eigen strijdkrachten. De Amerikaanse troepen bleven, ondanks de eerder geuite dreiging van 

                                                
44 D. Wood, ‘Issue Dimensions in a Multi-Party System: The French National Assembly and European 
Unification’,  Midwest Journal of Political Science 8 (augustus 1964) 255-276, aldaar 258. 
45 ‘Issue Dimensions in a Multi-Party System’, 259. 
46 D. Dinan, Ever closer Union. An Introduction to European Integration (New York 1999) 27. 
47 Lundestad, “Empire” by Integration,  7. 
48 Met een stemming van 264 pro en 319 contra. 
49 S. Nuttall, European Political Co-operation, 37. 
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Dulles, in Europa gestationeerd. Hoewel de EDG en EPG in de ontwerpfase vroegtijdig 

waren gesneuveld, betekende dit niet het einde van de Amerikaanse steun voor Europese 

integratie. Vanaf dit moment ontwikkelde de Europese integratie zich, zoals ondermeer Jean 

Monnet voorstond, per sector. De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM), 

die in maart 1957 in Rome werd opgericht met als doel de totstandkoming en ontwikkeling 

van de Europese kernenergie-industrie te garanderen, werd door de Amerikaanse president 

Eisenhower gesteund. Ook de Europese Economische Gemeenschap (EEG), die tegelijkertijd 

werd gerealiseerd, was met Amerikaanse politieke goedkeuring ontwikkeld. Al in de periode 

1947-1949 hadden de Amerikanen gepleit voor een gemeenschappelijke markt in Europa.50  

EURATOM en de EEG waren voor Eisenhower nieuwe symbolen van Europese eenheid en 

in het verlengde daarvan voorspoed: 

 

’the vision of statesmen provided a new stimulus to vast creative forces long enfeebled 

by irrational divisions. Everywhere the people of the West have attained new levels of 

economic propsperity’.51 

 

Eisenhower bleef kortom ook na de mislukking van de EDG een enthousiaste pleitbezorger 

van Europese integratie en sprak zelfs de wens uit dat Europa uit zou groeien tot een ‘derde 

macht’.52 Eisenhower bedoelde dit echter in de betekenis dat een dergelijke ‘derde’ Europese 

macht een derde belangrijke actor in het internationale statenstelsel zou worden, die 

gezámenlijk zou optrekken met de Verenigde Staten. Voorlopig was echter een Europese 

gemeenschappelijke buitenlandse politiek en defensie van de agenda verdwenen. 

 

De Verenigde Staten en het Fouchetplan (1962) 

Ook de hernieuwde poging tot een overkoepelende Europese politieke en 

veiligheidsorganisatie te komen, mislukte. De Franse president De Gaulle, aan de macht 

vanaf 1958, had in 1960 publiekelijk medegedeeld dat ‘l’avenir maintenant, c’est Le’Europe’53, 

waarbij hij een voorname rol zag weggelegd voor een confederatie van de Europese staten: 

 

                                                
50 Lundestad, The United States and Western Europe since 1945 (Oxford 2003) 83. 
51 Public Papers of the Presidents. Dwight Eisenhower, 1957, 245. http://www.hti.umich.edu/p/ppotpus/ 
52 Lundestad, “Empire” by Integration, 55. 
53 R. Bloes, Le “Plan Fouchet” et le Problème de l’Europe Politique (Brugge 1970) 128. 
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L’Europe doit devenir practiquement une réalité sur les plans politique, économique et 

culturel (...) La coopération Européenne doit s’affirmer aussi dehors de l’Europe, à 

l’égard  des grands problèmes mondiaux’.54 

 

In samenspraak met de andere Europese leiders werd onder leiding van de gaullistische 

Franse diplomaat Christian Fouchet een commissie ingesteld die een ontwerpverdrag diende 

op te stellen voor intergouvernementele samenwerking van de Europese staten. In het eerste 

Fouchet-plan van 19 oktober 1961 werd voorgesteld dat een Unie van Staten ontwikkeld 

diende te worden die verantwoordelijk zou zijn voor een gemeenschappelijke Europese 

buitenlandse politiek, defensie, wetenschap, cultuur en bescherming van de 

mensenrechten.55 Deze Europese Politieke Unie zou worden geleid door een Raad van 

staatshoofden en regeringsleiders die drie maal per jaar bijeen zou komen. Hierbij werd 

vastgelegd dat bij de besluitvorming het unanimiteitsprincipe zou gelden.  

De Franse plannen stuitten direct op hevig verzet van de Nederlandse minister van 

Buitenlandse Zaken, Joseph Luns, omdat het supranationale karakter van de Europese 

Gemeenschap door het plan teniet zou worden gedaan. Het intergouvernementele karakter 

van het Fouchet-plan was namelijk officieel in strijd met het EG-oprichtingsverdrag van Rome 

in 1957. De Nederlandse en Belgische kritiek richtte zich daarnaast op de beschuldiging dat er 

achter het Fouchet-plan een gaullistische agenda schuilging, die op de eerste plaats gericht 

was op het streven naar een meer dominante rol van Frankrijk binnen ‘het Europa van de 

vaderlanden’.56 De beroemd geworden uitspraak van De Gaulle dat ‘L’Europe, c’est le moyen 

pour la France de redevenir ce qu’elle a cessé d’être depuis Waterloo: la première au monde’ 

bevestigde de  Nederlandse en Belgische vermoedens.57 Daarnaast leek Europa in de plannen 

van Fouchet af te stevenen op een onafhankelijke rol in de wereldpolitiek, waarbij Europa zich 

in de visie van De Gaulle als een ‘troisième force’ tussen de twee andere grootmachten van de 

Koude Oorlog diende te positioneren. De militair-strategische reden dat De Gaulle een 

onafhankelijke Europese macht nastreefde, was dat hij gedurende zijn gehele politieke 

loopbaan, mede ingegeven door de gebeurtenissen ten tijde van de Suez-crisis in 1956, nooit 

het absolute vertrouwen had in de Amerikaanse regering dat deze in het geval van een 

                                                
54 Nuttall, European Political Co-operation, 38. 
55 De ontwerpverdragen van Fouchet zijn in te zien op het online-archief van het Luxemburgse ‘Centre 
Virtuel de la Connaissance sur l’Europe’ (CVCE). http://www.ena.lu/mce.cfm. 
56 G. Aybet,  The Dynamics of European Security Cooperation 1945-91 (New York 2001) 95. 
57 ‘Europa was het instrument voor Frankrijk om sinds Waterloo wederom de machtigste in de wereld 
te worden.’ (vertaling MD) De Gaulle geciteerd in: J. Vanke ‘An Impossible Union: Dutch Objections 
to the Fouchet Plan, 1959-1962‘, Cold War History 2 (oktober 2001) 95-112, aldaar 96. 
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conventionele Sovjetaanval op Europa daadwerkelijk nucleaire hulp zou bieden.58 De Gaulle 

veronderstelde namelijk dat de Amerikaanse regering bij een nucleaire confrontatie met de 

Sovjet-Unie nooit een Amerikaanse stad zou opofferen om een Europese stad te redden. 

Een andere Nederlandse klacht was erop gericht dat het Verenigd Koninkrijk 

betrokken diende te worden bij het opzetten van een dergelijke Unie. Het Verenigd Koninkrijk 

had in juli 1961 aangegeven alsnog lid te willen worden van de EEG. De Nederlandse minister 

van Buitenlandse Zaken, Joseph Luns, wist met dit standpunt, het préalable anglais, spoedig de 

steun te verwerven van zijn Belgische collega Paul-Henri Spaak.59 

   Het gaullistische Fouchet-plan distantieerde zich inhoudelijk van het verenigde Europa 

ingebed in trans-Atlantische context, zoals de in de Verenigde Staten zeer populaire Jean 

Monnet dat had voorgestaan. De houding van de Amerikaanse regering van John F. Kennedy, 

vanaf 1961 president, was ondanks het minimale supranationale karakter van het eerste 

Fouchetplan, aanvankelijk niet afkeurend. Dit typeerde de ambivalente verhouding tussen de 

Franse president De Gaulle en de Amerikaanse regeringen onder Eisenhower en Kennedy. 

Enerzijds was De Gaulle fel anticommunistisch en zocht hij in zijn beginperiode als president 

geen toenadering tot de Sovjet-Unie. Anderzijds bekritiseerden de Amerikaanse regeringen 

zijn onafhankelijke optreden binnen de NAVO en de Franse ambitie een eigen atoomwapen, 

de force de frappe, te ontwikkelen. Dat de Amerikaanse houding ten opzichte van de Unie van 

Staten welwillend was, viel echter te verklaren doordat de in het eerste Fouchetplan beoogde 

Unie onderdeel zou blijven uitmaken van het institutionele kader van de NAVO. Wel 

benadrukte Kennedy de Amerikaanse eis dat Groot-Brittannië toegelaten diende te worden 

tot de EEG en de nieuw te vormen Unie.60 Hierdoor zou een meer ‘Atlantisch’ georiënteerd 

Europa, in plaats van een ‘continentaal’ Europa, voor de toekomst zijn verzekerd. Kennedy 

bleef tot en met 1962 optimistisch dat De Gaulle uiteindelijk zou bijdraaien in Amerikaanse 

richting.61 

    De Nederlandse en Belgische bezwaren werden nog groter nadat het tweede Fouchet-plan 

van januari 1962 een verscherping bleek van de oorspronkelijke Franse opvattingen over de 

beoogde Unie. In het nieuwe voorstel werd de Unie namelijk in zijn geheel losgekoppeld van 

de NAVO. Deze distantiëring van de trans-Atlantische bondgenoot stuitte vanaf dit moment 

ook op hevig verzet van Italië en West-Duitsland, die aanvankelijk positief waren geweest 

over de Franse plannen. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, 

                                                
58 H. Wesseling, Franser dan Frans (Amsterdam 2004) 201. 
59 Bloes, Le “Plan Fouchet” et le Problème de l’Europe Politique, 128. 
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maakte kenbaar dat het tweede Fouchetplan ‘ran counter to the concept of true integration 

which the US has long supported’.62 Verder probeerde de Amerikaanse regering in 

tegenstelling tot 1954 op de achtergrond te blijven en zich niet actief te mengen in de Europese 

discussie over het Fouchetplan. 

    Nadat in april 1962 Fouchet als voorzitter van de werkgroep werd vervangen door de 

Italiaan Emilio Cattani, werd definitief duidelijk dat de Franse opvattingen en belangen niet te 

verenigen waren met die van de andere Europese landen. Op 17 april 1962 werd door de 

Europese ministers van Buitenlandse Zaken besloten de besprekingen over een Politieke Unie 

te staken.63 Voor de tweede maal werd een Europese defensie en politieke Unie, weliswaar in 

een geheel andere vorm dan de EDG in 1954, niet gerealiseerd. 

    Kennedy probeerde in juni 1962 nog met zijn ‘Grand Design’ een Atlantisch partnerschap te 

realiseren, waarin Europa zich verder zou ontwikkelen in nauwe samenwerking met de 

Verenigde Staten.64 Dit plan liep echter op niets uit omdat Frankrijk op zijn beurt tegen een 

dergelijk Atlantisch georiënteerd Europa was. 

    De periode dat Europa sterk werd beïnvloed door het gaullisme – tot het aftreden van de 

Gaulle in april 1969 – maakte duidelijk dat Europese integratie voor een keuze stond: een 

‘Europees’ Europa onder leiding van Frankrijk of een ‘Atlantisch’ Europa in nauwe 

samenwerking met de Verenigde Staten. De verdeeldheid over deze kwestie leidde ertoe dat 

de Europese integratie een periode van stagnatie doormaakte, die gekarakteriseerd kon 

worden door het uitblijven van een Europese Top van staatshoofden tot en met november 

1969. De Frans-Amerikaanse betrekkingen verslechterden in de tweede helft van de jaren 

zestig. Frankrijk blokkeerde in 1963 en 1967 de Britse toetreding tot de EEG, trok zich in 1966 

terug uit het militaire opperbevel van de NAVO en ontwikkelde uiteindelijk een eigen force de 

frappe.  

 

The ‘Spirit of the Hague’ in 1969 

Na een decennium van stagnatie in het Europese integratieproces werd in 1969 nieuw elan 

zichtbaar bij de Europese machtshebbers. Dit was grotendeels te verklaren door het aantreden 

                                                
62 Lundestad, Empire by Integration, 64. 
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van de nieuwe Franse president George Pompidou, die meer dan zijn voorganger De Gaulle 

welwillend stond tegenover een Britse deelname aan de EEG. Op de Europese topconferentie in 

Den Haag op 2 december 1969 werd voor het eerst in een decennium de aanzet gegeven om tot 

een verdere politieke integratie te komen. Door de Europese leiders in Den Haag werd tijdens 

deze ‘Spirit of the Hague’ het ambitieuze plan geformuleerd om een Economische en Monetaire 

Unie (EMU) te realiseren. Ook kwam de toetreding tot de EG van Groot-Brittannië, Ierland, 

Denemarken en Noorwegen op de politieke agenda te staan. 65  

   Op deze top in Den Haag werd eveneens het Franse initiatief van Pompidou goedgekeurd de 

mogelijkheid te bestuderen om de Europese buitenlandse politiek van de EG-lidstaten in 

toenemende mate op elkaar af te stemmen. Pompidou deelde op de top mee dat hij ontevreden 

was over het gebrek aan Europese eensgezindheid op buitenlands politiek vlak.66 Pompidou 

had weliswaar minder uitgesproken denkbeelden over de rol van Frankrijk en Europa in de 

wereld dan zijn voorganger De Gaulle, maar wilde wel degelijk zowel de Franse invloed als die 

van Europa vergroten.67 In Pompidou’s gematigd ‘gaullistische’ zienswijze dienden deze twee 

elementen met elkaar te worden verenigd.68 De Franse president was echter in deze periode niet 

langer de enige Europese staatsman die een grotere rol voor Europa in de wereld zag 

weggelegd. Zo maakte de Italiaanse premier Mariano Rumor kenbaar op de top in Den Haag 

dat ‘Europa afwezig was in de werelddialoog’.69 

    Na afloop van de top in Den Haag brachten de Europese regeringsleiders in een 

perscommuniqué naar buiten dat ‘een verenigd Europa in de toekomst in staat diende te zijn 

om de mondiale verantwoordelijkheden na te komen, gebaseerd op de eigen tradities en 

historische missie’.70 Eveneens werd verklaard dat hierdoor een keerpunt in de geschiedenis 

was bereikt’.71 Anders dan de voorgestelde EMU en uitbreiding van de EG was het hernieuwde 

plan van buitenlandse politieke samenwerking niet onomstreden, gezien de ervaringen van de 
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EDG en de Fouchetplannen uit het recente verleden.72 Zo vroeg de Luxemburgse premier Pierre 

Werner, de enige Europese regeringsleider die nog actief betrokken was geweest bij de 

mislukking van Fouchet in 1962, zich af of het ‘wel zo verstandig was het dossier van de 

politieke samenwerking te heropenen’.73 De Nederlandse minister-president Piet de Jong uitte 

op de Top ook zijn bedenkingen over een buitenlandse Europese samenwerking omdat dit 

mogelijkerwijs de goede Nederlandse betrekkingen met de Verenigde Staten kon schaden.74 De 

Jong boog uiteindelijk toch voor de Franse druk omdat Pompidou anders wellicht de toetreding 

van Groot-Brittannië tot de EG zou blokkeren.75 Ondanks de reminiscenties van de EDG en het 

Fouchetplan en de (onvermijdelijke) toekomstige meningsverschillen deelden echter, volgens de 

Duitse minister van Buitenlandse Zaken Walter Scheel, alle Europese ministers in 1970 de 

opvatting dat ‘de EPS ontwikkeld diende te worden om Europa een grotere rol te laten spelen in 

de internationale politiek’.76 

 

De oprichting van de EPS in 1970 

Door de regeringsleiders en staatshoofden werd een commissie ingesteld, bemand door hun 

ministers van Buitenlandse Zaken en hun directeuren-generaal, die een ontwerpvoorstel diende 

te maken over de wijze waarop de Europese buitenlandse politiek op elkaar afgestemd diende 

te worden. Deze commissie, die onder leiding stond van de Belgische diplomaat Etienne 

Davignon, bracht in het rapport van Luxemburg op 27 oktober 1970 verslag uit van hun 

bevindingen.77 De Europese Raad accepteerde diezelfde dag nog de bepalingen van de 

commissie, die een maand later in München omgedoopt werden tot de Europese Politieke 

Samenwerking (EPS). De doelstellingen van de EPS werden in dit rapport eveneens voor het 

eerst concreet geformuleerd: 

 

1. Beter wederzijds begrip door onderlinge uitwisseling van informatie: de ‘communauté 

d’information’, 
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Webb ed., Policy-making in the European Communities (Londen 1977) 227-247,  aldaar 229.  
75 Ibidem, 229. 
76 Aldus W. Scheel in het voorwoord van: A. Pijpers &  E. Regelsberger ed., European Political 
Cooperation in the 1980’s: a common foreign Policy for Western Europe? (Dordrecht 1988)  XI-XVII, aldaar 
XI. 
77 Het Luxemburg-rapport wordt ook wel als het Davignon-rapport aangemerkt. 
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2. Harmonisatie van standpunten en coördinatie van gedragslijnen: de ‘communauté des vues’, 

en als het wenselijk is [sic] een gemeenschappelijk optreden: de communauté d’action’.78 

 

Deze doelstellingen dienden gefaseerd bereikt te gaan worden. Er werd echter geen vastomlijnd 

tijdspad vastgesteld wanneer de twee doelen gehaald dienden te zijn.  

    In tegenstelling tot de EDG- en Fouchetplannen werd in deze nieuwe Europese 

samenwerking geen veiligheids- en defensieonderdeel toegevoegd. Volgens de historica 

Elfriede Regelsberger was er door de Europese leiders een ‘stilzwijgend akkoord’ gesloten om 

kwesties die veiligheid- en defensietaken van de NAVO betroffen niet aan de orde te stellen 

binnen het EPS-overleg.79 De verhouding tussen de EPS en de NAVO werd daarom ook niet 

nader genoemd in het rapport. In de tweede paragraaf van het voorstel werd bepaald dat de 

Europese ministers van Buitenlandse Zaken twee maal per jaar bijeen zouden komen om te 

vergaderen over buitenlandse kwesties. Het Luxemburg-rapport gaf echter geen inhoudelijke 

richtlijnen aan van het toekomstige Europese buitenlandse beleid met betrekking tot  specifieke 

internationale kwesties. In de eerste plaats was het rapport van Luxemburg een procedureel 

handvest voor de EPS, waarin vooral de nadruk diende te liggen op een toenemende Europese 

consensus over de buitenlandse politiek. Er was daarom ook geen instrumentarium ontwikkeld 

waarmee besluiten konden worden afgedwongen. 

  Hoewel de totstandkoming van de EPS ontegenzeggelijk een resultaat was van het proces van 

Europese integratie, was het opvallend dat de EPS geen officieel onderdeel ging uitmaken van 

het institutionele kader van de Europese Gemeenschap. Dit was een nadrukkelijke voorwaarde 

van Frankrijk omdat Pompidou op deze manier de invloed van het Europees Parlement en de 

Europese Commissie tot een minimum wilde beperken.80 Deze enigszins kunstmatige scheiding 

leidde zo bijvoorbeeld tot de curieuze gebeurtenis op 23 juli 1973 toen de Europese ministers 

van Buitenlandse Zaken ’s ochtends in EPS-verband vergaderden in Kopenhagen en zich 

vervolgens per vliegtuig naar Brussel verplaatsten om aldaar hun vergadering als Raad van 

Ministers van de EG voort te zetten.81 Het intergouvernementele karakter van de EPS was hier 

echter wel door verzekerd.  

   Bij een karakterisering van de EPS is het belangrijk op te merken dat het EPS-ontwerp slechts 

de coördinatie van de buitenlandse politiek voorstond en niet tot doel had een 

                                                
78 Het originele Luxemburg-rapport is te zien op www.ena.lu. 
79 E. Regelsberger, ‘EPC in the 1980’s: Reaching another Plateau?’, in:  Pijpers & Regelsberger, European 
Political Cooperation in the 1980’s, 10. 
80 Wallace & Allen, ‘Political Cooperation: Procedure as Substitute for Policy’, 57. 
81 Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten, 27. 
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gemeenschappelijke Europese politiek te bewerkstelligen. De voormalige Britse minister van 

Buitenlandse Zaken, Douglas Hurd, stelde dat binnen de EPS ‘de traditionele instrumenten van 

buitenlands beleid, van de ambassade tot en met de onderzeeboot, in handen bleven van de 

individuele lidstaten.’82  

    Het leeuwendeel van de werkzaamheden ter voorbereiding op de ministerbijeenkomsten zou 

worden uitgevoerd door het comité politique, dat gevormd werd door de directeuren-generaal 

van de ministeries van Buitenlandse Zaken. De bijeenkomsten van de ministers zouden worden 

gehouden in het land dat op dat moment voorzitter was van de Raad van Ministers. Ook 

werden er EPS-werkgroepen in het leven geroepen die op ad hoc basis bij elkaar kwamen om 

over specifieke onderwerpen te spreken. De EPS werd niet uitgerust met een vast secretariaat. 

Tot dit laatste besluit werd gekomen omdat de vestiging van een dergelijk secretariaat op een 

vaste standplaats tot grote politieke onenigheid had geleid tijdens de onderhandelingen over 

het Fouchetplan in 1962. Destijds was het Franse voorstel om het hoofdkwartier te vestigen in 

Parijs op kritiek gestuit van voornamelijk de Beneluxlanden omdat volgens hen een dergelijk 

secretariaat een symbool was van het intergouvernementele karakter van de beoogde Unie. In 

1970 werd daarom besloten deze politiek gevoelige kwestie voorlopig te vermijden en te 

bepalen dat de secretariële ondersteuning per half jaar diende mee te verhuizen naar de 

Europese hoofdstad waar de ministers op dat moment vergaderden.83 Wel werd door de 

Europese ministers besloten dat de vier landen die al in het toetredingsproces tot de EEG zaten, 

Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken en Noorwegen eveneens betrokken zouden worden bij 

de invulling van de EPS. 

 

De EPS: ‘Old world, new strength’? 

In een ingezonden artikel van Willy Brandt met de welluidende titel ‘Old world, New strength’ 

in de New York Times van 29 april 1973, spreekt de West-Duitse bondskanselier over de 

implicaties van de Europese politieke integratie voor de trans-Atlantische betrekkingen. Het 

tijdstip van verschijning van dit artikel is met terugwerkende kracht interessant, aangezien het 

geschreven werd nauwelijks een half jaar voor een grote crisis in de trans-Atlantische 

betrekkingen. Brandt stelt in dit artikel dat:  

 

‘The closer integration of the members of the European Community does not constitute 

a danger to the larger trans-Atlantic partnership but consolidates it on the foundations 

                                                
82 D. Hurd,  ‘Political Cooperation’, International Affairs 57 (zomer 1981) 383-393, aldaar 386. 
83 Nuttall, European Political Co-operation, 52. 
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of a  new self-awareness, Europe is growing to the task which great American postwar 

leaders, among others, have intended for it.’84 

 

Zijns inziens was de EPS, als product van Europese integratie, niet bedoeld als een organisatie 

die zich zou dienen te ontwikkelen ten koste van het trans-Atlantische bondgenootschap. 

Afgezien van deze duidelijke typering doet Brandt nog een andere interessante bewering in dit 

artikel. Hij merkt op dat het behoud van de Amerikaanse troepenaanwezigheid in West-Europa 

een nadrukkelijke voorwaarde is voor de veiligheid van West-Europa. Brandt beklemtoont dat 

hij daarom ook blij is dat ‘Nixon recently convingly argued that a weakening of the United 

States potential [gebruikt in de context van legertroepen] in Europe could not serve his 

strategy’.85 Waarom benadrukte Brandt deze Europese afhankelijkheid van de Amerikaanse 

veiligheidsgarantie in een tijd die juist gekenmerkt werd door een ogenschijnlijke ontspanning 

tussen Oost en West? 

    Anders dan ten tijde van de EDG en de Fouchetplannen werd, zoals gezegd, een Europese 

defensietak zorgvuldig gemeden in de rapporten van Luxemburg. De EPS zou daarom in zijn 

geheel geen vervanger worden van de NAVO. Integendeel, hoewel de Europese politieke 

identiteit vorm moest krijgen door middel van de EPS, diende tegelijkertijd de 

veiligheidsgarantie van de NAVO te worden herbevestigd. Dit nieuwe inzicht, dat vooral door 

West-Duitsland en zelfs door de Franse regering werd geuit, was gebaseerd op de nieuwe 

geopolitieke realiteiten van de detente aan het begin jaren van de jaren zeventig.86 De 

toenadering tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten was aanvankelijk door de Europese 

regeringen aangemoedigd maar zorgde spoedig voor Europese strategische hoofdbrekens. Deze 

verbeterde betrekkingen tussen de supermachten dienden er in de Europese visie namelijk niet 

toe te leiden dat de Amerikaanse troepen op korte termijn uit West-Europa zouden worden 

teruggetrokken.87 

     Een Amerikaanse troepenterugtrekking was niet een geheel denkbeeldige maatregel, mede 

gezien de vele eisen die het Amerikaanse Congres stelde aan Nixon en Kissinger om het 

troepenaantal in Europa drastisch terug te dringen. Het vertrouwen van de Europese 

staatshoofden in de vreedzame intenties van de Sovjet-Unie onder Breznjev was begin jaren 

                                                
84 New York Times, 29 april 1973. 
85 Ibidem. 
86 Grosser, The Western Alliance, 269.  
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zeventig nog niet dermate groot dat dit een aanvaardbaar risico was.88  Tevens was het 

Sovjetleger begin jaren zeventig kwantitatief en kwalitatief sterker geworden. In 1971 had de 

Sovjet-Unie een gelijk aantal intercontinentale ballistische raketten (Intercontinental Ballistic 

Missiles, ICBM) als de Verenigde Staten.89  Deze ‘nucleaire pariteit’ bleef na de ondertekening 

van de SALT-akkoorden in 1972 gehandhaafd, maar de SALT-akkoorden weerhielden de 

Sovjets er niet van de kwaliteit van hun militair materieel te verbeteren. Ondanks de detente 

was de Europese vrees voor de Sovjet-Unie nog niet verdwenen. Een scenario van 

‘Finlandisering’ (gedwongen tegemoetkoming aan de Sovjet-Unie) in West-Europa diende 

volgens alle Europese machthebbers voorkomen te worden.  

    Daarnaast was het vooral de Franse vrees dat de Amerikaans-Sovjet toenadering zou leiden 

tot een ‘condominium’ van de twee supermachten, een ‘super-Yalta’, die de wereld nog verder 

in onderlinge invloedsferen zou verdelen dan al het geval was tijdens de gehele Koude 

Oorlog.90 Daarnaast zou een dergelijk pact, in de Franse visie, de Amerikaanse 

opofferingsgezindheid bij een mogelijke Sovjetinvasie verder onder druk zetten. Een 

grootschalige Amerikaanse troepenreductie of terugtrekking zou Frankrijk, hoewel het sinds 

1966 niet meer in de militaire structuur van de NAVO zat, aan de oostgrens bloot stellen aan 

Sovjetdreiging.91 Resultaten van de Amerikaans-Sovjet toenadering, zoals de SALT-akkoorden 

en de Mutual Balanced Force Reduction (MBFR) van juni 1973, werden dan ook door de Franse 

regering met  grote reserves ontvangen.92 Het ‘Amerikaanse dansen op twee bruiloften’ diende 

dan ook door de Europeanen scherp in de gaten te worden gehouden. 93 

   Door de veiligheidsafhankelijkheid van de Verenigde Staten kwam de EPS in een spagaat 

terecht. Enerzijds diende de EPS de aanzet te geven tot een nieuwe, gemeenschappelijke 

Europese identiteit en de invloed van de Europese staten in de internationale politiek te 

vergroten. Anderzijds moest de Amerikaanse bondgenoot niet te ver verwijderd te worden van 

West-Europa. De in Europa gelegerde Amerikaanse troepenmacht en de nucleaire bescherming 

tegen een mogelijke Sovjetaanval dienden gewaarborgd te blijven.  

                                                
88 F. De la Serre & P. Defarges, ’France: a Penchant for Leadership’,  in: Hill ed., National Foreign Policies 
and European Political Cooperation (Londen 1983) 59.   
89 Kissinger, Years of Upheaval, 134. 
90 Ibidem,  136. 
91 Deze Franse afhankelijkheid werd veel besproken in het State Department, mede blijkens de Franse 
reacties op het Amerikaanse beleid in 1973. National  Archive (vanaf nu NA), ‘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 
92 NA, ‘Jobert Foreign Policy Statement’, 21 juni 1973, inv. nr. 1973PARIS17069, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=33387&dt=1573&dl=823 
93 S. Hoffmann,  ‘Paris Dateline: The Case of the Vanishing Foreign Policy’, Foreign Policy 23 (zomer 
1976) 221-230, aldaar 222. 
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Civiele macht? 

Doordat de EPS geen defensieapparaat tot de beschikking kreeg, concludeerde de Belgische 

politicoloog François Duchêne al in 1972 dat de Europese regeringsleiders het besluit hadden 

genomen Europa niet tot een supermacht te transformeren.94 Hij was van mening dat West-

Europa dankzij de organisatorische opzet van de EPS de eigenschappen kreeg van een ‘civilian 

power’. Volgens dit door Duchêne ontwikkelde concept zou Europa door het uitoefenen van 

soft-power, dat wil zeggen het gebruik van economische, diplomatieke en culturele 

machtsmiddelen in plaats van militaire drukuitoefening, een geheel nieuwe wijze van 

internationale politiek gaan bedrijven. De EPS zou daarom, volgens Duchêne’s theorie, 

uitstekend geschikt zijn om te opereren in een wereld die zich vanaf de jaren zestig steeds meer 

kenmerkte door interdependentie en vanaf de jaren zeventig eveneens door ontspanning tussen 

Oost en West. Uiteraard konden er vraagtekens worden geplaatst bij Duchêne’s aanname dat 

Europa dankzij de EPS transformeerde tot een ‘civilian power’, terwijl de EG-staten voor hun 

veiligheid uiteindelijk afhankelijk bleven van de ‘hard power’ van de NAVO.95 Wel toonden 

Duchêne’s bevindingen aan dat Europa met de EPS qualitate qua rond 1973 niet beschouwd kon 

worden als de verwording van een anti-Atlantische ‘derde macht’.  

     Er kan worden geconcludeerd dat de Europese machthebbers de EPS, in tegenstelling tot de 

EDG en de Fouchetplannen, bescheiden van opzet hadden ontwikkeld. Volgens Nuttall had de 

mislukking van Fouchet in 1962 een historisch litteken binnen de Europese Gemeenschap 

veroorzaakt, die de ontwikkeling van de EPS bijna een decennium later nog danig 

beïnvloedde.96 Desalniettemin werd voor het eerst in de Europese geschiedenis een begin 

gemaakt met het coördineren van voorheen divergerend buitenlands beleid van de Europese 

lidstaten. De EPS bleek uiteindelijk een subtieler Frans middel dan het Fouchetplan om de 

Europese identiteit verder vorm te geven.  

  

Amerikaanse ‘agnosticisme’: Nixon, Rogers en Kissinger over de EPS  

Gedurende de eerste termijn van het presidentschap van Nixon (1969-1972) had de 

Amerikaanse president de regie over het Amerikaanse buitenlandse beleid geheel naar zich 

                                                
94 F. Duchêne,  ‘Europe’s Role in Worldpeace’, in: R. Mayne ed., Europe Tomorrow: Sixteen Europeans 
looking ahead (Londen 1972) 32-47. Zie eveneens: F. Duchêne, ‘The European Community and the 
Uncertainties of Interdependence’, in: M. Kohnstamm and W. Hager  ed., A Nation Writ Large? Foreign 
Policy Problems before the European Community (Basingstoke 1973) 1-21.  
95 Het academische debat over de aannames van Duchêne zou nog tot in de jaren tachtig worden 
gevoerd. Kritiek op zijn these werd vooral geleverd in: H. Bull, ‘Civilian Power in Europa: A 
Contradiction in Terms’, in: L. Tsoukakis ed., The European Community: Past, Present and Future (Oxford 
1983) 150-170. 
96 Nuttall, European Political Co-operation, 53. 
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toegetrokken.97 Hij wilde zijn buitenlandse politiek zelfstandig vanuit het Witte Huis bepalen en 

hierbij zo min mogelijk worden beperkt door de, volgens hem, ‘bureaucratisch krachten’ van 

het State Department.98 Om de invloed van dit departement tot een minimum te beperken 

installeerde hij zijn persoonlijke vriend William P. Rogers als minister van Buitenlandse Zaken, 

die weliswaar reeds onder president Eisenhower had gediend als minister van Justitie, maar 

geen enkele ervaring had op buitenlands terrein. Rogers, zou gedurende zijn gehele 

ministerschap tot augustus 1973 bij veel belangwekkende internationale kwesties door Nixon 

worden buitengesloten en zelfs achteraf pas door hem worden geïnformeerd. 

    Als Nationale Veiligheidsadviseur benoemde Nixon de in het Duitse Beieren geboren Henry 

Kissinger, die in 1938 voor de nazi’s gevlucht was naar de Verenigde Staten. Deze voormalige 

hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Harvard zou als naaste adviseur van Nixon 

een grote invloed krijgen op het Amerikaanse buitenlandse beleid. De staf van de Nationale 

Veiligheidsraad werd onder Kissingers leiding uitgebreid van 12 naar 34 leden en zou het State 

Department overvleugelen bij de besluitvorming.99  De detente, de Amerikaanse toenadering van 

de Sovjet-Unie en China vanaf 1969 was een hoofdzakelijk door Kissinger intellectueel 

uitgewerkt concept geweest. De Amerikaanse poging om de Vietnamoorlog met een 

‘honourable peace’ te beëindigen en de toenaderingspolitiek in de richting van de Sovjetleider 

Leonid Breznjev en de Chinese premier Zhou Enlai zouden het buitenlandse beleid van Nixon 

in zijn eerste termijn bijna in zijn geheel dicteren. Hoewel West-Europa niet als eerste prioriteit 

van de nieuwe regering werd gezien, werden de opvattingen van Kissinger over Europese 

integratie en de rol van Europa in de wereld grotendeels door Nixon overgenomen en 

geïmplementeerd in zijn beleid. 

     Tijdens publieke bijeenkomsten zette Nixon vanaf 1969 aanvankelijk de traditionele 

Amerikaanse lijn voort van Amerikaanse steun voor verdere Europese eenwording. Tijdens zijn 

inauguratie als president in januari 1969 deelde hij mee dat hij gedurende zijn bewind een 

verbetering van de Amerikaanse betrekkingen met de EG voorstond.100 In een vergadering van 

de Nationale Veiligheidsraad in 1970 waar de Britse premier Harold Wilson als gast bij 

aanwezig was, zei Nixon tegen Wilson:  

                                                
97 Het aanbieden van Nixon van een door hem geschreven rapport over de Amerikaanse buitenlandse 
politiek aan het Amerikaanse Congres op 18 februari 1970 was het bewijs dat hij persoonlijk 
verantwoordelijk was voor de buitenlandse politiek. Zie: R. Nixon, U.S. Foreign Policy for the 1970’s: A 
new Strategy for Peace (Washington D.C. 1970).  
98 Kissinger, Years of Upheaval, 418. 
99 Zie hierover op de website van het Witte Huis: 
http://www.whitehouse.gov/nsc/history.html#nixon  
100 Public Papers of the Presidents, Nixon 1969, 66. http://www.hti.umich.edu/cgi/t/  



 VREES VOOR EEN EUROPEES EUROPA 

 39 

 

‘I have never been one who believes the US should have control of the actions of 

Europe. It is in the interest of the United States to have a strong economic, political and 

military European community, with the United Kingdom in that community. I have 

preferred that Europe move independently, going parallel with the United States. A 

strong, healthy and independent Europe is good for the balance of the world. For the 

US to play a heavy-handed role would be counter-productive. What we want is 

friendly competition with The United States.’101 

 

Kissinger was vanaf 1969 sceptischer dan Nixon over de mogelijkheden dat Europa zich parallel 

zou ontwikkelen met de Amerikaanse voortgang. In een artikel in de Atlantic Community 

Quarterly uit 1969 had hij reeds de contouren geschetst waar volgens hem het nieuwe trans-

Atlantische beleid aan diende te voldoen.102  In dit artikel gaf Kissinger te kennen dat hij, anders 

dan zijn voorgangers, zich ervan bewust was dat een verenigd Europa hoogstwaarschijnlijk een 

buitenlands beleid zou gaan voeren dat niet noodzakelijkerwijs parallel zou lopen met dat van 

de Verenigde Staten.103 Desondanks was hij in zijn geschriften van mening dat de Verenigde 

Staten deze nieuwe trans-Atlantische verhoudingen dienden te accepteren. Deze opvattingen 

werden ook door Rogers gedeeld die tijdens een bijeenkomst met Europese journalisten op 1 

december 1971 zei: 

 

’In the process toward Western European integration, we have always known that, as 

Western Europeans developed collective policies and a collective identity, their views 

and ours would not always coincide and transitory differences would develop’ (...) We 

hope Western Europe will continue to speak with unity and cohesion in the economic 

as in other fields’.104    

 

De Amerikaanse media waren in toenemende mate kritischer geworden over het proces en de 

gevolgen van Europese integratie: 

                                                
101 NA, ‘Minutes of the National Security Council’, 1970, 
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/i/20703.htm. 
102 Kissinger, ‘What Kind of Atlantic Partnership’, Atlantic Community Quarterly 7 (1969) 18-38. 
103 Kissinger: ‘A United Europe is likely to insist on a specifically view of world affairs, which is 
another way of saying that it will challenge American hegemony in Atlantic policy. This may well be a 
price worth paying for European unity; but American policy has suffered from an unwillingness to 
recognize that there is a price to be paid.’ 
104 Public Papers of the Presidents of the United States: Richard Nixon, 1971, 886-890. 
http://www.hti.umich.edu/cgi/t/ 
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‘European integration can been likened to a dinosaur – a creature of considerable 

weight and power but only with a tiny brain and incredibly slow reactions’.105 

 

Een ander belangrijk aspect dat onderdeel ging uitmaken van het beleid van Nixon en Kissinger 

ten opzichte van de Europese integratie wordt eveneens aangehaald in ditzelfde artikel. Anders 

dan de voorgangers van Nixon en Kissinger zouden zij namelijk niet langer een supranationale 

vorm van Europese integratie actief bevorderen. Kissinger schrijft dat ‘we will not inject 

ourselves into intra-European debates on the form, methods and timing of steps toward 

unity’.106  In zijn memoires stelt Kissinger dat hij en Nixon in feite ‘agnostisch’ stonden 

tegenover de ontwikkeling van de EG.107 Deze stelregel lijkt inderdaad daadwerkelijk door 

Nixon en Kissinger te zijn uitgevoerd bij de totstandkoming de EPS in de periode 1970-1972. In 

zowel de memoires van Nixon als Kissinger wordt niet geschreven over de Europese ambitie 

om tot een coördinatie te komen van het buitenlandse beleid noch over een mogelijke 

Amerikaanse betrokkenheid daarbij.108 In het beschikbare archiefmateriaal komt de EPS 

eveneens niet aan de orde en dit bevestigt in grote mate het uitblijven van Amerikaanse 

beïnvloeding tijdens de eerste jaren van de EPS. De voormalige Amerikaanse ambassadeur bij 

de EG, Robert Schaetzel, was zelfs van mening dat de Amerikaanse ambassadeurs bij de EG 

gedurende de eerste Nixon-jaren ‘in its isolation might as well have been located on the upper 

reaches of the Orinoco.’109 

   Een aantal historici heeft zich over de vraag gebogen hoe deze afzijdige houding (in 

vergelijking met de EDG en het Fouchet-plan) van de Amerikaanse regering ten opzichte van de 

ontwikkeling van de EPS, een Frans initiatief, te verklaren was. Ten eerste had uiteraard de 

Amerikaanse preoccupatie met de Vietnamoorlog en de betrekkingen met China en de Sovjet-

Unie in de eerste termijn van Nixons presidentschap ertoe geleid dat West-Europa niet langer 

de eerste prioriteit was van het Amerikaanse buitenlandse beleid. 

    De al genoemde Lundestad suggereert daarnaast dat Kissinger vanwege het 

intergouvernementele karakter van de EPS bleef denken dat hij op bilaterale wijze de politiek 

van de individuele lidstaten kon blijven beïnvloeden.110 In de visie van Kissinger - een 

promovendus op het Concert van Europa in de eerste helft van de negentiende eeuw - over de 

                                                
105 New York Times, 18 december 1971. 
106 Kissinger, ‘What Kind of Atlantic Partnership’, 32. 
107 Kissinger, Years of Upheaval, 139. 
108 R. Nixon, The  Memoirs of Richard Nixon (New York 1978). 
109 J. R. Schaetzel, The unhinged Alliance: America and the European Community (New York 1975) 60-61. 
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internationale betrekkingen prevaleerde de traditionele wijze van statelijk verkeer, gebaseerd 

op de Realpolitik van het Westfaalse statensysteem, boven besluitvorming in multilaterale fora 

zoals de VN of de EG.111 Het antwoord op de tot op heden vaak aangehaalde vraag van 

Kissinger ‘who do I call, if I want to call Europe?’ moet dan ook niet worden gezien als een 

pleidooi van Kissinger voor toenemende Europese eenwording op buitenlandspolitiek terrein, 

maar juist als een stilzwijgende wens voor handhaving van een institutioneel onverenigd 

Europa: het Europa van het Westfaalse systeem.112 

   Ten derde hadden Kissinger en Nixon vanaf 1969 getracht de bilaterale betrekkingen met 

Frankrijk te herstellen. Bij hun aantreden hadden zij, ondanks de inhoudelijke bezwaren tegen 

zijn denkbeelden, hun bewondering geuit voor de handelwijze van de Franse president De 

Gaulle.113 Nixon noemde De Gaulle zelfs de ‘grootste leider van onze tijd’.114 Kissinger was bij 

zijn aantreden van mening dat de Amerikaanse beleidsmakers de Franse buitenlandse politiek 

nimmer goed hadden begrepen.115 In The Troubled Partnership uit 1965 fulmineerde Kissinger al 

tegen Kennedy’s vermeende onbegrip over de specifieke belangen van de Franse bondgenoot.  

    In de jaren 1969-1972 slaagden Nixon en Kissinger er in de verhoudingen tussen de 

gematigde ‘gaullisten’ Pompidou en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Maurice Schumann, 

wederom te verbeteren. In de New York Times werd aan het einde van 1970 geconstateerd dat 

‘French nationalism and grandeur is already sharply muted’.116 Een zeer kritische, Amerikaanse 

houding tegenover ‘bescheiden’ Franse plannen zoals de EPS zou de betrekkingen tussen de 

Verenigde Staten en Frankrijk alleen maar onnodig kunnen schaden.117 

 

De Nixon-doctrine 

Een veel belangrijker onderdeel in de Amerikaanse buitenlandstrategie dan het bevorderen van 

Europese integratie binnen hun politiek richting West-Europa, was de versterking van de 

NAVO en het vergroten van de rol van West-Europa binnen die organisatie. Nixon had uit de 

relatieve Amerikaanse machtsteruggang eind jaren zestig, getypeerd door de financiële crises in 

                                                
111 Kissingers dissertatie A World Restored: Metternich, Castlereagh, and the Problems of Peace 1812-1822 
was een verdere uitwerking van zijn 383 bladzijden tellende doctoraalscriptie.  
112 Zo schrijft de oud-bonskanselier Willy Brandt in zijn mémoires: ‘Denn Henry Kissinger mochte sich 
auch mit dem Gedanken nicht vertraut machen, dass die Europäer mit einer Stimme sprächen. Ihm 
gefiel es, mit Paris, London, Bonn zu jonglieren und sie nach alter Manier gegeneinander 
auszuspielen. Und wenn sein Wort, dass vierzehn Zwerge ihm lieber seien als ein Riese, erfunden ist, 
so ist es gut erfunden.’ W. Brandt, Erinnerungen (Frankfurt am Main 1989) 192.  
113 Kissinger, Years of Upheaval, 131-137. 
114 Schaetzel, The Unhinged Alliance, 50. 
115 Ibidem, 132. 
116 New York Times, 16 november 1970. 
117 S. Hoffmann, Primacy or World Order: American Foreign Policy since the Cold War (New York 1978) 37. 
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de Amerikaanse economie en de militaire tegenslagen in Vietnam, verschillende lessen 

getrokken. In de in 1969 geformuleerde Nixon-doctrine maakte hij duidelijk dat de Verenigde 

Staten niet langer de mogelijkheden hadden om alle militaire plichten voor alle bondgenoten te 

volbrengen:  

 

 ‘America cannot -  and will not - conceive all the plans, design all the programs, 

execute all the decisions and undertake all the defense of the free nations of the world. 

We will help where it makes a differerence and is considered in our interest’.118 

 

Hoewel deze doctrine in de eerste plaats bedoeld was voor de Aziatische regio en Nixon juist 

hoopte de NAVO-band tussen Europa en de Verenigde Staten te versterken, had de doctrine 

niettemin ook implicaties voor West-Europa. Volgens Nixon diende West-Europa, gezien de 

verbeterde economische en financiële positie, een substantiële bijdrage te gaan leveren aan de 

defensiekosten van het Europese continent.119 Vanuit het Amerikaanse Congres werd er zowel 

uit progressieve als conservatieve hoek druk uitgeoefend op de Amerikaanse regering om de 

defensiekosten terug te dringen. Dit standpunt was mede ingegeven door de grote economische 

groei die de EG in vergelijking tot de Verenigde Staten vanaf de jaren zestig had doorgemaakt. 

In de periode 1950-1970 was het Amerikaanse percentage van de mondiale export teruggelopen 

van 16.7 procent naar 13.7 procent, terwijl de Europese exportcijfers waren gegroeid van 15.4 

procent naar 28.8 procent.120 Ook de mondiale goudreserves in Europees bezit, waren in 

diezelfde periode van 6,1 procent gestegen naar 32,5 procent.121 De Amerikaanse cijfers waren 

negatiever: van 49.8 procent naar 15.7 procent. Wellicht nog zorgwekkender voor de 

Amerikanen was dat de Europese NAVO-landen in 1969 slechts 4 procent van hun Bruto 

Nationaal Produkt (BNP) uitgaven aan defensiedoeleinden, terwijl bij de Amerikanen dit 

percentage op 10 procent lag.122  

   Volgens Kissinger had de economische groei van West-Europa consequenties voor de 

Europese rol binnen het NAVO-verband. Doordat de Europese NAVO-landen echter niet in 

staat bleken of de bereidheid misten op korte termijn het defensiebudget te verhogen, stond 

Nixon machteloos om deze militaire status-quo in West-Europa te wijzigen. 

                                                
118 Public Papers of the Presidents, Nixon, 1970. http://www.hti.umich.edu/cgi/t/  (Cursivering 
aangebracht in originele tekst). 
119 L. Kaplan, The long Entanglement: NATO’s First fifty Years (Westport 1999) 152. 
120 Grosser, The Western Alliance, 271. 
121 Ibidem, 271.  
122 W. Wilcox, ‘Future Relations between the United States and Europe’,  in: J. Garnett ed., The Defence 
of Western Europe (New York 1974) 19. 
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Troepenterugtrekking uit Europa was volgens hem geen optie zo liet hij binnen de Nationale 

Veiligheidsraad in februari 1970 weten: 

 

 ‘We must remember we are there in Europe not to defend Germany or Italy or France 

or England, we are in Europe to save our own hides.’123  

 

De ‘West-West Dialoog’ en het Jaar van Europa  

De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa verslechterden in de jaren 1971 en 1972. 

Naast de NAVO-kwestie zorgden economische en monetaire maatregelen aan beide zijden van 

de Oceaan voor een verdieping van de tegenstellingen. Aan Amerikaanse zijde werd de 

Europese invoering van een importheffing van 10 procent op Amerikaanse producten als een 

zeer vijandig besluit opgevat. Nixon was van mening dat: 

 

‘if they [Europe] adopt an anti-U.S. trade policy, resulting in “an unenthusiastic” 

attitude in the U.S. about Europe, they must be made understood that it will carry over 

into the political arena. NATO could blow apart.’124  

 

Aan Europese zijde werd vooral geïrriteerd gereageerd op de onaangekondigde, monetaire 

loskoppeling van de dollar aan de Gouden Standaard door de Verenigde Staten in augustus 

1971, waarvan werd gedacht dat deze maatregel de Amerikaanse inflatie naar West-Europa zou 

verplaatsen. Zowel de Franse president Pompidou als Kissinger, die na de beëindiging van de 

Vietnamoorlog in januari 1973 andere prioriteiten kon stellen in zijn buitenlandse beleid, 

hadden zich tot doel gesteld de onderlinge betrekkingen te verbeteren of, zoals de New York 

Times het noemde, een ‘West-West Dialoog’ te starten.125 Kissinger illustreerde in 1973 de 

noodzaak voor de westerse wereld om tot overeenstemming te komen met een historische 

analogie uit de Oudheid:  

 

‘The question is whether the Western world will have a good consistent policy, or will 

we be like the Greek civilization and be overwhelmed by the outside world?’126 

 

                                                
123 State Department,  ‘Nixon Presidential Materials’, 
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/i/20703.htm 
124 State Department, ‘Nixon Presidential Materials’,  4 juni-17 september 1972  
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125 New York Times, 5 augustus 1973. 
126 Kissinger, Years of Upheaval, 149. 
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Op 23 april 1973 hield Kissinger in het Waldorf-Astoria hotel in New York een toespraak die de 

geschiedenis in zou gaan als de ‘Year of Europe-speech’. Tijdens deze toespraak riep Kissinger 

de westerse bondgenoten op ‘om de gemeenschappelijk doelstellingen en idealen te 

herformuleren in een nieuwe tijd van Oost-West toenadering, economische problemen en een 

gewijzigde militaire, mondiale balans’.127 Voor het einde van het jaar 1973 diende er volgens 

Kissinger een nieuw Atlantisch handvest te zijn opgesteld waarin de gemeenschappelijke 

Atlantische doelen op economisch, defensie en politiek gebied voor de toekomst werden 

bepaald.  

    Een tweetal zaken in de toespraak van Kissinger zorgden echter voor grote Europese ophef. 

Ten eerste sprak Kissinger in zijn toespraak over de mondiale verplichtingen en belangen van de 

Verenigde Staten, terwijl Europa volgens hem slechts regionale belangen zou hebben.128 Hoewel 

Kissinger naar eigen zeggen de eerste opmerking had geuit met de hoop dat de Europeanen in 

de nabije toekomst méér verantwoordelijkheden op zich zouden nemen in de wereld, werd 

deze opmerking als een belediging ervaren door de regeringsleiders van de EG-staten. 129 De EG 

werd kennelijk door Kissinger nog steeds niet als een serieuze partner beschouwd.130 Michel 

Jobert meldde de Amerikaanse regering dat hij geen ‘onderhandelingen tussen de Verenigde 

Staten en de Negen van de EG wenste, maar een Dialoog tussen de Verenigde Staten en 

Europa’.131 Ten tweede kreeg Kissinger kritiek van de Europese leiders op de uitspraak:  

 

‘We will continue to support European unity. Based on the principles of partnership, we 

will make concessions to its further growth. We will expect to be met in a spirit of 

reciprocity. We will not disengage from our solemn commitment to our allies. We will 

maintain our forces and not withdraw from Europe unilaterally. In turn, we expect from 

each ally a fair share of the common effort for the common defense. (...) We will never 

consciously injure the interests of our friends in Europe. We expect in turn that their 

policies will take seriously our policies and our responsibilities.’132 
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Volgens de Europese interpretatie van deze uitspraak verbond Kissinger de garantie voor 

Amerikaanse militaire steun aan Europa direct aan economische en financiële 

tegemoetkomingen van Europa.133 Dit aspect bevestigde de latente Europese vrees dat de 

Amerikaanse veiligheidsgarantie aan economische en politieke voorwaarden was verbonden. In 

de Europese visie dienden deze twee zaken juist van elkaar gescheiden te worden. 

    In Frankrijk volgde op de Jaar van Europa-toespraak een gaullistische reflex. De Franse 

minister van Buitenlandse Zaken, Michel Jobert, verklaarde aan het Franse parlement dat er 

spoedig een Europese defensiemacht ontwikkeld diende te worden.134 Hiermee deed hij de 

suggestie dat hij een Brits-Franse nucleaire samenwerking voorstond, die buiten het NAVO-

kader vorm diende te krijgen. Vooralsnog leek dit echter een weinig realistisch scenario, mede 

omdat Pompidou niet enthousiast reageerde op het plan van zijn eigen minister van 

Buitenlandse Zaken.135 

   De officiële Europese reactie op het Amerikaanse voorstel volgde in juli 1973. Zij stelden 

hierbij twee verklaringen op. De eerste verklaring richtte zich op de aanzienlijke politieke 

ontwikkeling die de EG had doorlopen vanaf de jaren vijftig. Er werd in deze verklaring niet 

gerefereerd aan NAVO-verplichtingen van de Europese staten of andere 

defensieaangelegenheden. Dit gebeurde echter wel in een tweede verklaring die naar het 

NAVO-hoofdkwartier in Brussel werd verstuurd. Op deze wijze wisten de Europese leiders 

defensie enerzijds en economische en politieke zaken anderzijds van elkaar te scheiden. De 

Amerikaanse regering reageerde teleurgesteld op het Europese rapport. De Amerikaanse opzet 

van wat in hun idee het Jaar van Europa had moeten worden, was mislukt. De Europese hoop 

om de Europese politiek definitief los te koppelen van militaire aangelegenheden met de 

Verenigde Staten was eveneens op niets uitgelopen. 

 

Nixons en Kissingers kritiek op het procedurele verloop van de EPS 

Nadat de trans-Atlantische tegenstelling tot en met juni 1973 werd veroorzaakt door 

verdeeldheid over NAVO-kwesties, economische politiek en de concrete invulling van het Jaar 

van Europa, ging hierna de EPS in toenemende mate ook een rol spelen bij de trans-Atlantische 

verdeeldheid. Tijdens de Europese Top in Kopenhagen op 23 juli 1973 was door de EG-
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ministers van Buitenlandse Zaken besloten dat er voortaan niet meer door de individuele EG-

landen bilateraal met de Verenigde Staten gesproken mocht worden over het Jaar van Europa 

en trans-Atlantische betrekkingen. De Europese ministers van Buitenlandse dienden vooraf een 

gemeenschappelijk standpunt te bereiken, waarna de halfjaarlijkse voorzitter van de EG namens 

de Negen het gesprek zou voeren met de regering van de Verenigde Staten. Bij een voor het 

najaar van 1973 gepland bezoek van Nixon aan Europa zou de Amerikaanse president 

daarnaast ook niet de Europese regeringsleiders ontmoeten, maar slechts de Europese ministers 

van Buitenlandse Zaken. 

    Nixon en Kissinger reageerden furieus op de gewijzigde omgangsvormen met de EG. 

Volgens Kissinger betekende dit dat de Verenigde Staten geen mogelijkheden meer hadden om 

direct bilateraal contact te onderhouden met de Europese bondgenoten.136 Volgens Kissinger – 

gezien zijn wantrouwen ten opzichte van multilaterale fora - zou deze nieuwe EG-regeling 

ondermeer het definitieve einde betekenen van de ‘special relationship’ met Groot-Brittannië.137  

Kissinger deelde hierop mee dat: 

 

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

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

then over time this could create a massive change in our relations’.138 

 

Namens Nixon liet Kissinger de Europese leiders weten dat Nixon in deze omstandigheden 

weinig behoefte voelde een  bezoek te brengen aan West-Europa.139 Het Jaar van Europa had 

een contraproductief effect gehad. 

 

Conclusie 

In het Amerikaanse beleid was er vanaf de jaren vijftig tot 1969 een traditie tot bevordering van 

supranationale, Europese integratie in een trans-Atlantisch kader. Dat was de reden dat de 

oprichting van de supranationale EDG in 1954 door Eisenhower werd aanbevolen, terwijl het 

gaullistische, intergouvernementele Fouchetplan in 1962 juist door de Amerikaanse regering 

sterk werd bekritiseerd. Doordat deze twee mislukte pogingen een ‘historisch litteken’ hadden 

achtergelaten bij de Europese leiders werd bij de oprichting van de EPS in 1970 de doelstelling, 

het instrumentarium en de reikwijdte van de samenwerking beperkter geformuleerd dan bij de 
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twee historische voorgangers. Hoewel de EPS wel degelijk een Frans politiek initiatief was, 

intergouvernementeel van opzet was en met het oogmerk om meer Europese invloed te 

verwerven in de wereld, hadden de EG-leiders niet de doelstelling Europa op korte termijn uit 

te laten groeien tot een derde macht, onafhankelijk van de Verenigde Staten. Een Europese 

defensietak was niet aan de orde. Integendeel, er werd door de Europese leiders meermalen 

benadrukt dat de NAVO het blijvende middel was en zou blijven voor de veiligheid van 

Europa. Deze veiligheidsafhankelijkheid beperkte de politieke manoeuvreerruimte van de EPS. 

    De houding van het duo Nixon-Kissinger over Europese integratie betekende een breuk met 

hun voorgangers. Zij hadden op actieve wijze Europese integratie bevorderd. Kissinger en 

Nixon hadden de opvatting dat de Europese integratie niet langer een direct belang dienden 

van de Amerikanen. Desondanks bleven zij zich in hun eerste regeringsjaren relatief positief 

uiten over de EG en dienden de Verenigde Staten, volgens hun mening, te accepteren dat de 

Europese en Amerikaanse belangen niet altijd parallel zouden lopen. 

   Ten opzichte van de institutionele ontwikkeling van de EG waren Kissinger en Nixon naar 

eigen zeggen ‘agnostisch’. Zij zouden zich, eveneens in tegenstelling tot hun voorgangers, niet 

bemoeien met de wijze waarop de EG zou worden ingevuld. De EPS, zoals gezegd een Frans 

initiatief, werd in eerste instantie dan ook niet bekritiseerd. Sterker, de EPS als organisatie bleek 

in de periode tot en met juli 1973 nog niet of nauwelijks aan de orde te komen bij de 

Amerikaanse beleidsmakers. Deze Amerikaanse afzijdigheid werd hoofdzakelijk ingegeven 

door de Amerikaanse hoop de betrekkingen met Frankrijk op een goed peil te houden. 

Daarnaast had de EPS niet de overduidelijke anti-Atlantische inslag zoals het Fouchetplan in de 

jaren zestig. Deze afzijdige houding van de Amerikaanse regering veranderde pas na de 

Europese Top in Kopenhagen (juli 1973) toen bleek dat het Amerikaans-West Europese overleg 

daadwerkelijk ging veranderen. Voortaan zouden trans-Atlantische aangelegenheden eerst 

onderling binnen de EG worden besproken en zou het Europese land dat op dat moment 

voorzitter was van de EG vervolgens het overleg gaan voeren met de Amerikaanse regering. 

Kissinger reageerde furieus op deze institutionele wijziging binnen de EPS. Een bezoek van 

Nixon aan West-Europa werd voorlopig geannuleerd.  

    Hiervoor waren de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de EG-lidstaten vanaf 1972 

ook stilaan verslechterd. Groeiende financiële en monetaire tegenstellingen tussen Europa en de 

Verenigde Staten in 1972 en 1973 hadden al geleid tot het uitroepen van het ‘Jaar van Europa’ in 

1973. Nadat de trans-Atlantische meningen hierover sterk waren verdeeld en er geen 

overeenstemming werd bereikt over een nieuw Atlantisch handvest, waren de trans-Atlantische 

betrekkingen gedurende de eerste helft van 1973 in een impasse terechtgekomen. De 
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Amerikaanse twijfels over en bezwaren tegen de economische, monetaire en politieke gevolgen 

van Europese integratie waren toegenomen. Een eerste, politieke verklaring in EPS-verband 

was tot op dat moment echter niet verschenen. Het trans-Atlantische klimaat leek echter 

halverwege 1973 in zijn geheel niet gunstig voor verdere ontwikkeling van de EPS.  
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2 

Geen Amerikaans welkom 

De Amerikaanse reactie op de EPS in het Midden-Oosten, 1970-1973 

 

 

 

AANGEZIEN ER GEEN INHOUDELIJKE BELEIDSTERREINEN in het Luxemburg-rapport 

aan de orde kwamen, werden tijdens de eerste vergadering in EPS-verband op 19 november 

1970 in München door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken twee internationale 

kwesties op de politieke agenda gezet. Het voorstel van de Duitse voorzitter, Walter Scheel, 

waarin de aanzet werd gegeven voor de Europese Conferentie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (CVSE), werd door de Europese leiders geaccepteerd. Scheel en 

Brandt hoopten op deze wijze de door hun ingezette Ostpolitik verder te voeren en in een 

Europees verband de ontspanning tussen West-Europa en de communistische Oost-Europese 

landen te bevorderen. Een tweede agendapunt over het Midden-Oosten werd ter tafel gebracht 

door Maurice Schumann, de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Gezien de traditioneel 

grote meningsverschillen van de Europese staten over dit onderwerp was het opmerkelijk dat 

juist het Midden-Oosten, en vooral het conflict tussen Israël en de Arabische staten, werd 

goedgekeurd als onderwerp voor de EPS. Waarom wilde juist Frankrijk de kwestie van het 

Midden-Oosten op de EPS-agenda krijgen?  

    Frankrijk had vanaf de Tweede Wereldoorlog een ambivalent beleid gevoerd ten opzichte 

van Israël en de Arabische staten. Tijdens de Vierde Franse Republiek (1946-1958) hadden de 

achtereenvolgende Franse regeringen onder leiding van de presidenten Vincent Auriol en René 

Coty de staat Israël financieel en militair gesteund. Zo trokken de Franse troepen 

gemeenschappelijk op met die van Israël tegen het Egyptische leger van Gamel-Abdel Nasser 

tijdens de Suez-crisis in 1956. Tevens werd de eerste Israëlische atoomcentrale in Dimona 

gebouwd met grootschalige Franse technische ondersteuning.140 Daarnaast bestond de gehele 
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Israëlische luchtmacht tot 1964 uit Franse Mirage III-gevechtsvliegtuigen.141 Door deze openlijke 

steun aan Israël was het aanzien en de invloed van Frankrijk in de Arabische wereld sterk 

teruggelopen.142 Na het aantreden van De Gaulle als president en de inwerkingtreding van de 

Vijfde Republiek in 1958 zocht de Franse regering echter steeds meer toenadering tot de 

Arabische staten en werd er meer afstand genomen van de voormalige bondgenoot Israël. Na 

de onafhankelijkheid van Algerije in 1962 kreeg De Gaulle meer politieke manoeuvreerruimte 

om de Arabische wereld tegemoet te treden. 

   De Gaulle spreekt in zijn memoires openlijk over de motieven voor zijn gewijzigde strategie 

vis-à-vis de Arabische staten. Hij hoopte in de eerste plaats de historische en culturele banden 

van Frankrijk met de Arabische regio wederom te herstellen. Daarnaast werd zijn aanpak naar 

eigen zeggen grotendeels ingegeven door economische belangen.143 Zo was de Arabische regio 

van belangrijke strategische waarde voor de levering van olie, de grondstof waarvan Frankrijk 

voor de energievoorziening in toenemende afhankelijk werd. Zo wist de De Gaulle in 1965 een 

belangrijke overeenkomst te sluiten over Arabische olieleveranties aan Frankrijk.144 Daarnaast 

bleek er in de Arabische regio tevens veel vraag naar Franse wapens, die belangrijk was voor de 

Franse industrie. Ten derde was De Gaulle’s nieuwe Midden-Oostenbeleid, en de daarmee 

gepaard gaande distantie van Israël, een geschikte methode zich te onderscheiden van het 

Amerikaanse pro-Israël beleid dat sinds de regering van Kennedy en Johnson was ingezet.145 

     De Gaulle’s opvolger, Pompidou, continueerde vanaf 1969 in grote lijnen dit Midden-

Oostenbeleid van De Gaulle. Hij wilde daarnaast deze Franse Midden-Oostenpolitiek extra 

kracht bijzetten door het toevoegen van een Europese dimensie in de vorm van de EPS.146 

Daarnaast waarschuwde Pompidou vanaf 1970 dat de Sovjet-Amerikaanse wapenwedloop in 

het Midden-Oosten een lokaal conflict kon leiden tot een directe confrontatie tussen Oost en 

West.147  Volgens Simon Nuttall was het daarom de ambitie van Pompidou om de Europese 

partners te winnen voor het pro-Arabische standpunt van Frankrijk.148 Om een helder beeld te 

krijgen van de politieke situatie in het Midden-Oosten waar de Europese landen zich over 
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bogen, is het voor een beter begrip van de situatie van belang om kort de ontwikkelingen 

rondom het Arabisch-Israëlische conflict vanaf 1948 tot aan 1967 te schetsen.149  

 

De eerste Arabische-Israëlische oorlog in 1948 

   De Algemene vergadering van de Verenigde Naties  stemde in november 1947 voor de 

verdeling van het voormalige Britse mandaatgebied Palestina in een Arabisch en een joods deel 

(Resolutie 181). Jeruzalem zou de gedeelde hoofdstad worden, bestuurd door een internationale 

VN-commissie. De verdeling van Palestina werd door de Palestijnse bevolking en de 

omringende Arabische landen niet geaccepteerd en al spoedig werden er door joodse en 

Arabische milities gevochten over het bezit van diverse gebieden in het Mandaatgebied. De dag 

voordat het Britse militaire gezag uit Palestina vertrok, riep de voorzitter van de Nationale 

Joodse Raad, David Ben-Goerion, op 14 mei 1948 de onafhankelijke staat Israël uit. Direct viel 

een coalitie van gevechtstroepen uit Egypte, Syrië, Libanon, Irak, Saoedi-Arabië, Jordanië, 

Jemen en Arabisch-Palestijnse strijders de nieuwe staat Israël binnen. Aanvankelijk veroverde 

deze Arabische legers grote delen van het joodse gebied, maar na een korte wapenstilstand wist 

de Israëlische legermacht in juni 1948 de gebieden te heroveren en voegde Israël uiteindelijk 

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

toegewezen. 

        De gevolgen na de wapenstilstand in 1949 waren vooral voor de Palestijnen desastreus: de 

resterende Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem kwamen onder gezag van Jordanië en de 

Gazastrook kwam in handen van Egypte. Tevens waren ongeveer 700.000 Palestijnen in 1948 

gevlucht naar de Arabische buurlanden, waar ze veelal terecht kwamen in grote 

vluchtelingenkampen. Vanuit deze kampen zouden vanaf de jaren vijftig Palestijnse 

guerrillagroepen, fedayeen-bewegingen, gewelddadige acties uitvoeren op Israëlisch 

grondgebied. Het lot van de Palestijnen zou echter pas vanaf na de Zesdaagse Oorlog in 1967  

een belangrijk thema worden voor de Arabische landen en sommige Europese landen. De 

Israëlische verovering van Palestijnse gebieden en vervolgens de weigering na 1967 tot 

teruggave, werd door vele landen bekritiseerd.   

   De Arabische staten erkenden na 1948 het bestaansrecht van de staat Israël niet. Doordat de 

Israëlische grenzen door de Arabische buurlanden als onwettig werden gezien, bleef de gehele 

situatie in het Midden-Oosten gespannen. Daarnaast werd een economische boycot van Israël 
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door de Arabische landen afgekondigd. In 1956, tijdens de tweede Arabisch-Israelische oorlog, 

trok de Israëlische legerleiding samen met de legers van Frankrijk en het Verenigd-Koninkrijk 

ten strijde tegen de Egyptische troepen van de anti-Israëlische president Gamel-Abdel Nasser. 

Belangrijk motief voor de Israëliërs was vergelding voor de vele guerrilla-aanvallen die vanaf 

Egyptisch grondgebied werden uitgevoerd op Israël. 

  

De Zesdaagse Oorlog in 1967 

De derde Arabische-Israëlische oorlog, de Zesdaagse Oorlog van juni 1967, wijzigde de 

verhoudingen in het Midden-Oosten ingrijpend. De oorlog was vooraf gegaan door 

vijandelijkheden aan de Syrisch-Israëlische grens waarbij de twee legers over en weer aanvallen 

op elkaar uitvoerden. Nadat Syrië via Sovjetinlichtingen had vernomen dat Israël op het punt 

stond een invasie te plegen, vroeg de Syrische legerleiding militaire ondersteuning van hun 

Egyptische bondgenoten.150 Op dit Syrische verzoek stuurde Nasser op 14 mei 1967 100.000 

manschappen en 1.000 tanks de Sinaï-woestijn in, die door de VN sinds 1956 met controleposten 

werd bewaakt.151 De Israëlische legerleiding beschouwde deze Egyptische maatregel als een 

grote dreiging aan de zuidwestelijke grens. Nadat Nasser op 22 mei 1967 tevens de Straat van 

Tiran in de Rode Zee afsloot voor Israëlische vaartuigen, nam de spanning tussen de twee 

landen verder toe. Deze maatregel, die de belangrijkste handelsroute van Israël blokkeerde, 

bleek voor de Israëlische regering onder leiding van Levi Eshkol een casus belli.152 Nadat 

gedurende de weken daarna de op Amerikaans initiatief gestarte diplomatieke 

onderhandelingen tot niets hadden geleid, werd er op 5 juni 1967 door de Israëlische 

luchtmacht een verrassingsaanval uitgevoerd op het moderne Egyptische vliegtuigarsenaal. 

Bijna de gehele Egyptische luchtmacht, die van Russische makelij was, werd door deze pre-

emptive strike vernietigd. 

    De Arabische staten Jordanië, Syrië en Irak raakten de dagen erna op Nassers initiatief ook 

betrokken bij het conflict.153 De Arabische landen werden ondanks de kwantitatieve overmacht 

van hun legers in een tijdsbestek van zes dagen verslagen door de strategisch sterk opererende 

Israëlische strijdkrachten. Aan het eind van het conflict had Israël onder leiding van de minister 
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van Defensie, Moshe Dayan, grote Arabische gebieden veroverd: de Sinaï-woestijn en de 

Gazastrook van Egypte, de oude stad van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever van 

Jordanië en de Golanhoogte van Syrië.  

    Op de achtergrond was er bij de Zesdaagse Oorlog grote betrokkenheid geweest van de 

Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Zij hadden voorafgaande aan het conflict het merendeel 

van de wapens aan hun cliëntstaten geleverd. Korte tijd leek een confrontatie tussen de twee 

grootmachten ook niet denkbeeldig. Nasser vroeg op 7 juni 1967 de Sovjet-Unie aan Arabische 

zijde te interveniëren, maar dit verzoek werd door de Sovjetleiders niet ingewilligd.154 Tijdens 

de oorlog was er ook voor het eerst sinds de inwerkingtreding van de Hotline in 1962 intensief 

contact geweest tussen het Witte Huis en het Kremlin. Via dit kanaal oefende de Russische 

premier, Alexei Kosygin, tevergeefs druk uit op de Amerikaanse president Lyndon Johnson om 

de offensieve Israëliërs een staakt-het-vuren te laten ondertekenen. Het internationale 

krachtenspel van de Koude Oorlog had definitief de politieke constellatie van het Midden-

Oosten beïnvloed. 

     Op 22 november 1967 werd resolutie 242 door de VN-Veiligheidsraad geaccepteerd. Deze 

vanwege de dubbelzinnigheid berucht geworden resolutie bepaalde dat Israël zich terug diende 

te trekken uit (de) in 1967 veroverde gebieden en dat de Arabische staten de onafhankelijkheid 

en veilige grenzen van Israël dienden te erkennen.155 Hoewel Israël, Egypte en Jordanië de 

resolutie officieel accepteerden, werden de bepalingen door beide partijen niet ten uitvoer 

gebracht.156 De Israëlische leiders waren van mening dat de Arabische erkenning van de staat 

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

gebieden. De Arabische partijen waren daarentegen van mening dat Israël zich direct uit alle 

bezette gebieden diende terug te trekken. 

    De VN trachtten door het inzetten van de Zweedse diplomaat Gunnar Jarring de gesprekken 

tussen de partijen weer op gang te brengen. Hij had ondanks zijn grote inzet weinig succes, 

want de gewelddadigheden tussen Israël en Egypte bleven voortduren en mondden in 1969 

zelfs uit in een nieuwe oorlog tussen Egypte en Israël.  
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Een ‘valse start’ voor de EPS 

In november 1970 werd het Franse voorstel aangenomen om het Midden-Oosten op de EPS-

agenda te zetten. Hoewel de Nederlandse minister Luns weinig zag in een agendering van dit 

gevoelige onderwerp, wilde hij de Franse afvaardiging tegemoetkomen om zo de beslissende 

fase van de Britse toetreding tot de EEG niet in gevaar te brengen.157 De grote Europese 

verdeeldheid over het Arabisch-Israëlische conflict was ten tijde van de Zesdaagse Oorlog in 

1967 aanzienlijk geweest. Frankrijk bestempelde destijds de aanval van Israël als een ‘daad van 

agressie’ en koos partij voor de Arabische landen.158 West-Duitsland had officieel een neutraal 

standpunt, maar de sympathie van de regering lag bij Israël.159 De Italiaanse regering was intern 

sterk verdeeld en trad niet met een standpunt naar buiten. België pleitte voor een hoofdrol voor 

de VN bij de beslechting van het conflict. Nederland had een traditioneel pro-Israël standpunt 

ingenomen. Met uitzondering van Frankrijk hadden alle EG-landen zich echter tijdens de 

Zesdaagse oorlog achter het Midden-Oostenbeleid geschaard van de Amerikaanse regering.160  

De Franse visie over het Arabische-Israëlische conflict, waarin de onvoorwaardelijke steun voor 

Israël slechts resulteerde in verder conflict en geweld, werd tot en met 1967 niet gedeeld door 

de andere EG-landen.161  

    De Europese verdeeldheid over dit vraagstuk bestond ook nog in 1970, maar de Europese 

leiders waren zich eveneens bewust geworden van het grote strategische belang van het 

Midden-Oosten. Ten eerste gold voor alle Europese landen dat zij in hun energievoorziening in 

toenemende mate afhankelijk waren geworden van de import van Arabische olie. Om deze 

import blijvend te garanderen dienden de betrekkingen met de Arabische staten te worden 

verbeterd. Ten tweede speelde het Arabisch-Israëlische conflict zich af in de geografische 

nabijheid van Europa. Om enige vorm van stabiliteit te creëren aan de oostgrens van het 

Europese continent was het wenselijk dat dit conflict spoedig zou worden beslecht.162 Ten derde 

waren alle Europese landen zich er van bewust dat de Europese invloed in het Midden-Oosten 

de voorgaande decennia was teruggelopen ten koste van de twee supermachten in de Koude 

Oorlog.163 De EPS kon het instrument worden om de invloed, zoals Groot-Brittannië en 
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Frankrijk die van oudsher hadden gehad, te heroveren. In dit verband is het belangrijk op te 

merken dat vooral de Franse en Britse opvattingen over het Midden-Oosten, gezien hun 

historische betrokkenheid met de regio, vanaf 1970 binnen de EPS parallel liepen. Zo waren de 

Britse en Franse ministeries van Buitenlandse Zaken ondermeer van mening dat zij gezien hun 

traditionele banden met het Midden-Oosten, de regio ook beter begrepen dan de 

Amerikanen.164  

    Tijdens de bijeenkomst van München in november 1970 kreeg het comité politique daarom de 

opdracht een rapport op te stellen waarin zou worden getracht een gemeenschappelijk 

Europees standpunt over het Arabisch-Israëlische conflict te formuleren. Opvallend was dat er 

geen concrete EPS-doelstellingen of richtlijnen voor het Midden-Oosten werden geformuleerd. 

De Nederlandse delegatie zag desondanks weinig in dit initiatief omdat zij al tijdens de eerste 

EPS-bijeenkomst geschrokken was van de ‘anti-Israëlische en anti-Amerikaanse inhoud van de 

openingsspeech van de Franse minister Schumann’.165 Volgens Buitenlandse Zaken wilden de 

Fransen ‘bestaande meningsverschillen over het Midden-Oostenconflict tussen de Zes 

verdoezelen en daarvoor in de plaats de valse indruk wekken van een grote mate van 

overeenstemming.’166 

  De opdracht van het comité politique werd echter verder gecompliceerd door het vroegtijdig 

verschijnen van een ander Frans rapport waarin het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, de 

status van Jeruzalem en de eventuele heropening van het Suez-kanaal aan de orde kwamen.167 

Dit rapport, dat was gebaseerd op de denkbeelden van de Franse minister van Buitenlandse 

Zaken, Maurice Schumann, werd op 13 mei 1971 aangeboden aan de Europese ministers. De 

ministers aanvaarden het rapport ondanks hun kritiek op de Franse handelwijze en op de 

Nederlands-Duitse voorwaarde dat het rapport niet openbaar zou worden gemaakt.168 De eerste 

EPS-mededeling over het Midden-Oosten werd na afloop van de vergadering in 

perscommuniqué afgegeven: 

 

‘The six consider that is of great importance for Europe that a just peace should be 

established in the Middle East, and they are therefore in favour of any efforts which 

may be made to bring about a peaceful solution of the conflict, and particularly of the 

negotiations in which Mr Jarring is involved (...) they confirm their approval of 
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Resolution 242 of the Security Council dated 22 November 1967, which constitutes the 

basis of a settlement and they stress the need [for it] to be put into effect in all it 

parts.’169 

 

Enkele dagen later lekte het rapport echter uit in de Duitse pers en ontstond er een eerste 

vertrouwenscrisis binnen de EPS.170 Hoewel het rapport volgens de Nederlandse directeur-

generaal van het comité politique, Wim van Eekelen, geen gemeenschappelijke, Europese 

Midden-Oostenpolitiek voorstond en slechts ter bestudering was bedoeld, ontstond er grote 

ophef in de Duitse media omdat het beeld naar voren kwam dat de Duitsers waren overgeheld 

naar het Franse Midden-Oostenstandpunt.171 Ook in Nederland werden naar aanleiding van het 

uitgelekte rapport parlementaire vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, 

Norbert Schmelzer, over ‘de twijfelachtige Nederlandse loyaliteit aan de staat Israël.’172 

     Na de ophef over het Schumann-rapport werd er door de Nederlandse EPS-delegatie geëist 

dat ‘het Midden-Oosten alleen nog op de ministeriële EG-agenda mocht komen als het ging 

over het Palestijnse vluchtelingenprobleem of de Sovjetpenetratie, maar niet over het conflict als 

zodanig’.173  Het werd namelijk door de Nederlandse delegatie als storend ervaren dat het 

Arabisch-Israëlische conflict puur als een intern Midden-Oosten conflict werd beschouwd en 

niet werd gezien in het grotere verband van de Koude Oorlog.174 De vele pro-Arabische 

voorstellen van de Franse delegatie waren de Nederlandse delegatie dan ook een doorn in het 

oog.175 Het gevolg was volgens een ambtenaar van Buitenlandse Zaken dat door ‘de exercitie 

der schriftelijke standpunten à Six Nederland in dit Franse spel werd meegesleurd’.176 Duitsland 

en België zouden zich daarnaast ‘gemakzuchtig’ achter deze pro-Arabische standpunten van de 

Franse afvaardiging scharen. De Nederlandse eis werd gedeeltelijk ingewilligd aangezien het 

comité politique, dat op de achtergrond had doorgewerkt aan het eigenlijke rapport, tot het najaar 

van 1973 nog slechts kwam te spreken over financiële hulp voor de Palestijnse vluchtelingen. 

Daarnaast dienden EPS-rapporten over het Midden-Oosten, volgens de Italiaanse minister van 
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Buitenlandse Zaken Aldo Moro, voortaan niet meer geschreven te worden aangezien ‘die toch 

maar zouden uitlekken’.177 De Nederlandse poging om de Sovjetpenetratie in het Midden-

Oosten ook op de ministersagenda van de EPS te krijgen, was gezien het ontbreken van dit 

onderwerp in de verslagen van de vergaderingen, echter mislukt. 

 

De Verenigde Staten en het Midden-Oosten 

Om zicht te krijgen op de mogelijke tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en de EG die de 

bovengenoemde EPS-initiatieven zouden kunnen veroorzaken, is het van belang om kort de 

Amerikaanse beleidslijnen ten aanzien van het Midden-Oosten vanaf 1956 te schetsen. Uit de 

omvangrijke literatuur die is verschenen over de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de 

landen van het Midden-Oosten na de Tweede Wereldoorlog kan een drietal Amerikaanse 

beleidsconstanten worden gedestilleerd.178 

    Ten eerste diende vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog de leverantie van olie (vanaf 

de jaren dertig in de twintigste eeuw in toenemende mate van belang voor de westerse 

economieën) en gas uit de Arabische wereld te worden verzekerd. Daartoe moesten 

vriendschappelijke betrekkingen worden aangegaan met Arabische regimes, zoals die van het 

koningshuis van Saoed in Saoedi-Arabië en andere staten aan de Perzische Golf. De banden met 

deze pro-westerse Arabische regimes dienden, nadat de invloed van het Verenigd-Koninkrijk in 

het Midden-Oosten vanaf de jaren vijftig terugliep, gehandhaafd te blijven. Een eventueel 

machtsvacuüm in het Midden-Oosten moest dan ook door de Verenigde Staten worden 

opgevuld om westerse invloed in de regio te behouden.179 

  Ten tweede werd het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid reeds in de eerste jaren na de 

Tweede Wereldoorlog medebepaald door de inperking van Sovjetinvloed op nationalistische, 

Arabische regimes in de regio.180 De stabiliteit in het Midden-Oosten werd, in de Amerikaanse 

zienswijze, namelijk primair in gevaar gebracht door de Sovjetsteun aan de nieuwe anti-

westerse, nationalistische regimes in het Midden-Oosten. Samen met Frankrijk en Groot-

Brittannië trachtten de Verenigde Staten in 1951 Egypte te bewegen een militair 

verdedigingspact te sluiten tegen mogelijke inmenging van de Sovjet-Unie in het Midden-

Oosten. Dit plan mislukte echter omdat de officier Gamel-Abdel Nasser in 1952 via een 
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staatsgreep aan de macht kwam in Egypte. In Nassers visie was het zionisme een grotere 

bedreiging voor de veiligheid van het Midden-Oosten dan het communisme.181 

    Wel slaagden de Verenigde Staten en het Verenigd-Koninkrijk er in 1955 in het ‘Bagdad Pact’ 

(de latere CENTO, Central Treaty Organisation) te realiseren. Deze defensiealliantie verenigde 

pro-westerse staten als Irak, Iran, Pakistan en Turkije tegen mogelijke Sovjetinfiltratie in het 

Midden-Oosten. In deze opzet slaagde de alliantie slechts matig, mede omdat na de Baath-

revolutie in Irak dit land zich in 1959 terugtrok uit het pact. In de periode 1956-1967 vond er 

naast Irak ook in Syrië (onder leiding van de generaal Salah Jadid) een politieke omwenteling 

plaats, die werd ondersteund door de Sovjet-Unie. Dit bevestigde de Amerikaanse overtuiging 

dat de Sovjet-Unie uit was op expansionisme in de regio en het doel had de westerse invloed in 

de regio te marginaliseren.182 Het opzetten van militaire Sovjetbases in Algerije, Libië, Egypte, 

Irak, Noord- en Zuid-Jemen in de jaren zestig was volgens de Amerikanen een ander bewijs 

voor de offensieve Sovjetintenties.183 Ook het Arabisch-Israëlische conflict werd in dat licht 

bezien; de radicale Arabische regimes werden in hun strijd tegen de staat Israël actief gesteund 

door de Sovjet-Unie.184 De Amerikaanse president Johnson verwoorde de Amerikaanse 

opvattingen hierover duidelijk: 

 

‘The Soviets used Arab hostility against Israel to push moderate Arab states toward a 

more radical course and to provide a Middle East base for expanding its role in the 

Mediterranean, in Africa and in the areas bordering on the Indian Ocean’. If they 

gained control of the seas, the oil, and the air space of the vast arc between Morocco 

and Iran, all that has been done since Presidents Truman’s time to achieve stability and 

balance in world politics would have been endangered’.185 

 

Ondersteuning van de staat Israël was vanaf 1956 in toenemende mate de derde pijler in het 

Amerikaanse Midden-Oostenbeleid. Hoewel de Amerikaanse regering in 1948 gepleit had voor 

de oprichting van Israël waren de betrekkingen tussen de twee landen in het eerste decennium 
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van het bestaan van Israël erg wisselend geweest.186 Zo diende Israël zich in januari 1957 onder 

zware Amerikaanse druk terug te trekken uit de gebieden die waren veroverd tijdens de Suez-

oorlog.187 Pas in de jaren na 1957 ontstond de ‘special relationship’ tussen de Verenigde Staten en 

de staat Israël toen de proliferatie van de door het Kremlin gesteunde regimes in het Midden-

Oosten manifest werd. De Israëlische militaire overwinning op Egypte in 1956 had met 

terugwerkende kracht de Amerikaanse president Eisenhower duidelijk gemaakt dat Israël een 

strategische bondgenoot, of een dienstverlenende proxy, kon worden in de strijd tegen de 

Arabische pro-Sovjet regimes.188 Vooral tijdens de presidentschappen van Kennedy en Johnson 

nam de Amerikaanse leverantie van conventionele wapens aan Israël in aantal sterk toe. Pas na 

de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd de Verenigde Staten echter de belangrijkste 

wapenleverancier van Israël.189 

    Vaak werd (en wordt) ook de binnenlandse joodse lobby in de Verenigde Staten aangevoerd 

als reden voor de pro-Israëlische houding van de Amerikaanse regering. Deze factor was 

weliswaar van invloed, maar was tijdens de Koude Oorlog periode nog van ondergeschikt 

belang aan de Amerikaanse veiligheidsbelangen. Zo vertelde Nixon in 1968 aan de Israëlische 

premier Golda Meïr dat slechts acht procent van de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten 

op hem had gestemd, maar dat hij desondanks Israël steunde omdat hij dat in het belang achtte 

van de Verenigde Staten zelf.190 De gezaghebbende historicus David Schoenbaum benadrukt in 

zijn boek The United States and the State of Israel dat de invloed van de Verenigde Staten op de 

politieke koers van Israël gedurende de gehele Koude Oorlog beperkt bleef.191 Zo kon de 

Verenigde Staten in de jaren zestig de Israëlische regering er niet van weerhouden om tegen de 

Amerikaanse wens in te werken aan de ontwikkeling van een kernwapen.192  

 

Toenemende divergerende belangen in het Midden-Oosten 

De belangen van West-Europa liepen tot 1967 in belangrijke mate parallel met de 

bovengenoemde Amerikaanse beleidsconstanten. Na 1967 waren er echter meerdere signalen 
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dat de geopolitieke belangen van West-Europa - en dan vooral de drie Europese grootmachten - 

en de Verenigde Staten gingen divergeren. 

    In de jaren vijftig en begin jaren zestig was het verschil in de West-Europese en Amerikaanse 

percentuele afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten ongeveer gelijk geweest.193 Vele 

Britse, Franse en Amerikaanse oliebedrijven vestigden zich in de jaren veertig en vijftig in de 

Arabische regio. Tijdens de regeringsperiode van De Gaulle wist vooral Frankrijk lucratieve 

oliecontracten te ondertekenen met de Arabische staten in het Midden-Oosten.194 Doordat in de 

jaren zestig Europa in de energievoorziening overging van inheemse kolen naar olie en omdat 

de Europese economie een sterke groei doormaakte, werd Europa vanaf die periode 

verhoudingsgewijs meer dan de Verenigde Staten (gezien de eigen olievoorraden in Alaska en 

de import uit Venezuela) afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten.195 In 1969 werd ongeveer 

tachtig procent van de olie door West-Europa uit het Midden-Oosten geïmporteerd, tegenover 

30 procent in de Verenigde Staten.196 In 1973 waren deze cijfers opgelopen tot respectievelijk 98 

procent en 38 procent.197 De Europese afhankelijkheid van de Arabische regimes nam daardoor 

vanaf 1967 navenant toe. Door het tijdelijk opschorten van een aantal Arabische olieleveranties 

tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 was duidelijk geworden dat een olie-embargo als politiek 

pressiemiddel door de Arabische landen kon worden ingezet.198 

  De indamming van het communisme in het Midden-Oosten had na 1956 een lagere prioriteit 

gekregen voor Groot-Brittannië en Frankrijk. Inperking van de Sovjetinvloed in het Midden-

Oosten was in 1956 nog één van de motieven geweest voor Groot-Brittannië en Frankrijk bij de 

invasie van Egypte. Destijds was deze Europese aanval door de Amerikaanse regering 

bekritiseerd omdat, naast de schending van de nationale soevereiniteit van het land, Egypte 

tevens buiten het Atlantische NAVO-verdragsgebied lag. De opvattingen over out-of-area-

vraagstukken van de NAVO begonnen daarna zowel onder de Europese als Amerikaanse 

beleidsmakers te verschuiven. Onder druk van het Amerikaanse Congres werd in verband met 

de toenemende Sovjetexpansie aanpassing van Artikel 6 van het NAVO-verdrag voorgesteld, 

dat het uitbreiden van de NAVO-verantwoordelijkheden buiten het oorspronkelijke 
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verdragsgebied behelsde.199 In Frankrijk en Groot-Brittannië, de enige Europese landen met een 

toereikende marinecapaciteit voor een mogelijk out-of-area optreden, bestond er vanaf 1956 

echter een geringe bereidheid om bij dergelijke militaire vraagstukken gemeenschappelijk met 

de Verenigde Staten op te treden.200 Het aantal militaire bases van Frankrijk en Groot-Brittannië 

in het Midden-Oosten – die bij een dergelijk optreden waren vereist – liep na 1956 om financiële 

en politieke redenen ook sterk terug.201 

    Doordat over deze veiligheidskwestie in NAVO-verband niet tot definitieve 

overeenstemming werd gekomen, leidde de Europese afzijdigheid tijdens de Vietnamoorlog in 

de jaren zestig al tot een trans-Atlantische bekoeling.202 Ook in het Midden-Oosten kwamen in 

navolging van Frankrijk de Europese landen in de jaren zestig tot een andere inschatting van de 

Sovjetdreiging dan in de Amerikaanse veiligheidsanalyse.203 Vanaf 1967 werd de dreiging in het 

Midden-Oosten volgens de Europese staten primair veroorzaakt door endogene factoren binnen 

het Arabisch-Israëlische conflict. Om stabiliteit en vrede in het Midden-Oosten te verkrijgen, 

dienden daarom Israël en de Arabische staten tot een overeenkomst te komen. De 

Sovjetexpansie in het Midden-Oosten, de exogene factor, werd tot grote ergernis van de 

Amerikanen door de Europese regeringen gerelativeerd door te wijzen op het ‘risicoloze 

Sovjetbeleid, de gebrekkige interventiemogelijkheden van de Sovjet-Unie en de geringe 

Arabische steun voor het communisme’.204  

   Volgens de historicus Maurizio Cremasco was de Europese houding ten opzichte van 

Sovjetindamming te beschrijven als een ‘do-it-yourself-attitude’ tegenover de Amerikanen.205 

Daarom probeerden de Europese regeringen het Midden-Oosten zoveel mogelijk te ontdoen 

van de Oost-West connotatie omdat West-Europa vreesde dat door een mogelijke ‘horizontale 

escalatie’ van het Arabisch- Israëlische conflict, Europa ongewild in een oorlog tussen de 

grootmachten zou terechtkomen.206 De Koude Oorlog had er daarnaast toe geleid dat het 

Midden-Oostenconflict voor het eerst sinds eeuwen buiten de directe invloedsfeer van de 
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Europese staten was gevallen. De Franse ambitie om een eigen Europese inbreng in het Midden-

Oosten te verwezenlijken nam daardoor vanaf 1967 toe. 

     Ook de Europese houding ten opzichte van Israël begon na 1967 kritischer te worden. In de 

eerste decennia na 1948 was de Europese politieke en militaire steun voor de staat Israël, gezien 

het lot van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, omvangrijk geweest. Zo deed de Duitse 

bondskanselier Konrad Adenauer Israël grote herstelbetalingen en leverde de Duitse regering in 

het geheim zelfs wapens aan Israël.207 Groot-Brittannië en Frankrijk trokken bij de inval van 

Egypte in 1956 gezamenlijk op met Israël. Nadat de Franse politiek vanaf het tijdperk-De Gaulle 

al een meer pro-Arabische wending had genomen, veranderden na de territoriale veroveringen 

van Israël in 1967 ook de Britse en in mindere mate de West-Duitse opvattingen over Israël.208 

De blijvende oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten diende volgens de Europese 

grootmachten vanaf 1967 te worden gezocht in het verbeteren van de politieke status van de 

Palestijnen en de teruggave van (de) bezette gebieden. Deze ontluikende, meer pro-Arabische 

opvattingen van de Europese grootmachten vanaf 1967 contrasteerden met de Amerikaanse 

toenadering tot Israël in diezelfde periode.  

 

      ‘Live-and-let-live’: Nixon en het vredesproces in het Midden-Oosten 

Bij het aantreden van de regering van Nixon had minister Rogers in december 1969 gezegd dat 

het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten meer ‘evenhanded’ zou worden.209 De 

Amerikaanse regering zou zich zakelijker gaan opstellen ten opzichte van Israël en door het 

verbeteren van de betrekkingen met de Arabische staten hoopte hij daarnaast de Sovjetinvloed 

in de regio te kunnen beperken. Ook Nixon liet in openbare toespraken weten een bijdrage te 

willen leveren aan vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten: ‘a peace that is not simply one of 

words but one which both parties will have a vested interest in maintaining.’210  In 

werkelijkheid was Nixon echter veel pessimistischer over de mogelijkheid om een vrede tussen 

de Arabische staten en Israël te bereiken, zoals hij liet blijken in een privé-gesprek met zijn 

assistenten Kissinger en Joseph Sisco: 

 

‘If we look on at the Arab-Israeli conflict, we have to remember they have hated each 

other for thousands of years and they are going to continue for another thousands 
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years and nothing we do or they do is going to solve that – no agreements, no border 

guarantees, no U.S.-Soviet guarantees, nothing.(...) A policy which will keep, if we can, 

this relationship of uneasy ceasefire, fragile, attempting to look down the road when 

Israel will be able to live with its neighbors in a relative period of live and let-live’211 

 

Nixon was net als zijn voorgangers bevreesd voor verdere inmenging van de Sovjet-Unie in het 

Midden-Oosten. Na de Oktoberoorlog van 1967 was het Egyptische leger wederom aangevuld 

met nieuw luchtafweergeschut uit de Sovjet-Unie.212 Ook de verplaatsing in juni 1970 van een 

groot gedeelte van de Sovjetvloot naar het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee zorgde 

er volgens de historicus Ian Bickerton voor dat in de Amerikaanse zienswijze ‘de Middellandse 

Zee veranderde in een groot Sovjetmeer’.213 Nixon benadrukte in het Amerikaanse Congres in 

februari 1970 dat de Verenigde Staten te allen tijde de territoriale integriteit van hun 

bondgenoten in de regio zouden garanderen.214 Tegelijkertijd was hij echter van mening dat 

zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten er voor dienden te waken dat zij door het 

explosieve karakter van het Arabisch-Israëlische conflict in een directe confrontatie tegenover 

elkaar zouden komen te staan.215  

    Tijdens de eerste regeringsperiode van Nixon had Rogers enige bewegingsvrijheid gekregen 

van de president om plannen te realiseren voor het Midden-Oosten. In juni 1970 kwam de 

Amerikaanse minister Rogers met een vredesplan voor het Midden-Oosten. In dit ‘Rogers-plan’ 

stelde hij voor dat de Israëlische troepen zich dienden terug te trekken uit de in 1967 bezette 

gebieden. Hiervoor in de plaats zouden de Arabische landen Israël als staat dienen te erkennen. 

Ook zouden de Egyptisch-Israëlische gevechten rondom het Suez-kanaal dienen te stoppen. 

Tevens zou de missie van VN-gezant Gunnar Jarring heropend dienen te worden. Tot ieders 

verrassing accepteerden zowel de Arabische president Nasser en de nieuwe Israëlische premier, 

Golda Meïr, de bepalingen van het door Rogers opgestelde rapport. De gemaakte afspraken 

werden echter al spoedig door beide partijen geschonden en de gewelddadigheden rond het 

Suez-kanaal namen weer snel in hevigheid toe. Nixon en Kissinger hadden weinig druk op de 

partijen uitgeoefend om de afspraken daadwerkelijk na te leven.216 Kissinger was niet bereid 

                                                
211 State Department, ‘Background Briefing Kissinger’, 16 september 1970, 
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/i/20704.htm 
212 Bickerton, A concise History of the Arab-Israeli Conflict, 168. 
213 Ibidem, 169. 
214  Nixon, U.S. Foreign Policy for the 1970’s,  80. 
215 Ibidem,  81. 
216 Hoffmann, Primacy or World Order, 76. 



 GEEN AMERIKAANS WELKOM 

 64 

Israël tot concessies te bewegen omdat dit wellicht kon worden geïnterpreteerd als het toegeven 

van de Verenigde Staten aan druk van de Sovjet-Unie.217  

     Hoewel de Arabische partijen en Israël zich nog steeds in staat van oorlog met elkaar 

bevonden, verbeterden vanaf 1972 de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde 

Staten. Bij het eerste bezoek van Nixon aan Breznjev in Moskou in mei 1972 werd door beiden 

geconcludeerd dat zij het meeste baat zouden hebben bij  militaire ontspanning in het Midden-

Oosten. Beide leiders verklaarden tijdens deze top dat zij niet door hun cliëntstaten in een 

oorlog verwikkeld wilden raken. De situatie in het Midden-Oosten zou aldus de leiders van de 

twee supermachten tijdelijk worden ‘bevroren’, een status quo van ‘geen oorlog en geen 

vrede’.218 Het uitzetten van Sovjetmilitairen van Egyptisch grondgebied door Sadat in juli 1972 

werd door Kissinger (foutief) geïnterpreteerd als een Egyptische toenadering tot de Amerikanen 

en de verkleining van de kans op oorlog in het Midden-Oosten.219 

    Het Amerikaanse State Department was in tegenstelling tot Kissinger van mening dat het 

Arabische-Israëlische conflict sui generis opgelost diende te worden en het conflict niet als een 

onderdeel bestempeld moest worden van de overkoepelende Amerikaanse buitenlandstrategie 

van de detente.220 Dit verschil in opvattingen typeerde de verdeeldheid tussen het Amerikaanse 

ministerie van Buitenlandse Zaken enerzijds en de uitvoerders van het buitenlandse beleid in 

het Witte Huis anderzijds. Hoe dan ook, in de jaren 1972 en de eerste helft van 1973 stond het 

zoeken van een vredesregeling voor het Midden-Oostenconflict uiteindelijk niet meer op de 

Amerikaanse en de Sovjetagenda. De detente had, met andere woorden, vanaf 1972 ook het 

Midden-Oosten bereikt, al zouden de protagonisten van het conflict, Israël en de Arabische 

staten, zich, zoals zal blijken, hier weinig van aantrekken.  

 

Een Europese rol? 

Zowel Nixon als Kissinger schrijven in hun memoires niets specifiek over de EPS en het 

Midden-Oosten in de periode tot en met 1973. Ook in de beschikbare Amerikaanse 

archiefstukken is niks te vinden over een Europees Midden-Oostenstandpunt dat zich al dan 

niet in Franse richting zou ontwikkelen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de 

EPS tot en met het najaar van 1973 hierover geen officiële verklaringen zou afgeven. Over een 

mogelijke Europese betrokkenheid, dus los van het EPS-kader, bij de Midden-Oostenpolitiek 
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waren Nixon en Kissinger wel tamelijk positief. In het verlengde van zijn Nixon-doctrine vond 

hij dat de Europese bondgenoten meer verantwoordelijkheden dienden te nemen binnen het 

bondgenootschap en dus ook bij een mogelijke vredeshandhaving in het Midden-Oosten. 

Tijdens een toespraak in Ierland in oktober 1970 deelde hij mee dat het naar zijn mening niet 

‘gezond’ was dat de Verenigde Staten zonder zijn Atlantische partners optrad in het Midden-

Oosten.221 Wel ging hij er hierbij impliciet van uit dat de Europeanen in de nabije toekomst net 

als in 1967 dezelfde beleidslijnen over het Midden-Oosten zouden volgen als de Amerikanen. 

Nixon prees daarnaast de traditionele banden van de Italianen en de Britten met de regio.222 

Deze zouden in de regio kunnen worden aangewend om een betere westerse samenwerking te 

realiseren. Over een Franse bijdrage in het conflict werd in 1970 door Nixon echter gezwegen. 

    Desalniettemin kan worden getwijfeld aan Nixons bereidheid om de Europese staten te laten 

participeren bij een mogelijk vredesregeling in het Midden-Oosten. In 1969 had De Gaulle 

voorgesteld een ‘Four-Power-’conferentie te organiseren waar Frankrijk, het Verenigd-

Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie bij betrokken zouden worden. Dit Franse 

plan werd echter door Nixon weinig enthousiast ontvangen omdat hij de voorkeur gaf aan 

directe bilaterale gesprekken tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.223 Na het aftreden 

van De Gaulle in mei 1969 kregen de besprekingen definitief geen vervolg. 

    Nochtans werd er in EPS-verband in de jaren 1971 en 1972 door sommige Europeanen 

gehoopt op nieuwe Amerikaanse vredesinitiatieven in de regio. De instabiliteit in de regio was 

namelijk in dezelfde periode toegenomen omdat de nieuwe Egyptische president, Anwar Sadat, 

uiterst ontevreden was over de mislukte diplomatieke pogingen om de Sinaï-woestijn en het 

Suez-kanaal te herkrijgen. Er waren veel aanwijzingen dat zowel Syrië als Egypte 

voorbereidingen troffen voor een nieuwe oorlog tegen Israël.224 De Britse minister van 

Buitenlandse Zaken, Sir Alec Douglas Home, liet dan ook in november 1972 tijdens een 

ministersvergadering van de EPS weten dat ‘Nixon waarschijnlijk op korte termijn prioriteit zou 

gaan geven aan het Midden-Oostenvraagstuk’.225 De Italiaanse minister van Buitenlandse 

Zaken, Giuseppi Medici, liet echter weten dat hij de tijd rijp achtte voor een Europees initiatief 
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voor het Suez-kanaal.226 Hij benadrukte dat Europa gezien de belangen in de Middellandse Zee-

regio dit niet alleen aan de Verenigde Staten mocht overlaten.227 De Europese kritiek op het 

uitblijven van Amerikaanse initiatieven nam in 1973 toe. De verklaring hiervoor was volgens de 

Britse directeur-generaal dat ‘Washington in tegenstelling tot Zuid-Vietnam dit keer wel dacht 

op het winnende paard te wedden’.228 Ondanks de kritiek op de Amerikaanse bondgenoot werd 

uiteindelijk toch afgezien van een eerste Europees initiatief omdat Europa nog niet de middelen 

zou hebben voor grootschalige invloed. In het Comité Politique kwam de werkgroep Midden-

Oosten tot de conclusie dat ‘de Europese landen zich dienden te beperken tot enige 

schijnmanoeuvres (‘cosmetics’) die de Arabische wereld moesten overtuigen dat Europa begrip 

had voor hun zaak’.229 Het zou voorlopig, aldus de Franse afvaardiging, bij een ‘appui morale’ 

voor de Arabieren blijven.230 

 

Conclusie 

De Franse regering was na het initiëren van de EPS ook succesvol gebleken in het agenderen 

van de Midden-Oostenproblematiek op de EPS-agenda. Dit leek in eerste instantie een 

opvallende gebeurtenis omdat de Zesdaagse Oorlog in 1967 nog de grote Europese 

verdeeldheid over dit onderwerp had aangetoond. Frankrijk had destijds als enig Europees land 

een uitgesproken pro-Arabisch standpunt gehad. De Franse regering slaagde echter in de opzet 

omdat de andere Europese landen vanaf 1967 de grote economische en politieke belangen 

inzagen van het Midden-Oosten. De Europese hoop was erop gericht dat beëindiging van het 

Arabisch-Israëlische conflict voor meer stabiliteit in de regio zou zorgen. Een andere reden voor 

EPS-betrokkenheid in het Midden-Oosten was dat ‘Europa’ voor Frankrijk en Groot-Brittannië 

het geschikte instrument kon worden om hun voormalige invloed in het Midden-Oosten te 

herwinnen. Toch was de opzet van het EPS-beleid ten aanzien van het Midden-Oosten in 1970 

relatief bescheiden te noemen: er werd gestreefd naar een gemeenschappelijke Europese 

verklaring, maar over concrete doelstellingen of directe Europese betrokkenheid in de regio 

werd vooralsnog gezwegen. Daarnaast was het eerste EPS-rapport dat verscheen over het 

Arabisch-Israëlische conflict geen onverdeeld succes; het rapport lekte uit naar de pers 
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waardoor vooral de Duitse regering werd aangevallen op hun ‘nieuwe’ pro-Arabische 

standpunt. Desondanks zag het pro-Amerikaans en pro-Israëlisch georiënteerde Nederland de 

Europese koers vanaf 1970 verder ontwikkelen in de Franse, pro-Arabische richting. 

     Deze Europese positie ten opzichte van het Midden-Oosten begon zich vanaf 1967 in 

toenemende mate te onderscheiden van het Amerikaanse beleid in de regio. Het belangrijkste 

verschil met de Verenigde Staten was de verschillende interpretatie van de Sovjetdreiging in het 

Midden-Oosten. Binnen de Amerikaanse veiligheidsanalyse van het Midden-Oosten werd de 

Sovjetpenetratie als belangrijkste bedreiging beschouwd voor de stabiliteit in de regio. Het 

Arabisch-Israëlische conflict werd door de Amerikanen eveneens in dit perspectief geplaatst. 

Dit betekende dat Israël als westers land in een vijandige omgeving gesteund diende te worden. 

De twee Europese landen uit de Veiligheidsraad, Frankrijk en Groot-Brittannië, deelden de zorg 

van ‘containment’ in het Midden-Oosten na 1956 in mindere mate. Na de negatieve ervaringen 

ten tijde van de Suez-crisis in 1956 was er bij deze landen een geringe bereidheid om 

Sovjetinvloeden in out-of-area gebieden in te dammen. Dit gold ook voor het explosieve Midden-

Oosten waar de Europese landen juist bevreesd waren dat zij mogelijkerwijs ongewild 

betrokken zouden raken bij een confrontatie tussen de supermachten van de Koude Oorlog. 

    De Amerikaanse regering onder leiding van Nixon leek vanaf 1969 weinig te voelen voor een 

actieve Europese rol in het Midden-Oosten. Hoewel hij in publieke bijeenkomsten de Europese 

banden met het Midden-Oosten prees en een toenemend Europees optreden leek te willen 

bevorderen, werd een Frans voorstel in 1969 voor een vredesconferentie door Nixon met weinig 

enthousiasme ontvangen. De EPS leek tot 1973 daarnaast nog geen factor van belang voor de 

Verenigde Staten. In werkelijkheid prefereerde Nixon bilateraal overleg tussen de Sovjet-Unie 

en de Verenigde Staten over het Midden-Oosten. Door deze toenadering tussen de 

grootmachten vanaf 1972 leek het Arabisch-Israëlische conflict door de detente kortstondig te 

bevriezen. De Egyptische president Sadat, ontevreden over het territoriale verlies in 1967, leek 

zich echter weinig van dit scenario aan te trekken. De Arabisch-Israëlische vijandigheid nam in 

1973 toe. West-Europa hield zich voorlopig afzijdig. 
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3 

‘Europese jakhalzen’ 

Nixon en Kissinger over de EPS en de Oktoberoorlog in 1973 

 

 

 

 

OP 6 OKTOBER 1973 BRAK de vierde Arabische-Israëlische oorlog uit die voor de Israëlische 

bevolking op Jom Kippoer, een nationale joodse feestdag, als een verrassing kwam. De legers 

van Syrië en Egypte vielen tegelijk Israël aan en boekten aanvankelijk overwinningen op de 

Golanhoogvlakte en in de Sinaï-woestijn. De oorlog maakte in 1973 een abrupt einde aan de 

relatieve stabiliteit waarvan aan het begin van de jaren zeventig in het Midden-Oosten sprake 

was en die terug te voeren was geweest op de detentepolitiek van de Sovjet-Unie en de 

Verenigde Staten.231 

   De Israëlische regering, onder leiding van premier Golda Meïr, had wegens tegenstrijdige 

berichten van de Israëlische militaire inlichtingendienst, de AMAN (Agaf ha-Modi'in), de aanval 

te laat zien aankomen.232 De politiek-militaire implicaties van het uitzetten van de Sovjettroepen 

en militair personeel uit Egypte in 1972, was foutief geïnterpreteerd door de Israëliërs en de 

Amerikanen. Deze maatregel van Sadat bleek geen vreedzame toenaderingspoging tot het 

Westen, maar had juist tot doel de mogelijkheid te vergroten een oorlog te beginnen tegen 

Israël. Ondanks de openlijke distantiëring van Sadat van de Sovjet-Unie bleef het land ook na 

1972 in het geheim nog militair materieel, waaronder Scud-raketten, leveren aan Egypte.233 

    De aanleiding voor de Egyptische president Sadat en de Syrische president Assad om de 

oorlog in 1973 te beginnen, was grotendeels te herleiden tot de Zesdaagse oorlog van 1967. Bij 

deze oorlog tussen Israël en de Arabische staten had Israël verschillende gebieden veroverd: de 

Sinaï-woestijn van Egypte, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem van Jordanië en de 

Golanhoogvlakte van Syrië. Nadat Sadat in de jaren voorafgaand aan 1973 diplomatieke 
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pogingen zag mislukken de aan het Suez-kanaal grenzende Sinaï-woestijn terug te krijgen, 

besloot hij samen met Assad tot een gewelddadige beslechting van het conflict. 

    Op de achtergrond speelden voor Sadat nog drie andere motieven om tot deze 

tweefrontenoorlog over te gaan. Ten eerste wilde hij het binnenlandse en buitenlandse prestige 

van de Egyptische staat  herstellen, dat door de grote Egyptische nederlaag in 1967 verloren was 

gegaan.234 Ten tweede wilde hij trachten met een daadkrachtig militair Arabisch optreden het na 

1967 juist sterk toegenomen zelfvertrouwen van de Israëlische staat te ondermijnen. Op deze 

wijze hoopte hij de Israëlische regering naar de onderhandelingstafel te bewegen om zo de 

kwestie over de bezette Sinaï op te lossen.235 Ten derde hoopte Sadat dat door het ontketenen 

van een oorlog de internationale aandacht, en vooral die van de twee grootmachten, weer 

gevestigd zou worden op de Arabisch-Israëlische patstelling. Sadat dacht dat de Amerikanen na 

een gewelddadig treffen de verplichting zouden voelen het conflict definitief op een 

diplomatieke wijze te beëindigen.236  

    Op 9 oktober volgde daarnaast een wapenluchtbrug (met Antonov-transportvliegtuigen) 

vanuit de Sovjet-Unie om Egypte en Syrië verder te voorzien van munitie en brandstof.237 

Kissinger, die in oktober 1973 Rogers had opgevolgd als minister van Buitenlandse Zaken, 

reageerde pas op 14 oktober met een Amerikaanse luchtbrug naar Israël omdat hij in eerste 

instantie had gedacht dat de Israëliërs de strijd – net als in 1967 - spoedig zouden winnen.238 Een 

dergelijk scenario waarin de oorlog, zonder Amerikaanse inmenging, spoedig was beëindigd, 

had volgens het voormalige staflid van het State Department, William Quandt, de detente tussen 

de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten kunnen bestendigen.239 Daarnaast was dit scenario in 

Quandts analyse, rekeninghoudend met de oliebelangen, bevorderlijk geweest voor de 

Amerikaanse betrekkingen met de Arabische landen.240 De oorlog kreeg echter door de Sovjet- 

en Amerikaanse wapenleveranties een Oost-West dimensie en kwam hierdoor in een potentieel 

escalerende fase terecht. In een verslag van een vergadering met Kissinger en zijn stafgroep op 

23 oktober werden de beweegredenen van Kissinger voor de Amerikaanse betrokkenheid bij de 

oorlog duidelijk: 
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‘We could not tolerate an Israeli defeat. Apart from any sentimental attachment that 

may have existed to Israel and apart from any historic ties, the judgment was that if 

any American-armed country were defeated by Soviet-armed countries, the inevitable 

lessons that anybody around the world have to draw is to rely increasingly on the 

Soviet Union.’241 

 

Dankzij de Amerikaanse wapenleveranties wist het Israëlische leger na tien dagen grip op de 

oorlogssituatie te krijgen en werd de tegenaanval ingezet. Het Israëlische leger naderde de 

Syrische hoofdstad Damascus tot op 40 kilometer en de Israëlische generaal Ariël Sharon stak 

het Suez-kanaal over en stond op het punt Caïro te belegeren. Op 22 oktober riep een door de 

Sovjet-Unie en de Amerikanen gezamenlijk ontworpen VN-resolutie 339 op tot een staakt-het-

vuren. Dit voorstel werd echter door beide strijdende partijen genegeerd en de vijandelijkheden 

tussen het Derde Egyptische leger en de Israëlische troepen in het zuidelijke frontgebied 

werden voortgezet. 

 

Dreigende escalatie  

In het Witte Huis was op 24 oktober via de Russische ambassade de boodschap van de 

Russische leider Breznjev doorgekomen dat indien VN-resolutie 339 niet door Israël tot uitvoer 

zou worden gebracht, de Sovjet-Unie gedwongen zou zijn unilateraal te interveniëren in de 

oorlog.242 Deze Sovjetdreiging bracht de Amerikanen ertoe hun strijdkrachten direct in hogere 

staat van paraatheid te brengen, aangeduid met DEFCON III (Defence Condition 3), en zelfs een 

nuclear alert af te geven.243 

    Uit een verslag van een gesprek tussen Kissinger en de Franse ambassadeur, Jacques 

Kosciusko-Morizet, gevoerd op 26 oktober, valt op te maken dat de Amerikanen over de 

informatie beschikten dat zeven van de acht bestaande Sovjetluchtmachtdivisies waren 

gemobiliseerd.244 De Amerikaanse president Nixon maakte in zijn antwoord op de brief van 

Breznjev op 25 oktober aan de Sovjet-Unie duidelijk dat een militaire Sovjetinterventie in het 

Midden-Oosten in strijd zou zijn met de in 1972 ondertekende SALT-akkoorden en het 

‘Agreement on Prevention of nucleair war’. Deze laatste was een bilaterale verklaring die 
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slechts drie maanden daarvoor door beide leiders was ondertekend met de intentie een 

nucleaire confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie te voorkomen. In dezelfde 

brief maakte Nixon duidelijk dat een eventuele Sovjetinterventie door hem werd beschouwd als 

‘a matter of the gravest concern involving incalculable consequences which would be in the 

interest of neither of our countries and which would end all we have striven so hard for.’245 Om 

tot een vreedzame oplossing van het conflict in het Midden-Oosten te komen, stelde hij voor dat 

zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie verdere diplomatieke druk op hun bondgenoten 

dienden uit te oefenen om hen zo te dwingen het staakt-het-vuren te accepteren.246 Eveneens 

behoorde het tot het Amerikaanse voorstel om Amerikaanse en Russische toezichthouders naar 

het Egyptische-Israëlische front te sturen die ter plekke het staakt-het-vuren zouden moeten 

afdwingen. Dit Amerikaanse voorstel werd door de Russische leiding nog dezelfde dag 

geaccepteerd en Breznjev liet via zijn Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, Dobrynin, 

weten dat ook de Sovjet-Unie niet uit was op ‘een gevaarlijke crisis’.247  

    De dreiging van een nucleair internationaal conflict was hiermee verdwenen. De volgende 

dag, 26 oktober, werd door de Amerikanen de veiligheidsstatus van DEFCON III ingetrokken. 

Op 25 oktober werd door de VN-Veiligheidsraad een nieuwe resolutie ontworpen. De nieuwe 

resolutie 340, inclusief een staakt-het-vuren en de plaatsing van een VN-legermacht, werd twee 

dagen later wel door de strijdende partijen geaccepteerd. Na een eerste ontmoeting van 

Israëlische en Egyptische officieren op 28 oktober en de daarop volgende uitwisseling van 

krijgsgevangenen nam de spanning in het Midden-Oosten weer af. 

      De Oktoberoorlog had uiteindelijk aan Arabische zijde aan 8.500 mensen het leven gekost en 

19.500 gewonden veroorzaakt. Aan Israëlische kant waren er 2.800 doden gevallen en raakten 

8.500 mensen gewond. Hoewel de oorlog in militair opzicht door Israël was gewonnen, had de 

Egyptische en Syrische verrassingsaanval en het daadkrachtig militaire optreden – in 

tegenstelling tot 1967 - geleid tot groot enthousiasme in de Arabische wereld. De Oktoberoorlog 

werd dan ook door vele Arabieren gevierd als een morele overwinning op de voorheen als 

onaantastbaar beschouwde staat Israël. De Israëlische bevolking daarentegen hield de premier, 

Golda Meïr, en de minister van Defensie, Moshe Dayan, verantwoordelijk voor de gebrekkige 
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alertheid en reactie op de Arabische verrassingsaanval. In 1974 werden zij beiden gedwongen af 

te treden wegens hun optreden tijdens de Oktoberoorlog. 

    Israël was na de oorlog in een situatie terecht gekomen waardoor het met de Arabische 

partijen om de tafel moest gaan zitten. Sadat was in zijn initiële opzet geslaagd. Onder regie van 

Kissinger en diens beroemd geworden pendeldiplomatie kwam in januari 1974 het eerste 

troepenscheidingakkoord, de zogenoemde ‘disengagement accords’, tussen Israël en Egypte tot 

stand. Israël trok zijn troepen terug van de westoever van het Suez-kanaal en Egypte werd 

gedwongen het aantal manschappen in de Sinaï-woestijn te verminderen. Bij de strategische 

paswegen gelegen in de Sinaï, de Gidi- en de Mitlapas, werd een door de VN beheerde 

bufferzone gecreëerd.248 In mei 1974 volgde het troepenscheidingakkoord tussen Israël en Syrië. 

Israël trok zich terug uit een aantal gebieden op de Golanhoogvlakte. In ruil hiervoor werd een 

VN-legermacht gestationeerd in een bufferzone op de Golanhoogvlakte en beloofde de Syrische 

president Assad dat hij Palestijnse terreuraanvallen vanaf Syrisch grondgebied zou 

verbieden.249  

 

Overeenstemming bij de Europese ‘grote drie’  

Naast het Arabisch-Israëlische conflict en de Koude Oorlogsdimensie van deze oorlog werd in 

oktober 1973 ook een trans-Atlantische tegenstelling zichtbaar. Het bleek dat de trans-

Atlantische meningsverschillen zich in oktober 1973 op vele terreinen manifesteerden, zoals bij 

de Franse en Britse weigering van wapenleveranties aan Israël, de verschillende interpretatie 

van de Sovjetdreiging, het gebrek aan Amerikaans overleg met de Europese bondgenoten, de 

oliecrisis en uiteindelijk de diplomatieke beslechting van het conflict. Unilaterale politiek van de 

individuele Europese lidstaten werd gecombineerd met de ontluikende, min of meer 

gecoördineerde EPS-politiek. 

   Vanaf het begin van het gewapende treffen in het Midden-Oosten wilden de Europese leiders 

direct noch indirect militair bij het conflict betrokken raken. Zowel Groot-Brittannië onder de 

conservatieve Edward Heath en Frankrijk onder de gaullistische Georges Pompidou stelden 

zich op een neutraal standpunt en weigerden aan de beide strijdende partijen wapens te 

leveren. De Britse en Franse regeringen gaven aan de Amerikanen als verklaring dat het conflict 

plaatsvond buiten de geografische verdragslijnen van de NAVO, een out-of-area gebied, 

waardoor militaire solidariteit met de Verenigde Staten niet vanzelfsprekend was. Daardoor 

werd het de Amerikanen verboden wapens via Europese luchthavens door te voeren naar Israël 
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en mocht er eveneens geen gebruik worden gemaakt van het Europese luchtruim. De Verenigde 

Staten zagen zich genoodzaakt om de Azoren, de Portugese eilandenreeks in de Atlantische 

Oceaan, als doorvoerhaven van Amerikaans materieel naar Israël te gebruiken.  

   Ondanks het officiële neutrale standpunt over de Arabische-Israëlische twist had de in april 

1973 aangetreden Franse minister van Buitenlandse Zaken, Michel Jobert, in de Franse media 

laten weten dat ‘de Arabische poging hun eigen grondgebied te heroveren moeilijk kon worden 

beschouwd als een daad van agressie.’250 Jobert, door Pompidou zelf ook wel de ‘Franse 

Kissinger’ (‘mon Kissinger à moi’) genoemd en door de Belgische politicoloog Rik Coolsaet gezien 

als de ‘laatste gaullist’, zou de personificatie worden van het Franse en in mindere mate het 

Europese verzet tegen het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten.251 De Duits-Franse 

historicus Alfred Grosser betoogt dat de Franse politiek tijdens de Oktoberoorlog anti-Israëlisch 

was gezien het feit dat de Fransen wel militair materieel bleven leveren aan Arabische staten als 

Libië, terwijl niet bekend was of de wapens vanuit deze landen al dan niet werden doorgevoerd 

naar Egypte of Syrië.252 

    Voor de Verenigde Staten was vooral de Britse weigering een teleurstelling gezien de ‘special 

relationship’, de traditioneel goede verstandhouding tussen de twee landen. De Duitse 

Bondsrepubliek (BRD), vanaf 1948 ook een bondgenoot van Israël, weigerde publiekelijk partij 

te kiezen in het conflict. Wel liet de regering van de Bondsrepubliek in het geheim enige tijd toe 

dat Amerikaanse wapens via Duits grondgebied naar Israël werden doorgevoerd.  

    Het individuele Midden-Oostenbeleid van de ‘grote drie’ liep in deze periode – wat tamelijk 

uitzonderlijk was - parallel. Uit de literatuur of andere beschikbare bronnen valt echter niet de 

conclusie te trekken dat dit het gevolg was van nauw overleg of coördinatie tussen de drie grote 

Europese lidstaten. Toch werd in verschillende Europese media het beeld geschapen dat er voor 

het eerst na de Tweede Wereldoorlog sprake was van Europese blokvorming tegen de 

Amerikaanse politiek.253 

    Nederland vormde met de pro-Israëlische houding van het kabinet-Den Uyl en de geheime 

wapenleveranties aan Israël een uitzondering op de andere West-Europese landen.254 

Buitenlandse Zaken had al op 8 oktober publiekelijk laten weten dat Egypte en Syrië het 

initiatief tot de gewelddadigheden hadden genomen, waarna er door de Nederlandse regering 

                                                
250 Grosser, The Western Alliance, 275. 
251 R. Coolsaet, ‘Macht en Mondialisering’, Samenleving en Politiek 3 (1996) 15-25. 
252 Grosser, The Western Alliance, 275. 
253 In de Italiaanse krant La Stampa werd zelfs gesproken over de Europese tegemoetkoming van de 
Arabische regimes in termen als ‘appeasement zoals in München 1939’ . 
254  Hellema, Wiebes & Witte, Doelwit Rotterdam, 17. 



 'EUROPESE JAKHALZEN' 

 74 

direct diplomatieke steun aan Israël werd toegezegd.255 In het geheim werden op initiatief van 

de minister van Defensie, Henk Vredeling, tankgranaten en tankonderdelen geleverd aan 

Israël.256 Hoewel de Arabische landen niet op de hoogte waren van de Nederlandse 

wapenleveranties kreeg Nederland door de openlijke pro-Israëlische politiek vanaf 16 oktober 

1973 als enige EG-lidstaat door de Arabische olieproducerende landen binnen de OPEC een 

olie-embargo opgelegd. Deze sanctie kwam volgens Max Van der Stoel voor de Nederlandse 

regering niet als een verrassing omdat hij via de Nederlandse ambassade in Rome al 

inlichtingen had gekregen over de Arabische plannen.257 Het olie-embargo was volgens Van der 

Stoel al in de maanden voor de Oktoberoorlog zorgvuldig door de Arabische staten voorbereid 

omdat een embargo van Nederland, met de haven van Rotterdam, het gehele Europese 

achterland direct kon treffen.258 

   

De EPS tijdens de Oktoberoorlog  

Ook binnen het gemeenschappelijke EPS-overleg, dat volgde ná de individiduele veiligheids- 

standpuntbepaling van de afzonderlijke EG-landen, werd een koers gevolgd die afweek van de 

Amerikaanse opvattingen over het conflict. In de eerste EPS-verklaring van 13 oktober eisten de 

Europese partners een staakt-het-vuren en werd gesteld dat Israël zich diende terug te trekken 

uit alle sinds 1967 bezette gebieden. Deze EPS-verklaring was gebaseerd op de ’Franse 

interpretatie’ van Veiligheidsraadresolutie 242. Met deze nieuwe, door Franse denkbeelden 

ingegeven, verklaring van de EG-staten en de al genoemde Europese weigering van het 

doorvoeren van Amerikaanse wapens maakten de EG-staten kenbaar waar zij in politiek 

opzicht binnen het conflict stonden.  

   Ondanks deze eerste gemeenschappelijke verklaring in de geschiedenis van de EG was er 

grote verdeeldheid bij de Europese partners. Nederland had op instigatie van Van der Stoel 

getracht deze eerste verklaring af te zwakken en slaagde er in de clausule eruit te halen die 

bepaalde dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk namens alle Europese landen in de 

Veiligheidsraad over de Midden-Oostenkwestie mochten spreken.259 Ook was er binnen de EPS 

grote verdeeldheid ontstaan over het olie-embargo dat Nederland vanaf 16 oktober had 

getroffen. Ondanks het Nederlandse verzoek voor Europese solidariteit volgde er tot 

Nederlandse teleurstelling geen Europese distributie van de nog beschikbare olie. Van der Stoel 
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kreeg van Pompidou te horen dat hij niet verwachtte dat Van der Stoel van ‘de honger of de kou 

zou omkomen’.260 Bij Buitenlandse Zaken werd zelfs verondersteld dat Franse en Italiaanse EPS-

directeuren de inhoud van Nederlandse voorstellen uit de EPS-vergaderingen zouden 

doorspelen naar de Arabische regeringen.261 Dat Nederland zich toch tot en met het einde van 

het olie-embargo in juli 1974 kon voorzien in de energiemiddelen, was hoofdzakelijk te danken 

aan de voorraden en de contacten van het Nederlands-Britse bedrijf Shell. 

    Naast deze Arabisch-Israëlische kwestie kwam binnen de EPS ook het Amerikaanse optreden 

tijdens de Oktoberoorlog ter sprake. Vooral van Franse zijde werd het Amerikaanse beleid sterk 

bekritiseerd. Zo was de Franse EPS-afgevaardigde van mening dat de Verenigde Staten niet van 

Europa konden verwachten door ‘hen te worden gesteund telkens wanneer het in 

moeilijkheden was geraakt, zonder dat de Europese partners invloed op de ontwikkelingen 

konden uitoefenen.’262 Daarnaast kwam binnen de EPS de vraag aan de orde in hoeverre 

president Nixon de Oktoberoorlog had aangewend om zijn binnenlandse problemen rondom 

het Watergate-schandaal op de achtergrond te plaatsen en zo een mogelijke afzettingsprocedure 

(impeachment) te ontlopen.263 Ook de vermeende ‘labiele geestesgesteldheid’ van president 

Nixon werd naar voren gebracht tijdens de EPS-vergadering op 27 oktober. Toch concludeerden 

de aanwezigen dat beide zaken niet bepalend waren geweest bij het verloop van de 

Oktoberoorlog.264  

   Het gevoel van dreiging van een mogelijke Sovjetinvasie in het Midden-Oosten werd – althans 

woordelijk - niet gedeeld door de meerderheid van de Europese ministers van Buitenlandse 

Zaken. De algemeen heersende opvatting bij de Europese beleidsmakers was dat de 

Amerikaanse reactie - met het nuclear alert en de hoge staat van paraatheid – op de 

Sovjetdreiging ‘overdreven’ was geweest.265 Alleen Max van der Stoel had begrip voor de 

Amerikaanse levering van wapens aan Israël aangezien de Sovjet-Unie wapens had geleverd 

aan de Arabische staten. Van der Stoel pleitte daarom in Europees verband voor maatregelen 

tegen de Sovjet-Unie.266 Deze geluiden vonden echter weinig gehoor bij de Europese partners en 

werden daarom niet ten uitvoer gebracht. 
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    De negen EG-staten, met uitzondering van Ierland alle tevens NAVO-leden, wilden niet als 

derde partij betrokken raken in wat zij beschouwden als een conflict tussen de Verenigde Staten 

en de Sovjet-Unie dat plaatsvond buiten het NAVO-verdragsgebied.267 Dit was een continuering 

van de afzijdigheidpolitiek van de Europese staten in out-of-area-gebieden sinds de Suez-crisis 

van 1956. In tegenstelling tot Van der Stoel maakte de Nederlandse topambtenaar Van Lynden, 

directeur-generaal Politieke Zaken bij Buitenlandse Zaken, in EPS-verband duidelijk dat ‘het 

Midden-Oostenprobleem geen NAVO-probleem was’.268 De EPS-afgevaardigden vonden het 

storend dat de Verenigde Staten tijdens deze crisisperiode vooral de nadruk legden op 

vermeende NAVO-verplichtingen en het belang van de ‘nieuwe’ Europese Gemeenschap juist 

probeerden te reduceren.269 Binnen de NAVO stonden, aldus de EPS-landen, de Europese 

landen door de grote militaire verschillen niet op ‘gelijke voet’ met de Amerikanen.270 

   Wel werd door de Europese partners tijdens de eerste EPS-vergadering na de Oktoberoorlog 

de vrees geuit dat het Amerikaanse Congres wellicht kritisch zou kunnen reageren op het feit 

dat door de Europese bondgenoten moeilijkheden waren opgeworpen bij de verplaatsing van 

Amerikaans oorlogsmaterieel naar Israël.271 Deze Europese weigering zou volgens de EPS-

afgevaardigden de consequentie kunnen hebben dat de NAVO aan populariteit verder zou 

inboeten bij het Amerikaanse Congres, dat de NAVO-troepen in Europa toch al wilde 

reduceren.272 

 

Amerikaanse kritiek op Europa 

Het politieke standpunt van de EG-lidstaten stuitte direct op groot Amerikaans verzet. 

Kissinger zag het conflict in het Midden-Oosten als een ‘major test’ voor de trans-Atlantische 

betrekkingen.273 Kissinger beklemtoonde eind oktober 1973 dat Europese mogendheden hun 

analyses en optreden tijdens de Oktoberoorlog hadden losgekoppeld van de Koude 

Oorlogsconstellatie. Dit was volgens Kissinger bezwaarlijk omdat naar de mening van de 

Amerikanen de Sovjetinfiltratie in het Midden-Oosten met de luchtbrug van 9 oktober evident 

was geworden. Hoewel Kissinger erkende dat het NAVO-verdrag de Europese landen niet tot 

                                                
267  Imperiali & Agate,  ‘France: Nationale approaches to the Arab-Israeli Conflict’,  4. 
268 ABZ,  ‘Verslag van Van Lynden’, 30 november 1973,  inv. nr. Comité Politique/Midden Oosten deel I 
1970-1973, Code 9, Map 5497. 
269ABZ, ‘Verslag van Van Lynden’,  30 november 1973.  
270 Ibidem. 
271 ABZ, ‘Verslag van Van Lynden’, 27 oktober 1973, inv. nr. Comité Politique/Midden Oosten deel I 
1970-1973, Code 9, Map 5497. 
272 Ibidem. 
273 Kissinger kreeg daarnaast samen met de Noord-Vietnamese onderhandelaar Le Duc Tho op 16 
oktober 1973 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor de totstandkoming van de Akkoorden van 
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militaire bijstand verplichtte, zei Kissinger dat de crisis vroeg om ‘Atlantische solidariteit’ en 

niet om ‘bureaucratisch legalisme’.274 Kissinger beklaagde zich verder over de Europeanen: 

 

‘They [Europe] left containment of the Soviets in the Middle East to us. (...)This was 

absurd, for the impact of Soviet domination of the Middle East would be even more 

serious for Europe than for us’. (....) Europe, it emerged increasingly, wanted the option 

to conduct a policy separate from the  United States and in the case of the Middle East 

objectively in conflict with us.275 

 

In een verslag van een stafvergadering met Kissinger liet hij zich in minder gepolijst taalgebruik 

uit over het Europese optreden tijdens de Oktoberoorlog:  

 

‘The Europeans behaved like jackals. Their behavior was a total disgrace.(...) They gave 

us no support when we needed it.’276 

 

Kissinger interpreteerde het beleid van de individuele EG-lidstaten tijdens de Oktoberoorlog als 

een monolithisch, anti-Amerikaans blok van de EG-lidstaten. Volgens Kissinger zou dit een 

resultaat zijn van de ingezette politieke eenwording van West-Europa.277 In zijn memoires geeft 

Kissinger aan dat de tot 1973 theoretische vraag of de belangen van West-Europa en de 

Verenigde Staten al dan niet parallel liepen, tijdens de Oktoberoorlog definitief in negatieve zin 

werd beantwoord.278 Over een eventuele differentiatie van de ‘Europese politiek’ in EPS-

verband of juist in traditioneel individueel beleid van de Europese staten in het Midden-Oosten 

komt Kissinger verder niet te spreken. Volgens de al eerder aangehaalde Robert Schaetzel 

maakte de Oktoberoorlog van 1973 voor Kissinger en Nixon definitief duidelijk dat het 

toekomstige buitenlandse beleid van de EG-lidstaten anti-Atlantisch zou zijn.279  

     De hoofdverklaring voor het pro-Arabische optreden van Europa was volgens de 

Amerikanen te herleiden tot de Europese afhankelijkheid van Arabische olie. Het olie-embargo, 

dat naast Nederland ook de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Portugal trof, werd vervolgens 
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275 Ibidem, 710. 
276 NSA, ‘Secretary's Staff Meeting’, 23 October 1973,   
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-63.pdf 
277 Kissinger, Years of Upheaval, 716. 
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het nieuwe twistpunt tussen de EG, met uitzondering van Nederland, en de Verenigde Staten.280 

In Europa bleven het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gevrijwaard van het Arabische olie-

embargo doordat de Arabische landen dankzij hun pro-Arabische opvattingen hen een 

‘bevriende status’ toebedeelden. De andere zes EG-lidstaten kregen een gefaseerde 

leveringsreductie van olie van vijf procent per maand. Het verwijt dat Europa, en vooral het 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, zich liet leiden door economische belangen in het Midden-

Oosten loopt dan ook als een rode draad door de memoires van Kissinger. Het veiligstellen van 

Arabische olieleveranties aan Europa zou volgens Kissinger hebben geprevaleerd boven het 

Atlantische bondgenootschap.281 

 

Verdieping van de trans-Atlantische verdeeldheid 

Nadat Breznjev in de al eerder genoemde brief aan Nixon van 24 oktober dreigde met een 

Sovjetinvasie in het Midden-Oosten, mobiliseerde Kissinger door het uitroepen van DEFCON III 

alle Amerikaanse troepen, inclusief de troepen die waren gelegerd in Europa. Kissinger had de 

West-Europese leiders, met uitzondering van de Britten, niet via het NAVO-beraad 

geïnformeerd over deze grootschalige defensiemaatregel. Zo deed zich op 24 oktober 1973 het 

bijzondere feit voor dat er allerlei NAVO-troepenbewegingen op Europees grondgebied en 

NAVO-vluchten in het Europese luchtruim plaatsvonden, terwijl de Europese gezagdragers op 

dat moment niet wisten wat deze militaire acties betekenden. Dat het uitblijven van consultatie 

door de Verenigde Staten door Jobert hoog was opgenomen, bleek op 12 november 1973 toen hij 

stelde dat: ‘L’Europe, dans cette crise, avait été humiliée, traitée comme une non-personne’.282 

    Kissinger heeft later altijd betoogd, ook in zijn memoires, dat het uitblijven van Amerikaanse 

consultatie was ingegeven doordat de Sovjetdreiging dusdanig acuut was en daardoor een snel 

Amerikaans optreden vereist waardoor er geen tijd was om de NAVO-partners via de Noord-

Atlantische Raad tijdig in te lichten. 283 De werkelijkheid lijkt echter anders te liggen. In een in 

                                                
280 In de geschiedschrijving en in de media wordt nog vaak de term ‘olieboycot’ gebruikt. Dit is een 
foutieve term aangezien een boycot duidt op een weigering van koop aan de consumentzijde, terwijl 
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Nederlandse premier Joop den Uyl die aan de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag vertelde dat  ‘he 
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offer to the Middle East situation than that offered by the United States Government’.  NA,  ‘Discussion 
with Prime Minister Den Uyl’, 16 november 1973,  inv. nr. 1973THEHA05033, 
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2002 vrijgekomen verslag van een gesprek tussen Kissinger en de Franse ambassadeur 

Kosciusko-Morizet, zei Kissinger tegen hem: 

 

‘Perhaps we should have told you [over het nuclear alert] but our experiences in this 

crisis with the Europeans is that they behaved not as friends but as hostile powers. Not 

once did we get their support.’284 

 

Het gebrek aan Europese steun voor het Amerikaanse optreden tijdens de Oktoberoorlog had 

Kissinger ertoe doen besluiten de West-Europese landen buiten de hoogste militaire 

besluitvorming van de NAVO te houden. De trans-Atlantische spanning was intussen zo hoog 

opgelopen dat Kissinger in ditzelfde gesprek aan Kosciusko-Morizet liet weten dat hij ‘recently 

ordered a complete reevaluation of partnership with Europe’.285 Dit lijkt meer dan een 

emotionele opwelling van Kissinger geweest te zijn aangezien in een andere beleidsnotitie van 

het State Department van 23 oktober door hem ook al wordt gesproken over ‘de twijfelachtige 

betekenis van onverbrekelijkheid van de westerse defensiebelangen.’286 Hoewel het te ver gaat 

hieruit af te leiden dat in deze periode de toekomst van de NAVO daadwerkelijk op het spel 

stond, moet worden aangenomen dat de kloof tussen de Atlantische bondgenoten in oktober 

1973 nog dieper was dan lang werd verondersteld. 

   De crisis duurde ook de volgende dag, 26 oktober, voort in de Noord-Atlantische Raad van de 

NAVO waar in zware bewoordingen de kwestie werd doorgenomen. De Raad, waarbij naast de 

negen West-Europese landen ook de permanente vertegenwoordigers van staten als Canada, 

Turkije en Noorwegen aanwezig waren, was pas een dag na het uitroepen van DEFCON III 

schriftelijk ingelicht door Donald Rumsfeld, destijds de Amerikaanse permanente 

vertegenwoordiger bij de NAVO. Tijdens de bijeenkomst van de NAVO-raad op 25 oktober 

beklaagde de Franse vertegenwoordiger bij de NAVO, François de Rose, zich het meest 

uitgesproken over het ‘totale gebrek aan informatie’ over wat gaande was tussen de Verenigde 

Staten en de Sovjet-Unie.287 Tevens maakte hij duidelijk dat er slechts sprake kon zijn van 

‘Atlantische solidariteit’ over een kwestie buiten het NAVO-verdragsgebied, zoals het Midden-

Oosten, als de Amerikanen de bondgenoten uitvoerig zouden consulteren. Deze consultatie was 

volgens hem zo noodzakelijk omdat als gevolg van de Amerikaanse maatregel er NAVO-
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troepenbewegingen plaatsvonden op Europees en dus Noord-Atlantisch grondgebied.288 De 

Italiaanse NAVO-ambassadeur, Felice Catalano de Melilli, sloot zich in zijn betoog bij de Franse 

standpunten aan. De Belgische vertegenwoordiger, André de Staercke, betreurde het dat 

consultatie tussen ‘vijanden kennelijk eerder plaatsvond dan consultatie met vrienden’. 

Daarnaast mocht het volgens hem niet zo zijn dat de bondgenoten door de Verenigde Staten 

werden gemanipuleerd en voor een fait accompli op hun eigen grondgebied werden gesteld. Het 

Verenigd Koninkrijk, West-Duisland en Nederland hielden er een andere mening op na. Zij 

konden er begrip voor opbrengen dat er door de Amerikanen een afweging moest worden 

gemaakt tussen enerzijds het boeken van snelle resultaten en anderzijds het inlichten van de 

bondgenoten.289 

   In Rumfelds eerste reactie op de Europese klachten en opmerkingen binnen het NAVO-beraad 

verwonderde hij zich erover dat de westerse bondgenoten kennelijk niet tevreden waren met 

het feit dat de internationale spanning intussen weer enigszins was afgenomen, de kans op een 

Sovjetinvasie in het Midden-Oosten sterk leek gereduceerd en dat de detente gedeeltelijk was 

gered.290  Zijn toespraak in de Noord-Atlantische Raad besloot hij met het uiten van de wens dat 

hij hoopte dat Europa naast de kritiek ook een constructieve bijdrage zou leveren aan de 

toekomst van de NAVO. In een persoonlijke notitie gericht aan het Amerikaanse ministerie van 

Buitenlandse Zaken liet Rumsfeld dan weten dat hij niet van plan was in het openbaar zijn 

excuses aan te bieden aan de NAVO-partners voor de gebrekkige informatie van zijn land.291 

Anderzijds sprak hij wel zijn zorgen uit over de uitermate gespannen verhoudingen tussen de 

Atlantische partners en maakt hij duidelijk dat hij de indruk had dat door het Amerikaanse 

handelen de Europeanen in verlegenheid waren gebracht en ‘makes them [Europa] feel they are 

next to irrelevant in the truly important matters.’ Volgens Rumsfeld was het ook niet in het 

belang van de Verenigde Staten om de Europese regeringen verder van zich te vervreemden 

aangezien de oppositiepartijen in Europa nog meer anti-Amerikaans waren. 292 Rumsfeld 

eindigde zijn brief aan het State Department met het uiten van de wens dat in de toekomst de 

Amerikaanse regering de westerse bondgenoten via de NAVO-Raad op een meer frequente 

basis informatie zou verstrekken. 
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De zes november-verklaring van de EPS 

De EPS-verklaring van 16 oktober werd door de EPS-landen na afloop van de Oktoberoorlog na 

Frans aandringen herhaald en aangescherpt op 6 november 1973. De negen EG-landen maakten  

in deze zes november-verklaring duidelijk dat zij de voorkeur gaven aan een leidende rol van 

de VN - en dus niet de Verenigde Staten - binnen de vredesonderhandelingen in het Midden-

Oosten. Daarnaast formuleerden zij een drietal nieuwe standpunten waaraan een 

vredesregeling in het Midden-Oosten volgens hen diende te voldoen. Na het staakt-het-vuren 

dat gebaseerd moest zijn op de gevechtssituatie van 22 oktober 1973 moest de regeling 

bepalingen omvatten betreffende: de ontoelaatbaarheid van gewelddadige territoriale 

uitbreiding, respect voor soevereiniteit, integriteit en onafhankelijkheid van alle staten in de 

regio en de legitieme rechten van de Palestijnen.293 Hoewel Europa zich in deze verklaring, 

zoals gezegd, uitsprak voor de VN als vredesbemiddelaar in de regio, werd eveneens gesproken 

over een mogelijke Europese rol in het vredesproces. Gesteld wordt namelijk dat ‘de 

Gemeenschap vastbesloten is in het kader van een globale en evenwichtige benadering met 

deze landen te onderhandelen.’294 De zes november-verklaring werd vanwege de pro-Arabische 

connotatie zowel door Europese als Amerikaanse waarnemers gezien als een ‘overwinning’ 

voor de Franse diplomatie.295  Op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werd 

binnenskamers geconcludeerd dat het Nederlandse Midden-Oostenstandpunt door de 

Nederlandse ondertekening ervan was bijgesteld.296 Publiekelijk trachtte Van der Stoel dit 

echter hartgrondig te ontkennen.297 

   Zowel Jobert als Douglas-Home, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, verklaarden dat 

met deze zes november-verklaring een eerste stap werd gezet naar een belangrijke rol van 

Europa in de internationale politiek.298 Volgens Jobert was de zes november-verklaring zelfs een 

Europese ‘onafhankelijkheidsverklaring’ ten opzichte van de Verenigde Staten.299 De negen 

lidstaten hadden inderdaad kortstondig gekozen voor een onafhankelijke politiek, die duidelijk 

verschilde van de door Kissinger voorgestane beslechting van het conflict. Ten eerste gaven de 
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Europese staten de voorkeur aan een ‘alomvattende’ oplossing voor het conflict, waarmee een 

vredesregeling voor de gehele regio werd bedoeld, terwijl Kissinger met zijn pendeldiplomatie 

er in de eerste plaats op uit was deelakkoorden te sluiten met Israël, Egypte en Syrië. Daarnaast 

bepaalde de zes november-verklaring dat de troepen zich terug dienden te trekken op de 

gevechtsposities van 22 oktober. Kissinger opteerde met de door hem voorgestelde 

troepenscheidingen voor een geheel ander militair doel. Ten derde onderscheidden de EG-

lidstaten zich van de Verenigde Staten door het noemen van de ‘legitieme rechten van de 

Palestijnen.’ Hoewel uiteraard de betekenis van ‘legitieme rechten’ op verschillende wijze 

politiek kon worden vertaald, verschilde dit wel degelijk van het Amerikaanse standpunt die de 

Palestijnse kwestie (nog) beschouwde als een vluchtelingenvraagstuk.  

     De Amerikaanse reactie op de Europese verklaring liet niet lang op zich wachten. Kissinger, 

die op 6 november op een diplomatieke missie in het Midden-Oosten was, werd van te voren  

niet op de hoogte gesteld van deze Europese voorstellen en reageerde furieus. Kissinger gaf aan 

dat deze verklaring een poging was om de identiteit van Europa te versterken ten koste van het 

trans-Atlantische bondgenootschap. Volgens hem had Europa tijdens de Oktoberoorlog van 

meet af aan een Midden-Oostenbeleid gevoerd dat het Amerikaanse beleid volledig 

ondergroef.300 Van der Stoel gaf aan dat de zes november-verklaring voor Kissinger het symbool 

was van onafhankelijke Europese politiek en daarom door Kissinger sterk werd bekritiseerd. 301 

Ook aan Israëlische zijde werd negatief gereageerd op de Europese verklaring. Volgens de 

Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban garandeerde de verklaring slechts ‘olie 

voor Europa’.302  

  Een belangrijk nieuw aspect in de ‘Europese politiek’ was volgens de regering van Nixon de 

grote rol die de Franse gaullistische minister van Buitenlandse Zaken Michel Jobert tijdens de 

Oktobercrisis speelde. Bij het aantreden van Jobert in april 1973 had de Amerikaanse 

ambassadeur in Parijs nog verondersteld dat het ‘pragmatische beleid’ onder Pompidou door 

hem zou worden gecontinueerd.303 Jobert volgde echter een andere, meer anti-Amerikaanse 

koers dan zijn voorganger Schumann.304 De nieuwe hoogste man van het Quai d’Orsay kreeg 
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hier ook de politieke ruimte voor omdat Pompidou vanaf 1973 door een ernstige ziekte in 

toenemende mate zijn voormalige domaine réservé van het buitenlandse beleid uit handen moest 

geven. Joberts kritiek op het Amerikaanse optreden tijdens de Oktoberoorlog, de bevestiging 

van het condominium ten tijde van de Midden-Oostencrisis en Pompidou’s voorstel op 31 

oktober om te komen tot een gemeenschappelijk Europese Midden-Oostenpolitiek, werd door 

Kissinger omschreven als ‘vintage gaullism’. 305 

    Onder Franse leiding zou West-Europa een meer onafhankelijke koers varen ten opzichte van 

de Verenigde Staten. Dit inzicht zou de opmaat gaan vormen tot een confrontatiepolitiek tussen 

de Amerikaanse en Franse regering met de inzet van de te volgen politieke koers van Europa. 

De verzoenende toon van Kissinger die hij vanaf 1969 had gebezigd ten opzichte van de Franse 

gaullistische beleidsmakers, behoorde vanaf dit moment weer tot het verleden. De traditioneel 

naoorlogse contramine tussen Frankrijk en de Verenigde Staten over de rol van Europa leek, in 

ieder geval tijdelijk, weer hersteld.  

 

Europa buitengesloten bij de vredesonderhandelingen 

De EG-landen slaagden uiteindelijk niet in de opzet om een bijdrage te leveren aan het 

vredesproces na afloop van de Oktoberoorlog. Vanaf de eerste Israëlisch-Arabische 

besprekingen onder leiding van Kissinger in november 1973 waren de Europese staten 

buitengesloten van de vredesonderhandelingen. In een ministersverband lieten volgens Van der 

Stoel vooral de Britse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken hun afkeuring merken over 

het feit dat zij ‘uitgesloten waren van het forum waarin de onderhandelingen zich afspelen’.306  

    In EPS-verband werd met enige afgunst gesproken over de Syrische opvatting dat Kissinger 

een ‘kerstmannetje met magische gaven’ zou zijn, die zou kunnen bijdragen aan stabiliteit in het 

Midden-Oosten.307 Kortstondig werd in november 1973 binnen de EPS gedacht aan een 

Europees vredesinitiatief omdat volgens de Italiaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 

Luigi Granelli, een ‘vredesregeling in het Midden-Oosten van het grootste belang voor Europa 

zou zijn’.308 De grote mogendheden alléén zouden volgens hem geen vrede in de regio kunnen 
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opleggen.309 Deze Europese bezwaren werden ook aan de Amerikaanse regering kenbaar 

gemaakt. Edward Heath, de Britse premier, liet aan Kissinger weten dat Europa en de 

Verenigde Staten al sinds de Suez-crisis in 1956 geen inhoudelijke overeenstemming meer 

hadden gehad over het Midden-Oosten.310  

     Op 20 december 1973 startte in Genève een VN-conferentie zoals in VN-resolutie 338 was 

vastgelegd, waarbij Egypte, Jordanië, Israël, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie aanwezig 

waren. De Europese staten waren slechts als toeschouwers aanwezig bij deze conferentie die 

onder een gedeeld voorzitterschap stond van secretaris-generaal van de VN, Kurt Waldheim, en 

afgevaardigden van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Israëlische regering wilde na  

het in hun ogen pro-Arabische optreden van de Europese staten tijdens de Oktoberoorlog niet 

dat de Europese regeringen bij de onderhandelingen betrokken zouden worden.311    

    De besprekingen werden echter na een dag al afgebroken omdat er grote onenigheid was 

ontstaan tussen Egypte en Israël. Door het spoedig vastlopen van de VN-onderhandelingen 

bestond er voor Kissinger niet langer de noodzaak het conflict in VN-verband – en dus met de 

Sovjet-Unie – op te lossen. Een eigen, Amerikaans initiatief trachtte Egypte en Israël zonder 

betrokkenheid van de Sovjet-Unie te bewegen tot het gezamenlijk ondertekenen van 

troepenscheidingsakkoorden. De Egyptische president Sadat accepteerde dit Amerikaanse 

voorstel aangezien hij Egypte al voor de Oktoberoorlog, met het uitzetten van het Russische 

militaire personeel, los wilde weken van de Sovjet-invloedsfeer. Volgens Sadat waren slechts de 

Verenigde Staten bij machte om een vredesregeling in het Midden-Oosten daadwerkelijk te 

realiseren.312 De Europese landen werden evenmin uitgenodigd voor de nieuwe besprekingen. 

De Israëlische beslissing om de EG-landen uit te sluiten van de vredesonderhandelingen 

betekende een nieuwe deceptie voor Europa, gelet op de aanvankelijke Europese hoop om 

betrokken te worden bij het vredesproces in het Midden-Oosten. 

    De onder regie van Kissinger gevoerde ‘shuttle diplomacy’ - waarin hij als intermediair 

optrad tussen Israël en de Arabische landen die niet direct met elkaar overlegden – leidde in 

januari 1974 tot het eerste troepenscheidingsakkoord tussen Egypte en Israël. In mei 1974 

volgden daarop de akkoorden tussen Israël en Syrië. Dit laatste land, dat meer dan Egypte 

goede betrekkingen onderhield met de Sovjet-Unie, ondertekende de akkoorden omdat Assad 

ervan uitging dat de troepenscheidingen het begin betekende van een vredesproces voor de 

                                                
309 ABZ, ‘Ontvangen telex-bericht 2 november 1973’, 2 november 1973. 
310 Kissinger, Years of Upheaval, 720. 
311 NA,  ‘EC Nine and the Middle East’, 21 januari 1974, inv. nr.  1974BRUSSE00358,  
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=10719&dt=1572&dl=823 
312 Bickerton, A concise History of the Arab-Israeli Conflict, 184. 
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gehele regio waarin Israël VN-resoluties 224 een 338 zou uitvoeren.313 De Amerikaanse regering 

was er dankzij het diplomatieke succes van de troepenscheidingsakkoorden in geslaagd de 

invloed van de Sovjet-Unie in de regio te decimeren.314 Traditionele bondgenoten van de Sovjet-

Unie, zoals Egypte, werden in de periode na de Oktoberoorlog verder losgeweekt van de Sovjet-

invloedsfeer.  

   De meeste Europese leiders, met uitzondering van de Fransen, uitten ondanks hun 

buitengesloten positie bewondering voor de resultaten die Kissinger in het Midden-Oosten met 

zijn pendeldiplomatie boekte. Na het ondertekenen van de akkoorden tussen Syrië en Israël in 

mei 1974 lieten de Britten in hun correspondentie met het State Department weten: ‘We salute Dr. 

Kissinger whose unremitting efforts have done so much to bring it [de 

troepenscheidingsakkoorden] about’.315 De Duitsers spraken in hun reactie over ‘een 

indispensable precondition for a just and durable peace settlement for all peoples of the Middle 

East’ wist te boeken.316 Deze Europese felicitaties verbloemden slechts gedeeltelijk dat de 

invloed van Europa op het vredesproces, ondanks het assertieve optreden tijdens de 

Oktoberoorlog, uiteindelijk zeer beperkt was geweest.  

 

Gevolgen van de Oktoberoorlog voor de trans-Atlantische betrekkingen 

Ondanks de trans-Atlantische crisis in oktober 1973 en de navenante dreigende taal van 

Kissinger over het voortbestaan van de NAVO, bleef de organisatie in de maanden na oktober 

1973 voortbestaan. Ondanks de hevige kritiek van Jobert op het beleid van de Verenigde Staten, 

liet hij weten dat ook hij ‘geen verminderde noodzaak zag voor Amerikaanse aanwezigheid in 

Europa.’317 Jobert gaf in het geheim de Franse ambassadeur in de Verenigde Straten de opdracht 

te informeren of in het geval dat Frankrijk meer zou gaan samenwerken met de NAVO dit 

wellicht positieve gevolgen zou hebben voor de Amerikaanse troepenaanwezigheid in 

                                                
313 NA, ‘Reaction to Syrian-Israeli disengagement’, inv. nr. 1974STATE113370, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=64972&dt=1572&dl=823 
314 Zo meldde Kissinger triomfantelijk aan zijn medewerkers in een stafvergadering: ‘The fact of the 
matter is that what any rational Arab leader now has to know, whether he hates us, loves us, despises 
us, that there is no way around us. If they want a settlement in the Middle East, it has to come through 
us’ in: NSA, ’Kissinger Staff Meetings’, 25 oktober 1973,  
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-63.pdf. 
315 NA, ‘Reaction to Syrian-Israeli disengagement’, inv. nr. 1974STATE113370 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=64972&dt=1572&dl=823 
316 Ibidem. 
317 NA, ’Jobert’s European Integration and Defense Issues’, 13 november 1973, inv. nr. 
1973STATE224566, http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=100764&dt=1573&dl=823   
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Europa.318 De door de Fransen benaderde Amerikaanse Congresleden, die over de financiering 

van de troepen gingen, werd aangegeven niet voor deze Franse toenadering gevoelig te zijn.319 

De Amerikanen zagen na de Oktoberoorlog de NAVO echter in toenemende mate als een 

geschikt middel om de schadelijke effecten van een gaullistisch Frankrijk op de EG te reduceren. 

Het doen slagen van deze strategie was volgens de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, John 

Irwin, van groot belang: 

 

‘Failing this, there is a risk that the French will gain ground in promoting the European 

Community as a political body to adopt “European” positions under their tutelage 

which are inimical to our interests, such as the November 6 Declaration on the Middle 

East’.320  

 

Desalniettemin bleven de trans-Atlantische verhoudingen - en dan vooral de Frans-

Amerikaanse betrekkingen - gespannen. Tijdens een bijeenkomst van de Nucleaire 

Planningsgroep van de NAVO op 6 en 7 november 1973 in Den Haag werden de gebeurtenissen 

rondom de Oktoberoorlog door de NAVO-functionarissen nader geëvalueerd. De Amerikaanse 

minister van Defensie, James Schlesinger, beloofde de NAVO-partners in de toekomst zowel 

politiek als militair beter te informeren in het geval de Verenigden Staten wederom zouden 

overgaan tot de staat van paraatheid.321 De Duitse minister van Defensie Georg Leber wilde 

daarnaast opheldering over het gerucht dat Nixon en Kissinger als wraak voor de 

Oktoberoorlog de Amerikaanse troepen van Duits grondgebied wilden terugtrekken.322 

Schlesinger ontkende tijdens de vergadering dat dit het geval was. 

   Op 10 en 11 december 1973 stond de tweejaarlijkse vergadering van ministers van 

Buitenlandse Zaken van de Noord-Atlantische Raad van de NAVO op het programma. Hoewel 

deze top ook in het teken diende te staan van trans-Atlantische verzoening was tijdens de 

vergadering wederom sprake van Frans-Amerikaanse tegenstellingen. Op deze bijeenkomst in 

Brussel bekritiseerde Jobert nogmaals het zogenoemde ‘condominium’ in oktober 1973; het 

optreden van de twee supermachten tijdens de Oktoberoorlog.323 Dit condominium zou volgens 

Jobert leiden tot een vermindering van de Amerikaanse bereidheid om Europa te verdedigen. 

                                                
318 NA, ‘French Role in Europan Defense Cooperation’, 10 januari 1974, inv. nr. 1974BONN00481, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=11927&dt=1572&dl=823 
319 NA, ‘French Role in Europan Defense Cooperation’, 10 januari 1974.  
320 NA, ‘The French view of US-Soviet Detente’, 29 november 1973, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=93019&dt=1573&dl=823 
321 Keesings Historisch Archief  (vanaf nu KHA), ‘NAVO-beraad’, 1974. 
322 ‘NAVO-beraad’, 1974. 
323 Kissinger, Years of  Upheaval, 723. 
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Hoewel ook Kissinger in zijn toespraak voorstelde de NAVO-consultatiemethoden tijdens 

internationale crises te verbeteren en hij benadrukte dat hij niet van plan was om een 

grootschalige troepenterugtrekking door te voeren, was het  zijn voorstel tot nauwere westerse 

energiesamenwerking dat resulteerde in Franse afkeuring.324 Dit voorstel leidde tot Franse 

kritiek aangezien Frankrijk op bilaterale wijze met de Arabische regimes in de nationale 

energiebehoefte wilde blijven voorzien. Kissinger herhaalde zijn voorstel tot ontwikkeling van 

een ‘International Energy Group’ op 12 december 1973 tijdens een toespraak voor de Pilgrims 

Society in Londen, een genootschap ter bevordering van Brits-Amerikaanse betrekkingen. 

Nieuwe Europees-Amerikaanse controverse over de energievoorziening, waar het volgende 

hoofdstuk nader op wordt ingegaan, was geboren. 

    De Europese ambitie om tot een verdere coördinatie van buitenlandse politiek te komen liep 

door Kissingers kritiek geen vertraging op. Integendeel, aan Europese zijde leek de 

Oktoberoorlog korte tijd een katalyserend effect te hebben voor verdere formulering van 

gemeenschappelijk Europees beleid. Op 14 december 1973 werd er tijdens een Europese top van 

staatshoofden in Kopenhagen een verklaring afgegeven over de ‘Europese identiteit’. Het 

voornemen werd geuit dat: 

 

‘International developments and the growing concentration of power and 

responsibility in the hands of a very small number of great powers, mean that Europe 

must unite and speak increasingly with one voice, if it wants to make itself heard and 

play its proper role in the world’.325  

 

In de verklaring van de Negen werd gesteld dat de EG in de eerste plaats goede betrekkingen 

diende te onderhouden met de andere West-Europese landen, de voormalige koloniën in Afrika 

en de mediterrane landen. De Verenigde Staten kwamen in de verklaring op de vierde plaats. 

Volgens de historici Bram Boxhoorn en Max Jansen markeerde dit de Europese voorkeur voor 

grondstoffen en het afnemende belang van de Amerikaanse veiligheidsgarantie.326 

    Het was echter de vraag of de EG deze verklaring kon omzetten in daadwerkelijk beleid. De 

Amerikaanse reactie op de verklaring over de Europese identiteit was namelijk zeer kritisch. 

Kissinger benadrukte dat in zijn zienswijze de macht in de wereld in handen was van de 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.327 Alleen deze landen beschikten volgens hem over de 

                                                
324 ‘NAVO-beraad’, 1974. 
325 Ifestos, European Political Cooperation,  178. 
326 B. Boxhoorn &  M. Jansen, De integratie van Europa, een historische balans (Bussum 2002) 178. 
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middelen om in te grijpen in situaties die de wereldorde zouden verstoren. De EG zou 

hierbinnen slechts een zeer beperkte rol kunnen vervullen. Een nieuwe, meer vijandige houding 

van de Amerikaanse regering ten opzichte van de Europese ambities op het wereldtoneel was 

manifest geworden.   

 

Conclusie 

De Oktoberoorlog maakte de latent aanwezige trans-Atlantische antithese over het Midden-

Oosten en de rol van Europa daarbinnen manifest. De EG-lidstaten hadden tijdens de 

Oktoberoorlog een zelfstandig buitenlands beleid gevoerd vis-à-vis de Verenigde Staten. Zo 

weigerden de meeste Europese NAVO-landen in te gaan op het Amerikaanse verzoek om 

wapens door te voeren naar Israël. Opvallend was dat dit standpunt tijdens de Oktoberoorlog 

door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland werd gedeeld. Er is echter geen 

bewijs dat Pompidou, Heath en Brandt dit besluit namen na onderlinge consultatie. De EG-

landen hanteerden, met uitzondering van Nederland, het argument dat er bij crises buiten het 

NAVO-verdragsgebied geen verplichting was om de Amerikanen militair bij te staan. In 

werkelijkheid was de Europese weigering een voortzetting van de traditionele Europese 

afzijdigheid van containment buiten Europa.  

   De gemeenschappelijke EPS-verklaringen van 13 oktober en 6 november 1973 liepen, 

wederom met uitzondering van Nederland, grotendeels parallel met het beleid van de 

individuele lidstaten. Door te pleiten voor een grotere rol van de VN en het benadrukken van 

de politieke status van de Palestijnen hield de EG er een andere mening op na dan de Verenigde 

Staten. 

   In de opvattingen van Nixon en Kissinger werden zowel het individuele beleid van de 

lidstaten als het EPS-beleid toegeschreven aan het toegenomen Europese integratieproces. 

Volgens Kissinger was het tijdens de Oktoberoorlog definitief duidelijk geworden dat de 

Europese buitenlandse politiek anti-Atlantisch van aard was. De reactie van Kissinger was 

daarom veelzeggend. Tijdens de crisis liet Kissinger zich in dreigende bewoordingen uit over 

het voortbestaan van de NAVO. In Kissingers visie werd daarnaast hoe langer hoe meer 

duidelijk wie de initiatiefnemer was van de anti-Atlantische politiek van de EG: Frankrijk. 

Onder leiding van de in april 1973 aangetreden minister van Buitenlandse Zaken Michel Jobert 

herleefden oude tijden van Frans-Amerikaanse tegenstellingen, zoals die bekend waren uit het 

gaullistische tijdperk. Het ‘Europese probleem’ was in de Amerikaanse perceptie teruggebracht 
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tot een Frans probleem. Dit was enigszins ironisch omdat Nixon en Kissinger bij hun aantreden 

hadden gepleit voor Amerikaanse verzoening met de Franse gaullistische politiek.  

    De invloed van de EG in het Midden-Oosten was ondanks het onafhankelijke optreden 

uiteindelijk echter niet toegenomen. Integendeel, de EG-lidstaten waren uitgesloten van 

deelname aan de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Arabische staten. Kissinger 

voelde na het optreden van de Europese landen tijdens de Oktoberoorlog geen enkele behoefte 

meer om de Europese partners bij de onderhandelingen te betrekken. Deze uitsluiting leidde in 

EPS-verband tot groot ongenoegen bij voornamelijk Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de 

Europese landen met traditioneel de grootste invloed in het Midden-Oosten. Ondanks de harde 

confrontatie met de Amerikanen werden er in de maanden na de Oktoberoorlog nieuwe 

initiatieven ontplooid voor Europese samenwerking op het gebied van buitenlands beleid. Dit 

leidde tot een zekere paradox in de Europese politiek. Enerzijds werd de ambitie geuit tot 

verdere Europese samenwerking, anderzijds leefde er bij de Europese leiders steeds meer de 

overtuiging dat deze onafhankelijke Europese politiek consequenties zou hebben voor de 

Amerikaanse troepenaanwezigheid in Europa. Het was opvallend dat voornamelijk Frankrijk, 

dat sinds 1966 geen deel meer uitmaakte van de militaire structuur van de NAVO, de vrees uitte 

voor Amerikaanse troepenreductie in West-Europa. Zolang deze Amerikaanse ingrepen echter 

niet plaatsvonden, kon de Europese identiteit onder Franse leiding verder vorm worden 

gegeven.  

     Tijdens een Europese top in Kopenhagen in december 1973 werden nieuwe doelen 

geformuleerd: Europa diende tegenwicht te bieden aan de grootmachten. De EG leek, althans in 

verbale zin, hiermee de weg in te slaan van een gaullistisch Europa. De pendule van de EG 

binnen zijn ‘dubbele afhankelijkheid’ van enerzijds Amerikaanse veiligheidsgaranties en 

anderzijds Arabische grondstofvoorziening leek eind 1973 gericht op het laatste aspect. 328 Bij 

een naderende Europees-Amerikaanse controverse over de Euro-Arabische Dialoog en het 

energievraagstuk - actueel na de Oktoberoorlog - zou gaan blijken of de EG-landen deze 

beloften daadwerkelijk in beleid konden en wilden omzetten. De Amerikaanse politieke pressie 

zou zich vooral gaan richten op Frankrijk: in Amerikaanse ogen de kwade genius van het 

onafhankelijke optreden van de EG.  

                                                
328 H. Sicherman, ‘Politics of Dependence: Western Europe and the Arab-Israeli Conflict’, Orbis 23 
(1980) 845-857, aldaar 846. 
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4 

‘You can’t have it both ways’  

De Amerikaanse regering en de totstandkoming van de Euro-Arabische 

Dialoog, 1973 – 1975 

 

 

 

 

DE EURO-ARABISCHE DIALOOG WAS LANGE tijd een relatief weinig bestudeerd 

onderdeel van de EPS, maar is de laatste jaren meer in de politieke en wetenschappelijke 

belangstelling komen te staan. Dit is hoofdzakelijk te danken aan het in 2005 verschenen boek 

Eurabia, The Euro-Arab Axis.329 In dit boek betoogt de Brits-Egyptische historica Bat Ye’or dat 

West-Europa vanaf het begin van de Euro-Arabische Dialoog in 1973 blijvend door islamitische 

opvattingen cultureel en politiek is beïnvloed. De verbeterde betrekkingen met de Arabische 

landen zouden volgens haar hebben geleid tot een verregaande Europese distantie van de 

Amerikaanse en Israëlische politiek en zou Europa zelfs hebben getransformeerd tot een 

veredelde voorpost, ‘Eurabië’, van de Arabische wereld. Zij preciseert dit verder: 

 

‘Strategically, the Euro-Arab Cooperation was a political instrument for anti-

Americanism in Europe, whose aim was to separate and weaken the two continents by 

an incitement to hostility and the permanent denigration of American policy in the 

Middle East‘.330 

 

Deze polemische stelling van Ye’or over de Dialoog dient te worden geproblematiseerd en de 

trans-Atlantische implicaties ervan verder te worden onderzocht. 

 

 

                                                
329 Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis (Cranbury 2005). Bat Ye’or (Hebreeuws voor ‘dochter van de 
Nijl’) is het pseudoniem van Gisselle Litmann. Zij is van Joods-Egyptische afkomst maar moest in 1955 
als statenloos burger uit haar geboorteland Egypte vluchten. Bat Ye’or heeft veel gepubliceerd over de 
door haar uitgewerkte terminologie ‘dhimmi’, niet-islamitische burgers die leven in een overwegend 
islamtitisch land.    
330 Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis, 36. 
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Aanzet tot de Euro-Arabische Dialoog 

Het initiatief tot de Euro-Arabische Dialoog werd genomen in de maanden na afloop van de 

Oktoberoorlog en was een direct gevolg van de instabiliteit op de energiemarkt tijdens en na 

afloop van de Oktoberoorlog. De Franse president Pompidou en zijn minister van Buitenlandse 

Zaken, Michel Jobert, namen hiertoe eind november 1973 het initiatief en belegden in december 

1973 een Europese top in Kopenhagen, waarbij onaangekondigd vier Arabische ministers van 

Buitenlandse Zaken als gast aanwezig waren. Achteraf bleek dat Jobert de Arabische gezanten 

in samenspraak met de Tunesische president Habib Bourguiba hiervoor had benaderd.331 Doel 

van de Fransen tijdens deze bijeenkomst was de politieke en economische betrekkingen tussen 

West-Europa en de Arabische wereld te verbeteren. Op deze wijze hoopte de Franse regering 

dat Europa, economisch immers zwaar getroffen door de oliecrisis, in de toekomst niet langer 

het risico zou lopen getroffen te worden door een Arabisch olie-embargo. Het veiligstellen van 

bilaterale oliecontracten met Arabische olieproducerende staten was door verschillende 

Europese landen als West-Duitsland, Frankrijk en Italië al in ganggezet in de maanden na de 

Oktoberoorlog.332 Zo werd Jobert door zijn actieve optreden door middel van het ondertekenen 

van oliecontracten met landen als Saoedi-Arabië, Koeweit, Syrië en Irak in de Franse media 

omschreven als ‘Jobert d’Arabie’.333 Een Euro-Arabische Dialoog zou daarnaast Frankrijk weer 

als politieke hoofdrolspeler manifesteren op het Midden-Oostentoneel.334 

   De Benelux-landen waren in eerste instantie tegenstander van het plan voor de Dialoog. 

Hoewel Van der Stoel bilaterale oliecontracten principieel afwees  en voorstander was van een 

gemeenschappelijke Europese energiepolitiek, was hij weinig enthousiast over de Franse 

plannen voor een groots opgezette Euro-Arabische Dialoog. Een dergelijke dialoog zou, indien 

die sterk afweek van het Amerikaanse beleid, volgens hem repercussies hebben voor het trans-

Atlantische bondgenootschap.335 Deze opvatting van de Nederlandse regering werd versterkt 

doordat Nederland nog altijd werd getroffen door een Arabisch olie-embargo. In de 

Nederlandse zienswijze diende deze allereerst opgeheven te worden voordat er eventueel met 

een dialoog kon worden begonnen.336 

                                                
331 Jobert, Mémoires d’avenir,  312. 
332 Hellema, Wiebes & Witte, Doelwit Rotterdam, 207. Volgens in dit boek aangehaalde gegevens van 
het Stockholm International Peace Research  Institute (SIPRI) zou Frankrijk wapenleveranties bieden aan 
Arabische landen (waaronder Saoedi-Arabië) in ruil voor olie binnen het zogenoemde arms-for-oil-
programma.  
333 Jobert, Mémoires d’avenir, 321. Zie daarnaast: NA,  ‘French-Saudi Arabian Oil Deal’, 9 januari 1974,  
inv. nr. 1974PARIS00655, http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=6296&dt=1572&dl=823 
334 Nuttall, European Political Co-operation, 98.  
335 Hellema, Wiebes & Witte, Doelwit Rotterdam, 152 
336 Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten, 171. 



 'YOU CAN'T HAVE IT BOTH WAYS' 
 

 92 

   De Arabische landen waren op hun beurt bij het initiëren van de Euro-Arabische Dialoog 

voornamelijk geïnteresseerd in het verdergaand verbeteren van de politieke betrekkingen met 

de Europese landen omdat zij op basis van de al besproken Europese verklaring van 6 

november 1973 concludeerden dat de Europese landen een meer pro-Arabische richting waren 

ingeslagen. Tijdens de bijeenkomst van de Arabische Liga eind november 1973 hadden de 

Arabische leiders gesteld ‘samen met Europa’ te streven naar: 

 

‘through all possible means towards the evacuation by Israel of all occupied territories, 

including Jerusalem, and the restoration of national rights to the Palestinian people’.337 

 

Aan de Euro-Arabische Dialoog lag daarom volgens Nuttall in eerste instantie een uitruil ten 

grondslag van politieke steun van Europa voor het Arabische standpunt in het Arabisch-

Israëlische conflict, en in ruil daarvoor de garantie van Arabische olietoevoer.338 De Euro-

Arabische Dialoog zou in beginsel gaan over politieke en energieaspecten binnen de Europees-

Arabische betrekkingen.  

    Tijdens de Top in Kopenhagen werd echter door de Europese leiders geen overeenstemming 

bereikt over zowel een gemeenschappelijke energiepolitiek als een door Pompidou voorgestelde 

gemeenschappelijke Midden-Oostenpolitiek.339 In januari 1974 werd het Franse voorstel voor 

een Euro-Arabische Dialoog wel verder uitgewerkt bij een bijeenkomst van het Comité Politique 

in Bonn. Tijdens deze vergadering gaf de Franse directeur-generaal Politieke Zaken te kennen 

dat naar zijn mening het Arabisch-Europese overleg diende uit te monden in een tweejaarlijkse 

top op het hoogste niveau: een Euro-Arabische ministersconferentie.340 Binnen de EPS waren 

Nederland en Denemarken de enige landen die tegen het opzetten van een Euro-Arabische 

Dialoog waren.341 Volgens het hoofd van de Directie Afrika en Midden-Oosten (DAM) van 

Buitenlandse Zaken was het Franse voorstel slechts gebaseerd op de wens de Europese 

energievoorziening ‘tegen redelijke prijzen’ veilig te stellen.342 Nederland vreesde de trans-

Atlantische implicaties van een Dialoog en wees er op dat er al Europese regionale 

samenwerking bestond met de mediterrane landen.343 Wel leefden er bij de Nederlandse 

                                                
337 Nuttall, European Political Co-operation, 96. 
338 Ibidem,  99. 
339 Hellema, Doelwit Rotterdam, 152. 
340  ABZ, ‘Marshallplan voor het M-O’, 15 januari 1974, inv. nr.  Code 9, Comité politique/Midden 
Oosten deel II 1974, Map 5498. 
341 ABZ, ‘Frans voorstel’, 24 januari 1974, Code 9, inv. nr. Comité politique/Midden Oosten deel II 1974, 
Map 5498. 
342 ABZ, ‘Marshallplan voor het M-O’. 
343 Ibidem. 
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topambtenaren het besef dat Nederland, na de gebeurtenissen van het olie-embargo, weer ‘in 

het gevlei’ diende te komen van de Arabische landen.344 Daarom stelden zij een ‘Marshallplan 

voor het Midden-Oosten’ voor, uit te voeren door de EG, die de arme landen in de regio 

(Jordanië, Syrië en Egypte) financieel diende te ondersteunen.345   

     De Nederlandse plannen vonden echter weinig weerklank omdat Frankrijk een Euro-

Arabische Dialoog voorstond die de Franse regering in het intergouvernementele EPS-verband 

– zonder inmenging van het Europees Parlement - wilde gaan voeren.346 Op 6 februari 1974 

werd het Franse voorstel door de overige EPS-directeuren goedgekeurd. De Nederlandse 

regering kon het zich niet nogmaals veroorloven een anti-Arabische positie in te nemen, gezien 

het voortdurende Arabische olie-embargo, en in een geïsoleerde Europese positie terecht te 

komen. Naast economische en technische aspecten leek de Euro-Arabische Dialoog door de 

toevoeging van een ministerconferentie ook een duidelijke  politieke dimensie te krijgen. 

Volgens de Britse EPS-afgevaardigde kon een eventueel Amerikaans veto over de Euro-

Arabische gespreksinitiatieven niet door de Europeanen worden aanvaard.347 Met andere 

woorden: een uitgesproken en veelomvattende Euro-Arabische Dialoog leek, ongeacht 

Amerikaanse steun, aanstaande. 

 

‘Trans-Atlantische Apocalyps’? Oprichting van het Internationaal Energie Agentschap  

Het Franse voorstel voor het voeren van een Euro-Arabische Dialoog – en in het verlengde 

daarvan de veronderstelde energieveiligheid voor Europa – werd vanaf het begin door 

Amerikaanse beleidsmakers bekritiseerd. Kissinger zag het Franse initiatief als een moedwillige 

poging van Europa om een divergerend Midden-Oostenbeleid te gaan voeren.348 Kissinger liet 

eind januari de boodschap naar de Europese ambassades overbrengen, waarin hij kenbaar 

maakte dat hij op de hoogte wilde blijven van de Europese plannen ten aanzien van de 

Dialoog.349  

    Om een mogelijke Euro-Arabische Dialoog de wind uit de zeilen te nemen en de westerse 

energieproblematiek het hoofd te bieden, wilde Kissinger voorts een organisatie oprichten 

waarin de westerse olieconsumenten zouden zijn verenigd om in de toekomst een mogelijke 

                                                
344 ABZ, ‘Marshallplan voor het M-O’. 
345 Het ‘Marshall-plan’ was een verdere uitwerking van het Deniau-plan van de Europese Commissie 
uit 1972 dat tot doel had economische hulp aan de Palestijnen te bieden. 
346 Nuttall, European Political Co-operation, 99. 
347 ABZ, ‘Resultaten Washingtonconferentie versus EPS-Dialoog met Arabische staten’, 21 februari 
1974, inv. nr. Code 9, Comité politique/Midden Oosten deel II 1974, Map 5498. 
348 Kissinger, Years of Upheaval,  899. 
349 Ibidem, 899. 
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Arabisch olie-embargo te pareren. De regering van de Verenigde Staten, ook nog steeds 

getroffen door het Arabische olie-embargo, was van mening dat de Arabische olieproducenten 

immers ook goed waren georganiseerd in de vorm van de Organisation of Arab Petroleum 

Exporting Countries (OAPEC), dat onderdeel uitmaakt van de overkoepelende Organisation of the 

Petroleum Exporting Countries (OPEC). Kissinger hoopte dat westerse productieverhoging, een 

rationeler gebruik van energie en het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen de oplossing 

zou bieden voor de olieproblematiek van het Westen.350 Een westers multilateraal orgaan zou 

naar Kissingers mening hier beter toe dienen dan het door afzonderlijke landen aangaan van 

bilaterale contracten met de olielanden.351 De landen van de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar alle EG-landen deel van uitmaakten, zouden 

volgens Kissinger tot het nieuwe consumentenkartel dienen te gaan behoren.352 

    Om het concept van westerse energiesamenwerking definitief tot een organisatie om te 

vormen, nodigde Kissinger de negen landen van de EG uit voor een Energieconferentie die zou 

worden gehouden in Washington D.C. op 11 februari 1974. De Nederlandse regering reageerde 

enthousiast op de Amerikaanse uitnodiging. De meeste Europese landen waren er echter niet 

van overtuigd dat institutionalisering van westerse energiebelangen de juiste strategie zou zijn 

om in de toekomst verzekerd te zijn van Arabische olieleveranties. Integendeel, meerdere 

Europese politici met Pompidou en Jobert als hun belangrijkste woordvoerders, waren van 

mening dat ‘confrontatiepolitiek’ van de consumentenlanden slechts kon leiden tot een 

verharding van de tegenstelling tussen het Westen en het Midden-Oosten.353 

    De Europese landen waren in tegenstelling tot de Verenigde Staten bijna volledig afhankelijk 

van de Arabische olie en wensten, zoals Pompidou in een persoonlijk gesprek met Kissinger liet 

weten, daardoor niet al te grote risico’s te nemen.354 Het Elysée gaf de voorkeur aan structureel 

overleg tussen consumenten- en producentenlanden, waarbij ook de arme ontwikkelingslanden 

aanwezig zouden zijn. Dit overleg diende in de Franse visie in VN-verband te gebeuren.355 

Jobert beschouwde de aankondiging van de Amerikaanse energieplannen tijdens de 

Washington-conferentie als een vijandige daad: 

                                                
350 Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten, 84. 
351 Allen, ‘The Euro-Arab Dialogue’, Journal of Common Market Studies 16 (juni 1978) 323-342, aldaar 
325. 
352 De OESO was in 1961 de opvolger van Organisatie voor Europese Economische Samenwerking 
(OEES) die ten tijde van de Marshallhulp was opgericht. De OESO bestaat uit 30 landen die een 
markteconomie, een pluralistische democratie en de eerbiediging van de rechten van de mens naleven. 
353 Kissinger, Years of Upheaval, 897. 
354 Ibidem,  897. 
355 NA, ‘French Proposal for UN-sponsored Conference’, 25 januari 1974, inv. nr. 1974USUN00284, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=8105&dt=1572&dl=823 
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‘Un acte de pure politique, une affirmation éclatante de la suprématie américaine sur le 

monde occidental’.356 

 

Tijdens de EPS-ministerraadvergadering op 15 januari 1974 noemde Jobert het Amerikaanse 

voorstel ‘een provocatie tegen de Arabische vrienden’.357 Ondanks dit Franse verzet besloot de 

Raad toch deel te nemen aan de Washington-conferentie. Na Franse drukuitoefening werd wel 

besloten dat de EG-landen het Amerikaanse initiatief publiekelijk niet mochten verwelkomen.358 

Ook op een bijeenkomst van het Comité van de Permanente Vertegenwoordiging (COREPER) 

in Brussel stelde de Franse afvaardiging de doelstellingen van de Washington-conferentie ter 

discussie.359 Dit stuitte echter voor het eerst sinds enige tijd op onbegrip van de Britse regering. 

Volgens de Britse Permanente Vertegenwoordiger, Michael Palliser, was het energieprobleem 

niet op te lossen zonder samenwerking met de Verenigde Staten.360 Ondanks de Europese 

verdeeldheid bezochten afvaardigingen van alle negen EG-lidstaten de conferentie in 

Washington D.C. Zelfs Jobert reisde na uitoefening van grote Europese druk en van de Franse 

ministerraad af naar Washington. Op 5 februari had de Raad wel bepaald dat ‘iedere 

confrontatie met de producentenlanden voorkomen diende te worden’.361 

       Kissinger gaf op de top te kennen dat hij een Internationaal Energie Agentschap (IEA) wilde 

oprichten. Het hoofdbestanddeel van deze Atlantisch georiënteerde organisatie zou behelzen 

dat er in tijden van nood en ernstige olietekorten een mechanisme in werking zou treden dat de 

nog beschikbare olievoorraden toewees aan de met olietekorten kampende landen.362 Een 

Energy Coordinating Group (ECG) zou moeten gaan toezien op de uitvoering. 

    Kissinger had de Europese leiders al voorafgaande aan de conferentie in Washington D.C. 

duidelijk gemaakt dat hij het noodzakelijk achtte dat zij deel zouden nemen aan de multilaterale 

IEA omdat hij het niet accepteerde dat Europese landen bilaterale oliecontracten met de 

                                                
356 Jobert, Mémoires d’avenir,  321. 
357 KHA,  ‘Beraad Energieproblemen olieconsumerende landen op initiatief VS’, 1974. 
358 Grünfeld,  Nederland en het Nabije Oosten, 148. 
359 Ibidem, 217. 
360 Ibidem, 217. 
361 ABZ, ‘Resultaten Washingtonconferentie versus EPS-dialoog met Arabische staten’, 21 februari 
1974, inv. nr.  Code 9, Comité politique/Midden Oosten deel II 1974, Map 5498. 
362 In het geval dat een embargo tegen een deelnemend land wordt ingesteld dan dient het land tot een 
leveringsreductie van 7 procent de gevolgen zelf op te vangen. Bij leverantiebeperkingen van meer 
dan 7 procent moeten onder toezicht van de IEA de andere deelnemende landen compenserende 
leveranties aanbieden. KHA, ‘Rede Ford over energievraagstukken’, oktober 1974. 
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Arabische landen zouden blijven ondertekenen.363  Tevens was de boodschap van Kissinger en 

Nixon naar de Europese hoofdsteden verstuurd dat weigering van Europese deelname aan het 

IEA ‘consequenties zou hebben voor andere Amerikaans-Europese samenwerking’.364 Wat dit 

precies betekende verduidelijkte President Nixon bij een toespraak tijdens de conferentie.  Hij 

merkte op dat hij westerse energiesamenwerking direct verbond aan het Amerikaanse 

veiligheidsbeleid ten opzichte van West-Europa. Amerikaanse, isolationistische tendensen, 

zoals troepenterugtrekking uit Europa, zouden volgens Nixon bij Europees unilateralisme op 

energievlak kunnen worden versterkt.365 Volgens Nixon zou het Amerikaanse Congres – mede 

door de  dramatisch verlopen oorlog in Vietnam - aansturen op dergelijke isolationistische 

maatregelen. De door de Europeanen zo gevreesde ‘linkage’, het verbinden van Amerikaanse 

veiligheidsconsequenties met vermeende anti-Amerikaanse politiek van de EG, werd ingezet 

als pressiemiddel om de EG-staten te bewegen tot deelname aan de IEA.366 Dit min of meer 

impliciete dreigement werd vooral in de Duitse kring serieus genomen. Zo leefde de 

overtuiging bij het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het naoorlogse 

(veiligheids)verbond tussen West-Duitsland en de Verenigde Staten onder druk kwam te 

staan.367  

    Tijdens de conferentie had Kissinger, aldus Jobert, met een ‘trans-Atlantische Apocalyps’ 

gedreigd indien de Europese landen niet zouden deelnemen aan het IEA.368  Frankrijk weigerde 

uiteindelijk als enige land deel te nemen aan de IEA. De Franse afvaardiging bleef vijandig 

staan tegenover elke vorm van geïnstitutionaliseerde samenwerking van de westerse 

consumentenlanden.369 Tijdens een interview verklaarde Jobert dat hij de Top in Washington 

hadden willen laten mislukken.370 De andere Europese landen hadden zich volgens Jobert niet 

gehouden aan de gemaakte afspraken van de Raad op 5 februari (geen permanent vervolg op 

de Washington-conferentie) en zich ‘dociel’ hebben overgegeven aan Amerikaanse druk.371 

                                                
363 Deze boodschap werd medegedeeld via de Amerikaanse ambassadeurs in de Europese 
hoofdsteden. NA, ‘Views of French Official on Oil Problem’,  27 december 1973,  inv. nr. 
1973PARIS32841 http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=109500&dt=1573&dl=823 
364 NA,  ‘Foreign Minister comments on Proposals’,  20 februari 1974, inv. nr. 1974LUXEMB00116, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=29007&dt=1572&dl=823 
365 Kissinger, Years of Upheaval,  916. 
366 Een geschikte term voor ‘linkage’ is in het Nederlands niet voorhanden. ‘Koppeling’ is nog de 
meest letterlijke en juiste vertaling. In het resterende onderzoek zal echter de Engelse term worden 
gebruikt.   
367 Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten, 148. 
368 Jobert, Mémoires d’avenir,  323. 
369 De participerende landen binnen de IEA waren: België, Canada, Denemarken, West-Duitsland, 
Ierland, Japan, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 
370 The Times, 15 februari 1974. 
371 Jobert, Mémoires d’avenir,  323. 
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Volgens Jobert had hij op de energieconferentie slechts datgene uitgesproken wat de andere 

Europese landen dachten.372 Bij de volgende vergadering van de Raad, zo liet hij de 

buitenlandcommissie in de Assemblée Nationale weten, zou hij zijn Europese collega’s begroeten 

als verraders (‘bonjour les traitres’).373 Ironisch genoeg werd de IEA bij de definitieve oprichting 

in oktober 1974 ondergebracht bij het secretariaat van de OESO in Parijs.  

    De reactie van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, Whitehall, op het optreden van 

Jobert in Washington was uiterst negatief geweest.374 In de Amerikaanse visie had de 

‘orthodoxe gaullistische’ regering van Frankrijk op de energieconferentie ‘zijn hand 

overspeeld’.375 Ook de Nederlandse minister Van der Stoel was deze mening toegedaan.376 

     De Europese eenheid van oktober 1973 - Nederland daargelaten - was verdwenen.  Frankrijk 

leek in korte tijd van initiatiefnemer binnen de EG terechtgekomen in een geïsoleerde positie 

binnen de Gemeenschap. Door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken werd 

binnenskamers gesteld dat Frankrijk niet langer de koers en de snelheid van het EG-beleid 

mocht bepalen.377 De ‘Franse koers’ van de EG bracht in de Duitse zienswijze namelijk de 

veiligheid – door een mogelijke troepenreductie in Europa - van West-Duitsland in gevaar.378 

Het Duits-Amerikaanse veiligheidspact leek te prevaleren boven een onafhankelijke Europese 

koers.  

 

Euro-Arabische Dialoog: Amerikaans ‘Nihil obstat’ 

In een poging Frankrijk na de Washington-conferentie weer te betrekken bij de EG, probeerde 

de Italiaanse regering (als traditionele intermediair tussen Frankrijk en de andere EG-landen) 

tegemoet te komen aan de wensen van Frankrijk voor wat betreft de realisatie van een Euro-

Arabische Dialoog. Het was daarnaast ook in het belang van de andere EG-landen om de 

Arabische landen duidelijk te maken dat Frankrijk niet het enige land in Europa was dat goede 

                                                
372 NA, ‘Le Monde Comment on Energy Conference’, 12 februari 1974, inv. nr. 1974PARIS03756, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=27590&dt=1572&dl=823 
373 S. Halimi, ‘La Nouvelle Europe’, Le Monde diplomatique (datum onbekend),  http://www.monde-
diplomatique.fr/2003/03/HALIMI/9993 
374 NA, ‘Morning summary of significant Reports’, 14 februari 1974,  inv. nr. 1974STATE030031,   
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=22667&dt=1572&dl=823 
375  NA, ‘Morning Summary of significant Reports’  en NA, ‘Impact of Washington Energy 
Conference’, 21 februari 1974, inv. nr. 1974STATE034429, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=29259&dt=1572&dl=823  
376 NA, ‘Foreign’s Ministers Comments’, 15 februari 1974,  inv. nr. 1974THEHA00833, 
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betrekkingen met de Arabische wereld wenste te onderhouden.379 Zij zagen daarnaast ook geen 

tegenstelling tussen Europese deelname aan zowel de IEA als een mogelijke Dialoog met de 

Arabische staten. De Europese collega-ministers boden, naar eigen zeggen, Jobert ‘gouden 

bruggen’ (sic) aan om zich van zijn geïsoleerde positie te ontdoen en Frankrijk weer aan te 

sluiten bij het Europese integratieproces.380 De onderhandelingspositie van Frankrijk binnen de 

EG was na de conferentie in Washington D.C., bijzonder genoeg, versterkt. 

       In de eerste maanden van 1974 werd daarom het project van de Euro-Arabische Dialoog 

binnen EPS-werkgroepen verder voortgezet met het plan om in oktober 1974 de eerste 

ministersconferentie met de Arabische en Europese ministers te openen. Jobert hoopte dat de 

Euro-Arabische Dialoog mogelijkerwijs ‘tegenwicht’ kon bieden aan de Amerikaanse 

leiderschapspositie in het IEA.381 In een gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in Parijs 

en René Rabernat, een journalist die veelvuldig toegang had tot Jobert, analyseerde Rabernat 

dat de Franse minister drie beleidsdoelen had in het Midden Oosten: 

 

1. Het voor langere tijd veiligstellen van olieleveranties voor redelijke prijzen, 

2. Een in belang toenemende rol van de EG in het Midden-Oosten, 

3. Een substantiële Franse bijdrage leveren aan het vredesproces.382 

  

Deze voortzetting, mutatis mutandis, van de ideeën van De Gaulle (zie hoofdstuk 2) kon naar de 

opvattingen van Jobert vorm krijgen in de Euro-Arabische Dialoog. Nadat bleek dat ondanks de 

oprichting van de IEA de Dialoog eveneens van start ging, maakte Kissinger kenbaar dat zijn 

regering ‘fel gekant was tegen gesprekken van Europa met de Arabische landen’.383  De Dialoog 

zou volgens Kissinger grote implicaties hebben voor het trans-Atlantische bondgenootschap: 

 

‘the so-called European-Arab Dialogue, the European alternative to our Middle East 

diplomacy, whose rationale – never made explicit – could only be dissociation from the 

United States.’384  

 

                                                
379 Aldus de Duitse staatssecretaris van Financiën, Karl Otto Pöhl. NA, ‘Comments by Finance 
Ministry State Secretary Poehl’,  5 maart 1974,  inv. nr.1974BONN03474, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=43038&dt=1572&dl=823 
380 NA, ‘Comments by Finance Ministry State Secretary Poehl’,  5 maart 1974. 
381 Grünfeld, Nederland en het Nabije Oosten, 151. 
382 NA, ‘French Aims in the Middle East’, 28 januari 1974, inv. nr. 1974PARIS02429,  
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=8091&dt=1572&dl=823 
383 KHA, ‘Ministers besluiten tot Euro-Arabische Dialoog’,  1974. 
384 Kissinger, Years of Upheaval, 898. 
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Het belangrijkste onderdeel van zijn betoog was de verwachting dat een Dialoog zou leiden tot 

een multilaterale ministersconferentie over politieke kwesties in het Midden-Oosten, waarbij 

naast de Europese leiders tevens alle Arabische ministers van Buitenlandse Zaken betrokken 

zouden zijn. Dit zou volgens hem onvermijdelijk leiden tot een radicalisering van de nog 

bestaande gematigde Arabische partijen en zo de door Kissinger na oktober 1973 ingezette 

pendeldiplomatie in gevaar brengen.385 Een ministersconferentie zou vooral de positie van de 

Egyptische president Anwar Sadat, in de Amerikaanse visie de belangrijkste schakel in een 

mogelijk vredesproces, onder druk zetten.386 Daarnaast zou volgens Kissinger een Euro-

Arabische Dialoog de werking van de IEA kunnen gaan doorkruisen. Kissinger meldde om 

deze reden op 11 februari 1974 aan Jobert dat hij een dergelijke Europees-Arabische conferentie 

niet zou accepteren.387 Ook op de andere ministers van Buitenlandse Zaken in Washington D.C. 

werd door Amerikaanse functionarissen druk uitgeoefend om het idee van een Euro-Arabische 

Dialoog op te geven.388   

    Desalniettemin werd op 4 maart 1974 in een perscommuniqué na afloop van de EPS-

bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken het officiële startsein gegeven 

voor de Euro-Arabische Dialoog met de twintig landen die deel uitmaakten van de Arabische 

Liga. De Europese leiders maakten deze dag publiekelijk kenbaar dat de Euro-Arabische 

Dialoog gefaseerd zou worden ingevoerd. Hiermee werd bedoeld dat in de eerste, oriënterende 

fase overleg zouden worden gevoerd met afvaardigingen van de Arabische Liga. In de tweede 

fase zouden vervolgens Euro-Arabische werkgroepen worden ingesteld, waarna het overleg in 

de derde fase zou uitmonden in een Arabisch-Europese ministersconferentie.389 Inhoudelijk zou 

de Dialoog verschillende gebieden gaan behelzen; industrie, landbouw, energie, vervoer, 

wetenschap en financiële samenwerking zouden binnen de Dialoog aan de orde gaan komen. 

Het oorspronkelijke plan om al in het najaar van 1974 een Euro-Arabische ministersconferentie 

te houden werd voorlopig vooruitgeschoven.  

    De publicitaire EPS-mededeling leidde tot een heftige reactie van Kissinger omdat hij 

voorafgaande door de Europese partners niet op de hoogte zou zijn gebracht over de nieuwe 

plannen van de Euro-Arabische Dialoog. Vooral de geplande Euro-Arabische 

                                                
385 Kissinger, Years of Upheaval,  900. 
386 NA, ‘US-EC Relations’,  9 maart 1974, inv. nr. 1974STATE047955,  
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387 Jobert, Mémoires d’avenir, 323. 
388 Dit blijkt uit een verslag van de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Gaston Thorn.  
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ministersvergadering werd door Kissinger sterk veroordeeld.390 Kissinger had de dag voor de 

verklaring wel een gesprek gevoerd met de roulerende voorzitter van de Raad van Ministers en 

de EPS, Scheel, waarbij volgens Kissinger slechts ‘marginale’ onderwerpen als wetenschap en 

gezondheidszorg binnen een Euro-Arabische Dialoog aan de orde zouden zijn gekomen – 

kwesties waartegen Kissinger geen bezwaren had.391 Nadat de media vroegen om Kissingers 

standpunt over de Euro-Arabische Dialoog, weigerde Kissinger op de kwestie in te gaan omdat 

hij volgens eigen zeggen niet geïnformeerd was door zijn collega-ministers.392 

    Op het State Department werd tot de conclusie gekomen dat Frankrijk individueel opererend 

in het Midden-Oosten niet met de Verenigde Staten zou kunnen concurreren en daarom hun 

‘politique Arabique’ had ingebed in een Europese context.393  Het gebrek aan consultatie over een 

dergelijke belangwekkende beleidskeuze was volgens Kissinger niet passend bij een 

bondgenootschap. Jobert zou, volgens Kissinger, van de andere Europese ministers de Euro-

Arabische ministersconferentie hebben geëist als compensatie voor hun toetreding tot het 

IEA.394 

    Achter de schermen liet Kissinger weten naast de ministersconferentie ook grote kritiek te 

hebben op de energieparagraaf van het naar de Amerikaanse inlichtingendiensten uitgelekte 

aide-mémoire (bedoeld voor de Arabische regeringen) van de op te zetten Dialoog.395 De 

opmerking van Jobert dat Kissingers stap-voor-stap diplomatie in het Midden-Oosten door de 

Arabische partijen niet als toereikend werd beschouwd voor vrede was volgens Kissinger een 

‘lucifer in het kruitvat’.396 Gezien de onenigheid met de Fransen en het politieke motief van de 

Arabische landen om een Dialoog op te starten, was Kissinger nog steeds van mening dat een 

Dialoog de door hem geleide vredesprocessen in het Midden-Oosten zou kunnen 

dwarsbomen.397 

                                                
390 Kissinger, Years of Upheaval, 930. 
391 Het verslag van de bijeenkomst door de Amerikaanse ambassadeur Hillenbrand in Bonn loopt hier 
parallel met Kissingers weergave in zijn biografie. NA, ‘Scheel interview and UK election, EEC and 
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    De reactie van Kissinger leidde tot onbegrip bij de Europese leiders. Zij ontkenden namelijk 

dat er sprake was geweest van het uitblijven van consultatie met de Amerikanen over de 

Dialoog. De dag voor de ministervergadering had de Duitse minister Scheel, in zijn functie als 

voorzitter van de Raad, immers nog een bespreking gehad met Kissinger over het onderwerp, 

waarin Scheel tegenover Kissinger verklaarde dat de Euro-Arabische Dialoog een ‘lange 

termijnproject’ was dat de pendeldiplomatie van hem niet zou doorkruisen (‘no competition’).398 

Volgens Scheel zou Kissinger in het gesprek hebben verteld dat hij geen verdere bezwaren had 

tegen het starten van een Euro-Arabische Dialoog.399 Kissinger zou daarbij slechts hebben 

opgemerkt ‘of een gemengde ministersconferentie, gezien de onderling zo divergerende groep 

Arabische landen, wel zo verstandig was’.400 Jobert had daarom op 4 maart volgens van der 

Stoel nog cynisch gereageerd op dit plotselinge Amerikaanse ‘Nihil obstat’.401 Volgens de Britse 

vice-president van de Europese Commissie, Christopher  Soames, verklaarde Jobert dat dit het 

bewijs was dat de ‘Verenigde Staten zouden buigen als Europa op zou staan’.402 In Den Haag 

werd de Amerikaanse reactie ook aan de orde gesteld en werd gesuggereerd dat de 

Amerikaanse reactie over de consultatie een tactische manoeuvre was van Kissinger om de 

Europese besluitvorming alsnog te beïnvloeden.403 De progressieve Belgische krant Le Soir wees 

op de overeenkomsten met het Amerikaanse gebrek aan informatie over het ‘Nuclear Alert’ ten 

tijde van de Oktoberoorlog.404 

    Het is ondanks het aanwezige archiefmateriaal moeilijk te beoordelen wie in deze kwestie nu 

gelijk had. De verklaringen van Scheel en Kissinger komen beiden overeen met het 

archiefmateriaal van Europese en Amerikaanse zijde. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat er 

sprake was van grote miscommunicatie tijdens de ontmoeting van de twee ministers. 

    Hoe het ook zij, op dezelfde dag, 4 maart, had Kissinger alsnog een extra ingelaste 

vergadering met Scheel. Kissinger gaf aan Scheel te kennen dat het gebrek aan consultatie door 

hem erg hoog werd opgenomen. Daarnaast verklaarde hij dat de EG wellicht niet de intentie 

zou hebben om het vredesproces moedwillig te verstoren, maar dat de EPS-landen niet de 

                                                
398 ABZ, ‘Ministerieel EPS-overleg Brussel’, 5 maart 1974, inv. nr.  913.1000, Comité politique-Midden 
Oosten, deel 1, Map 5498. 
399 ABZ, ‘Ministerieel EPS-overleg Brussel’, 5 maart 1974. 
400 Ibidem. 
401 Ibidem. 
402 Soames verklaarde dat Jobert gezegd zou hebben: ‘this proved the validity of the French thesis that 
the United States would back down, when Europe would stand up and took decisive action’. NA, 
‘EC/Arab Coordination, Soames advice’, 5 maart 1974, inv. nr. 1974ECBRU01348, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=42059&dt=1572&dl=823 
403 ABZ, ‘Verhouding VS-Europa’, 6 maart 1974,  inv. nr. 913.1000, Comité politique- Midden Oosten, 
deel 1, Map 5498. 
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garantie konden geven, gezien de dynamiek binnen een conferentie met Arabische ministers dat 

dit alsnog zou kunnen gebeuren.405 Scheel herhaalde dat hij een eventuele ministersconferentie 

niet als een forum voor politieke discussies beschouwde en eindigde de discussie met de hoop 

dat de Amerikanen de Euro-Arabische Dialoog alsnog zouden accepteren.406 

   Kissinger leek zich echter niet neer te leggen bij het Europese besluit. Als reactie op de Euro-

Arabische Dialoog gaf hij een paar dagen later in Europese kranten te kennen dat ‘Europe will 

be unable to achieve anything in the Middle East in a million years’.407 De Amerikaanse regering 

kreeg van de pro-Atlantische vice-voorzitter van de Europese Commissie, Henri Simonet, het 

advies niet te negatief te reageren op de Europese plannen voor de Dialoog.408  Dit zou volgens 

hem slechts een overwinning voor Jobert betekenen die hij niet zou verdienen. Het was volgens 

Simonet voor het State Department verstandiger te streven naar garanties van de EPS-landen dat 

er geen politieke kwesties aan de orde zouden komen binnen de Dialoog.409 Ook zijn collega 

Soames meldde ‘that the US should not let things hit the ceiling’.410 Daarnaast gaf de Belgische 

diplomaat, Etienne Davignon, aan dat te veel drukuitoefening van de Verenigde Staten de 

Europese staten weer ‘in de armen van Frankrijk’ zou drijven.411 

   Ook de beroemde Franse filosoof Raymond Aron bekritiseerde de ‘overdreven’ reactie van 

Kissinger op de EPS-plannen.412  Aron, Atlanticus en persoonlijke (doch kritische) vriend van 

Kissinger, schreef in zijn column in de Franse krant Le Figaro dat Kissinger weliswaar zeer 

succesvol was in zijn politieke omgang met de Arabische landen, China en de Sovjet-Unie, maar 

dat hij - al dan niet moedwillig - ‘blunder na blunder maakte’ in de betrekkingen met Europa.413 

Daarnaast, zo stelde Aron, propageerde Kissinger in zijn wetenschappelijke werk uit de jaren 

zestig nog een deëscalerende politiek tussen West-Europa en de Verenigde Staten, terwijl hij nu 

                                                
405 Kissinger, Years of Upheaval, 930. 
406 NA, ‘EC/Arab Cooperation’, 5 maart 1974, inv. nr. 1974ECBRU01369, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=42060&dt=1572&dl=823 
407 Daily Telegraph, 8 maart 1974. 
408  NA, ‘EC/Arab Cooperation’, 5 maart 1974. 
409 Ibidem. 
410 NA, ‘EC/Arab Coordination, Soames advice’, 5 maart 1974,  inv. nr. 1974ECBRU01348, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=42059&dt=1572&dl=823 
411 NA, ‘Energy: EC-Arab Cooperation Decision’, 5 maart 1974, inv. nr.  1974BRUSSE01350, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=42058&dt=1572&dl=823 
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influenced more on me, than he himself. He was a benevolent critic when I was holding official posts. 
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Aron, the Atlantist Prosecutor (21 oktober 2004)  http://www.voltairenet.org/article30054.html 
413 Le Figaro, 12 maart 1974. 



 'YOU CAN'T HAVE IT BOTH WAYS' 
 

 103

als minister een beleid van confrontatie voorstond. Dit Amerikaanse beleid kon volgens Aron 

slechts leiden tot ‘hernieuwd nationalisme’ in Europa.414  

    De trans-Atlantische spanning liep hoger op. In de Amerikaanse visie was de kwestie over de 

Dialoog een bredere kwestie dan de EPS alleen. Het ging over de fundamentele rolverdeling 

tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten: de traditionele dichotomie van een 

‘Europees Europa’ of een ‘Atlantisch Europa’. Kissinger zocht naar pressiemiddelen om zijn 

afkeuring te laten blijken over de Europese intentieverklaring voor het voeren van de Euro-

Arabische Dialoog en de, in Amerikaanse ogen, gebrekkige communicatie hierover. 

    Als mogelijke vergeldingsmaatregel dacht de Amerikaanse regering eraan de vergaderingen 

van de Energy Coordinating Group, het besturende orgaan van de IEA, te annuleren.415 Op advies 

van de Amerikaanse ambassadeur in Parijs werd hier echter op het laatste moment van af 

gezien omdat een dergelijke maatregel Jobert slechts zou aanmoedigen om zijn gaullistische 

strategie voort te zetten.416 In de Amerikaanse analyse had Frankrijk onverwacht snel na ‘de 

Franse deceptie’ in Washington het initiatief binnen de EG en de Euro-Arabische Dialoog weer 

naar zich toegetrokken en was er volgens de Amerikanen geen reden te geloven dat deze 

situatie spoedig zou veranderen.417 Dit was volgens de Amerikaanse ambassadeur in Parijs 

mede te verklaren door Franse binnenlandse oorzaken, aangezien er onder de Franse bevolking 

een ‘David en Goliathsfeer’ was ontstaan.418 Volgens de ambassadeur betekende de Euro-

Arabische Dialoog ‘an attempt to build the broadest possible relationship – cultural, industrial 

development, political, monetary, and energy – between Europe and the Middle East’.419  

    Kissinger verklaarde op 11 maart dat de Verenigde Staten meer problemen hadden met de 

Europese bondgenoten dan met de traditionele vijanden.420 In een brief aan bondskanselier 

Brandt op 7 maart bekritiseerde president Nixon zowel de inhoudelijke bepalingen van de 

Dialoog, alsook de wijze waarop de Europese ministers hierover hadden gecommuniceerd.421 

Tevens benadrukte hij dat de Verenigde Staten betrokken dienden te worden bij Europese 

                                                
414 Le Figaro, 12 maart 1974. 
415 NA, ‘EC-Arab Relations and Energy Coordinating Committee’, 5 maart 1974,  inv. nr. 
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416 Ibidem. 
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419 Ibidem. 
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Kissinger liet zich daarnaast ontvallen dat ‘Europa nooit het trauma van de Eerste Wereldoorlog had 
verwerkt.’  
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besluitvorming over internationale politieke aangelegenheden.422 De door Kissinger 

uitgeoefende druk bleef bij de Duitse parlementsleden niet onopgemerkt. Twee parlementariërs 

van de SPD (Sozialdemocratische Partei Deutschlands) en CDU (Christlich Demokratische Union) die 

half april op bezoek waren in Washington verklaarden dat: ‘the US uses every form of pressure 

against their allies’.423 Zij spraken de vrees uit dat de Verenigde Staten in 1975 ongeveer 35.000 

manschappen van het Duitse grondgebied zouden terugtrekken.424 

   De geplande feestelijkheden over het 25-jarig bestaan van de NAVO op 4 april 1974 werden 

door de gebeurtenissen overschaduwd. De geplande reis van Nixon naar Brussel om daar de 

viering bij te wonen, werd afgezegd.  

 

Chicago-statement 

De Amerikaanse onvrede over het Europese optreden resulteerde op 15 maart in een historische 

verklaring van Nixon. Tijdens een publieke bijeenkomst in Chicago verhoogde hij de druk op 

de EG: 

 

‘The Europeans 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. (...) The day of the 

one way street is gone. And until the Europeans are willing to sit down and cooperate 

on the economic and political front as well as on the security front, no meeting of heads 

of governments should be scheduled.’425 

 

Al tijdens de energieconfererentie in Washington een maand hiervoor had Nixon op mogelijke 

sancties gezinspeeld. Het ‘Chicago-statement’, zoals de toespraak van Nixon genoemd ging 

worden, betekende dat voor het eerst sinds de oprichting van de NAVO een Amerikaanse 

president expliciet dreigde met unilaterale terugtrekking van Amerikaanse troepen op het 

Europese vasteland. Nixon herhaalde zijn ‘linkage’-boodschap in enigszins vriendelijker termen 

op 19 maart in Houston.  

    De reacties in de Europese media op het Chicago-statement waren over het algemeen zeer 

negatief. De Frankfurter Allgemeine stelde dat Nixon ‘shock-therapy’ op Europa had toegepast en 

                                                
422 Nuttall, European Political Co-operation, 93. 
423 Het betrof hier George Kahn Ackermann (SPD) en Egon Klepsch (CDU). NA, ‘US-European 
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dat hij de ‘carrot’ definitief had ingeruild voor de ‘stick’.426 Vele kranten schreven de verklaring 

van Nixon toe aan een poging om de aandacht van de Amerikaanse bevolking af te leiden van 

het Watergateschandaal. De Franse krant Le Monde interpreteerde de verklaring van Nixon als 

‘pure afpersing’.427 De gaullistische krant La Nation wees erop dat Amerikaanse 

troepenterugtrekking uit West-Europa ook het veiligheidsbelang van de Verenigde Staten niet 

zou dienen.428 De Duitse Die Welt benadrukte evenwel dat Nixons dreigement serieus diende te 

worden genomen omdat een mogelijke opvolger van Nixon eveneens te kampen zou krijgen 

met een  Congres dat troepenreducties wilde doorvoeren.429 

    De reacties van de Europese regeringen waren minder talrijk.430 In het openbaar werden er 

over de verklaring van Nixon nauwelijks reacties afgegeven door de ministers van Buitenlandse 

Zaken. De Franse minister Jobert zei tijdens een partijbijeenkomst van zijn eigen UDR (Union des 

Démocrates pour la République) op 17 maart dat de Atlantische Alliantie gegrondvest was op twee 

pijlers, de Europese en de Amerikaanse, en dat het fundament van de goede betrekkingen 

slechts door beide pijlers kon blijven voortbestaan.431 Iets duidelijker was hij over de noodzaak 

dat er een ‘permanente dialoog’ diende te zijn over trans-Atlantische kwesties. Deze vage 

bewoordingen van de Franse regering waren gebaseerd op een poging om de hoogopgelopen 

trans-Atlantische spanning te temperen, zo liet een Franse ambtenaar van het Quai D’Orsay in 

het geheim aan de Amerikanen weten.432 De andere Europese regeringen reageerden in het 

openbaar in het geheel niet op het Chicago-statement.  

    De pro-Atlantische oppositiepartijen in West-Europa reageerde kritisch op de nieuwste 

ontwikkelingen. De Duitse oppositieleider van de CSU,  Frans-Jozef Strauss, was hierin het 

stelligst. In Bild Zeitung maakte hij kenbaar dat hij vreesde dat als er in de EG niets zou 

veranderen de Amerikanen en de Sovjet-Unie verder toenadering tot elkaar zouden zoeken en 

wellicht Europa in de toekomst zelfs zouden buitensluiten.433 Daarom pleitte hij voor de 

                                                
426 Aldus de journalist Jan Reifenberg in: Frankfurter Allgemeine, 17 maart 1974. 
427 Le Monde, 17 maart 1974. 
428 La Nation, 18 maart 1974. 
429 Die Welt, 17 maart 1974. 
430 Helaas komen de reacties van de Europese regeringen op het Chicago-statement niet aan de orde in 
de biografieën van Jobert, Brandt, Nixon en Kissinger. 
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oprichting van een ‘West-Europese federale staat die de betrekkingen met de Verenigde Staten 

zou verbeteren’.434  

     Het was duidelijk dat de Europese leiders voor een moeilijk dilemma stonden. Enerzijds was 

het ontoelaatbaar dat de Amerikanen zouden gaan fungeren als een soort tiende lid van de EG, 

die mee zou beslissen over Europees buitenlands beleid. Anderzijds konden zij niet het risico 

lopen dat de Amerikanen daadwerkelijk hun troepen zouden terugtrekken omdat dit de 

veiligheid van Europa in gevaar bracht. Daarnaast was het voor de Europese leiders politiek 

ontoelaatbaar om in het openbaar te bezwijken voor de Amerikaanse druk. Intussen hadden er 

in Europa politieke wijzigingen plaatsgevonden. In Groot-Brittannië was de regering van Heath 

na de verkiezingen opgevolgd door de meer pro-Atlantische en eurosceptische regering van 

Wilson. Op 2 april was in Parijs op 72-jarige leeftijd president Pompidou overleden. Hij werd tot 

de nieuwe uitgeschreven verkiezingen vervangen door Alain Poher. Ondanks deze 

gebeurtenissen was het de EG-leiders wel duidelijk dat er maatregelen dienden te worden 

genomen om het trans-Atlantische klimaat te verbeteren. De gehele EPS - en dus ook de start 

van de Euro-Arabische Dialoog - lag namelijk door de trans-Atlantische impasse stil. Een 

periode van ‘stille diplomatie’ brak aan.  

 

Gymnich-overleg: ‘privacy, diplomatie en pragmatisme’ 

Hoewel de Europese regeringen niet publiekelijk hadden gereageerd op het Chicago-statement 

en daarmee een deëscalerende indruk maakten, meldde de Belgische directeur-generaal van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Etienne Davignon, aan Washington D.C. dat de Europese 

leiders in werkelijkheid veel meer verontrust waren dan zij in het openbaar lieten blijken.435 De 

verklaring van Nixon werd ondanks of dankzij zijn benarde binnenlandse positie door hen in 

ieder geval serieus genomen. Om die reden liet Davignon – in 1970 al medeopsteller van het 

Luxemburgrapport – weten dat het comité politique in het geheim werkte aan een methode 

waarin: 

 

‘a more organic US/EC consultative relationship would develop (...) in a way that 

would not seem explicitly to provide for U.S. control over every smallest internal 

European decision and that would convey something of the family trust and 

confidence that belongs in the Atlantic Relationship’.436  
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Tijdens een Europese top van ministers op 1 en 2 april in Luxemburg kwamen de Europeanen 

niet tot overeenstemming over de consultatiekwestie. In een poging om ‘family trust’ binnen de 

trans-Atlantische betrekkingen te herstellen, kwam de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, 

Walter Scheel, met het voorstel van de zogenoemde ‘sandwichformule’.437 Hierin zouden de 

negen EG-lidstaten alvorens een ministerieel besluit over de gemeenschappelijke buitenlandse 

politiek te nemen, allereerst op het hoogste ambtelijke niveau overleg voeren met de Verenigde 

Staten.438 Jobert verzette zich echter tegen dit voorstel omdat hij vreesde dat een dergelijke 

procedure - met overleg met de Amerikaanse functionarissen in een zeer vroeg stadium van 

beleidsontwerpen – de Amerikanen te veel invloed zou geven op de Europese zaken.439 De 

Franse minister gaf tijdens de top te kennen dat hij andersoortige consultatiemethoden wel zou 

kunnen accepteren. Deze Franse wending was volgens de Duitse Directeur-generaal Politieke 

Zaken te verklaren door een ‘nieuwe veiligheidsanalyse’ die naar aanleiding van het Chicago-

statement anderhalve week daarvoor binnen het Franse kabinet was uitgevoerd.440 De Franse 

gaullistische politiek vertoonde door de Amerikaanse drukopvoering een nieuwe vorm van 

compromisbereidheid.  

    Op 20 april 1974 werd tijdens een informele ministerbijeenkomst in Duitsland een nieuw plan 

over consultatie wel goedgekeurd. De EG-ministers van Buitenlandse Zaken werden het tijdens 

een top eens over het opzetten van een nieuwe trans-Atlantische overlegformule, het Gymnich-

overleg, waarmee werd beoogd dat de Verenigde Staten op een structurele basis beter 

geïnformeerd zouden worden over het op handen zijnde Europese buitenlandse beleid.441 

Voortaan zouden de Verenigde Staten op relatief informele wijze in een gesprek ‘rond het 

haardvuur’ op de hoogte worden gebracht over in het comité politique ‘uitgekristallisseerde’ 

Europese plannen vóórdat die definitief door de Raad zouden worden geoperationaliseerd.442 

Het diende daarnaast EPS-beleid te zijn dat relevant voor de Amerikanen zou zijn en waarbij 

                                                
437 KHA, ‘Ministers besluiten tot Euro-Arabische Dialoog, Bijeenkomsten in Brussel’, 1974. 
438 ‘Ministers besluiten tot Euro-Arabische Dialoog, Bijeenkomsten in Brussel’,  1974. 
439 Ibidem. 
440 NA, ‘US-European Relations’, 4 april 1974,  inv. nr. 1974BONN05524, 
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Amerikaanse belangen op het spel stonden. Het land dat voorzitter was van de Raad kreeg de 

taak om het overleg met de Amerikanen te gaan voeren. Daarnaast mocht ieder land ook 

bilateraal met de Verenigde Staten over het specifieke EPS-voorstel overleggen. Wel werd geëist 

dat de Amerikanen op hun beurt de Europeanen ook zouden gaan informeren over toekomstig 

Amerikaans beleid. 

     Het Gymnich-overleg was een mondelinge afspraak tussen de Europese ministers van 

Buitenlandse Zaken en werd niet vastgelegd op papier om zo het ‘flexibele karakter’ van het 

overleg te behouden.443 Davignon liet de Amerikanen direct na het besluit weten dat hij hoopte 

dat met het Gymnich-overleg de problematiek over de Europees-Amerikaanse consultatie ten 

einde was gekomen en dat hopelijk kon worden teruggekeerd naar trans-Atlantische 

betrekkingen, die weer gevoerd zouden worden in de sfeer van ‘privacy, diplomatie en 

pragmatisme’.444 De Luxemburgse regering hoopte dat de Amerikaanse regering de Gymnich-

methode spoedig zou accepteren aangezien ‘de Verenigde Staten nagenoeg dezelfde  

mogelijkheden kregen als de EG-staten zelf om Europees beleid te blokkeren’.445 Dit gebeurde 

kort daarna. Het Amerikaanse lid van de Nationale Veiligheidsraad, Helmut Sonnenfeldt, 

instrueerde direct alle Amerikaanse ambassadepersoneel de nieuwe trans-Atlantische 

overlegmethode te implementeren.446 De Amerikaanse tactiek had gewerkt. 

 

‘More sunshine than gloom’: regeringswisselingen in Europa en Amerika 

In Groot-Brittannië kwam in januari 1974 een einde aan het bewind van de conservatieve maar 

Europees georiënteerde Edward Heath die als premier verantwoordelijk was geweest voor de 

toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EEG  (zo had Pompidou eens over Heath gezegd 

                                                
443 Nuttall, European Political Co-operation,  91. De minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, 
Gaston Thorn, gaf daarnaast aan dat institutionalisering van het overleg niet wenselijk was omdat 
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444 NA, ‘US-EC Relations consultations’, 24 april 1974, inv. nr. 1974BRUSSE02446, 
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dat ‘hij de enige Europeaan in het Verenigd Koninkrijk was’).447 Heath werd opgevolgd door 

Harold Wilson, de meer pro-Amerikaans ingestelde sociaal-democraat. De opvattingen van 

Wilson over de Midden-Oostenproblematiek waren duidelijk. Harold Wilson had als 

oppositieleider van de Labour-partij in oktober 1973 grote kritiek geuit op Syrië en Egypte en 

had bij hen de volledige verantwoordelijkheid voor de Oktoberoorlog gelegd.448 Wilsons 

nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, de eurosceptische James Callaghan, liet al spoedig na 

zijn aantreden in het Britse Lagerhuis weten dat hij geen bezwaar had tegen de vredesmissies 

van Kissinger in het Midden-Oosten.449 Wel zag hij de economische noodzaak voor het olie-

importerende Groot-Brittannië om de Euro-Arabische Dialoog doorgang te laten vinden. 

    In Frankrijk was Pompidou - die het Verenigd Koninkrijk in de EG had toegelaten - na zijn 

overlijden in april 1974 opgevolgd door de centrum-rechtse en pragmatische Giscard d’Estaing. 

De nieuwe president had geconcludeerd dat allereerst het trans-Atlantische vertrouwen 

hersteld diende te worden.450 Na de verkiezing van Giscard d’Estaing werd Jobert als minister 

van Buitenlandse Zaken vervangen door Jean Sauvagnargues. Deze machtswisseling maakte 

een einde aan de jarenlange animositeit tussen Jobert en Kissinger. In de woorden van Kissinger 

was het dankzij het vertrek van de ‘extreme’ Jobert weer mogelijk in een ‘geheel nieuwe sfeer te 

onderhandelen met de Fransen’.451  

      In Duitsland moest Willy Brandt op 6 mei 1974 aftreden omdat zijn persoonlijke secretaris, 

Günther Guillaume, een DDR-spion bleek te zijn. Brandts opvolger werd de Atlantisch 

georiënteerde SPD’er – en persoonlijke vriend van Kissinger -  Helmut Schmidt. Als minister 

van Buitenlandse Zaken werd Hans-Ditrich Genscher aangesteld.  

    In de Verenigde Staten trad Nixon op 9 augustus 1974 af, nadat het Huis van Afgevaardigden 

hem wilde gaan vervolgen voor de Watergate-affaire. Zijn voormalige vice-president Gerald 

Ford verving hem. Kissinger bleef minister van Buitenlandse Zaken. 

  Het Europese machtsblok dat ten tijde van de Oktoberoorlog een gemeenschappelijke politiek 

had gevoerd was binnen een half jaar tijd verdwenen. Na de leiderschapswisselingen 

verbeterden de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de EG. De Nederlandse 

Staatssecretaris Laurens-Jan Brinkhorst liet de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse 
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Zaken weten dat de trans-Atlantische betrekkingen  wederom gekarakteriseerd konden worden 

als ‘ more sunshine than gloom’.452  

 

‘Groen licht’ voor de Euro-Arabische Dialoog 

Direct na de Europese procedurele tegemoetkoming in de vorm van het Gymnich-overleg gaf 

de Amerikaanse regering het ‘groene licht’ voor de aanvang van de Euro-Arabische Dialoog.453 

Willy Brandt reisde daarom eind april 1974 af naar Algiers en Caïro om daar te spreken met de 

staatshoofden over aanvang van de Dialoog. Respectievelijk Houari Boumédienne en Anwar 

Sadat reageerden enthousiast op het initiatief. Nadat Brandt van het toneel verdwenen was, 

stagneerden de plannen echter niet. Ook Nederland was intussen gematigd enthousiast over de 

Dialoog. Hoewel Nederland nog steeds werd getroffen door het Arabische olie-embargo hoopte 

de regering dat door de start van een Dialoog de Arabische leiders het embargo spoedig zouden 

opheffen.454 

    Eind mei 1974 kwam de secretaris-generaal van de Arabische Liga, de Egyptenaar Mahmoud 

Riad, naar Duitsland om de plannen nader uit te werken. Daar werd besloten de Euro-

Arabische Dialoog pas te vervolgen nadat Kissinger zijn troepenscheidingsakkoorden met Syrië 

had afgerond.455 Zo kon de indruk van Europese inmenging in het Midden-Oosten worden 

vermeden. 

    Nadat Frankrijk in de tweede helft van 1974 voorzitter van de Raad werd, ontmoette de 

Franse minister Sauvagnargues op 31 juli 1974 zijn ambtscollega uit Koeweit.  Deze gesprekken 

vonden plaats onder Amerikaanse goedkeuring omdat tijdens de oriënterende gesprekken met 

de Arabische partijen al kenbaar was gemaakt dat de EPS-landen expliciet eisten dat de olieprijs 

en de levering van olie en het Arabisch- Israëlische conflict, langere tijd hoofddeel van de 

Amerikaanse zorg, niet op de agenda van de Dialoog mochten komen. Deze onderwerpen 

zouden volgens de Europeanen te ‘controversieel’ zijn om zonder de Verenigde Staten te 

bespreken.456 Ook waren de effecten van het Gymnich-overleg evident: de kwantiteit en 

kwaliteit van de Europese consultatie aan de Amerikanen over het Midden-Oosten waren na 

mei 1974 - gebaseerd op bestudering van de archiefstukken - sterk toegenomen. De Verenigde 
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Staten konden door de nieuwe overlegprocedures meer dan voorheen actief anticiperen op de 

inhoud van het Europese Midden-Oostenbeleid.  

    Praktisch probleem van de uitsluiting van onderwerpen voor de Dialoog was dat de 

Europese Commissaris van Ontwikkelingssamenwerking, Claude Cheysson (die een 

adviserende rol had bij de invulling van de Dialoog), het moeilijk vond inhoudelijke 

onderwerpen te bedenken die wél binnen de Dialoog ter tafel konden worden gebracht.457 De 

Amerikanen werd gegarandeerd dat de Arabische landen in ieder geval geen preferentiële 

handelsovereenkomsten in het vooruitzicht werden gesteld.458 Ook werd onder Amerikaanse 

goedkeuring de mogelijkheid besproken een parallelle Dialoog te starten met Israël.459 Over al 

deze onderwerpen werd de Amerikaanse regering vroegtijdig via de nieuwe Gymnich-methode 

geconsulteerd. 

     De Europeanen waren verantwoordelijk voor het uitwerken van de opzet en procedures van 

de Euro-Arabische Dialoog. EPS-werkgroepen hadden besloten dat de ‘Algemene Commissie’ 

het beslissingsbevoegde orgaan zou worden binnen de Euro-Arabische Dialoog. Deze 

Algemene Commissie zou worden gehouden op ambassadeursniveau en halfjaarlijks 

bijeenkomen om te vergaderen. De Europeanen wilden de gewraakte Euro-Arabische 

ministersconferentie hoe dan ook de eerste jaren vermijden.460  

     Ter voorbereiding op en ondersteuning van deze bijeenkomsten zouden Euro-Arabische 

werkgroepen onderzoek moeten doen op het gebied van infrastructuur, landbouw, 

wetenschappelijke ontwikkeling, handel, financiën, technologie en culturele samenwerking. De 

Arabische partijen, die veel organisatorische problemen kenden, accepteerden in november 1974 

de voorwaarden hoewel zij, gebaseerd op de zes november-verklaring, aanvankelijk hadden 

gehoopt op een meer ‘gepolitiseerde’ Dialoog.461 Het  Europese ambitieniveau van de Dialoog 

werd duidelijk gemaakt: de Dialoog was belangrijk voor de ‘Arabisch-Europese 

verstandhouding’, maar zou niet meer gaan behelzen dan ‘de som van de afzonderlijke 

bilaterale betrekkingen met de Arabisch landen’.462 Vooraf werd afgesproken dat indien een 

Arabische gezant tijdens een toespraak toch politieke mededelingen zou gaan doen, hij een 
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publiekelijke vermaning zou krijgen.463 Er werd besloten dat op 26 tot 28 november 1974 in 

Parijs dan eindelijk de eerste officiële vergadering van de Algemene Commissie binnen het 

kader van de Euro-Arabische Dialoog kon gaan plaatsvinden.  

 

Diplomatieke erkenning  van de PLO? 

Nog voor de eerste bijeenkomst van de Euro-Arabische Dialoog in Parijs ontstond er echter 

onenigheid tussen de Europese en Arabische partijen over de Arabische personele invulling van 

de Arabische delegatie voor de Algemene Commissie. De Arabische Liga had namelijk op 12 

november 1974 besloten dat ‘Palestina’ als staat deel zou nemen aan de Algemene Commissie. 

Aangezien Palestina geen internationaal erkende staat was, betekende deze aanduiding in de 

praktijk dat vertegenwoordigers van de Palestine Liberation Organisation (PLO, Palestijns 

Bevrijdingsfront) zitting zouden nemen in het hoogste orgaan van de Dialoog. Deze politieke eis 

van de twintig Arabische landen leidde tot grote Europese verdeeldheid aangezien de omgang 

met de PLO binnen de Dialoog een eigenlijke erkenning van de PLO zou betekenen. Het feit dat 

de Arabische partijen duidelijk maakten dat zij deelname van de PLO beschouwden als een sine 

qua non voor het starten van de Dialoog vergemakkelijkte de kwestie niet.464  

     De PLO had sinds de oprichting door de Arabische Liga in 1964 een snelle ontwikkeling 

doorgemaakt. De organisatie die sinds 1969 onder leiding stond van Yasser Arafat was een 

overkoepelende organisatie van verschillende Palestijnse bewegingen die alle tot doel 

hadden Israël te vernietigen en een Palestijnse staat te realiseren. Vanaf eind jaren zestig was 

de PLO begonnen met het uitvoeren van guerrilla-acties, fedayeen-oorlogvoering, tegen 

Israëlische militaire doelen. In het handvest van de PLO uit 1968 werd benadrukt dat de 

‘vernietiging van het zionisme in Palestina’ (dat wil zeggen de staat Israël) diende te worden 

bereikt.465 

    Om de internationale aandacht te vestigen op de Palestijnse kwestie werden vanaf eind 

jaren zestig door de PLO ook vele terroristische acties uitgevoerd. De kaping van een El Al-

vliegtuig in Athene in 1968 en de moord op Israëlische sporters tijdens de Olympische Spelen 

in München in 1972 waren niet bevorderlijk voor de internationale acceptatie van de PLO. 

                                                
463 NA,  ‘Euro-Arab Dialogue hits snag’, 22 november 1974,  inv. nr. 1974LONDON15322, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=185022&dt=1572&dl=823 
464 De Algerijnse delegatie sprak in dit verband over ‘No PLO, No Dialogue’. NA, ‘Euro-Arab 
Dialogue and the PLO’, 17 december 1974, inv. nr. 1974BRUSSE09950, 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=198872&dt=1572&dl=823 
465 Artikel 15 van het PLO-handvest stelt: ‘The liberation of Palestine, from an Arab viewpoint, is a 
national (qawmi) duty and it attempts to repel the Zionist and imperialist aggression against the Arab 
homeland, and aims at the elimination of Zionism in Palestine.’ 
http://www.mideastweb.org/plocha.htm 



 'YOU CAN'T HAVE IT BOTH WAYS' 
 

 113

Deze verschuiving van de activiteiten van guerrillaoorlogvoering in Israël naar 

internationale terroristische activiteiten van de PLO werd door de meeste West-Europese 

regeringen als minder legitiem beschouwd.466 

    De periode na de Oktoberoorlog van 1973 leek echter een nieuwe, meer diplomatieke fase 

in te luiden voor de PLO. De organisatie had tijdens deze oorlog voor het eerst een eigen 

legeronderdeel, de PLA (Palestine Liberation Army), ingezet en samen met Egypte en Syrië 

militaire acties uitgevoerd. De Arabische staten besloten tijdens de Arabische top in Rabat 

(oktober 1974) om de PLO definitief te erkennen als het ‘enige legitieme politieke orgaan dat 

de Palestijnse bevolking vertegenwoordigt’.467 De positie van koning Hoessein van Jordanië, 

die sinds 1948 eveneens aanspraak maakte op de vertegenwoordiging van de Palestijnse 

bevolking, raakte hierdoor verzwakt. Deze semi-statelijke erkenning van de PLO door de 

Arabische staten kwam er op neer dat de PLO als een soort regering in ballingschap ging 

functioneren. 

     Door het toegenomen gezag van de PLO gingen diverse Derde Wereldlanden en 

communistische staten na november 1974 over tot erkenning van de PLO als officiële 

vertegenwoordiger van de Palestijnse bevolking. Ook binnen de Algemene Vergadering van 

de VN kreeg de PLO op voordracht van deze communistische en Derde Wereldlanden een 

podium om de Palestijnse kwestie te agenderen. Tijdens een beroemd geworden toespraak 

van Arafat voor de Algemene Vergadering van de VN op 13 november 1974 benadrukte hij 

ondermeer ‘het Palestijnse geloof in een politieke en diplomatieke oplossing voor het 

conflict’.468 Op 22 november 1974 kreeg de PLO dankzij resolutie 3237 een waarnemende 

status binnen de VN toebedeeld. 

     De westerse landen hadden deze ‘politieke’ ontwikkeling van de PLO met argusogen 

bekeken. Binnen VN-verband hadden de EG-lidstaten, met uitzondering van Frankrijk, tegen 

de waarnemersstatus van de PLO gestemd.469 De Verenigde Staten hadden zich vanaf 

oktober 1973 in overleg met de Israëlische regering op het standpunt gesteld dat er niet met 

de PLO werd onderhandeld zolang de organisatie resolutie 242 uit 1967 van de VN-

veiligheidsraad niet naleefde.470 Deze resolutie bepaalde onder andere dat de PLO geweld 

moest afzweren en het bestaansrecht van de staat Israël diende te erkennen. De PLO 

weigerde deze resolutie echter te accepteren omdat resolutie 242 slechts sprak over een 
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‘Palestijns vluchtelingenprobleem’ en het recht op ‘Palestijnse zelfbeschikking’ onbesproken 

liet.471 

     Door deze patstelling was de PLO onder druk van de Israëliërs en de Amerikanen 

uitgesloten van deelname aan de VN-vredesconferentie van Genève in december 1973. 

Hoewel de negen EG-lidstaten eveneens van mening waren dat de PLO de staat Israël 

diende te erkennen en resolutie 242 te accepteren, was hun standpunt over de PLO, anders 

dan bij de Amerikanen, na oktober 1973 meer plooibaar geworden.472 Landen als Frankrijk en 

Italië hadden vanaf 1967 reeds meer aandacht gekregen voor het Palestijnse vraagstuk.  

   De kwestie over de PLO had dus na de VN in november 1974 ook de EPS-gremia bereikt.  

De kwestie over de vertegenwoordiging van de PLO leidde in november 1974 tot grote 

verdeeldheid tussen de negen EG-lidstaten. West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 

Denemarken en Nederland spraken zich uit tegen participatie van de PLO – in de vorm van 

directe deelname of waarnemerstatus - binnen de Dialoog.473 Het omgaan met een, in hun 

zienswijze, terroristische organisatie was zowel in VN-verband als binnen de EPS 

ontoelaatbaar. Frankrijk, Italië en België hadden daarentegen publiekelijk kenbaar gemaakt 

dat zij voor deelname waren van de PLO aan de Dialoog. Na de diplomatieke opwaardering 

van de status van de PLO binnen de VN waren deze landen van mening dat de PLO niet op 

korte termijn als organisatie zou verdwijnen en daardoor ook binnen de Dialoog diende te 

worden vertegenwoordigd.  

 

‘You are wrong to sit down with these terrorists’ : Kissinger en de PLO 

Van Amerikaanse zijde werden meerdere pogingen ondernomen de Europese staten te 

beïnvloeden om de PLO uit te sluiten van de Dialoog. Direct nadat de Arabische Liga 

kenbaar had gemaakt dat ‘Palestina’ diende te worden afgevaardigd binnen de Euro-

Arabische Dialoog, werd de Amerikaanse diplomatieke machinerie in werking gesteld. De 

Amerikaanse ambassadeur in Parijs liet op 16 november aan de Fransen weten ‘grote 

bezwaren’ te hebben tegen zowel eventuele PLO deelname als een waarnemerstatus binnen 

de Dialoog, aangezien PLO-deelname het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten in 

gevaar kon brengen.474 Naast de Amerikaanse opvatting dat de PLO een terroristische 

organisatie was, bewees een eventuele PLO-deelname in Amerikaanse ogen de politieke 
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oriëntatie van de Dialoog. Daarnaast zou Europese erkenning van de PLO de Amerikaanse 

omgang met de PLO bemoeilijken. In meer algemene zin bevestigden de gebeurtenissen 

tevens de Amerikaanse opvatting dat collectieve omgang met de Arabische regimes tot 

radicalisering van alle aanwezigen zou leiden. 

    Hoewel de Amerikaanse regering met Helmut Schmidt een ogenschijnlijke bondgenoot 

had – hij had het initiatief tot een Dialoog tegenover de Amerikanen als ‘fairly pointless’ 

gekenschetst – dachten de Amerikanen dat Schmidt de neiging zou hebben zich neer te 

leggen bij de Franse plannen.475 Er werd daarom aan Amerikaanse zijde geconcludeerd dat 

voorafgaand aan de Europese top op 18 november het juiste moment was om druk uit te 

oefenen. De Amerikaanse regering besloot daarom zowel op ‘formele wijze’ (via Frankrijk als 

voorzitter van de Raad) en  ‘informele’ druk (via de andere EG-landen) uit te oefenen om van 

PLO-deelname binnen de Dialoog af te zien.476 De Palestijnse auteur en PLO-afgevaardige 

Ahmed Al-Dajani vernam van de Europese onderhandelaars dat zij van Kissinger 

nadrukkelijk te horen hadden gekregen dat ‘they were wrong to sit down with these 

terrorists’.477 

    Tijdens de bijeenkomst van de Raad op 18 november kwam de Europese verdeeldheid aan 

het licht. Frankrijk, Italië en België waren voor PLO-deelname.478 De andere zes landen 

waren tegen. Uiteindelijk werd besloten dat de EG-leiders niet op korte termijn een 

eenduidig antwoord konden geven over deelname van de PLO. Dit werd ook aan de 

Arabische landen medegedeeld. Ondanks dat dit allerminst een definitieve uitsluiting van de 

PLO betekende, lieten de Arabische partijen als reactie weten dit als inmenging van 

Arabische beslissingsbevoegdheid te beschouwen. De Europese verdeeldheid over de PLO 

en het uitblijven van een beslissing werd door de Arabische Liga aangegrepen om verstek te 

laten gaan bij de eerste geplande bijeenkomst van de Dialoog op 26 november 1974. De 

Arabische eis tot deelname van de PLO werd op deze wijze kracht bijgezet. De Arabische 

partijen dreigden de gehele Dialoog af te blazen indien de PLO niet binnen een orgaan van 

de Euro-Arabische Dialoog zou worden opgenomen.   
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  De Amerikanen waren niet ontevreden over de ontstane Europees-Arabische impasse. Wel 

bekritiseerden zij de Europese ‘head in sand’-houding ten opzichte van de PLO.479  Tevens 

waren de Amerikanen nog steeds enigszins benauwd voor de Franse rol in het Midden-

Oosten. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Caïro hanteerde Frankrijk het Europese 

voorzitterschap van de Raad meer voor het Franse belang in het Midden-Oosten dan voor de 

EG in zijn geheel.480  

    In het interne Europese krachtenspel dat zich vervolgens ontvouwde, werden harde 

diplomatieke middelen niet geschuwd. Frankrijk probeerde de Amerikaanse morele positie 

te verzwakken door hen te beschuldigen van omgang met de PLO. De Franse 

inlichtingendiensten zouden beslag hebben gelegd op informatie die erop wees dat de 

Amerikanen contact hadden met de PLO en dat de Verenigde Staten zelfs op het punt 

stonden de PLO als een legitieme organisatie te erkennen.481 De Amerikaanse ambassade in 

Brussel werd verordonneerd ‘that we have heard the French allegations and to say that we 

want to state categorically we have established no political contacts with PLO’.482 Tijdens een 

top van regeringsleiders verklaarde Schmidt dat juist Frankrijk ‘te snel en te ver was gegaan 

met hun betrekkingen met de PLO’.483 De Engelse premier Wilson en de Nederlandse 

premier Den Uyl waren het met deze verklaring volledig eens.484 Tijdens het Franse 

voorzitterschap zou er in december 1974 voor wat betreft de Dialoog geen voortgang meer 

worden geboekt. 

        

Dublin-formule 

Nadat de Dialoog enige maanden stagneerde, was er nieuwe hoop dat tijdens het 

voorzitterschap van Ierland vanaf 1 januari 1975 nieuwe afspraken konden worden gemaakt. 

Tijdens een Europese Top in Dublin op 11 februari 1975 werd uiteindelijk een 

compromisvoorstel aangenomen. Er werd door de Europese leiders met de zogenoemde 

‘Dublin-formule’ afgesproken dat de politiek geladen Algemene Commissie voorlopig niet 

bijeen zou komen, maar dat technische Euro-Arabische werkgroepen wel van start konden 
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http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=184880&dt=1572&dl=823 
480 NA, ‘Egypt and Ireland to exchange non resident ambassadors’, 12 december 1974, inv. nr. 
1974CAIRO10180,  http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=199196&dt=1572&dl=823 
481 NA, ‘Euro-Arab Dialogue, PLO Participation’, 11 december 1974,  inv. nr. 1974PARIS29734,  
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=199300&dt=1572&dl=823 
482 NA, ‘Euro-Arab Dialogue, PLO Participation’, 11 december 1974. 
483 Dit liet Schmidt aan zijn Europese collega’s weten op de Europese Top van 10 december 1974. NA,  
‘Euro-Arab Dialogue, PLO Participation’.  
484 Ibidem. 
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gaan met het treffen van de nodige voorbereidingen voor een eventuele bijeenkomst van de 

Algemene Commissie in de toekomst.485 Deze werkgroepen zouden worden samengesteld 

op basis van Arabische en Europese afvaardigingen en zouden niet per land – en dus zonder 

‘Palestina’ - worden ingedeeld. Hierdoor konden de PLO-leden toch deelnemen aan de 

Dialoog, maar kreeg Europa niet te maken met een afzonderlijke afvaardiging van de PLO. 

Het bezwaar dat Europese erkenning van de PLO de Amerikaanse diplomatie zou 

ondermijnen, waar de Ierse voorzitter rekening mee hield, werd op deze manier voorkomen. 

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Garret Fitzgerald was vervolgens in staat na een 

diplomatieke rondreis in het Midden-Oosten de Arabische partijen te overtuigen van het 

belang van deze nieuwe regeling. 

   De Euro-Arabische Dialoog kon na anderhalf jaar onderhandelen en in een sterk 

‘uitgeklede versie’ van start gaan. Op 10 tot 14 juni 1975 vond de eerste officiële bijeenkomst 

van de Euro-Arabische Dialoog plaats in Caïro. De Dialoog kreeg uiteindelijk geen politieke 

component, ging niet over olieprijzen, de PLO werd niet op directe wijze opgenomen in de 

organisatie en de Arabische en Europese ministers van Buitenlandse Zaken zouden binnen 

de Dialoog niet bijeenkomen. De Amerikaanse invloed op het Europese Midden-

Oostenbeleid was groot geweest. 

   

Conclusie 

De totstandkoming van de Euro-Arabische Dialoog had tot veel trans-Atlantische onenigheid 

geleid. Zoals de meeste Europese plannen was de aanzet tot de Dialoog gegeven door de Franse 

regering. Jobert en Pompidou hadden aanvankelijk de hoop dat de Dialoog als politiek en 

economisch vervolg kon dienen op de zes november-verklaring van 1973.  

   Het was opvallend hoe de Amerikaanse houding ten opzichte van de Europese Midden-

Oostenpolitiek na de Oktoberoorlog was gewijzigd. Vanaf het vroegste begin in november 1973 

trachtte Kissinger druk op de Europese partijen uit te oefenen om het beleid van de EG-landen 

zoveel mogelijk parallel te laten lopen. Met het oprichten van het IEA trachtte hij de motieven 

voor het opzetten van de Euro-Arabische Dialoog weg te nemen. Toen ondanks de Europese 

deelname – Frankrijk uitgezonderd - aan dit orgaan de Dialoog desondanks werd voortgezet, 

voerde Kissinger de druk op de Europese staten op. Meer dan in oktober 1973 leek de trans-

Atlantische tegenstelling in 1974 een Frans-Amerikaanse antithese of zelfs een persoonlijke 

confrontatie tussen de gaullistische minister van Buitenlandse Zaken Jobert en Kissinger. De 

dynamiek die dit veroorzaakte leidde uiteindelijk tot het Chicago-statement van de 
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Amerikaanse president op 15 maart 1974: indien de Europese politiek anti-Amerikaans zou 

blijven dan zouden de Amerikaanse troepen van het Europese continent worden 

teruggetrokken. Dit was ten tijde van de Koude Oorlog voor de Europeanen het meest 

noodlottige scenario. Het is opvallend dat de implicaties en de gevolgen van het Chicago-

statement weinig door historici zijn opgemerkt.  

       Frankrijk speelde hierbij een sleutelrol als de meest ‘vijandige’ Europese staat die tot maart 

1974 nauwelijks bereid was met de Amerikaanse politiek rekening te houden. Frankrijk hechtte 

voor de eigen veiligheid echter zeer veel belang aan de stationering van NAVO-troepen in de 

omliggende Europese staten. In de maand na het Chicago-statement wijzigde door een ‘nieuwe 

veiligheidsanalyse’ de Franse houding over de EPS. Voortaan werden de Amerikanen door het 

besluit van het Gymnich-overleg vroegtijdig over EPS-beleid geïnformeerd. Door deze 

procedurele wijziging konden de Amerikanen vanaf dat moment in toenemende mate het 

Europese buitenlands beleid beïnvloeden. Dit gold ook voor het Europese Midden-

Oostenbeleid en specifiek de Euro-Arabische Dialoog. 

      Nadat er in mei 1974 tevens regeringswisselingen in Frankrijk en West-Duitsland hadden 

plaatsgevonden, leken de trans-Atlantische betrekkingen in een rustiger vaarwater 

terechtgekomen. Voor de Euro-Arabische Dialoog gaven de Amerikanen ‘groen licht’ en de 

EPS-landen maakten spoedig het lage ambitieniveau kenbaar van de Dialoog.  De mogelijke 

deelname van de PLO aan de Dialoog leidde enige tijd tot Europese verdeeldheid en eveneens 

Amerikaanse betrokkenheid om de regeringen te beïnvloeden. Pas in februari 1975 werd een 

compromisvoorstel aangenomen waarin de PLO als organisatie niet werd erkend maar waarin 

het PLO-leden wel werd toegestaan in  Arabische werkgroepen plaats te nemen.     

    De historica Bat Ye’or concludeert in haar boek over de beginfase van de Euro-Arabische 

Dialoog: 

 

‘From the outset the EAD was considered as a vast transaction: The EC agreed to 

support the Arab anti-Israeli policy in exchange for wide commercial agreements. The 

EAD had a supplementary function: the shifting of Europe into the Arab-Islamic sphere 

of influence, thus breaking the traditional trans-Atlantic solidarity.486 

 

Bat Ye’or heeft het hier niet bij het juiste eind. Deze opmerking ging op voor de 

gebeurtenissen in 1973 en begin 1974, maar waren niet meer van toepassing toen de Euro-
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Arabische Dialoog in 1975 van start ging. Slechts op declatoir niveau had Europa de handen 

vrij om toenadering te zoeken tot de Arabische regimes. 



  120

Conclusie: Van agnosticisme tot dreigende 

troepenterugtrekking 

 

 

 

 

BINNEN DE THEORIEVORMING VAN DE internationale betrekkingen vormt het politiek 

realisme in vergelijking met de wereldsysteemtheorie en het liberaal idealisme wellicht niet de 

meest moreel aantrekkelijke analysevorm.487 De realistische theorie die in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw werd vormgegeven door Hans J. Morgenthau en Edward Carr benadrukt het 

eigenbelang van de staat. Door het intrinsieke anarchistische karakter van het internationale 

statenstelsel dient een regering te streven naar het economische, militaire en politieke 

eigenbelang van de staat om het voortbestaan van de staat te waarborgen. Daarbij geldt dat het 

statenstelsel per definitie niet gelijkwaardig is; sommige staten zijn immers machtiger dan 

anderen. Het handelen van staten zou, simplistisch gesteld, te analyseren zijn aan de hand van 

deze bevindingen. 

    Zonder de realistische theorievorming van Niccolò Machiavelli tot Otto von Bismarck hier 

uitvoerig te behandelen – dit zou buiten het bestek van dit onderzoek vallen - dient echter te 

worden opgemerkt dat de ‘machtsfactor’ bij de confrontatie begin jaren zeventig tussen de EG-

lidstaten en de Verenigde Staten met als inzet de EPS een onvermijdelijke is. Ook bij 

beantwoording van de hoofdvraag betreffende de houding van de Amerikaanse regering ten 

opzichte van de Europese Politieke Samenwerking in de periode 1970-1975 en de ‘Atlantische’ 

wending in de Midden-Oostenpolitiek van de EG-lidstaten in 1974, speelden belangen een grote 

rol.  De wens van de EG om een meer belangrijke rol te gaan spelen in het Midden-Oosten was 

te herleiden tot het zeker stellen van nationale oliebelangen en hernieuwde ‘Europese’ 

machtsinvloed in de regio. De Amerikaanse reactie werd ingegeven door de vrees voor een 

                                                
487 De leer van het liberaal-idealisme wijst juist in belangrijke mate op (de mogelijkheid van) 
samenwerking tussen staten en het vermogen van het internationaal recht om de mondiale 
verhoudingen te reguleren. In het meeste positieve geval is het daarom mogelijk oorlog uit te bannen. 
Het wereldsysteemdenken, zoals dat onder andere door Immanuel Wallerstein is geformuleerd,  
analyseert de internationale betrekkingen voornamelijk uit een centrum-periferie model. Oorlogen en 
conflicten zouden volgens deze zienswijze voortkomen uit structurele economische tegenstellingen 
tussen verschillende staten. De belangrijkste ‘realistische’ literatuur: E.H. Carr, The Twenty Years’ Crisis 
(Londen 1939) en H. J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York 
1948).    
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divergerend Europees optreden in het Midden-Oosten dat de Amerikaanse belangen kon 

schaden. Deze belangen van de Verenigde Staten en die van West-Europa kwamen begin jaren 

zeventig ernstig met elkaar in botsing. De verantwoordelijke functionarissen van de Europese 

landen en de Verenigde Staten waren de hoofdactoren bij deze confrontatie. Dit is wellicht geen 

toeval met machtsrealistische politici als Jobert en Kissinger in de belangrijkste functies.  

 

EPS en de Amerikaanse wending tot oktober 1973 

De EPS was een interessant fenomeen. Enerzijds onmiskenbaar een product van het proces van 

Europese integratie, anderzijds een organisatie die functioneerde buiten de institutionele kaders 

van de EG.  Zowel het plan voor oprichting als de positionering buiten de EG kwamen vanuit 

het Franse Elysée. In vergelijking met de mislukte poging van het gaullistische Fouchet-plan in 

1962, dat in de Koude Oorlogsconstellatie te anti-Amerikaans van inslag was, bleek de opzet 

van de EPS bescheiden: geen Europees leger en voorlopig geen gemeenschappelijk Europees 

beleid, maar slechts harmonisatie van standpunten en eventueel een gemeenschappelijk 

optreden. Het belangrijkste verschil met het Fouchet-plan was dat de EPS in 1970 door de 

andere Europese landen werd geaccepteerd. Sterker, zij zagen ook het belang van een Europees 

geluid, mits de NAVO-bescherming van het continent maar gewaarborgd bleef. De 

Amerikaanse veiligheidsgarantie, die vorm kreeg binnen de NAVO, was tijdens de Koude 

Oorlog ondanks de detente het grootste belang voor alle EG-staten, inclusief Frankrijk. In 

extremis stond immers het voortbestaan van Europa op het spel - het grootste staatsbelang. De 

EG-landen hoopten op de mogelijkheid de Europese identiteit verder politiek vorm te geven 

zonder dat dit nadelige militaire consequenties zou hebben. Van zogenoemde Amerikaanse 

linkage (het verbinden van militaire consequenties aan Europese politiek) diende geen sprake te 

zijn. Begin jaren zeventig bleek dit ook nog niet het geval. Het Europese vertrouwen dat de 

Amerikanen hiertoe nooit zouden overgaan, zo valt op te maken uit onder anderen EPS-

stukken, was echter nooit onvoorwaardelijk. Bij diverse trans-Atlantische crises was het vooral 

de West-Duitse regering die ging twijfelen over de mogelijke veiligheidsimplicaties van een te 

onafhankelijke koers van de EG-landen. 

        Nixon en Kissinger hadden vanaf het begin van hun ambtstermijn in 1969 grote twijfels 

over de gevolgen van Europese integratie voor de trans-Atlantische betrekkingen en de 

mogelijke negatieve consequenties voor de Verenigde Staten. Dit was een wezenlijk ander 

inzicht dan hun voorgangers die het Europese integratieproces, mits in een Atlantische context, 

propageerden. Desalniettemin lieten Nixon en Kissinger zich in de beginfase niet negatief uit 

over Europese integratieplannen. Graag wilden zij de betrekkingen met de Europese landen op 
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een goed peil houden. Vooral de betrekkingen met Frankrijk, de initiatiefnemer van de EPS, 

konden na een decennium van gaullistische koelte weer worden verbeterd. Dit was immers 

mogelijk omdat Pompidou en zijn minister van Buitenlandse Zaken Maurice Schumann in 

vergelijking met Charles de Gaulle een gematigd buitenlands beleid voorstonden. Een andere 

reden voor de Amerikaanse afzijdigheid was de volledige Amerikaanse betrokkenheid bij de 

oorlog in Vietnam. Kissinger en Nixon namen om deze reden naar eigen zeggen een 

‘agnostische’ houding aan ten opzichte van de Europese integratie en de EPS. In de praktijk 

betekende dit een afzijdige houding - de EPS komt in deze beginperiode hoegenaamd niet aan 

de orde in Amerikaanse archiefstukken.  Van enige Amerikaanse beïnvloeding van het EPS-

apparaat bleek in de beginfase geen sprake. De EPS kon daardoor zonder noemenswaardige 

bezwaren van Amerikaanse zijde in 1970 van start gaan.  

   De trans-Atlantische voorspoed kwam echter in de jaren 1972 en 1973 door economische, 

monetaire en militaire problemen onder druk te staan. Dit verhardde de betrekkingen en leidde 

tot de Amerikaanse poging in 1973 om met het ‘Jaar van Europa’ de trans-Atlantische 

verhoudingen te verbeteren. De EG-landen en de Verenigde Staten konden het  hierbij niet eens 

worden over de gezamenlijke toekomst. De EPS - en dus ook de Europese Midden-

Oostenpolitiek – had tot dan toe door interne Europese verdeeldheid nauwelijks vorm 

gekregen. Het was haast sardonisch dat juist op dit moment de Oktoberoorlog – primair een 

Arabisch-Israëlisch conflict – de trans-Atlantische betrekkingen verder onder druk kon zetten.  

    Het Midden-Oosten nam een belangrijke plaats in binnen de EPS. Het Arabisch-Israëlische 

conflict vormde hierbij weer het kernpunt. De Europese partijen hadden mede door toedoen 

van Frankrijk een andere visie op het conflict ontwikkeld. Anders dan de Verenigde Staten 

werd vanaf de Zesdaagse Oorlog in 1967 door de Europese landen – met uitzondering van 

Nederland - kritischer gekeken naar het Israëlische optreden. Dit werd inter alia ingegeven door 

de grote Europese afhankelijkheid van Arabische olieleveranties. Daarnaast werd tevens de 

Sovjetdreiging in het Midden-Oosten anders gepercipieerd dan de Amerikanen. De Europeanen 

meenden in hun veiligheidsanalyse vanaf 1956 dat de Sovjetdreiging in het Midden-Oosten - 

anders dan op het Europese continent zelf - afstandelijk benaderd diende te worden. 

Containment in het Midden-Oosten zoals de Amerikanen voorstonden, was geen optie. Tot 

oktober 1973 waren dit echter veelal kwesties die op de achtergrond speelden. Ten eerste was er 

nog geen sprake van daadwerkelijk Europees beleid, maar slechts van Europese verklaringen. 

Ten tweede waren de Europese opvattingen over het Midden-Oosten binnen het EPS-verband 

bij het uitblijven van een grote crisis nog grotendeels hypothetisch van aard. 
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   Tijdens de Arabisch-Israëlische vijandelijkheden van oktober 1973 werd de trans-Atlantische 

verdeeldheid echter manifest. De Arabische landen werden gesteund met Sovjetwapens 

waardoor Kissinger zich genoodzaakt zag de Amerikaanse bondgenoot, Israël, ook van wapens 

te voorzien. Hiervoor dienden de wapens echter via het Europese grondgebied naar Israël 

verplaatst te worden. De leiders van de drie Europese grootmachten Groot-Brittannië, Frankrijk 

en na enige tijd ook West-Duitsland weigerden dit omdat zij in dit out-of-area gebied hiertoe 

NAVO-verdragsrechtelijk niet verplicht waren. Hoewel NAVO-partners, wilden zij niet 

betrokken raken bij een conflict tussen de twee grootmachten (horizontale escalatie) en wilden 

daarnaast niet de Arabische olieleveranties mislopen. Dit ‘Europese’ optreden was echter 

individueel veiligheidsbeleid van de drie afzonderlijke landen en had niets van doen met de 

EG. De landen die wel duidelijk politiek partij kozen voor Israël, zoals Nederland, werden 

gesanctioneerd met een Arabisch olie-embargo. 

   De verklaring van zes november 1973 was wél een product van de EPS. Deze eerste officiële 

EPS-verklaring behelsde een omarming van Franse standpunten over het Midden-Oosten en de 

Franse interpretatie van de Veiligheidsresolutie 242 uit 1967, waarin Israël werd verordonneerd  

zich terug te trekken uit alle sinds 1967 bezette gebieden. Daarnaast - en nog belangrijker -werd 

de EPS-verklaring door verschillende Europese leiders geafficheerd als een 

‘onafhankelijkheidsverklaring’ van Europa ten opzichte van de Verenigde Staten. De nieuwe 

Franse minister van Buitenlandse Zaken, Michel Jobert, speelde hierbij de voornaamste rol. 

    Het lijkt erop dat de Europeanen gezien het eigen beperkte EPS-instrumentarium hiermee 

hun hand overspeelden. De Amerikaanse reactie op het Europese optreden tijdens de 

Oktoberoorlog was vernietigend. Ze hadden - nadat eind oktober 1973 de Sovjet-Unie dreigde te 

interveniëren in de Oktoberoorlog - de Europeanen niet geïnformeerd over de hoge staat van 

paraatheid van de Amerikaanse troepen op Europees grondgebied. Na de oorlog dreigde 

Kissinger kortstondig met het opheffen van de NAVO. Zo ver kwam het niet, maar anders dan 

voor 1973 zou hij zijn invloed aanwenden om het ‘Europese’ Europa weer om te vormen tot een 

‘Atlantisch’ Europa. De Oktoberoorlog had hierbij als katalysator gediend. Waar de Europees-

Amerikaanse antithese tot oktober 1973 werd gedicteerd door economische, institutionele en 

financiële onenigheid veranderde dit in oktober 1973. De trans-Atlantische tegenstelling kreeg 

een politiek-militaire component; in de visie van de real-politiker Kissinger veel ernstiger van 

aard. 

    De ‘agnostische’ houding van Kissinger ten opzichte van politieke projecten van Europese 

integratie zoals de EPS veranderde danig: afzijdigheid werd activisme. Dit gold ook, of juist 

vooral, voor het Europese Midden-Oostenbeleid binnen de EPS. Daarbij was zijn tactiek om in 
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de Amerikaanse visie de aanstichter van de trans-Atlantische crisis, Frankrijk, in toenemende 

mate te isoleren van de andere EG-landen.  

 

Amerikaanse druk en de Europese wending na oktober 1973 

De EG-landen zaten vanaf eind oktober 1973 in een spagaat. Enerzijds waren zij op dat moment 

meer dan de Amerikanen afhankelijk van de leverantie van Arabische olie waardoor goede 

betrekkingen met de Arabische landen gewenst waren. Anderzijds waren zij voor hun 

veiligheid nog immer aangewezen op de Amerikaanse veiligheidsgarantie. Deze ‘dubbele 

afhankelijkheid’ van de EG werd door Kissinger getracht op te heffen door de oprichting van 

het IEA. Op deze wijze hoopte hij ook de Europese toenadering tot de Arabische regimes in de 

vorm van een Euro-Arabische Dialoog te dwarsbomen en de westerse eenheid – of althans wat 

daar van over was – te herstellen.  De IEA zou het symbool moeten worden van westerse 

samenwerking op energievlak. Na grote aarzelingen en het opvoeren van de Amerikaanse druk 

door het zinspelen op ‘linkage’ tijdens de energieconferentie in Washington D.C. in januari 1974, 

besloten de Europese landen deel te nemen aan de westerse oliebelangenorganisatie. Vooral de 

West-Duitse regering onder leiding van Willy Brandt was zeer gevoelig voor dreigementen die 

raakten aan de Amerikaanse veiligheidsgarantie, die na de Tweede Wereldoorlog ten grondslag 

had gelegen aan de West-Duitse wederopbouw. De eigenzinnige Franse minister Jobert 

weigerde als enige het akkoord te ondertekenen en manoeuvreerde Frankrijk hierdoor in de 

door Amerikanen gewenste geïsoleerde positie. De Amerikaanse hoop was dat de Euro-

Arabische Dialoog, een Frans idee dat in het najaar van 1973 had postgevat, definitief 

geannuleerd kon worden. 

    Het Franse isolement bleek echter anders dan de Amerikanen hadden ingeschat een 

diplomatiek middel dat door de Fransen werd aangewend om de Euro-Arabische Dialoog weer 

op de kaart te zetten. Om het gehele Europese integratieproces, inclusief Frankrijk, weer op te 

starten – zo ernstig was de crisis – waren de andere EG-landen bereid ‘wisselgeld’ te betalen en 

daarom de Dialoog een doorstart te geven. Daarnaast was het in het belang van alle Europese 

landen, inclusief Nederland, om in de toekomst goede betrekkingen te onderhouden met de 

Arabische olieleveranciers. In EPS-verband gingen werkgroepen aan de slag om de Dialoog 

inhoudelijk voor te bereiden. Kissinger die door deze ontwikkelingen verrast was, maakte de 

Europeanen spoedig kenbaar – met de herinneringen van de Oktoberoorlog vers in het 

geheugen - dat hij weinig heil zag in Europese ambities in het Midden-Oosten. Een Euro-

Arabische Dialoog met een politieke dimensie in de vorm van een Euro-Arabische 
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ministersconferentie kon daarnaast de door hem gestarte pendeldiplomatie in het Midden-

Oosten in gevaar brengen.  

   Deze Amerikaanse bezwaren kwamen begin maart 1974 tot een climax. Nadat de Europese 

leiders publiekelijk kenbaar maakten dat zij de Euro-Arabische Dialoog doorgang wilden laten 

vinden, reageerde Kissinger furieus. De Duitse minister Walter Scheel - West-Duitsland was op 

dat moment voorzitter van de Raad - zou hem niet op de hoogte hebben gesteld van dit 

Europese plan. Kissinger overwoog meerdere vergeldingsmaatregelen gericht tegen de 

Europese partners. Het was echter president Nixon, in grote binnenlandse problemen door 

Watergate, die op 15 maart 1974 een historische rede uitsprak in Chicago. Hierin uitte hij het 

dreigement dat het onafhankelijke Europese optreden, indien gecontinueerd, nadelige gevolgen 

zou hebben voor de troepenaanwezigheid in Europa. Populair gezegd: Nixon had de troefkaart 

die hij lang achter de hand had definitief uitgespeeld. 

    Het is de vraag in hoeverre dit dreigement van een Amerikaanse president die te kampen had 

met een mogelijke afzettingsprocedure, serieus was te nemen. Werd er niet immers in Europese 

kringen gesproken over de ‘labiele geestesgesteldheid’ van de Amerikaanse president? Naar 

Amerikaanse maatstaven was Nixons mededeling echter niet opzienbarend. Al vanaf begin 

jaren zeventig wilde het Amerikaanse Congres het troepenaantal in Europa drastisch 

terugdringen. Tot dan toe waren het juist Nixon en Kissinger geweest die geweigerd hadden 

deze wens van het Congres uit te voeren. Ook aan Europese zijde werd op de achtergrond bij 

besluitvorming de afweging gemaakt welke consequenties deze zou hebben voor de 

Amerikaanse militaire betrokkenheid in West-Europa. Voor het Europese onafhankelijke imago 

werd in het openbaar echter altijd verklaard dat er van Amerikaanse ‘linkage ’geen sprake was 

of diende te zijn.  

   Het Chicago-statement, de eerste expliciete uitspraak over linkage, maakte hier een einde aan. 

De uitwerking van het Chicago-statement op Frankrijk was daarbij het belangrijkst. Frankrijk, 

dat vanaf 1973 wederom een meer gaullistische richting was ingeslagen, had tot maart 1974 als 

enige Europese land op generlei wijze de intentie kenbaar gemaakt dat het op EPS-gebied met 

de Amerikanen wilde samen werken. Dit veranderde de weken na Nixons boodschap. Binnen 

één maand tijd werd tijdens een Europese bijeenkomst in het Duitse Gymnich besloten de 

Verenigde Staten in een vroege fase te informeren over ophanden zijnde Europees beleid. 

Voortaan konden de Verenigde Staten hun grieven in een vroegtijdig stadium kenbaar maken.  

   Was de Franse regering gezwicht voor Amerikaanse druk? De Belgische diplomaat Etienne 

Davignon gaf de Amerikanen te kennen dat het dreigement in de Europese hoofdsteden 

binnenskamers tot hoofdbrekens en compromisbereidheid had geleid. Frankrijk, paradoxaal 
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genoeg vanaf het begin van de detente bevreesd voor Amerikaanse afzijdigheid in Europa, zal 

in Nixons boodschap een bevestiging hebben gezien van de twijfelachtige Amerikaanse 

bereidheid voor verdediging van het Europese continent. Aangezien de totstandkoming van 

een Europees leger op korte termijn niet realistisch was, lijkt het aannemelijk dat na het 

overlijden van Pompidou op 2 april 1974 Frankrijk bereid was de EPS en de Verenigde Staten 

op een minder onafhankelijke wijze tegemoet te treden. Voor de definitieve verklaring van de 

‘Franse wending’ dient echter in Franse archieven te worden gezocht. Wellicht is het daar zelfs 

niet te vinden, aangezien het besluit op het allerhoogste regeringsniveau werd genomen.  

      Dankzij de Europese bereidheid om de procedures rondom de EPS aan te passen, kreeg de 

Euro-Arabische Dialoog direct na Gymnich het ‘groene licht’ van de Amerikanen. Meer dan 

voorheen kon het Europese beleid door hen worden beïnvloed. Hierna volgde ook een 

‘Atlantische generatiewisseling’ in West-Europa. De nieuwe leiders Wilson en Brandt en de 

gematigde Giscard d’Estaing hadden wat betreft de EPS de plannen voorlopig naar beneden 

bijgesteld. Zij maakten van het lage ambitieniveau van de Euro-Arabische Dialoog geen geheim. 

Politieke en energievraagstukken zouden niet aan de orde komen. De oorspronkelijk geplande 

Europees-Arabische ministersconferentie vond geen doorgang. Slechts de kwestie over de 

deelname van de PLO binnen de Euro-Arabische Dialoog leidde kortstondig tot een kleine 

naschok van de trans-Atlantische crisis. Via de nieuwe procedures konden de Amerikaanse 

bezwaren direct kenbaar worden gemaakt. De Europeanen, die zelf overigens ook verdeeld 

waren over de PLO-kwestie, kwamen in 1975 tot een compromis. De Dialoog kon in een 

inhoudelijke sterk afgeslankte versie in het voorjaar van 1975 eindelijk doorgang vinden: 

‘America Nihil Obstat’. 

     

De historische context van de Koude Oorlog 

In antwoord op de hoofdvraag is het inderdaad zo dat de ‘trans-Atlantische wending’ van 

Europa in maart en april 1974 in belangrijke mate was te verklaren door de Amerikaanse druk 

die werd uitgeoefend op de Europese regeringen in diezelfde periode. Deze koerswijziging 

werd vervolgens door de nieuwe Europese leiders Schmidt en tevens Giscard D’Estaing vanaf 

mei 1974 overgenomen. Ook de meer bescheiden invulling van het EPS-beleid ten aanzien van 

het Midden-Oosten valt in dit licht te bezien. Tot het besluit van het Gymnich-overleg in april 

1974 lag het gehele project van de Euro-Arabische Dialoog stil. Pas na het ‘groene licht’ van de 

Amerikanen kon het project in bescheiden vorm doorgang vinden. 

     De Europese wending is relatief weinig opgemerkt omdat in het verleden het Europese 

beleid ten aanzien van het Midden-Oosten te veel is bestudeerd vanuit een autonoom Europees 
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perspectief, waarbij slechts naar de Europees-Arabische contacten is gekeken. Hierbij werd de 

context van de Koude Oorlog en de gevolgen voor de EPS hiervan niet altijd recht gedaan. In 

werkelijkheid bleek de Amerikaanse houding ten opzichte van de politieke aspiraties van de 

Europese integratie van groot belang. Dit kwam omdat ondanks de ogenschijnlijke mondiale 

ontspanning van de detente West-Europa nog steeds bevreesd was voor de eigen veiligheid en 

afhankelijk was van de Verenigde Staten. Sterker, de detente en het zogenoemde condominium 

van de grootmachten hadden juist de Europese vrees voor Amerikaanse terugtrekking van het 

Europese vasteland versterkt. Daarbij gold voor de Europese landen nog steeds dat de 

Amerikaanse veiligheidsgarantie tegen een mogelijke Sovjetinvasie het belangrijkste was. De 

manoeuvreerruimte van de EPS in het Midden-Oosten lag, zo wisten zowel de Europese als 

Amerikaanse machthebbers, in belangrijke mate in handen van de Verenigde Staten. Door de 

omslag in de Amerikaanse houding van agnosticisme naar activisme had het EPS-beleid in het 

Midden-Oosten hier vanaf 1974 in grote mate onder te lijden. De kwaliteit van de trans-

Atlantische betrekkingen bepaalde in belangrijke mate de manoeuvreerruimte van de EG-

landen in het Midden-Oosten. Na de Oktoberoorlog in 1973 bleek die tamelijk beperkt.  
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