
Bondgenootschap onder spanning

Wijngaart van der_binnenwerk Diss DEF.indd   1 19-07-11   12:11



Deze publicatie werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de J.E. Jur-

riaanse Stichting, het Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en het Roosevelt Study 

Center.

Afbeeldingen omslag: foto voorzijde Gerald R. Ford Library; foto’s achterzijde respectievelijk 

 Gerald R. Ford Library en National Archives and Records Administration.

Dit proefschrift heeft geen eigen isbn.
Het isbn van de handelsuitgave is 978-90-8704-243-1.

©2011 Kim van der Wijngaart & Uitgeverij Verloren

Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum

www.verloren.nl

Omslagontwerp: Robert Koopman, Hilversum

Typografie: Rombus, Hilversum

Druk: Wilco, Amersfoort

Brochage: Van Strien, Dordrecht

No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher.

Wijngaart van der_binnenwerk Diss DEF.indd   2Wijngaart van der_binnenwerk Diss DEF.indd   2 19-07-11   12:1119-07-11   12:11



Bondgenootschap onder spanning
Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976

An Alliance under Pressure
Dutch-American Relations, 1969-1976
(with a summary in English)

Proefschrift

Ter verkrijging van de graad van doctor 

aan de Universiteit Utrecht 

op gezag van de rector magnificus, 

prof.dr. G.J. van der Zwaan, 

ingevolge het besluit van het college voor promoties 

in het openbaar te verdedigen op vrijdag 16 september 2011 

des middags te 2.30 uur

door

Kim van der Wijngaart

geboren op 26 november 1980 te Utrecht

Wijngaart van der_binnenwerk Diss DEF.indd   3Wijngaart van der_binnenwerk Diss DEF.indd   3 19-07-11   12:1119-07-11   12:11



Promotoren: Prof.dr. D.A. Hellema

  Prof.dr. C.A. van Minnen

Wijngaart van der_binnenwerk Diss DEF.indd   4Wijngaart van der_binnenwerk Diss DEF.indd   4 19-07-11   12:1119-07-11   12:11



Inhoudsopgave

Inleiding 9

 Een Nederlandse special relationship? 11

 Trouw en kritisch NAVO-lidmaatschap 13

 Afbakening en verantwoording 16

  De jaren zeventig 16

  Betrekkingen en actoren 18

  Bronnenmateriaal 19

 Indeling 20

1 Over de grenzen van een gepolariseerde polder 22 
 Verschuivende machtsverhoudingen en transatlantische malaise

 Inleiding 22

 De verhoudingen tussen de grootmachten 24

 Europees reveil en neue Ostpolitik  27

 Economische ontwikkelingen 33

 De oorlog in Vietnam 35

 Het Amerikaanse imagoprobleem en het antwoord van Nixon en Kissinger 39

  Amerikaans buitenlands beleid onder Nixon en Kissinger 40

  De bondgenoten in het Amerikaanse buitenlandse beleid onder Nixon 44

  Herdefiniëring van het Atlantisch Bondgenootschap 46

 Conclusie 48

2 ‘At least one consistent friend’ 49

 Het eindschot van minister Luns (januari 1969-juli 1971) 

 Inleiding 49

 Joseph Luns 50

 Maatschappelijke veranderingen: herijking van de betrekkingen 52

  De Verenigde Staten 52

  Nederland 55

  Nederland aan het eind van de jaren zestig in Amerikaanse ogen 57

 Overgeslagen maar niet afgeslagen: een felbevochten overwinning in  59

 Washington 

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   5 20-07-11   08:55



6 inhoudsopgave

  ‘Luns at the Boiling Point’ 59

  De Amerikaanse reactie 63

 Defensie en détente 68

  Defensie onder druk in Nederland 68

  Zorgen ten aanzien van ontspanning 71

  Amerikaanse troepenvermindering en burden-sharing 75

 Vietnam: ‘at least one consistent friend’ 78

 Economische spanningen 83

 Conclusie 86

3 Een frisse wind en nieuwe zakelijkheid 88

 Atlantische samenwerking voor een nieuwe generatie (juli 1971-mei 1973)

 Inleiding 88

 Een nieuwe minister in Den Haag: veranderingen op komst 89

  Uitgenodigd door het State Department 91

  Een nieuwe koers? 94

 Schmelzers pièce de résistance: de China-vn kwestie 95

 Vietnam: niet langer tegen de stroom in 99

  Diplomatieke betrekkingen met Noord-Vietnam 100

  De kerstbombardementen 104

  De Parijse vredesakkoorden en opnieuw betrekkingen met Noord-Vietnam 107

 Defensie en Oost-Westbetrekkingen: geen reden tot verslapping 110

  Defensie 110

  Détente: een Europese veiligheidsconferentie en wederzijdse troepenverminderingen 113

 Een low-key bezoek van Biesheuvel 115

  Een uitnodiging van het Witte Huis 115

  Op het Witte Huis 117

 Een mogelijk bezoek van minister Rogers en nieuwe parlementsverkiezingen 121

 plan en het Year of Europe: een herdefiniëring van het Atlantisch Bond- 123

 genootschap 

 Conclusie 129

4 Van Keerpunt naar Watergate 131

 Het ‘meest linkse kabinet in de Nederlandse geschiedenis’ en een moreel verzwakt 

 Amerika (mei 1973-augustus 1974)

 Inleiding 131

 ‘Making the best of a bad bargain’: de nieuwe regering in Amerikaanse ogen 132

 ‘Prudence, caution and common sense’: de eerste socialistische minister van  135

 Buitenlandse Zaken 

  Een eerste gesprek met Rogers 138

  Een officieel bezoek aan Washington 140

 Een oefening in geduld: het Year of Europe en een Atlantische verklaring 143

  Van der Stoels initiatief 144

  Overleg met Kissinger en Amerikaanse imagoproblemen 146

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   6 20-07-11   08:55



inhoudsopgave  7

  Transatlantische verschillen nog verder uitvergroot 149

 De Oktoberoorlog en de oliecrisis 152

  In het Amerikaanse schuitje 154

  Wapenleveranties 159

  Schipperen 160

 Een nieuwe defensienota 166

 Conclusie 172

5 ‘Zaken die hoger gaan dan de F-16 kan vliegen’ 175

 Schipperen tussen landings- en mensenrechten (augustus 1974-december 1976)

 Inleiding 175

 De koopman en de dominee: de afweging van buitenlands beleidsdoelen 176

 De Amerikaanse gezagscrisis in Nederlandse ogen 178

 Ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten 183

  Het beleid van Pronk 183

  Van der Stoel en mensenrechten 187

 Opnieuw hoog oplaaiende emoties over de luchtvaart 191

 Nederland en de arms deal of the century 197

  Contacten op de ambassade in Den Haag 199

  Amerikaanse twijfels over de Nederlandse keuze 201

  De keuze voor de F-16 en Van der Stoels Atlanticisme 203

 ‘A kind of Dutch reform school’: een bezoek van Den Uyl aan het Witte Huis  207

 Conclusie 214

6 Conclusie 216

 

Summary 223

Afkortingen 238

Geraadpleegde bronnen 229

Literatuur 231

Dankwoord 239

Personenregister 241

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   7 20-07-11   08:55



Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   8 20-07-11   08:55



Inleiding

Een mogelijk bezoek van de Amerikaanse president Nixon aan Nederland in 1972 bracht 

de minister van Buitenlandse Zaken Norbert Schmelzer in een lastig parket. In een ver-

kennend gesprek dat hij met koningin Juliana had, bleek dat een dergelijk treffen voor 

het staatshoofd geen vanzelfsprekendheid was. Ze voerde hierbij haar morele bezwa-

ren tegen de zich voortslepende oorlog in Vietnam aan. De koningin deelde de minister 

mee dat zij ‘bepaald níet bereid was deze president te ontvangen’. Schmelzer kon zich 

in haar bezwaren inleven, maar benadrukte dat de diplomatieke regels een ontvangst bij 

de koningin vereisten. Uiteindelijk stemde de koningin in met een ontmoeting, maar 

op één voorwaarde: zou zij dan éénmaal heel snel ‘Nixon moordenaar!’ mogen zeggen? 

Zo zacht dat niemand het zou horen? Zij liet op geen enkele manier blijken dat het haar 

geen ernst was. Schmelzer nam geen enkel risico en drukte de koningin op het hart dat 

een dergelijke uitspraak politiek onaanvaardbaar zou zijn. Na aandringen van zijn kant 

stemde zij hier uiteindelijk in toe.1

Deze anekdote illustreert de dwingende aanwezigheid van kritische geluiden ten aan-

zien van de Verenigde Staten in het Nederland van de vroege jaren zeventig, die zelfs het 

staatshoofd niet onberoerd lieten. Verschillende historici hebben de jaren zeventig be-

schreven als een tijd waarin de betrekkingen met de Verenigde Staten onder druk kwa-

men te staan. Een aantal van hen karakteriseert dit tijdvak als een periode van publieke 

‘contestatie’ en oppositie, en linkse invloed op de Nederlandse buitenlandse politiek.2 

Het was de tijd van maatschappelijk protest: tegen de oorlog in Vietnam, tegen autocra-

tische regimes in Zuid-Europa, tegen Apartheid, tegen atoomwapens – het buitenlandse 

beleid was onderwerp van publieke discussie geworden.

Ook in het Atlantisch Bondgenootschap tekenden zich eind jaren zestig en begin ja-

ren zeventig grote veranderingen af. Het bevond zich op een keerpunt: in deze periode 

vonden er ontwikkelingen plaats in de wereldpolitiek die zulke ingrijpende gevolgen 

1  Norbert Schmelzer, Herinneringen van een politiek dier (Amsterdam: Balans, 2004) 173-175.

2  Zie o.a. Hans Blom, ‘Jaren van ‘contestatie en continuïteit’, in: Jan Hoffenaar et al. (red.), Confrontatie en ontspanning. Maat-

schappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (Den Haag: Sdu, 2004) 13-14; Walter Laqueur, ‘Hollanditis: A New Stage in 

European Neutralism’, in: Commentary, 72 (1981) 21; James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Am-

sterdam: Boom, 1995) 77-81; Alfred van Staden, ‘De rol van Nederland in het Atlantisch Bondgenootschap. Wat veranderde en 

wat uiteindelijk bleef ’, in: N.C.F. van Sas (red.), De kracht van Nederland. Internationale positie en buitenlands beleid (Haarlem: H.J.W. 

Becht, 1991) 220-221; Alfred E. Pijpers, ‘Dekolonisatie, compensatiedrang en de normalisering van de Nederlandse buiten-

landse politiek’, in: Van Sas (red.), De kracht van Nederland, 210-213.
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10 inleiding

hadden voor de verhoudingen binnen het bondgenootschap, dat door verschillende his-

torici wordt gesproken van een dieptepunt of crisis.3 Het bondgenootschap was op een 

punt gekomen dat een herdefiniëring van de gemeenschappelijke belangen en doelen 

onvermijdelijk leek. Het was deze context van spanningen, onzekerheid over de toe-

komst van het Atlantisch Bondgenootschap en de daarmee in verband staande negatieve 

beeldvorming over de regering-Nixon (met name door Vietnam en het Watergate-schan-

daal) die sterk bepalend was voor de Europees-Amerikaanse, en ook de Nederlands-

Amerikaanse betrekkingen in deze periode.

Onder deze ontwikkelingen viel ook de periode van ontspanning die intrad in de be-

trekkingen tussen Oost en West in de late jaren zestig en eerste helft van de jaren zeven-

tig. Een sterk bindende factor binnen het Atlantisch samenwerkingsverband was tot 

dan de aanwezigheid van een gemeenschappelijke communistische vijand geweest. Het 

proces van ontspanning, of détente, met de Sovjet-Unie en Oost-Europa betekende dat 

het vijandbeeld in het Westen veranderde, wat de bondgenootschappelijke samenwer-

king bemoeilijkte.4 De détente viel samen met de opkomst van een naoorlogse generatie 

die zich vanuit een positie van toegenomen materiële welvaart en vrede af begon te zet-

ten tegen de bestaande orde. De convergentie van deze twee ontwikkelingen betekende 

dat een deel van de westerse samenlevingen zich kritischer opstelde ten aanzien van de 

Atlantische samenwerking en de band met de Verenigde Staten. West-Europese regerin-

gen kampten zo met een afnemend draagvlak voor een Atlantisch gerichte buitenlandse 

politiek.

Deze studie onderzoekt de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen in de jaren 1969-

1976. Typerend voor deze periode was de onzekerheid die aan beide zijden van de At-

lantische oceaan heerste over de toekomst van de betrekkingen. Deze onzekerheid was 

deels een uitvloeisel van de zojuist aangeduide bredere problemen die er speelden in de 

transatlantische relatie. Het was onvermijdelijk dat deze van invloed waren op de Neder-

lands-Amerikaanse betrekkingen. Als gevolg van deze ontwikkelingen werd er aan beide 

zijden nagedacht over een herformulering van de gemeenschappelijke doelen – niet al-

leen bilateraal, maar ook in Atlantisch verband.

3  Zie bv. Alfred Grosser, The Western Alliance. European-American Relations Since 1945 (New York: Vintage Books, 1982) deel iv; 

Ronald E. Powaski, The Entangling Alliance. The United States and European Security, 1950-1993 (Westport, ct: Greenwood Press, 

1994) 85; Matthias Schulz en Thomas A. Schwartz, ‘The Superpower and the Union in the Making: u.s.-European Relations, 

1969-1980’, in: Matthias Schulz en Thomas A. Schwartz (red.), The Strained Alliance. u.s.-European Relations from Nixon to Carter 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010) 364. Zonder af te doen aan de problemen waarvoor de bondgenoten zich aan 

het einde van de jaren zestig en in de eerste helft van de jaren zeventig gesteld zagen, is van belang te vermelden dat volgens 

sommige auteurs het ‘crisisperspectief ’ op de navo overheerst. Zo stelt de historicus Lundestad dat ‘The history of American-

European relations after the Second World War appears to present itself as an endless series of conflicts.’ Zie: Geir Lundestad, 

The United States and Western Europe Since 1945. From “Empire” by Invitation to Transatlantic Drift (Oxford: Oxford University Press, 

2001) 3-5. In een bundel over transatlantische betrekkingen in de ‘lange jaren zestig’ wordt gesteld: ‘Each successive crisis, 

battle-hardened diplomats would casually say, was the worst transatlantic crisis since the last one’. Zie: Christian Nuenlist en 

Anna Locher, ‘Drifting Apart? Restoring the nato Consensus, 1956-1972’, in: Christian Nuenlist en Anna Locher (red.), Trans-

atlantic Relations at Stake. Aspects of nato, 1956-1972 (Zürich: Center for Security Studies, 2006) 10.

4  Lundestad, The United States and Western Europe, 169-175. Midden jaren vijftig, na het overlijden van Stalin, was er al sprake ge-

weest van een korte periode van ontspanning, die echter door de Suezcrisis en het neerslaan van de Hongaarse opstand in 1956 

ten einde kwam. Na de Cubacrisis in 1962 werd opnieuw een periode van ontspanning ingezet, die de aanloop vormde naar de 

successen van de détente in de vroege jaren zeventig.
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een nederlandse ‘special relationship’? 11

Een Nederlandse ‘special relationship’?

Van de verschillende bilaterale transatlantische betrekkingen is die tussen Groot-Brit-

tannië en de Verenigde Staten het meest uitgebreid onderzocht. De literatuur over deze 

special relationship biedt inzichten die ook van belang zijn voor het bestuderen van de Ne-

derlands-Amerikaanse diplomatieke betrekkingen. Alhoewel deze literatuur natuurlijk 

niet één op één toepasbaar is, al is het maar vanwege het machtsverschil tussen Neder-

land en Groot-Brittannië, zijn er verschillende overeenkomsten en aanknopingspunten. 

Eén hiervan is het bestaan van een nauwe band tussen Groot- Brittannië en de Verenigde 

Staten, veroorzaakt door een gemeenschappelijke vijand (eerst Nazi-Duitsland en daar-

na de Sovjet-Unie). Daarnaast speelt ook de gemeenschappelijkheid van een gedeelde 

taal, cultureel erfgoed, instituties en politieke tradities mee.5 Er waren echter, naast de 

bindende kracht van een gemeenschappelijke vijand, ook divergerende belangen in het 

geding. Dit in ogenschouw nemend is de relatie ook wel geduid als ‘competitive coope-

ration’ en een ‘ambiguous partnership’. De relatie werd bovendien gebruikt door de Brit-

ten om een ‘seat at the top table’ te behouden.6 Zij zetten hierbij de term special relationship 

in als retorisch instrument.7

In de discussie over Brits-Amerikaanse betrekkingen is ook aandacht voor de beteke-

nis van de special relationship voor de Verenigde Staten. Een voor de hand liggende con-

statering is dat deze relatie veel meer betekende voor de Britten dan voor de Amerika-

nen, waardoor er weinig sprake zou zijn van wederkerigheid. Alhoewel hier vanwege het 

asymmetrische karakter van de relatie onmiskenbaar een kern van waarheid in zit, be-

tekende dit niet dat de Amerikanen geen baat bij de relatie hadden. Het ging hierbij niet 

alleen om ‘hard power’ – de steun van een loyale bondgenoot kon voor Washington een 

vorm van legitimiteit voor het Amerikaanse buitenlands beleid betekenen.8

Uit onderzoek naar de wederkerigheid in de Europees-Amerikaanse betrekkingen-

blijkt dat er, meer dan algemeen wordt aangenomen, sprake was van invloed van de 

West-Europese bondgenoten op het Amerikaanse buitenlandse beleid in de Koude Oor-

log.9 Deze invloed was mogelijk door een drietal factoren die een rol speelden in de tran-

satlantische betrekkingen en die het grote machtsverschil op bepaalde momenten teniet 

konden doen of in ieder geval konden verkleinen. Een eerste factor werd gevormd door 

de geïnstitutionaliseerde consultatieprocessen tussen de Verenigde Staten en West-Eu-

ropa in het kader van de navo. Een tweede manier waarop West-Europese bondgenoten 

gewicht in de schaal konden leggen in Washington was door het gebruik maken door de 

regering van binnenlandse druk om het eigen beleid te legitimeren. Tot slot was er naast 

5  Over de verklaring van de special relationship bestaat een historiografisch debat. Zie: Jérôme B. Élie, ‘Many times doomed but 

still alive: an attempt to understand the continuity of the special relationship’, in: Journal of Transatlantic Studies, 3 (2005) 64-65; 

John Dumbrell, A Special Relationship. Anglo-American Relations in the Cold War and After (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan, 2001) 9-12. Zonder te willen ontkennen dat gedeelde belangen een rol spelen, legt Dumbrell nadruk op de 

rol van gedeelde cultuur en waarden. Deze benadering is terug te voeren tot Churchill’s ideeën over de speciale verbintenis tus-

sen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Alex Danchev is een vooraanstaande vertolker van de realist school, waarin nadruk 

gelegd wordt op gedeelde belangen. Zie bv. Alex Danchev, ‘On Specialness’, in: International Affairs, 72 (1996) 737-750. 

6  Élie, ‘Many times doomed but still alive’, 65-66.

7  Dumbrell, A Special Relationship, 8; Élie, ‘Many times doomed but still alive’, 75.

8  Élie, ‘Many times doomed but still alive’, 70-73.

9  Thomas Risse-Kappen, Cooperation among Democracies. The European Influence on u.s. Foreign Policy (Princeton: Princeton Uni-

versity Press, 1995) 3.
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12 inleiding

de officiële contacten op regeringsniveau ook sprake van contacten tussen andere niet-

gouvernementele actoren die niet alleen de wensen en belangen van de bondgenoten in 

Washington onder de aandacht konden brengen, maar ook de besluitvorming konden 

beïnvloeden.10

Bovenstaande visie sluit aan bij de literatuur over de navo als politieke alliantie en als 

een ‘waardengemeenschap’. Hierin hebben historici aandacht besteed aan de politieke 

dimensie, in aanvulling op het veiligheidsperspectief dat dominant is bij de bestudering 

van de geschiedenis van de navo en transatlantische betrekkingen.11 Het uitgangspunt 

hierbij is dat de navo opgericht was als een samenwerkingsverband tussen gelijkge-

stemde staten met een gedeelde achtergrond, namelijk gedeelde democratische waarden 

en belangen. De late jaren zestig en vroege jaren zeventig zijn vanuit dit perspectief be-

zien van bijzonder belang, omdat het bondgenootschap op het politieke vlak aanpassin-

gen vereiste – niet alleen door de eisen van een politiek en economisch krachtiger West-

Europa en de opkomst van de détente, maar ook doordat er discussie ontstond over de 

waarden die het bondgenootschap zou moeten uitdragen.12

De besproken thema’s uit de Brits-Amerikaanse relatie en transatlantische betrekkin-

gen in het algemeen kunnen ook toegepast worden op de Nederlands-Amerikaanse be-

trekkingen tijdens de Koude Oorlog. Ook in deze relatie waren er zowel gedeelde belan-

gen als een gedeelde geschiedenis en waarden in het spel. Wat veiligheidsbelangen betreft 

was ook voor de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen gedurende de tweede helft van de 

twintigste eeuw de context van de Koude Oorlog bepalend. Maar evengoed kwamen Ne-

derlandse en Amerikaanse belangen niet altijd overeen, bijvoorbeeld over koloniale kwes-

ties of andere zaken die voor de Nederlandse regering hoog op de buitenlandspolitieke 

agenda stonden. Net als voor Groot-Brittannië was de band met de Verenigde Staten (en 

de navo) voor Nederland een manier om invloed uit te kunnen oefenen op het wereldto-

neel. Als door toedoen van de Verenigde Staten Nederland evenwel internationale status 

dreigde te verliezen, kon dit leiden tot spanningen tussen de twee landen.13 Al was de Ne-

derlandse invloed op het wereldtoneel beperkt, de regering in Den Haag wilde in ieder ge-

val dat haar stem serieus gehoord werd door de Amerikanen. Als dit in Nederlandse ogen 

niet voldoende het geval was, zette de regering net als de Britse de relatie met de Verenig-

de Staten in om zaken van de Amerikanen gedaan te krijgen. Op dergelijke momenten 

werd er vaak expliciet naar de goede betrekkingen en de gedeelde geschiedenis verwezen.

Dit meer structurele patroon in de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, namelijk 

de wens van de Nederlandse regering om serieus genomen te worden als partner van de 

Verenigde Staten, deed zich ook in de in dit onderzoek behandelde periode voor. In Den 

Haag was men van mening dat Nederland, vanwege het feit dat het zich een betrouwbare 

10  Ibid., 4-5.

11  Zie bv. Andreas Wenger, Christian Nuenlist en Anna Locher (red.), Transforming nato in the Cold War. Challenges beyond Deter-

rence in the 1960s (Abingdon: Routledge, 2007); Risse-Kappen, Cooperation among Democracies. Zie voor een overzichtsartikel van 

de geschiedschrijving over de navo Vojtech Mastny, ‘The New History of Cold War Alliances’, in: Journal of Cold War Studies 4 

(2002) 55-84.

12  Andreas Wenger, Christian Nuenlist en Anna Locher, ‘New perspectives on nato history’, in: Wenger e.a. (red.), Transfor-

ming nato in the Cold War, 3-12.

13  Vgl. Duco Hellema, ‘The Politics of Asymmetry: The Netherlands and the United States Since 1945’, in: Hans Krabben-

dam, Cornelis A. van Minnen en Giles Scott-Smith (red.), Four Centuries of Dutch-American Relations (Amsterdam: Boom, 2009) 

579-594. Hellema noemt asymmetrie hier als het wezenskenmerk van de relatie.
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trouw en kritisch navo-lidmaatschap 13

partner in het Atlantisch Bondgenootschap toonde, op gezette tijden recht had op waar-

dering vanuit Washington. De Amerikaanse regering bleek herhaaldelijk bereid deze 

waardering te tonen, waardoor er ondanks de asymmetrie in de betrekkingen sprake was 

van een vorm van ‘relatieve wederkerigheid’. Met deze term wordt ontkracht dat de rela-

tie slechts eenrichtingsverkeer zou zijn. Wel had de wisselwerking in een relatie tussen 

een grote mogendheid en een in vergelijking klein land onvermijdelijk een asymmetrisch 

karakter. Desalniettemin blijkt hieruit dat ook de Verenigde Staten belang hadden bij een 

goede relatie met Nederland. Dit had onder meer te maken met imago en beeldvorming: 

de steun van een West-Europese bondgenoot vormde een legitimatie voor het Ameri-

kaanse buitenlandse beleid – zeker in de jaren zeventig toen steun vanuit West- Europa 

voor het Amerikaanse buitenlandse beleid allesbehalve vanzelfsprekend was. Daarnaast 

werd Nederland in Amerikaanse regeringskringen gezien als een land waarvan het be-

leid invloed kon hebben op andere kleinere bondgenoten.

Een interessant gevolg hiervan was dat Nederland in enkele specifieke situaties een 

middel in handen had om de Amerikanen onder druk te zetten. De mogelijkheden van 

de Verenigde Staten hiertoe in de relatie met Nederland waren natuurlijk veel groter – de 

invloed van Washington op Den Haag is overduidelijk van een compleet andere orde dan 

andersom – maar toch bevond Nederland zich in de jaren zeventig op een aantal momen-

ten in een situatie waarin het de Amerikaanse regering ertoe kon bewegen iets te doen 

dat tegen haar aanvankelijke wensen inging. In deze situaties zette de Nederlandse re-

gering haar positie als ‘trouwe bondgenoot’ in als retorisch instrument en toonde zich 

verontwaardigd dat Washington te weinig waardering had voor deze loyale houding. 

Een tegemoetkoming van Washington werd in deze gevallen als voorwaarde gesteld om 

de goede relatie in stand te houden. Het was met name minister van Buitenlandse Zaken 

Luns die deze methode graag toepaste, maar ook zijn latere opvolger Van der Stoel pro-

beerde de Amerikanen op deze wijze onder druk te zetten.

Trouw en kritisch navo-lidmaatschap

Voor wat de Nederlandse historiografie over de betrekkingen tussen Nederland en de 

Verenigde Staten betreft, is het belangrijkste debat dat over de Nederlandse bondge-

nootschappelijke trouw. Deze discussie is terug te voeren op het proefschrift Een trouwe 

bondgenoot. Nederland en het Atlantisch Bondgenootschap (1960-1971) uit 1974 van de hand van 

Alfred van Staden. Van Staden stelt dat de Nederlandse positie ten aanzien van het Atlan-

tisch Bondgenootschap getypeerd kan worden als loyaal: Nederland kwam zijn verplich-

tingen na en had een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de 

navo. Dit kwam voort uit de overtuiging dat de Sovjet-Unie op expansie gericht was en 

dat een krachtig en eensgezind Atlantisch Bondgenootschap de beste waarborg was voor 

de bescherming van de nationale veiligheid. Investeren in een goede relatie met de Ver-

enigde Staten, de leidende en dominante macht in de Atlantische samenwerking, lag in 

het verlengde van dit beleid.14

14  Van Staden, Een trouwe bondgenoot, 232-233.
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Van Staden gaf destijds aan dat deze houding begin jaren zeventig echter aan het ver-

anderen was, een stelling die hij in een later artikel uitwerkte: Nederland ontwikkelde 

in de jaren zeventig door linkse invloeden een kritische houding ten aanzien van de Ver-

enigde Staten. Deze periode werd ingeluid door het vertrek van Joseph Luns als minis-

ter van Buitenlandse Zaken in 1971; op dat moment liep volgens Van Staden het ‘imago 

van Nederland als trouwe bondgenoot (…) een deuk op’.15 Van Staden zette het zogehe-

ten kritische navo-lidmaatschap in de jaren zeventig af tegen de periode van trouw lid-

maatschap ervoor – van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren zestig – en 

erna – vanaf midden jaren tachtig. De jaren zeventig nemen volgens Van Staden wat de 

Nederlandse houding ten aanzien van de Verenigde Staten betreft in de naoorlogse pe-

riode dus een afwijkende positie in.16 Deze visie wordt onderschreven door bijvoorbeeld 

de politicoloog Alfred Pijpers, die heeft gesteld dat na ‘het korte intermezzo-Schmelzer 

(…) het beleid in de jaren zeventig, zeker wat de toonzetting betreft, opvallend [ging] af-

wijken van de tot dan toe gebruikelijke lijn’ en dat Nederland ‘de reputatie van kritische 

bondgenoot’ verwierf. Volgens Pijpers was het beleid van minister voor Ontwikkelings-

samenwerking Pronk hiervoor bepalend, die er in slaagde het buitenlandse beleid van 

het kabinet-Den Uyl naar zijn hand te zetten.17 Ook historicus James Kennedy noemt de 

centrale rol van Jan Pronk: ‘Samen met (…) Max van der Stoel (…) was Pronk (…) verant-

woordelijk voor de veelgeroemde nieuwe benadering van het buitenlands beleid.’18

Bij deze constatering gaat het in feite om veranderingen op twee fronten: aan de ene 

kant in de publieke opinie, en aan de andere kant in het buitenlands beleid zelf. Dit on-

derscheid wordt echter vaak niet expliciet gemaakt. Het lijkt erop dat er over de publieke 

opinie een grote mate van overeenstemming is onder historici: de periode van de late ja-

ren zestig tot de vroege jaren tachtig staat bekend als een tijd van linkse publieke contes-

tatie en maatschappelijke onrust, die ook in buitenlandspolitieke thema’s tot uitdruk-

king kwam.19

Over het buitenlands beleid zelf zijn de meningen meer verdeeld. Het blijkt dat er 

grofweg twee zienswijzen zijn. Zojuist genoemd is al de stelling dat de Nederlandse bui-

tenlandse politiek aan het begin van de jaren zeventig een ander, progressiever karakter 

kreeg, en daarmee de Amerikaanse regering tegen zich in het harnas joeg. Daartegenover 

staat het standpunt dat het buitenlandse beleid na Luns wel enige veranderingen onder-

ging, en dat er nieuwe accenten gelegd werden – vooral op het terrein van mensenrechten 

en ontwikkelingssamenwerking – maar dat er niet gesproken kan worden van een radi-

cale omslag. Dit standpunt wordt onder meer verdedigd door Jérôme Louis Heldring en 

Duco Hellema, die minder sterk de nadruk leggen op contestatie en verandering, maar 

meer op continuïteit in deze periode. Zij richten zich meer op buitenlands beleid dan op 

maatschappelijke ontwikkelingen en publieke opinie. Het geschetste beeld van maat-

schappelijke onrust en contestatie is volgens deze auteurs niet geheel onjuist – er was wel 

15   Van Staden, ‘De rol van Nederland in het Atlantisch Bondgenootschap’, 220.

16   Ibid.

17   Pijpers, ‘Dekolonisatie, compensatiedrang en de normalisering van de Nederlandse buitenlandse politiek’, 210-213. 

18   Alhoewel hij stelt dat er uiteindelijk geen sprake was van radicale veranderingen in het buitenlands beleid tijdens het ka-

binet-Den Uyl, was er volgens Kennedy toch wel degelijk sprake van een andere invulling, waarin de ‘gidslandgedachte’ een 

prominente rol speelde. Kennedy, Nieuw Babylon, 78-80.

19   Vgl. noot 2.
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degelijk meer aandacht voor progressieve thema’s in het buitenlands beleid – maar uit-

eindelijk leken de beleidsveranderingen groter dan zij in feite waren. Dit had in belang-

rijke mate te maken met een nieuwe retoriek en stijl van politiek bedrijven.20

Deze auteurs zijn het erover eens dat er tijdens het kabinet-Den Uyl (en ten dele al on-

der minister Schmelzer) wel pogingen gedaan zijn het buitenlands beleid enigszins aan 

te passen aan de veranderde omstandigheden – zowel in Nederland als in de internati-

onale politiek – maar dat de marges voor ingrijpende veranderingen smal waren. Deze 

marges werden met name bepaald door de politieke en economische structuren waarin 

Nederland ingebed was.21 Ter illustratie van dit standpunt wijzen deze beide auteurs op 

een kwestie die grote verdeeldheid veroorzaakte tussen de Verenigde Staten enerzijds en 

de Europese navo-bondgenoten anderzijds, namelijk de Oktoberoorlog in het Midden-

Oosten en de daarop volgende oliecrisis in 1973-74. De Oktoberoorlog brak ongeveer vijf 

maanden na het aantreden van het kabinet-Den Uyl uit en was een ontnuchterende erva-

ring voor hen die hadden gehoopt dat het centrumlinkse kabinet progressieve verande-

ringen in het buitenlands beleid door zou voeren. Nederland stelde zich net als de Ver-

enigde Staten achter Israël op en verdedigde de Nederlandse oliebelangen met verve.22

De discussie over de jaren zeventig sluit aan bij de nuanceringen die eerder gemaakt 

zijn ten aanzien van het bestaande ‘trouwe’ beeld van Nederland in de jaren vijftig en 

vroege jaren zestig. In tegenstelling tot de houding tijdens de Oktoberoorlog schaarde 

Nederland zich tijdens de Suez-crisis in 1956 – tevens een conflict in het Midden-Oosten 

dat grote verdeeldheid onder de Westerse bondgenoten veroorzaakte – juist niet achter 

het Amerikaanse standpunt maar steunde het de Europese partners Frankrijk en Groot-

Brittannië. Een tweede voorbeeld waren de aanvaringen van Luns met Washington over 

de Nieuw-Guineakwestie, het laatst overgebleven deel van Nederlands-Indië.23 Ook hier 

lijkt het predicaat ‘trouw’ niet toepasbaar. Er ontstaat veeleer een beeld dat er in de Ne-

derlands-Amerikaanse betrekkingen in de naoorlogse decennia zowel sprake was van 

continuïteit als van verandering en van zowel loyaliteit als van kritiek en conflict. Deze 

karakterisering ligt in lijn met de eerder behandelde visie op de Brits-Amerikaanse be-

trekkingen als ‘competitive cooperation’ (waarbij opnieuw moet worden aangetekend 

dat het hier om een kleiner land dan Groot-Brittannië gaat) en behoeft voor de jaren ze-

ventig nadere uitwerking.

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de termen ‘trouw’ en ‘kritisch’ niet al-

tijd even goed toepasbaar zijn en dat nuancering op zijn plaats is. Het gebruik van deze 

20  J.L. Heldring, ‘De Nederlandse buitenlandse politiek na 1945’, in: E.H. van der Beugel e.a., Nederlands buitenlandse politiek. 

Heden en verleden (Baarn: In den Toren, 1978); Duco A. Hellema, Dutch Foreign Policy. The Role of the Netherlands in World Politics (Dor-

drecht: Republic of Letters, 2009). Vgl. Joris J.C. Voorhoeve, Peace, Profits and Principles. A Study of Dutch Foreign Policy (Den Haag: 

Martinus Nijhoff, 1979).

21  Heldring, ‘De Nederlandse buitenlandse politiek na 1945’, 40-43; Hellema, Dutch Foreign Policy, 268-271. Paul van ’t Veer stelt 

in sterke bewoordingen (‘omslag der tijden’) dat er met het aantreden van het kabinet-Den Uyl een grote verandering plaats-

vond wat betreft retoriek en aandacht voor andere beleidsterreinen zoals mensenrechten. Anderzijds stelt hij dat ‘het bewind 

van Van der Stoel (…) door de onvermijdelijke vereisten van onze geo-politieke situatie tamelijk dicht in de buurt van de Neder-

landse traditie [bleek] te liggen.’ Zie ‘De dekolonisatie en de Nederlandse buitenlandse politiek’, in: van der Beugel e.a., Neder-

lands buitenlandse politiek, 68.

22  Duco Hellema, Cees Wiebes en Toby Witte, Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 

1998); Heldring, ‘De Nederlandse buitenlandse politiek na 1945’, 40.

23  Zie voor het Nederlandse beleid ten aanzien van de Suezcrisis Hellema, 1956. De Nederlandse houding ten aanzien van de Hon-

gaarse revolutie en de Suezcrisis (Amsterdam: Jan Mets, 1990); voor het beleid ten tijde van de Nieuw-Guineacrisis Hellema, Dutch 

Foreign Policy, 183-187.
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begrippen levert problemen op. Allereerst is vaak niet duidelijk waar het nu precies om 

draait. Gaat het om de publieke opinie, of om het buitenlands beleid? Ten tweede is het 

niet duidelijk wat er precies onder een ‘trouwe bondgenoot’ moet worden verstaan. Kan 

Nederland een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten zijn als het ook wel eens kri-

tiek levert? En als dit kan, waar ligt dan de grens, en wanneer wordt Nederland een kri-

tische bondgenoot? Goede definities ontbreken hier. Ten derde is vaak niet duidelijk in 

wiens ogen Nederland hetzij een kritische hetzij een trouwe bondgenoot was. Was dat 

de perceptie van de Verenigde Staten? Van de navo-bondgenoten? Of bezien vanuit Ne-

derlandse ogen? Het probleem met het definiëren van de termen heeft te maken met het 

feit dat er een bepaald waardeoordeel aan verbonden is, zeker als het gaat om de jaren 

zeventig.

In dergelijke discussies wordt veelal hoofdzakelijk vanuit een nationaal perspectief 

naar de opstelling van Nederland gekeken. De positie van Nederland in de betrekkingen 

met de Verenigde Staten in de jaren zeventig wordt dan bepaald door deze af te zetten te-

gen de Nederlandse houding in voorafgaande decennia. Hiermee wordt echter voorbij-

gegaan aan de internationale en transatlantische context waarvan de Nederlands-Ameri-

kaanse betrekkingen deel uitmaken. Als Nederland (de regering en de publieke opinie) 

zich in de jaren zeventig ‘kritischer’ opstelde dan in de voorafgaande decennia, hoe bete-

kenisvol is dit gezien het feit dat de transatlantische betrekkingen zich in het algemeen 

in een moeilijke fase bevonden, zozeer dat er in de literatuur over dit onderwerp zelfs van 

een crisis wordt gesproken?24

Het is dus nuttig de termen ‘trouw’ en ‘kritisch’ nader te bestuderen en na te gaan in 

welke context en met welk oogmerk zij zijn gebruikt. Maar bovenal is het van belang in 

te zien tegen welke achtergrond de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen zich ontwik-

kelden (met name in het Atlantische kader) en ruim aandacht te besteden aan het Ame-

rikaanse perspectief. Voor deze invalshoeken is in de bestaande Nederlandse literatuur 

weinig tot geen aandacht geweest, maar zij zijn van essentieel belang om deze betrek-

kingen beter te kunnen beoordelen. Het doel van dit onderzoek is dus het karakteriseren 

van de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen in de periode 1969-1976, het Atlantische 

kader hierbij expliciet in ogenschouw nemend.

Afbakening en verantwoording

De jaren zeventig

Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden staan de jaren zeventig in de Neder-

landse politieke geschiedschrijving al langer in de belangstelling, met name als ‘linkse 

periode’ in de Nederlandse politiek.25 In de Verenigde Staten heeft de geschiedenis van 

de jaren zeventig het afgelopen decennium in toenemende mate aandacht gekregen. Dit 

heeft onder andere te maken met het vrijkomen van Amerikaans archiefmateriaal uit 

24  Zie voor een uitwerking hiervan hoofdstuk 1.

25  Zie voor een overzicht van literatuur over de jaren zeventig Duco Hellema, ‘De lange jaren zeventig’, in: Tijdschrift voor Ge-

schiedenis 123 (2010) 78-93.
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deze periode, waardoor er hernieuwde interesse is ontstaan naar dit decennium, dat over 

het algemeen minder tot de verbeelding heeft gesproken dan de jaren zestig. Deze aan-

dacht hangt ook samen met meer recente politieke ontwikkelingen in de Verenigde Sta-

ten: verschillende Amerikaanse historici grijpen terug naar de jaren zeventig om de lange 

periode van conservatieve dominantie in Washington van begin jaren tachtig tot de ver-

kiezing van Barack Obama (met uitzondering van het presidentschap van Bill Clinton) te 

verklaren. De jaren zeventig vormen een sleutelperiode in deze ontwikkeling; het is door 

verschillende historici gekarakteriseerd als het decennium waarin een right turn plaats-

vond. Nixon wordt vanuit deze blik wel bezien als de laatste liberal Republican: enerzijds 

keurde hij in eigen land verschillende progressieve wetten goed, anderzijds vormden on-

der meer zijn afkeer van de ‘protestgeneratie’ en zijn strategie gericht op kiezers uit het 

zuiden van de Verenigde Staten het begin van een succesvolle strategie van de conserva-

tieven om de macht in Washington te verwerven.26

De politieke ontwikkelingen in de jaren zeventig in de Verenigde Staten en in Neder-

land laten in sommige opzichten een tegenovergestelde trend zien: terwijl Amerika met 

de verkiezing van Nixon eind 1968 een conservatieve wending nam, moest in Den Haag 

het meest linkse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis nog aantreden. Deze tegen-

gestelde beweging legt een boeiend spanningsveld bloot in de diplomatieke betrekkin-

gen tussen de twee landen in de eerste helft van de jaren zeventig. Er is voor gekozen 

dit onderzoek te laten beginnen in 1969, vanwege het aantreden van Nixon. Zijn verkie-

zing tot president vormt niet alleen een cesuur vanwege het feit dat een Republikein het 

Witte Huis betrad, maar ook omdat er op buitenlandspolitiek gebied een nieuwe perio-

de aanbrak. Nixon en zijn National Security Adviser Kissinger introduceerden een sterk 

machtspolitiek gemotiveerde aanpak van het buitenlands beleid, waarbij minder sterk 

de nadruk werd gelegd op de ideologische tegenstellingen tussen de Verenigde Staten 

en hun grootste tegenstrever, de Sovjet-Unie. Zoals duidelijk zal worden kwam deze be-

nadering voor een belangrijk deel voort uit de verzwakte positie van de Verenigde Sta-

ten. Alhoewel het jaar 1969 in Nederland niet een even duidelijke scheidslijn vormt, zijn 

er desalniettemin ook voor Nederland goede redenen om in dit jaar te beginnen. Tegen 

het eind van de jaren zestig nam de publieke kritiek op politiek Den Haag toe. Het was 

inmiddels duidelijk dat er een grote kloof was ontstaan tussen het beleid van Luns en de 

heersende mening.

De keuze om het onderzoek te laten lopen tot en met 1976 heeft een praktische en een 

inhoudelijke reden. Dit onderzoek maakt deel uit van een duo-project over Nederlands-

Amerikaanse betrekkingen in de jaren zeventig, en behandelt de eerste helft van deze pe-

riode. Om deze reden viel de regeerperiode van Jimmy Carter buiten het bestek van dit 

onderzoek. Interessant is dat in 1977 de eerder gesignaleerde tegengestelde trend in de 

Nederlandse en Amerikaanse politiek zich in zekere zin omkeerde: terwijl met het aan-

treden van het kabinet-Van Agt in dat jaar de progressieve partijen weer van het regerings-

pluche verdwenen, was er in Washington eerder dat jaar juist een Democraat aan de macht 

26  Zie bv. Bruce E. Schulman en Julian E. Zelizer (red.), Rightward Bound. Making America Conservative in the 1970s (Cambridge: 

Harvard University Press, 2008); William C. Berman, America’s Right Turn. From Nixon to Clinton, 2e ed. (Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press, 2001) en Michael Schaller, Right Turn. American Life in the Reagan-Bush Era, 1980-1992 (Oxford: Oxford 

University Press, 2007).

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   17 20-07-11   08:55



18 inleiding

gekomen die thema’s als mensenrechten weer terug op de politieke agenda wilde zetten. 

Vanuit dit oogpunt bezien luidden deze regeringswisselingen dus een nieuwe periode in.

De eerste helft van de jaren zeventig is een belangrijke periode in de geschiedenis van 

de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, omdat het een fase van herbezinning vorm-

de. Voor het eerst sinds de oprichting van de navo werd er vanaf eind jaren zestig in Ne-

derland openlijk en uitgebreid kritiek geleverd op de buitenlandspolitieke oriëntatie op 

de Verenigde Staten. Ook op regeringsniveau had men in Den Haag moeite met aspecten 

van het Amerikaanse beleid en werd het oordeel over de Verenigde Staten beïnvloed door 

het bezoedelde imago van Nixon. Er heerste een besef dat de transatlantische betrekkin-

gen een ander karakter kregen, waarin de Atlantische eenheid minder vanzelfsprekend 

zou zijn. De Amerikaanse regering zag zich in deze periode met een aantal aanzienlijke 

problemen geconfronteerd, en stoorde zich aan het gebrek aan solidariteit en steun van-

uit West-Europa. Vanuit Washington bezien hadden de West-Europese bondgenoten 

een verkoeling in de betrekkingen voor een belangrijk deel aan zichzelf te danken. Be-

studering van deze ontwikkelingen die ook de Nederlands-Amerikaanse relatie troffen 

is van belang voor het duiden van de relatie tussen de twee landen in de tweede helft van 

de twintigste eeuw.

Betrekkingen en actoren

De literatuur over Nederland en de Verenigde Staten in ogenschouw nemend wordt dui-

delijk dat het grootste deel hiervan zich richt op Nederlands buitenlands beleid, en niet 

op de betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten. Een uitzondering hierop is 

een overzichtsbundel over vier eeuwen Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, die ech-

ter zowel in tijd als inhoud een veel grotere reikwijdte heeft en daarom geen diepgaande 

studie van de jaren zeventig bevat.27 Met name door de bestudering van het Amerikaan-

se perspectief op de relatie tussen de twee landen kan een meer omvattend beeld gege-

ven worden. Daarbij is het van belang steeds het bredere kader van de transatlantische 

betrekkingen in ogenschouw te nemen. Een vergelijkende studie met een ander kleiner 

West-Europees land viel buiten de mogelijkheden, maar zou mogelijk nog tot aanvullen-

de of andere inzichten over de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen kunnen leiden. 

Waar mogelijk is een dergelijke vergelijking wel gemaakt.

De betrekkingen die in dit onderzoek onderzocht worden, kunnen gedefinieerd wor-

den als ‘buitenlandspolitieke betrekkingen’. Het gaat hierbij om ontmoetingen tussen 

bewindslieden, maar ook contacten op diplomatiek niveau. Naast daadwerkelijke con-

tacten maakt ook de wederzijdse beeldvorming op gouvernementeel niveau een belang-

rijk deel uit van dit onderzoek. Aan beide kanten was deze beeldvorming in de periode 

1969-1976 aan veranderingen onderhevig, hetgeen van invloed was op de relatie tussen 

de twee landen. Deze beeldvorming is afgeleid uit documenten van de beide ministeries 

van Buitenlandse Zaken en van de ambassades. Er is geen studie naar de publieke opi-

nie in dit onderzoek opgenomen. Voor een onderzoek naar bilaterale buitenlandspoli-

tieke betrekkingen is de publieke opinie van indirect belang. Het gaat er immers hoofd-

27  Zie Krabbendam, Van Minnen en Scott-Smith (red.), Four Centuries of Dutch-American Relations.
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zakelijk om hoe deze op regeringsniveau gepercipieerd werd. De nadruk ligt dus op de 

interstatelijke betrekkingen, waarbij ook militaire en economische kwesties aan de orde 

komen, omdat de uitwisselingen op deze gebieden dicht tegen buitenlandspolitieke the-

ma’s aanlagen.

De actoren die in het kader van dit onderzoek bestudeerd zijn, zijn in de eerste plaats 

de betrokken politici – de ministers van Buitenlandse Zaken, de regeringsleiders, maar 

ook ministers van Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en betrokken staatssecreta-

rissen. Voor de Amerikaanse kant is er naast bestudering van het State Department en de 

Secretary of State ook uitgebreid aandacht voor de National Security Council en de Nati-

onal Security Advisor, die in deze periode een belangrijke rol hadden in de formulering 

en uitvoering van het Amerikaanse buitenlands beleid. Verder is er aandacht voor het be-

leidsniveau direct onder de minister: de (hoge) ambtenaren bij Buitenlandse Zaken en 

het State Department. Tot slot zijn belangrijke actoren in het kader van dit onderzoek de 

Nederlandse en Amerikaanse ambassadeurs en andere medewerkers van de ambassa-

des. Transnationale contacten – dus buiten de officiële regeringscontacten om – komen 

incidenteel aan de orde. Verder onderzoek hiernaar zou de invloed ervan op meer struc-

turele wijze kunnen verduidelijken.28

Bronnenmateriaal

Dit onderzoek is voor het belangrijkste deel gebaseerd op primair bronnenmateriaal uit 

Nederlandse en Amerikaanse archieven. Met name aan Amerikaanse kant bleek een gro-

te hoeveelheid aan relevante documenten beschikbaar te zijn. In de National Archives 

nabij Washington bevatte het archief van het State Department veel materiaal over de 

onderlinge betrekkingen. Op dezelfde locatie zijn ook de Nixon Presidential Materials 

te raadplegen. Bestudering van relevante stukken bood de mogelijkheid meer inzicht te 

krijgen in de strijd tijdens Nixons presidentschap over de controle van het buitenlands 

beleid tussen het State Department en de National Security Council. In Ann Arbor, Mi-

chigan is de Gerald R. Ford Library gevestigd en ook dit archief bood materiaal over de 

betrekkingen met Nederland. Een deel van de documenten van het State Department en 

de National Security Council aangaande de betrekkingen met Nederland was tevens be-

schikbaar op microfilm op het Roosevelt Study Center in Middelburg. Interessant bleek 

dat bepaalde documenten in de National Archives vanwege de ‘nationale veiligheid’ re-

cent ontoegankelijk waren gemaakt, maar via eerder op microfilm gezette bestanden wel 

op het Roosevelt Study Center in te zien waren. Daar is ook gebruik gemaakt van een ver-

zameling interviews met medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Den Haag in 

de jaren zeventig, te vinden in de collectie ‘Frontline Diplomacy: The u.s. Foreign Affairs 

Oral History Collection’ en van de serie ‘Foreign Relations of the United States’, de offi-

ciële bronnenpublicaties van het State Department die een selectie van materiaal over het 

Amerikaanse buitenlands beleid per presidentschap bevatten.

28  Voor de jaren vijftig en zestig is onderzoek naar dergelijke transatlantische elitenetwerken verricht door onder andere 

Thomas Gijswijt, zie bv. ‘Beyond nato. Transatlantic elite networks and the Atlantic alliance’, in: Wenger e.a. (red.), Trans-

forming nato in the Cold War, 50-63 en Giles Scott-Smith, Networks of Empire. The us State Department’s Foreign Leader Program in the 

Netherlands, France and Britain 1950-70 (Brussel: P.I.E. Peter Lang, 2008). 
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Een schat aan informatie kwam beschikbaar met het vrijgeven in de afgelopen jaren 

van honderdduizenden digitale telegrammen van en naar Amerikaanse ambassadepos-

ten. Hieronder viel een zeer gedetailleerde en uitgebreide collectie aan telegrammencor-

respondentie tussen het State Department en de Amerikaanse ambassade in Den Haag. 

Hieruit rees het beeld van de Amerikaanse ambassade als een spin in het web van politiek 

Den Haag, waar regelmatig Nederlandse bewindslieden en politici langskwamen om 

over recente politieke ontwikkelingen van  gedachten te wisselen. De ambassade bleek 

ook zeer productief in het produceren van overzichtsdocumenten over de meest recente 

politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, en over de staat van de be-

trekkingen met Washington.

Aan Nederlandse kant is ten eerste gebruik gemaakt van het archief van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken. Het overgrote deel van het materiaal dat hier bestudeerd is wa-

ren stukken met de ‘code 9’, die de ‘politieke betrekkingen’ betreffen. Bovendien werd 

ook het archief Geheime Stukken bestudeerd. Ook het Postarchief van de ambassade in 

Washington leverde waardevol materiaal op. Daarnaast is gebruik gemaakt van de notu-

len van de ministerraad. Deze vormden een goede aanvulling op het archief van Buiten-

landse Zaken om meer inzicht te krijgen in de debatten die er in het kabinet plaatsvonden 

over de relatie met Washington. Waar nodig is dit materiaal aangevuld met informatie uit 

interviews met Nederlandse bewindslieden en beschikbare memoires van zowel Ameri-

kaanse als Nederlandse kant. Naast het primaire bronnenmateriaal is het onderzoek te-

vens gebaseerd op secundaire literatuur over onder meer het Nederlands en Amerikaans 

buitenlands beleid en de geschiedenis van de transatlantische betrekkingen.

Indeling

Dit boek bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de transatlantische context 

waarin de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen in de periode 1969-1976 zich afspeel-

den behandeld. Duidelijk zal worden dat de relatie tussen Nederland en de Verenigde 

Staten op de proef gesteld werd door de malaise in het Atlantisch bondgenootschap aan 

het eind van de jaren zestig en in de eerste helft van de jaren zeventig. Het hoofdstuk zal 

ingaan op de mondiale machtsverschuivingen van het einde van de jaren zestig, en op 

de problemen waarmee de Verenigde Staten zich geconfronteerd zagen. Ook komt het 

buitenlandse beleid van Nixon en Kissinger aan bod, waarvan de détente een belangrijk 

deel uitmaakte. 

In de daaropvolgende hoofdstukken, 2 tot en met 5, worden in chronologische volg-

orde de buitenlandspolitieke betrekkingen tussen Nederland en Amerika in de periode 

1969-1976 behandeld, waarbij de voornaamste thema’s die in die periode in de relatie 

speelden aan bod komen. In de gehele periode speelde aan beide kanten onzekerheid 

over de toekomst van de betrekkingen en van de Atlantische samenwerking. Duidelijk 

was dat deze aangepast moesten worden aan de veranderde omstandigheden, maar dit 

bleek een moeizaam proces te zijn. De andere rode draad door de hoofdstukken is de 

wens van de Nederlandse regering om als serieuze partner van de Verenigde Staten be-

handeld te worden.
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Het tweede hoofdstuk beslaat de jaren 1969-1971: de periode waarin het Amerikaanse 

buitenlandse beleid een nieuw karakter kreeg, détente met de Sovjet-Unie werd vormge-

geven, en waarin betrekkingen met Europa naar de achtergrond verdwenen. Dit waren in 

Nederland de laatste jaren van Luns als minister van Buitenlandse Zaken. Met het einde 

van Luns’ ministerschap verdween er enerzijds een overtuigde Atlanticus van het toneel, 

maar anderzijds ook een machtspoliticus die er niet voor terugschrok de regering-Nixon 

te confronteren met zijn ongenoegen over haar behandeling van Nederland.

Het derde hoofdstuk behandelt de periode 1971-1973: de ambtstermijn van Luns’ op-

volger Norbert Schmelzer, die sterk beheerst werd door controverses rondom het Ame-

rikaanse optreden in Vietnam. Schmelzer wilde bij de uitvoering van het buitenlands be-

leid meer oog hebben voor de maatschappelijke meningsvorming en standpunten in de 

Tweede Kamer. Dit was wellicht de meest onzekere fase in de betrekkingen tussen Ne-

derland en de Verenigde Staten, althans in de voor dit onderzoek bestudeerde periode.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de jaren 1973 en 1974, die voor de transatlantische 

betrekkingen eveneens veelbewogen waren. Vooral in 1973 was er sprake van grote span-

ningen in de transatlantische betrekkingen, van het uitroepen van het Year of Europe tot de 

oliecrisis aan het einde van het jaar. Tegelijkertijd werd het imago van Nixon steeds meer 

aangetast door het Watergate-schandaal. In deze periode trad het centrum-linkse kabi-

net-Den Uyl aan, waarvan de progressieve partijen zich geprofileerd hadden met het pro-

gressieve gezamenlijke verkiezingsprogramma Keerpunt ’72.

Het laatste hoofdstuk wordt gevormd door de periode beginnend in augustus 1974, 

toen Nixon aftrad, tot eind 1976. Onder president Ford kwam de détente in de Verenigde 

Staten onder vuur te liggen, waardoor Kissinger aan macht inboette. Hoewel de malaise 

in de transatlantische betrekkingen nog niet ten einde was, kwamen deze weer in rus-

tiger vaarwater. In de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten 

speelde er nog wel een tweetal netelige kwesties: opnieuw klm-landingsrechten en de 

vervanging van de Starfighter-gevechtsvliegtuigen. Nu de acute crises van 1973 voorbij 

waren kwam ook in deze periode de kloof tussen aan de ene kant de Realpolitik van Kis-

singer en aan de andere kant het idealisme van met name Den Uyl, maar in mindere mate 

ook Van der Stoel op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingshulp sterker naar 

voren. Tot slot zullen in de conclusie de bilaterale relaties tussen Nederland en de Ver-

enigde Staten voor de gehele periode 1969-1976 nader worden getypeerd.
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1  Over de grenzen van een 
gepolariseerde polder

  Verschuivende machtsverhoudingen en 
transatlantische malaise

The United States could not expect to perpetuate the accident of Europe’s postwar 

exhaustion into a permanent pattern of international relations. Europe’s econo-

mic recovery inevitably led to a return to more traditional political pressures.1

Henry Kissinger, 1968

Inleiding

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen in de periode 1969-1976 speelden zich niet af in 

een vacuüm, maar maakten onlosmakelijk onderdeel uit van de bredere transatlantische 

ontwikkelingen. Veel zaken in de betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten 

werden niet in bilateraal maar in multilateraal verband besproken – zoals bijvoorbeeld 

defensie- en economische aangelegenheden. In de transatlantische betrekkingen speel-

den aan Europese kant van de Atlantische Oceaan bovendien de grote landen een domi-

nante rol: Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. De relatie van deze drie landen met 

de Verenigde Staten was sterk bepalend voor de staat van de transatlantische verhoudin-

gen in het algemeen.

Het hoofddoel van het Atlantisch Bondgenootschap is ooit pakkend verwoord door 

de eerste Secretaris-Generaal van de navo Lord Ismay: ‘keep the Russians out, the Ger-

mans down and the Americans in’. Dit vormde de basis van de naoorlogse relatie tussen 

de Verenigde Staten en de Amerikaanse bondgenoten in West-Europa en dus ook voor de 

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. In de eerste twee naoorlogse decennia hadden 

deze doelen voor een grote mate van eensgezindheid tussen de bondgenoten gezorgd. 

Dit betekende niet dat samenwerking altijd soepel verliep: met name als het om gebie-

den buiten Europa ging liepen Amerikaanse en Europese doelen in het buitenlands be-

leid nog wel eens uiteen, zoals bijvoorbeeld tijdens de Suezcrisis of ten aanzien van de-

kolonisatiekwesties. De uitgangspunten van de Atlantische samenwerking als verwoord 

door de eerste Secretaris-Generaal werden echter niet in twijfel getrokken. Met name 

de Sovjetdreiging zorgde voor een grote mate van stabiliteit in de transatlantische be-

1  Henry Kissinger, ‘Central Issues of American Foreign Policy’, in: Kermit Gordon (red.), Agenda for the Nation (Washington: 

The Brookings Institution, 1968) 595.
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trekkingen. Een gedeelde ideologie en cultuur vergemakkelijkten deze samenwerking.2

In de loop van de jaren zestig begonnen de internationale machtsverhoudingen echter 

te verschuiven, waardoor de uitgangspunten van het Atlantisch Bondgenootschap voor 

het eerst sinds de oprichting openlijk betwist werden. De consensus over de eerste twee 

doelen, namelijk de ‘Germans down’ en de ‘Russians out’,  verzwakte – en daarmee ook 

over het derde doel (de ‘Americans in’). De vrees voor een herrijzend Duitsland behoorde 

in de late jaren zestig nog niet geheel tot het verleden, getuige de angst die, zoals zal blij-

ken, de Neue Ostpolitik van de West-Duitse bondskanselier Willy Brandt bij andere Wes-

terse landen teweegbracht. Toch was deze vrees door de deling – die steeds meer een per-

manente status leek te krijgen – en door het democratische karakter van West-Duitsland 

sterk afgenomen. Hetzelfde gold voor de dreiging vanuit Moskou: alhoewel de Koude 

Oorlog voortduurde en de angst voor een communistische aanval op West-Europa niet 

verdwenen was, werd ook deze minder breed gedeeld. Dit toegenomen gevoel van veilig-

heid was voor een belangrijk deel het gevolg van het succes van het Amerikaanse naoor-

logse buitenlandse beleid, waardoor economisch herstel en politieke stabiliteit in West-

Europa waren bewerkstelligd.

De verschuivende machtsverhoudingen tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en 

West-Europa aan het eind van de jaren zestig stelden de westelijke samenwerking op de 

proef. Tevens ontstonden kritische linkse groeperingen in West-Europa, die zich af gin-

gen zetten tegen bestaande structuren en machtsverhoudingen, waaronder de samen-

werking met de Verenigde Staten. Deze ontwikkelingen resulteerden in spanningen in 

de transatlantische betrekkingen aan het eind van de jaren zestig en in de vroege jaren 

zeventig. Het buitenlands beleid en het imago van de in 1969 aangetreden Amerikaanse 

president Richard M. Nixon en zijn National Security Adviser Henry A. Kissinger werk-

ten deze spanningen verder in de hand: hun beleid was met name gericht op behoud van 

de Amerikaanse machtspositie, waarbij transatlantische samenwerking een minder gro-

te rol speelde dan eerder het geval was. Door velen werden zij gezien als kille Realpolitiker 

zonder oog voor de humanitaire aspecten van buitenlands beleid. Ook veroorzaakte het 

Watergate-schandaal – de pogingen van Nixon om een inbraak in het hoofdkantoor van 

de Democraten in 1972 onder de pet te houden – in 1973 en 1974 voor een sterke aantas-

ting van de geloofwaardigheid van Nixon.

De relatie met de West-Europese bondgenoten werd zo in de eerste helft van de jaren 

zeventig op de proef gesteld. Dit roept de vraag op in hoeverre de betrekkingen tussen 

Nederland en de Verenigde Staten beïnvloed werden door deze problemen in het Atlan-

tisch Bondgenootschap. Om dit te kunnen bepalen, zullen in het onderstaande in vo-

gelvlucht de relevante internationale ontwikkelingen die leidden tot transatlantische 

spanningen aan de orde worden gesteld. Zo wordt het kader uiteengezet waarbinnen de 

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen in de periode 1969-1976 zich afspeelden. Hier-

bij moet aandacht worden besteed aan enerzijds de bindende factoren, en anderzijds de 

divergerende tendensen in de bondgenootschappelijke samenwerking. Matthias Schulz 

en Thomas A. Schwartz stellen in hun bundel The Strained Alliance: u.s.-European Relations 

2  Geir Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945. From “Empire” by Invitation to Transatlantic Drift (Oxford: Oxford 

University Press, 2003) 7-13.
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24 1 over de grenzen van een gepolariseerde polder 

from Nixon to Carter dat er nooit een ‘golden age’ was in de transatlantische betrekkingen 

maar dat deze tijdens de Koude Oorlog zich bewogen in cycli van samenwerking en con-

flict. Naar welke van deze twee uitersten de balans uitsloeg was afhankelijk van een aan-

tal factoren, die bepalend waren voor de soliditeit van de transatlantische betrekkingen. 

Het gaat hier om de intensiteit van de Koude Oorlog en de mate waarin een dreiging van 

de Sovjet-Unie werd ervaren, de onderlinge afhankelijkheid van de Amerikaanse en Eu-

ropese economieën, en het institutionele raamwerk waarbinnen de transatlantische be-

trekkingen zich afspeelden. In aanvulling hierop noemen de auteurs twee thema’s die 

voor wrijving in de samenwerking konden zorgen, namelijk het proces van Europese in-

tegratie en de zogeheten out-of-area issues – door meerdere auteurs erkend als punten van 

mogelijke spanning.3 Op al deze fronten waren de transatlantische betrekkingen in de 

late jaren zestig en eerste helft van de jaren zeventig op al deze punten volop in beweging.

Hieruit voortvloeiend zullen in het onderstaande de volgende ontwikkelingen aan de 

orde komen: de relatie tussen de grootmachten; het Europees reveil; economische ver-

houdingen en tot slot de oorlog in Vietnam. Deze ontwikkelingen leidden tot transat-

lantische spanningen in de jaren zeventig en waren tevens terugkerende thema’s in de 

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, zoals in de volgende hoofdstukken duidelijk zal 

worden. Deze oorzaken kunnen niet los van elkaar gezien worden: zij overlappen op ver-

schillende vlakken. Vervolgens zal ingegaan worden op de veranderende beeldvorming 

over de Verenigde Staten in Europa en het antwoord dat de regering-Nixon op deze ver-

schillende problemen formuleerde. Hierbij komt het beleid gericht op het versterken van 

de Amerikaanse positie alsmede dat ten aanzien van de bondgenoten aan de orde. Tot 

slot behandelt dit hoofdstuk pogingen om tot een herdefiniëring van de Atlantische sa-

menwerking te komen, waarbij ook aandacht was voor het institutionele raamwerk. De 

vraag die zich aandiende was of het overleg in de vele verschillende fora (onder meer de 

navo, oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en over-

leg tussen de Verenigde Staten en de eg-voorzitter) niet effectiever in een overkoepelen-

de structuur kon worden samengebracht.

De verhoudingen tussen de grootmachten

In de eerste helft van de jaren zestig torenden de Verenigde Staten als supermacht uit bo-

ven alle andere staten, inclusief de Sovjet-Unie. Deze dominantie rustte op vier pijlers, 

namelijk economische macht, militaire macht, brede steun van het thuisfront voor het 

buitenlands beleid en sterke internationaal-ideologische steun voor de Verenigde Sta-

ten.4 De Amerikaanse economische macht was onbetwist met een bruto nationaal pro-

duct dat drie keer zo groot was als dat van de Sovjet-Unie.5 De Amerikaanse politieke 

3  Matthias Schulz en Thomas A. Schwartz, ‘The Superpower and the Union in the Making. u.s.-European Relations, 1969-

1980’, in: Matthias Schulz en Thomas A. Schwartz (red.), The Strained Alliance. u.s.-European Relations from Nixon to Carter (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2010) 356. Vgl. Christian Nuenlist en Anna Locher, ‘Drifting Apart? Restoring the nato 

Consensus, 1956-1972’, in: Christian Nuenlist en Anna Locher (red.), Transatlantic Relations at Stake. Aspects of nato, 1956-1972 

(Zürich: Center for Security Studies, 2006) 11-14; Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945, 8-18.

4  Lundestad, The United States and Western Europe, 27.

5  William R. Keylor, The Twentieth Century World. An International History, 4e ed. (Oxford: Oxford University Press, 2001) 317.
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macht was tijdens het presidentschap van John F. Kennedy (1961-1963) op een hoogte-

punt. Niet alleen hadden de Verenigde Staten het leiderschap van wat door president 

Eisenhower de free world genoemd werd op zich genomen, onder Kennedy wonnen de 

Verenigde Staten tevens aanhang in de armere landen door diens initiatieven voor bui-

tenlandse hulpverlening zoals het Peace Corps en de Alliance for Progress. Deze initiatieven 

droegen er aan bij dat het aanzien van de Verenigde Staten in de niet-communistische 

wereld sterk steeg in de eerste helft van de jaren zestig. Hierdoor kon de Amerikaanse re-

gering vaak rekenen op steun voor haar standpunten in de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties. Naast leider van de westerse wereld slaagden de Verenigde Staten erin 

zich in de eerste helft van de jaren zestig succesvol te presenteren als de pleitbezorger van 

vreedzame sociale en economische hervormingen in de niet-westerse wereld.6

Het was alleen op het terrein van militaire macht dat Moskou de suprematie van de 

Verenigde Staten zou kunnen benaderen. Ten tijde van Kennedy’s presidentschap leek 

deze dreiging echter nog niet reëel. De Cubacrisis in oktober 1962 legde veeleer de mili-

taire achterstand van de Sovjets bloot. Waar de Amerikanen door hun vloot en militaire 

bases hun macht overal ter wereld konden laten gelden, ontbrak het de Sovjets aan der-

gelijke machtsmiddelen. Ook op het gebied van nucleaire wapens liep de Sovjet-Unie 

in alle categorieën achter. Voor Moskou vormde dit de aanleiding voor een gedeeltelij-

ke heroriëntatie van het buitenlands en veiligheidsbeleid. Enerzijds werd het beleid van 

peaceful coexistence met het Westen uit de jaren vijftig nieuw leven ingeblazen. Het voor-

naamste doel hiervan was het minimaliseren van de kans op een nucleaire confronta-

tie – zoals die bijna had plaatsgevonden tijdens de Cubacrisis in 1962. Aan Amerikaanse 

kant werden soortgelijke overwegingen gemaakt, wat resulteerde in de overeenkomst 

om een hot line tussen Washington en Moskou aan te leggen en in 1963 in een verdrag dat 

het testen van nucleaire wapens in de atmosfeer en de zee verbood.7 Anderzijds begon 

Moskou aan een inhaalrace om de Sovjet-Unie een militaire macht te maken die overal 

in de wereld in staat zou zijn om zijn belangen te verdedigen om een nieuwe vernedering 

zoals in 1962 te voorkomen. Deze krachtsinspanning bleek succesvol. In de loop van de 

jaren zestig werd het gat tussen de Amerikaanse nucleaire capaciteit en die van de Sov-

jets steeds kleiner en rond 1970 bereikte Moskou strategische nucleaire pariteit.8 Het was 

deze pariteit, gecombineerd met de initiatieven van de nieuwe Amerikaanse president 

Nixon en de Sovjetleider Brezjnev, die begin jaren zeventig leidden tot de eerste met suc-

ces afgesloten wapenbeheersingsovereenkomst sinds het begin van de Koude Oorlog: 

het salt (Strategic Arms Limitations Talks)-verdrag.

Naast de krachtsinspanning op nucleair gebied begon de Sovjetregering met een 

indrukwekkende uitbreiding van de vloot. Hierdoor kon de regering in Moskou haar 

macht mondiaal inzetten. Het was in de jaren zestig en zeventig dan ook vooral bij con-

6  Michael E. Latham, ‘The Cold War in the Third World, 1963-1975’, in: Melvyn P. Leffler en Odd Arne Westad (red.), The 

Cambridge History of The Cold War. Volume II: Crises and  Détente (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) 263; Keylor, The 

Twentieth Century World, 317-318, Martin Walker, The Cold War and the Making of the Modern World (Londen: Vintage, 1994) 150-151.

7  Keylor, The Twentieth Century World, 319-320.

8  Historici verschillen van mening over wanneer deze pariteit precies bereikt werd, maar deze jaartallen liggen allen rond 

1969 – zie bv. Walker, The Cold War, 214; Raymond L. Garthoff, Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Rea-

gan (Washington: The Brookings Institution, 1994) 19; Keylor, The Twentieth Century World, 321-322, Keith L. Nelson, The Making 

of Détente. Soviet-American Relations in the Shadow of Vietnam (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995) 51, 53.
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flicten buiten Europa dat de rivaliteit tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten tot 

uitdrukking kwam. De ‘hete strijd’ van de Koude Oorlog verplaatste zich in deze periode 

naar de Derde Wereld. Moskou leek succes te boeken en zijn invloed uit te breiden in wat 

voorheen door het Westen gedomineerde gebieden waren, zoals landen rond de Indi-

sche Oceaan, West-Afrika en Indochina.9 De Sovjet-Unie won zo op verschillende gebie-

den terrein ten koste van de Verenigde Staten.

Binnen de communistische wereld vond er echter ook een ontwikkeling plaats die de 

Sovjets in verlegenheid bracht en consequenties had voor de mondiale machtsverhou-

dingen. Al in de tweede helft van de jaren vijftig was een verslechtering van de relatie 

tussen de Sovjet-Unie en China ingezet: de Chinese leider Mao Zedong koos een te on-

afhankelijke koers naar Moskou’s smaak. De vijandige retoriek verscherpte in het daar-

opvolgende decennium en in 1969 liepen de spanningen zo hoog op dat de twee landen 

slaags raakten in het grensgebied tussen de Sovjet-Unie en China. Aan beide zijden van 

de grens waren inmiddels grote aantallen troepen gestationeerd.10 De breuk met China 

had vergaande gevolgen voor de positie van de Sovjet-Unie evenals voor de bipolaire we-

reldstructuur. Het land had nu te maken met onrust aan zijn oostelijke grenzen (terwijl 

het in 1968 aan westelijke zijde de Praagse lente had neergeslagen) en zag hierdoor de 

eigen veiligheid bedreigd. De Amerikaanse regering op haar beurt begon in te zien dat 

de breuk tussen de twee communistische grootmachten mogelijkheden bood om haar 

machtspositie tegenover de Sovjet-Unie te vergroten. Nixon en Kissinger grepen deze 

mogelijkheid met beide handen aan. Nadat er twee decennia slechts sprake was geweest 

van een stilzwijgende confrontatie tussen Washington en Peking, nam de regering-

Nixon het initiatief om een dialoog met het communistische Chinese regime aan te gaan. 

Dit leidde tot een geheim bezoek van Kissinger aan Peking in juli 1971, waarna Nixon in 

februari 1972 de eerste Amerikaanse president werd die voet op Chinese bodem zette.11

Het bovenstaande geeft in vogelvlucht een beeld van de verschuiving van de verhou-

dingen tussen de twee grote mogendheden aan het einde van de jaren zestig. Aan Ame-

rikaanse kant was deze ontwikkeling een belangrijke aanleiding voor Nixon en Kissin-

ger om een heroriëntatie van het Amerikaanse buitenlandse beleid in gang te zetten, die 

mede de aanzet vormde tot de periode van détente. Deze verschuiving was tevens van in-

vloed op de transatlantische verhoudingen. Enerzijds ontstond er irritatie bij West-Eu-

ropese regeringen over het feit dat Nixon en Kissinger minder rekening met hen hielden 

omdat de prioriteiten in het Amerikaanse buitenlands beleid elders lagen; anderzijds 

waren zij niet gerust op de mogelijke consequenties van de toenadering tussen de Sov-

jet-Unie en de Verenigde Staten. Het feit op zich dat de twee grote mogendheden met el-

kaar spraken zonder dat West-Europese landen bij deze besprekingen vertegenwoordigd 

waren, was al reden genoeg voor argwaan – eventuele overeenkomsten zouden ook ge-

volgen hebben voor de veiligheid van Europa. Gecombineerd met de toenemende druk 

vanuit het Amerikaanse Congres om het aantal troepen in West-Europa te verminderen 

9   Latham, ‘The Cold War in the Third World’, 260; Keylor, The Twentieth Century World, 322; Garthoff, Détente and Confronta-

tion, 10. Zie voor de Koude Oorlog buiten Europa: Odd Arne Westad, The Global Cold War. Third World Interventions and the Making 

of Our Times (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

10   Garthoff, Détente and Confrontation, 228-231.

11   Keylor, The Twentieth Century World, 378-379; Garthoff, Détente and Confrontation, 199, 213-240.

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   26 20-07-11   08:55



europees reveil en neue ostpolitik  27

veroorzaakte de détente tevens onzekerheid bij West-Europese regeringen over de toe-

komstige samenwerking met de Verenigde Staten.12

Europees reveil en neue Ostpolitik 

De transatlantische betrekkingen kwamen eind jaren zestig niet alleen onder druk te 

staan door de verschuivende verhoudingen tussen de twee grootmachten, maar ook door 

de opkomst van West-Europa op zowel economisch als politiek terrein. Zoals opgemerkt 

waren de Verenigde Staten tot begin jaren zestig onbetwist de dominante wereldmacht. 

In de jaren vijftig en vroege jaren zestig was er nauwe samenwerking met de bondgeno-

ten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en investeerden de Amerikanen op gro-

te schaal in de opbouw van het westelijk deel van het Europese continent. West-Europa 

was in deze periode het zwaartepunt van het Amerikaanse buitenlands beleid: de strijd 

tussen Oost en West was in de eerste plaats een strijd over het Europese continent. Met 

de reconstructie van West-Europa en de economische groei van de jaren vijftig was het 

onvermijdelijk dat de Amerikaanse positie relatief zou verzwakken.13

Op het politieke vlak werd aan het einde van de jaren zestig het Europese zelfbewust-

zijn versterkt door het aanbreken van een periode van Europees reveil. In de voorafgaande 

jaren was het proces van Europese integratie op de proef gesteld door verschillende te-

genslagen.14 Zo had de Franse regering in 1962 het plan-Fouchet aangedragen dat voor-

zag in het creëren van een politieke unie van de zes leden en het aannemen van een ge-

meenschappelijk buitenlands en defensiebeleid. Het intergouvernementele karakter van 

deze voorstellen riep echter sterke weerstand op bij de kleinere lidstaten, die vreesden 

in een dergelijke constellatie gedomineerd te worden door West-Duitsland en Frankrijk. 

Nederland was de drijvende kracht achter de uiteindelijk succesvolle oppositie tegen dit 

plan.15 Een andere tegenslag werd gevormd door de perikelen rond de mogelijke toetre-

ding van Groot-Brittannië tot de Europese Gemeenschap. Onder president Kennedy was 

de Amerikaanse regering begonnen zich actief in te zetten voor Britse toetreding tot de 

eeg, beleid dat voortgezet werd door zijn opvolger Johnson.16 Een eerste aanvraag voor 

toetreding in 1961 (samen met Ierland en Denemarken) werd unilateraal afgewezen door 

de Franse president Charles De Gaulle. Over de tweede aanvraag in 1967 weigerde de 

Franse president onderhandelingen te openen; hij beschuldigde de Britten ervan dat zij 

als een Trojaans paard zouden fungeren voor de Amerikaanse regering om diens invloed 

in Europa te vergroten.

Met het aftreden van De Gaulle in 1969 ontstonden er mogelijkheden voor meer sa-

menwerking en begon er een periode van Europees reveil. Deze heropleving wordt vaak 

12   Lundestad, The United States and Western Europe, 168-169.

13   Ibid., 28, 65.

14   Claudia Hiepel, ‘The Hague Summit of the European Community, Britain’s Entry, and the New Atlantic Partnership, 1969-

1970’, in: Schulz en Schwartz (red.), The Strained Alliance, 110.

15   Duco A. Hellema, Dutch Foreign Policy. The Role of the Netherlands in World Politics (Dordrecht: Republic of Letters, 2009) 196-

203.

16   Geir Lundestad, “Empire” by Integration. The United States and European Integration, 1945-1997 (Oxford: Oxford University 

Press, 1998) 61-62, 95-96.
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gekoppeld aan de topbijeenkomst in Den Haag in datzelfde jaar. Er was een algemeen ge-

deelde wens om de stagnatie van de jaren daarvoor te boven te komen. Op deze top wer-

den besluiten genomen over uitbreiding van de eg en het gemeenschappelijk landbouw-

beleid, en tevens werd samenwerking op het gebied van buitenlands beleid (Europese 

Politieke Samenwerking, eps) op de agenda gezet. De Gaulles opvolger Georges Pom-

pidou stelde zich wat betreft uitbreiding pragmatischer op dan zijn voorganger, waar-

door op 1 januari 1973 de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemar-

ken een feit werd. Met deze ontwikkelingen kreeg Europese integratie vanaf 1969 weer 

een impuls, na een periode van stagnatie in de jaren zestig.17

De Amerikaanse regering had zich vanaf het eerste moment uitgesproken voor het 

Europese project. De belangrijkste overweging aan Amerikaanse kant was dat de weder-

opbouw van West-Europa noodzakelijk was om voldoende weerbaar te zijn tegen com-

munistische invloed. Er moest voorkomen worden dat West-Europa weer in onderlinge 

rivaliteit zou vervallen: Europese samenwerking leek het beste middel om dit te voorko-

men.18 Over het verloop van de wisselwerking tussen de Verenigde Staten en Europese in-

tegratie heeft de historicus Geir Lundestad in de jaren negentig van de afgelopen eeuw de 

invloedrijke “empire” by integration-these geïntroduceerd. Met de term “empire”  benadrukt 

hij de dominante positie van de Verenigde Staten in de naoorlogse periode. De aanha-

lingstekens zijn bedoeld om de Amerikaanse uitoefening van invloed te onderscheiden 

van die van eerdere wereldrijken, omdat de landen die in de naoorlogse periode onder 

Amerikaanse invloed vielen hun onafhankelijkheid bewaarden. Er kwam volgens Lunde-

stad ook duidelijk eigenbelang om de hoek kijken bij de Amerikaanse steun voor Europe-

se integratie: het was een middel voor de Verenigde Staten om de eigen vooraanstaande 

positie te bewaken. De double containment van Duitsland en de Sovjet-Unie stond hierbij 

centraal. Daarnaast moest Europese integratie in een Atlantisch kader plaatsvinden, wat 

betekende dat de Verenigde Staten wilden voorkomen dat Europa een ‘derde macht’ zou 

worden.19 De these van Lundestad legt de spanning bloot die er was tussen Atlantische 

en Europese samenwerking.

De opeenvolgende naoorlogse Nederlandse regeringen schaarden zich achter de 

Amerikaanse opstelling ten aanzien van Europese samenwerking. Ook zij vonden het 

van groot belang dat deze samenwerking binnen een Atlantisch raamwerk plaatsvond en 

waren daarom sterk gekant tegen Franse plannen voor een meer onafhankelijke Europe-

se koers. Net als de Verenigde Staten had Nederland zich ingezet voor Britse toetreding, 

wat door beide landen gezien werd als een versterking van de Atlantische component 

binnen de eg. In de jaren 1973-1974, direct na de Britse toetreding, was dit echter niet 

het geval, omdat Groot-Brittannië onder de conservatieve premier Edward Heath (1970-

1974) een voor Britse maatstaven uitzonderlijk sterke pro-Europese koers voer. Neder-

land bleef in deze jaren zo nog een vooraanstaande vertolker van het Atlantische geluid 

binnen West-Europa.

17   Hiepel, ‘The Hague Summit’, 109-117.

18   N. Piers Ludlow, ‘European Integration and the Cold War’, in: Leffler en Westad (red.), The Cambridge History of The Cold War, 

180-181.

19   Lundestad, “Empire” by Integration, 1-4.
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West-Europa toonde zich vanaf eind jaren zestig ook een meer zelfbewuste speler in de 

internationale politiek. Dit bleek onder meer uit het feit dat het een eigen rol in het Oost-

West conflict ging opeisen. Alhoewel dit conflict voortduurde en West-Europese leiders 

het belang van een adequate defensie bleven benadrukken, was de veiligheidssituatie, of 

in ieder geval de perceptie daarvan, eind jaren zestig veranderd. Door het toenemende 

gevoel van veiligheid, versterkt door de economische opbloei in Europa, begonnen met 

name links georiënteerde West-Europeanen vraagtekens te plaatsen bij de veronderstel-

de dreiging vanuit Moskou en daarmee bij de noodzaak van het in stand houden van de 

bestaande defensiebudgetten. Ook Kissinger wijst in zijn memoires op het ontstaan van 

andere opvattingen bij Europese intellectuelen over de Koude Oorlog waarbij de schuld 

niet langer alleen bij de Sovjets werd gelegd.20 Deze intellectuele critici zetten hun rege-

ringen aan tot het nemen van vredesinitiatieven. Zo werden veel Europese leiders volgens 

Kissinger – om aan deze sentimenten tegemoet te komen – pleitbezorgers van détente en 

gingen zij contacten aan met Moskou en andere Oost-Europese hoofdsteden.21

Een aantal Europese landen nam ook het voortouw om ontspanning binnen de navo 

op de kaart te zetten. Met het aannemen van het zogeheten Harmel-rapport eind 1967 

werd het bevorderen van ontspanning tussen Oost en West naast defensie zelfs een 

hoofddoel van het bondgenootschap. Ook werd in 1968 de ‘Eurogroup’ opgericht, een 

forum waarin de West-Europese navo-leden politieke en strategische kwesties binnen 

de navo onderling konden coördineren. Zonder de samenwerking met de Verenigde 

Staten te willen doen verslechteren, wilden de Europese leden meer invloed uit kunnen 

oefenen binnen het bondgenootschap, met name op het gebied van militaire en strategi-

sche beslissingen die West-Europa aangingen. Zij probeerden hiermee meer onafhanke-

lijkheid te creëren, maar binnen duidelijke marges: de rol van de Verenigde Staten voor 

de Europese veiligheid was nog steeds cruciaal.22

In het proces van Europese ontspanning nam de Bondsrepubliek Duitsland (brd) 

een leidende rol op zich. Het hart van de Koude Oorlog werd nog steeds gevormd door de 

deling van Duitsland en in het bijzonder van Berlijn. Bondskanselier Konrad Adenauer 

(1949-1963) had altijd gesteld dat een oplossing van de Duitse kwestie vooraf moest gaan 

aan een bredere Oost-West-overeenkomst over Europa. De Hallstein-doctrine, die het 

West-Duitse buitenlandse beleid onder Adenauer lang gekenmerkt had, betekende dat 

de brd het exclusieve recht claimde om de gehele Duitse natie te vertegenwoordigen, en 

dat de brd geen diplomatieke betrekkingen aan wenste te gaan met staten die de Duit-

se Democratische Republiek (ddr) erkenden. Het aantreden van de sociaal-democraat 

Willy Brandt als minister van Buitenlandse Zaken in 1966 en als bondskanselier in 1969 

betekende het einde van deze stellingname en Bonn werd zo voorloper in en symbool van 

de Europese détente. Brandt zette zich met zijn Ostpolitik in voor normalisatie van de be-

trekkingen met Oost-Europa. Zijn uiteindelijke doel was nog steeds de hereniging van 

20  Henry Kissinger, The White House Years (Londen: Weidenfeld and Nicolson / Michael Joseph, 1979) 57. Kissinger laat hier-

bij overigens  na te vermelden dat Amerikaanse intellectuelen ook dergelijke visies presenteerden. Voor deze nieuwe fase in 

de historiografie over de Koude Oorlog, zie bv. Paul Hollander, Anti-Americanism. Critiques at Home and Abroad (Oxford: Oxford 

University Press, 1992) 387; Jacco Pekelder, ‘Na het strijken van de Sovjet-vlag. Geschiedschrijving over de Koude Oorlog sinds 

1989/1990’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 114 (2001) 241.

21    Kissinger, The White House Years, 57.

22  ‘The Eurogroup in nato’, in: Survival, 14 (1972) 291-293.
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Oost-en West-Duitsland, maar om dit te bereiken was hij bereid eerst de verdeling te ac-

cepteren en betrekkingen met de ddr aan te gaan.23 

Nixon en Kissinger waren niet enthousiast over Brandts initiatieven. Nixon noemde 

de Ostpolitik in een gesprek met Heath ‘a dangerous affair’ en stelde dat hij geen initia-

tieven zou nemen om Brandt hierin aan te moedigen. Binnen de Amerikaanse regering 

heerste er echter verdeeldheid: op het State Department was de beoordeling van de Ost-

politik positiever. De terughoudendheid op het Witte Huis kwam ten dele voort uit wan-

trouwen ten aanzien van de aanwezigheid van de sociaal-democraten in de nieuwe West-

Duitse regering, die Nixon en Kissinger aanduidden als een ‘socialist government’. Ook 

wilden zij één aanpak van ontspanning binnen het bondgenootschap, onder Ameri-

kaanse leiding. Door verschillende initiatieven zou het bondgenootschap in hun ogen 

verzwakken. Niettemin gingen Nixon en Kissinger uiteindelijk op pragmatische wijze 

om met Brandts initiatieven. Veel andere mogelijkheden hadden zij ook niet, gezien 

het feit dat zowel de Amerikaanse regering als de West-Duitse uit was op het verbeteren 

van de betrekkingen met de communistische tegenstrevers. De Amerikaanse regering 

besloot dat zij maar beter kon proberen om de Ostpolitik in haar eigen voordeel te laten 

werken.24 

Er waren echter wel degelijk duidelijke verschillen in de doelstellingen ten aanzien 

van détente tussen de twee landen. Volgens Nixon en Kissinger had het buitenlandse 

beleid van de Sovjets een offensief karakter, terwijl Brandt het meer defensief van aard 

vond.25 Nixon en Kissinger zagen de détente als een middel om andere doelen te berei-

ken, zoals verderop in dit hoofdstuk uiteengezet zal worden. Dit stond in tegenstelling 

tot de ideeën van Brandt, voor wie het verbeteren van de betrekkingen een doel op zich 

was. Dit gold ook voor andere West-Europese landen die in de tweede helft van de jaren 

zestig initiatieven tot het verbeteren van de betrekkingen met Warschaupactleden na-

men. Het ging hen in de eerste plaats om de situatie op het eigen continent. De West- 

Europese landen hadden er, in tegenstelling tot de Amerikanen, geen belang bij om 

détente te koppelen aan andere twistpunten, omdat dit de voortgang alleen maar zou 

schaden.26 Er waren echter in West-Europa ook bedenkingen tegen de Ostpolitik: voor zo-

wel Washington als een aantal West- Europese regeringen (met name Parijs en Londen) 

deed de toenadering tussen Bonn en Moskou herinneren aan het verdrag van Rapallo 

uit 1922, waarmee destijds de weg vrijgemaakt werd voor verdere samenwerking tussen 

Duitsland en de Sovjet-Unie. De vrees bestond dat Moskou de Bondsrepubliek ervan zou 

kunnen overtuigen zijn sterke banden met de navo en het Westen te verbreken.27 Deze 

vrees leefde ook in Nederlandse regeringskringen.

23  Ronald E. Powaski, The Entangling Alliance. The United States and European Security, 1950-1993 (Westport, ct: Greenwood 

Press, 1994) 97; Lundestad, The United States and Western Europe, 170-171.

24  Mary Elise Sarotte, ‘The Frailties of Grand Strategies: A Comparison of Détente and Ostpolitik’, in: Fredrik Logevall en 

Andrew Preston (red.), Nixon in the World. American Foreign Relations, 1969-1977 (Oxford: Oxford University Press, 2008) 151; Got-

tfried Niedhart, ‘u.s. Détente and West German Ostpolitik. Parallels and Frictions’, in: Schulz en Schwartz (red.), The Strained 

Alliance, 31; Bernd Schaefer, ‘The Nixon Administration and West-German Ostpolitik, 1969-1973’, in: Schulz en Schwartz (red.), 

The Strained Alliance, 47-50, 60-63. Deze in de afgelopen jaren verschenen publicaties geven meer inzicht in de wisselwerking 

tussen de détente in Europa en die tussen Washington en Moskou.

25  Niedhart, ‘u.s. Détente and West German Ostpolitik’, 27; Powaski, The Entangling Alliance, 96-97.

26  Edward A. Kolodziej, ‘Europe: The Partial Partner’, in: International Security 5 (1981) 111; Sarotte, ‘The Frailties of Grand 

Strategies’, 152.

27  Lundestad, The United States and Western Europe, 172-173.
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De verschillende visies op détente en op de aard van de Sovjet-Unie zorgden ook voor 

transatlantische verdeeldheid ten aanzien van de zogenoemde Conferentie over Veilig-

heid en Samenwerking in Europa (cvse). Het idee van een Europese veiligheidscon-

ferentie was midden jaren vijftig in Moskou ontstaan en was in veel Westerse ogen een 

propagandaproject van de Sovjets. Toen deze eind jaren zestig echter hun bezwaren te-

gen Amerikaanse deelname lieten varen en er niet langer op stonden dat de opheffing 

van de navo op de agenda kwam te staan, ontstond er een opening voor mogelijke on-

derhandelingen. Het voornaamste doel van de Sovjets was erkenning van de onschend-

baarheid van de grenzen in Europa, met name die tussen het oostelijk en westelijk deel 

van Europa. Dit kwam voor het Westen in feite neer op het erkennen van de Sovjetdomi-

nantie in Centraal- en Oost-Europa.28 Voor de Verenigde Staten was dit reden om zich 

zeer terughoudend op te stellen ten aanzien van een Europese Veiligheidsconferentie. 

Daarbij kwam dat Nixon en Kissinger geen heil zagen in multilaterale diplomatie – de 

logheid van een conferentie met 35 deelnemende landen stond in schril contrast met de 

door deze twee mannen geprefereerde bilaterale diplomatie en geheime back channels. De 

Amerikaanse regering had de overtuiging dat er voor de Sovjets alles te winnen viel in de 

cvse-onderhandelingen en de Amerikanen alleen maar konden verliezen.29

Voor veel West-Europese landen daarentegen sloot het idee van de cvse aan bij hun 

streven naar een verbetering van de situatie voor West- en Oost-Europese burgers. Daar-

voor waren zij bereid – in ieder geval voorlopig – de deling van Europa te accepteren. De 

eg-landen slaagden erin hun beleid ten aanzien van de cvse in belangrijke mate te coör-

dineren: zo vormden de onderhandelingen, die in juli 1973 van start gingen, een vroege 

doorbraak voor de eps. Eén van de eg-doelen was het opnemen in de cvse-agenda van 

bepalingen over mensenrechten.30 De Amerikaanse regering was niet bij machte om de 

conferentie tegen te houden, maar wilde ook voorkomen dat zij diplomatiek buiten spel 

kwam te staan. Om deze reden stemden de Amerikanen in met de cvse, maar onder een 

aantal voorwaarden. Eén daarvan was dat er geen veiligheidsconferentie plaats zou vin-

den zonder gelijktijdig gesprekken over conventionele troepenverminderingen in Euro-

pa te beginnen – de zogeheten Mutual and Balanced Force Reductions (mbfr). Uiteindelijk 

bleek de westerse aanpak vruchten af te werpen – juist ook het mensenrechtenaspect, 

waar de regering-Nixon nooit veel heil in had gezien. Toen in het cvse-kader bleek dat 

het ingezet kon worden als pressiemiddel tegen Oost-Europese regimes (door het steu-

nen van dissidenten) omarmden de Amerikanen de strijd voor de mensenrechten, terwijl 

de meeste West-Europese regeringen terughoudender werden omdat het een negatieve 

invloed had op het proces van détente.31 

De West-Europeanen en Amerikanen bewogen dus in tegengestelde richtingen wat 

de cvse betreft. Maar omdat de Amerikanen aanvankelijk niet geïnteresseerd waren om 

de leiding van de westerse bondgenoten op de conferentie op zich te nemen, was er veel 

28  Ibid., 174.

29  Michael Cotey Morgan, ‘North America, Atlanticism, and the making of the Helsinki Final Act’, in: Andreas Wenger, Vo-

jtech Mastny en Christian Nuenlist (red.), Origins of the European Security System. The Helsinki process revisited, 1965-75 (Londen: 

Routledge, 2008) 25-26.

30  Daniel Möckli, ‘The ec Nine, the csce, and the changing pattern of European security’, in: Wenger, Mastny en Nuenlist 

(red.), Origins of the European Security System, 145-149.

31    Morgan, ‘North America, Atlanticism, and the making of the Helsinki Final Act’, 28-33.
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ruimte voor de inbreng van West-Europese regeringen. De cvse-onderhandelingen ga-

ven Europese staten, waaronder ook de kleinere, de mogelijkheid om op min of meer 

gelijkwaardige basis kwesties aangaande veiligheid, economie en mensenrechten te ver-

kennen. Zo kan de cvse gezien worden als een wijziging van het tot dan grotendeels door 

Amerika en de Sovjet-Unie bepaalde bipolaire karakter van de Koude Oorlog in Europa.32

In een tweetal proefschriften over het Nederlandse beleid ten aanzien van Oost-Europa 

wordt terecht gesteld dat Den Haag zich met name in de jaren zestig, maar ook in de jaren 

zeventig terughoudend opstelde in de contacten met Oostbloklanden.33 Nederlandse eco-

nomische en handelsbetrekkingen met Oost-Europa in de jaren zestig en zeventig waren 

in vergelijking met omringende landen allerminst omvangrijk. Nederland liet zich in de 

betrekkingen met Oost-Europa met name leiden door anticommunisme en bondgenoot-

schappelijke overwegingen.34 Volgens de historicus Baudet werd het buitenlands beleid 

gevoerd alsof de ‘Ostpolitik nimmer was geformuleerd’.35 Deze opvattingen leidden ertoe 

dat de Nederlandse regering vanaf de vroege jaren zeventig ging benadrukken dat een 

duurzame vrede in Europa gebaseerd diende te zijn op erkenning van de mensenrechten. 

Dit betekende in de ogen van Baudet dat Nederland een ‘offensieve ideologisch geïnspi-

reerde strategie’ voorstond om een doorbraak in de Oost-Westbetrekkingen te bereiken. 

Ontspanning mocht absoluut niet louter leiden naar een bevestiging van de status quo: ‘ont-

dictaturing’ van Oost-Europa was het doel. Opvallend was dat de Nederlandse regering 

zich hier zelfs een grotere ‘havik’ toonde dan de Verenigde Staten. Dit werd nog het meest 

duidelijk in de cvse-onderhandelingen, waarin Nederland een afwijkende positie innam 

ten opzichte van andere West-Europese landen. De voornaamste zorg van de Nederland-

se regering was dat de cvse ten koste zou gaan van de kracht van de Westerse defensie en 

zette daarom sterk in op het mensenrechtenaspect om de Sovjet-Unie onder druk te zet-

ten. Wat deze houding betreft, was er sprake van een grote mate van continuïteit tussen 

de opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken Luns, Schmelzer en Van der Stoel.36

Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, betekende het bovenstaande dat waar 

verschillende interpretaties van détente tot spanningen leidden in de relatie tussen de 

Verenigde Staten en West-Europese bondgenoten, dit in de relatie tussen Den Haag en 

Washington niet zozeer het geval was. In de jaren 1969-1976 was Nederland wat het be-

leid ten aanzien van Oost-Europese landen betreft zelfs minder dan Nixon en Kissinger 

bereid concessies te doen. De Amerikanen hoefden zich dan ook geen zorgen te maken 

over een te onafhankelijke Nederlandse koers op détentegebied, maar veeleer over een in 

hun ogen te starre houding van Nederland ten aanzien van de mensenrechten in Oost-

Europa die ontspanning in de weg stond.

32  Jeremi Suri, ‘Henry Kissinger and the reconceptualization of European security, 1969-75’, in: Wenger e.a. (red.), Origins of 

the European Security System, 47.

33  Hilbert Bomert, Nederland en Oost-Europa: Meer woorden dan daden. Het Nederlands Oost-Europabeleid, geanalyseerd binnen het kader 

van het cvse-proces (1971-1985) (Utrecht: Elinkwijk, 1990) en Floribert Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’: Nederland en de rechten van 

de mens in Oost-Europa en Joegoslavië, 1972-1989 (Amsterdam: Boom, 2001).

34  Bomert, Nederland en Oost-Europa, 119. Vgl. Baudet,‘Het heeft onze aandacht’ en Alfred van Staden, Een trouwe bondgenoot. Neder-

land en het Atlantisch Bondgenootschap (Baarn: In den Toren, 1974) 128-134.

35  Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’, 76.

36  Ibid., 90-96. Vgl. Floribert Baudet, ‘ “It was the Cold War and we wanted to win”. Human rights, “détente”, and the csce’, 

in: Wenger e.a. (red.), Origins of the European Security System.
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Economische ontwikkelingen

Het was niet alleen op politiek gebied dat de transatlantische verhoudingen eind jaren 

zestig onder druk kwamen te staan. Deze spanningen uitten zich ook op het economi-

sche vlak. Ze kwamen paradoxaal genoeg voort uit de economische groei die West-Euro-

pa had doorgemaakt in de jaren vijftig en zestig, waarin juist de Verenigde Staten een be-

langrijk aandeel hadden gehad. In de loop van de jaren zestig begon de eg een serieuze 

economische rivaal van de Verenigde Staten te worden, terwijl de Amerikaanse economie 

in deze periode juist in zwaar weer kwam.37 Dit betekende een aantasting van de Ame-

rikaanse dominantie en een bron van spanningen in de transatlantische betrekkingen.

De verbondenheid van de Europese en Amerikaanse economieën was in de naoor-

logse periode juist uitermate succesvol geweest. De Amerikaanse regering had sinds 

het begin van de Koude Oorlog op grote schaal geïnvesteerd in de economieën en de de-

fensie van de West-Europese bondgenoten. Dit was in gang gezet door middel van het 

Marshall plan en door het handhaven van een aanzienlijke Amerikaanse militaire aanwe-

zigheid in West-Europa. Deze ontwikkelingen droegen bij aan een aanzienlijke uitbrei-

ding van de Amerikaanse defensie-uitgaven; de Amerikaanse economie werd door de 

Koude oorlog gemilitariseerd en geïnternationaliseerd.38 Deze ontwikkelingen brachten 

economisch succes met zich mee, waar ook West-Europa van profiteerde. Tot het einde 

van de jaren zestig leek het niet op te kunnen in de westerse wereld: door de economische 

stabiliteit die de Verenigde Staten creëerde, werd het leven ook in West-Europa steeds 

aangenamer. De jaren zestig vormden de apotheose van het economische wonder dat 

zich na de Tweede Wereldoorlog voltrokken had.39

Toch begon de Amerikaanse regering al in januari 1961 bij het aantreden van John F. 

Kennedy de financiële gevolgen van haar leidende rol in de wereld te voelen. Zo droe-

gen de Verenigde Staten een buitenproportioneel deel van de defensie-uitgaven van de 

navo: in de jaren vijftig ging bijna 15 procent van het inkomen naar defensie, terwijl de 

percentages van de Europese partners lagen tussen 6,5% in Groot-Brittannië en 2,8% 

in West-Duitsland.40 Tegelijkertijd zorgde een liberaal handelsbeleid ervoor dat Ameri-

kaanse multinationals op grote schaal investeerden in het buitenland in plaats van in de 

Verenigde Staten zelf. Dit leidde tot een constant negatieve betalingsbalans waarbij de 

hieruit voortvloeiende tekorten gefinancierd werden door de transfer van goud.41 Op de 

Bretton Woodsconferentie van 1944 was besloten tot een koppeling van de dollar aan de 

goudstandaard om stabiliteit in het naoorlogse economische bestel te creëren. Om dit 

te bereiken, was er een monetair systeem opgezet dat transatlantische samenwerking 

institutionaliseerde door middel van afspraken over internationale financiële relaties. 

De basis hiervan werd gevormd door een koppeling van de dollar aan goud en daaruit 

37  Ook Japan had – met grootschalige hulp van de Verenigde Staten – na de Tweede Wereldoorlog een enorme economische 

groei doorgemaakt en werd zo een belangrijke handelspartner, maar ook concurrent van de Verenigde Staten. Zie Keylor, The 

Twentieth Century World, 428-434.

38  Walker, The Cold War, 143.

39  Diane B. Kunz, ‘The American Economic Consequences of 1968’, in: Carole Fink, Philipp Gassert en Detlef Junker (red.), 

1968: The World Transformed (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) 84.

40  Nelson, The Making of Détente, 39.

41    Ibid., 40-41.
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voortvloeiend vaste wisselkoersen voor de deelnemende valuta. De afspraken gemaakt 

in Bretton Woods vormden de financiële basis onder de naoorlogse Amerikaanse mon-

diale positie.42

In de loop van de jaren zestig nam het Amerikaanse begrotingstekort evenwel verder 

toe door de uitgaven ten behoeve van Johnsons programma voor binnenlandse hervor-

mingen, de Great Society. Het was echter de Vietnamoorlog die de Amerikaanse econo-

mie volledig uit balans bracht.43 President Johnson wilde de oppositie tegen de oorlog 

niet nog meer voeden door belastingen te verhogen, en zocht de oplossing in het laten 

drukken van meer dollarbiljetten. Hierdoor nam het Europese vertrouwen in de dollar 

af. Door de koppeling aan de goudstandaard waren de Europeanen gerechtigd goud uit 

de Amerikaanse voorraden in Fort Knox op te vragen. Omdat er in Europa vrees bestond 

dat het uitgavenpatroon van de Verenigde Staten zou leiden tot devaluatie van de dollar, 

kochten zij met hun dollars tussen 1949 en 1959 $ 5.7 miljard aan goud van de Verenigde 

Staten.44 Met name de Franse president De Gaulle bleef de Amerikaanse economie onder 

druk zetten door het eisen van goud voor dollars.45 Hiermee was de basis voor een eco-

nomische crisis gelegd en deze ontwikkelingen betekenden een aantasting van de sterk 

dominante naoorlogse positie van de Amerikaanse economie.46 

De Amerikaanse economie geraakte zo eind jaren zestig in een recessie en financiële 

en economische vraagstukken begonnen strategische overwegingen te overschaduwen. 

De monetaire stabiliteit waar het Bretton Woods-systeem voor moest zorgen, vormde 

een belangrijke fundering voor de transatlantische relaties op veiligheidsgebied. De ver-

slechterende relaties op economisch gebied hadden daarom gevolgen voor het brede-

re kader van de transatlantische betrekkingen.47 Economische kwesties begonnen ver-

weven te raken met het defensievraagstuk. Op dit laatste gebied wilden de Europeanen 

 Washington echter niet voor het hoofd stoten. De West-Europeanen waren zich ervan be-

wust dat de Amerikaanse regering wel degelijk machtsmiddelen in handen had. Zij kon 

de financiële druk op het land verlichten door troepen uit Europa terug te trekken of ta-

riefmuren op te werpen. Dergelijke argumenten werden regelmatig door de Amerikanen 

als drukmiddel gebruikt.48

Vroeg in de jaren zeventig, onder president Nixon, werd het duidelijk dat het Ameri-

kaanse uitgavenpatroon niet langer vol te houden was. De aankondiging van de Britse 

ambassadeur in augustus 1971 dat de Britse regering 3 miljard dollar wenste in te wis-

selen voor goud vormde de directe aanleiding voor een ingrijpende herziening van het 

Amerikaanse economische beleid.49 In augustus 1971 stelde de regering-Nixon de New 

Economic Policy in om verdergaande erosie van de Amerikaanse internationale econo-

mische positie te voorkomen. De koppeling van de dollar aan de goudstandaard werd 

42  Robert M. Collins, ‘The Economic Crisis and the Waning of the “American Century” ’, in: The American Historical Review 

101(1996) 399-400; Hubert Zimmerman, ‘Unraveling the Ties That Really Bind. The Dissolution of the Transatlantic Monetary 

Order and the European Monetary Cooperation, 1965-1973’, in: Schulz en Schwartz (red.), The Strained Alliance, 125.

43  Collins, ‘The Economic Crisis and the Waning of the “American Century” ’, 401.

44  Walker, The Cold War, 141.

45  Kunz, ‘The American Economic Consequences of 1968’, 87.

46  Walker, The Cold War, 142.

47  Zimmerman, ‘Unraveling the Ties That Really Bind’, 125.

48  Kunz, ‘The American Economic Consequences of 1968’, 88.

49  Walker, The Cold War, 222.
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losgelaten, lonen en prijzen werden bevroren, en er kwam een extra belasting van tien 

procent op alle importen. Het feit dat het Groot-Brittannië was die deze laatste klap uit-

deelde was des te wranger voor de Amerikanen: het werd nu ook duidelijk dat de special 

relationship niet meer was wat het geweest was. De Britten onder Heath gaven toetreding 

tot de Europese Gemeenschap nu prioriteit boven de relatie met de Verenigde Staten en 

dit betekende dat zij bereid waren, net als Frankrijk eerder had gedaan, een economische 

oorlog tegen de dollar te voeren.50 Op economisch gebied zagen de Amerikanen de Eu-

ropese partners niet langer als partners, maar als tegenstrevers.

De bondgenoten waren op hun beurt geschokt door Nixons plotselinge eenzijdige 

besluiten – met name door de importbelasting die gezien werd als een vorm van eco-

nomische oorlogvoering. De devaluatie van de dollar veroorzaakte grote onrust op de 

 Europese financiële markten, waar nog steeds grote hoeveelheden dollars aanwezig wa-

ren. Na maanden onderhandelen werd in december 1971 een overeenkomst getekend in 

het Smithsonian Institution in Washington waarbij de extra belasting op importen weer 

teruggetrokken werd in ruil voor een herwaardering van de wisselkoersen. Dit bleek 

echter maar een tijdelijke oplossing te zijn, omdat in het jaar erna de Europese Gemeen-

schap de druk op de dollar opvoerde en de kort daarvoor vastgestelde wisselkoersen ter-

zijde schoof. Beschuldigingen over het met de voeten treden van de afspraken van de 

overeenkomst gingen over en weer.51

Nixons beleid om de directe gevolgen van de crisis voor de Verenigde Staten af te wen-

den had een negatieve invloed op de relatie met de bondgenoten. De Europese bondge-

noten en Japan kregen het gevoel dat zij hun zuurverdiende welvaart op het spel moesten 

zetten om het Amerikaanse beleid in Vietnam te ondersteunen, terwijl zij het daar niet 

mee eens waren.52 De relatie tussen defensie en economie werd in de eerste helft van de 

jaren zeventig een terugkerend transatlantisch twistpunt. De Amerikanen legden een di-

rect verband tussen deze twee kwesties: zij uitten herhaaldelijk dreigementen dat te ster-

ke concurrentie op economisch gebied consequenties zou hebben voor de Amerikaan-

se militaire aanwezigheid in West Europa – met andere woorden, het terugtrekken van 

Amerikaanse troepen. De West-Europese regeringen wilden deze kwesties juist apart van 

elkaar behandelen, omdat zij niet op wilden draaien voor de economische problemen 

waar de Verenigde Staten zichzelf in hadden gebracht.

De oorlog in Vietnam

Naast de hierboven behandelde meer structurele economische en politieke oorzaken van 

spanningen in de verhouding tussen de Verenigde Staten en de West-Europese bondge-

noten was er ook een concrete en zeer zichtbare kwestie die deze relatie onder druk zet-

te. Het was de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam die het belangrijkste 

50  Ibid.

51   Powaski, The Entangling Alliance, 91-93; Zimmerman, ‘Unraveling the Ties That Really Bind’, 138-139. Toch wisten de Ver-

enigde Staten zelfs met de verzwakte dollar hun centrale positie in het internationale financiële systeem te behouden. Zie: Al-

fred Grosser, The Western Alliance. European-American Relations Since 1945 (New York: Vintage Books, 1982) 259.

52  Walker, The Cold War, 225-226.
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symbool van kritiek op de Verenigde Staten, het gehele Amerikaanse buitenlandse beleid 

en de navo werd. Bij het aantreden van president Nixon was het duidelijk dat de Ameri-

kaanse betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam het meest urgente probleem was waarvoor 

hij en zijn belangrijkste partner in het buitenlands beleid, Kissinger, zich gesteld zagen.53 

De toenemende aandacht van de media voor dit conflict zorgde er mede voor dat het Ame-

rikaanse imago in toenemende mate onder druk kwam te staan, doordat confronterende 

beelden van de oorlog de wereld over gingen. De oorlog veroorzaakte een kloof tussen de 

regering en de Amerikaanse bevolking, riep ook bij de West-Europeanen grote weerstand 

op, zette de Amerikaanse economie zo zwaar onder druk dat die in een crisis raakte, en 

belemmerde ook de andere doelstellingen van het Amerikaanse buitenlandse beleid.

Tot 1964 hadden de bondgenoten, met uitzondering van Frankrijk, de Amerikaan-

se acties in Vietnam gesteund, omdat zij deze net als de Amerikanen in het kader van 

de mondiale strijd tegen het communisme plaatsten. Hierover begonnen echter steeds 

meer twijfels te rijzen: de West-Europese bondgenoten beschouwden het conflict steeds 

meer als een regionale kwestie, in plaats van als een onderdeel van de Koude Oorlog. 

Nixon en Kissinger presenteerden het conflict als een cruciale test voor de kracht van 

het Westen, dat zich eensgezind moest tonen. De bondgenoten plaatsten kanttekenin-

gen bij deze opvatting en waren juist bezorgd dat het Amerikaanse optreden in Vietnam 

de kracht van het Westen zou ondermijnen. Hun zorg was dat door Vietnam de Ameri-

kaanse betrokkenheid bij de verdediging van Europa zou afnemen.54 De Amerikaanse in-

zet voor de Vietnam-oorlog zou ten koste kunnen gaan van de militaire middelen voor 

Europa, waardoor de effectiviteit van de navo-defensie op het continent zou afnemen. 

Inderdaad besloot president Johnson in 1966 troepen uit Europa terug te trekken om ze 

in Vietnam in te zetten. In de jaren daaropvolgend werd de druk op de president om troe-

pen uit Europa te halen voor Vietnam alleen maar hoger. In totaal nam het aantal Ameri-

kaanse militairen in Europa tussen 1963 en 1969 af van 380.000 tot 300.000.55

De oorlog plaatste de West-Europese leiders in een lastige positie. Enerzijds zagen zij 

zich in toenemende mate geconfronteerd met publieke druk om het Amerikaanse optre-

den in Vietnam te veroordelen; anderzijds wilden zij een confrontatie met de Amerikaan-

se regering voorkomen.56 Zowel bij het publiek als in de politiek groeide de twijfel over 

de Amerikaanse aanpak. De Amerikaanse regering was ervan overtuigd dat de Verenig-

de Staten aan geloofwaardigheid zouden inboeten als zij zich terug zouden trekken uit 

Vietnam. Een deel van de West-Europeanen was echter van mening dat het Amerikaanse 

aanzien meer aangetast werd door de steun aan een corrupt Zuid-Vietnamees regime dan 

door een eventuele terugtrekking. Met het oog op hun eigen veiligheidspositie was voor 

de West-Europese regeringen de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten als leider 

van de free world en hun bereidheid om hun bondgenoten bij te staan echter van groot be-

lang. Deze laatste overweging bleek uiteindelijk in de meeste gevallen de doorslag te ge-

ven: volgens Kissinger onthielden de West-Europese regeringsleiders zich er over het al-

53  Dallek, Nixon and Kissinger, 212.

54  Lundestad, The United States and Western Europe, 157.

55  Powaski, The Entangling Alliance, 82.

56  Fredrik Logevall, ‘America Isolated. The Western Powers and the Escalation of the War’, in: Andreas W. Daum, Lloyd 

C. Gardner en Wilfried Mausbach, America, the Vietnam War and the World. Comparative and International Perspectives (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003) 175-178.
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gemeen van openlijk hun onvrede te uiten, omdat zij hun belangrijkste bondgenoot niet 

voor het hoofd wilden stoten.57 

Het leveren van een bijdrage aan de Amerikaanse oorlogsinspanning in Vietnam was 

echter een stap te ver. Tijdens Johnsons presidentschap (1963-1969) had de Amerikaanse 

regering geprobeerd steun van de bondgenoten los te krijgen, onder andere door mid-

del van de zogeheten More Flags-campagne van april 1964. Het ging de regering-Johnson 

vooral om een symbolische bijdrage van de bondgenoten, maar zij kwam van een koude 

kermis thuis. De Europeanen bleken niet bereid tot het leveren van troepen of andersoor-

tige steun – alleen Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea zonden troepen.58 De onco-

operatieve houding van de Europeanen stoorde de Amerikaanse regering en het Congres 

in hoge mate. De Europese regeringsleiders lieten echter geen onduidelijkheid over hun 

standpunt bestaan, en gecombineerd met de toenemende weerstand tegen de oorlog tij-

dens Nixons presidentschap gaf de Amerikaanse regering haar pogingen op om nog een 

concrete bijdrage te verwerven van de Europese bondgenoten.

Deze weerstand tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam tijdens Nixons presi-

dentschap verhevigde door een aantal controversiële beslissingen. Zo breidden Nixon 

en Kissinger de oorlog uit door eind april 1970 het aan Vietnam grenzende Cambodja 

binnen te vallen. Nixon kondigde de inval aan op 30 april 1970 en legde voor het publiek 

zijn beweegreden uit in een televisietoespraak waarin hij stelde dat het uitblijven van een 

offensief de Verenigde Staten tot een tweederangs macht zou maken. Onder de Ameri-

kaanse bevolking was er aanvankelijk nog steun voor Nixons plannen, maar er brak ook 

wel degelijk onrust uit na zijn toespraak. Op de campus van de Kent State University schoot 

de politie tijdens een demonstratie vier studenten dood. Foto’s van gewonde en gedode 

studenten gingen de wereld over en vergrootten de weerstand tegen de inval in Cambod-

ja en de Vietnamoorlog.59 In februari 1971 steunden Nixon en Kissinger een Zuid-Vietna-

mese inval in het neutrale Laos, een operatie die op een fiasco uitdraaide en waarbij vele 

Zuid-Vietnamese soldaten tijdens een chaotische terugtrekking omkwamen. Nixons ver-

woede pogingen om de operatie als een militair succes te presenteren mochten niet ba-

ten: de steun voor zijn beleid nam zienderogen af.60

In juni 1971 kwam een lange lijst van politieke leugens en geheime operaties, waar-

onder grootschalige bombardementen op Cambodja en Laos, naar buiten door het uit-

lekken van de zogeheten Pentagon Papers. Alhoewel het de periode tot 1968 betrof en dus 

niet het presidentschap van Nixon, waren Nixon en Kissinger razend over deze publi-

catie, die zij als verraad zagen en die de vijand in de hand zou werken. Met een verkie-

zingsjaar op komst was dit soort lekken zeer onwelkom voor het Witte Huis.61 In het 

verkiezingsjaar 1972 zette Kissinger dan ook alles op alles om een akkoord met Noord-

Vietnam te sluiten.62 Toen de geheime onderhandelingen in oktober 1972 vastliepen, be-

57  Kissinger, White House Years, 424-425; vgl. Logevall, America Isolated’, 195-196; Lundestad, The United States and Western 

 Europe, 156-161.

58  Logevall, ‘America Isolated’, 194.

59  William Bundy, A Tangled Web. The Making of Foreign Policy in the Nixon Presidency (Londen: I.B. Tauris, 1998) 154-160; Robert 

Dallek, Nixon and Kissinger. Partners in Power (New York: HarperCollins, 2008) 197-202.

60  Dallek, Nixon and Kissinger, 257-262.

61    Ibid., 308-314.

62  Richard C. Thornton, The Nixon Kissinger Years. The Reshaping of American Foreign Policy (St. Paul: Paragon House, 2001) 195.
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sloten Nixon en Kissinger Hanoi tot concessies te dwingen door grootschalige bombar-

dementen op Noord-Vietnam. Deze werden eind december 1972 uitgevoerd en werden 

daarom wel de ‘kerstbombardementen’ genoemd. Zowel in de Verenigde Staten zelf als 

bij de navo-partners was er scherpe kritiek op deze operatie.63 Desondanks bereikten 

Nixon en Kissinger met wat wel hun madman bombing campaign is genoemd wel hun doel: 

in januari 1973 werden de Parijse vredesakkoorden gesloten, waarmee de directe Ameri-

kaanse betrokkenheid bij de oorlog beëindigd werd. Hiermee verdween een belangrijk 

punt van spanning uit de transatlantische betrekkingen.

De Vietnam-oorlog versterkte de verdeeldheid tussen West-Europa en de Verenigde 

Staten. West-Europese regeringen onthielden zich over het algemeen van openlijke kri-

tiek op het Amerikaanse Vietnambeleid, omdat het voortbestaan van de navo simpel-

weg te belangrijk was om een openlijke breuk met de Verenigde Staten te riskeren. Toch 

leed de positie van de Amerikaanse regering zwaar onder de oorlog – zowel binnenlands 

als internationaal. Zoals gezien voelden de Verenigde Staten in 1968 al het begin van een 

economische crisis. De uitgaven voor de betrokkenheid bij de Vietnamoorlog waren hier 

ten dele debet aan. Maar het voornaamste probleem voor de Amerikanen dat veroor-

zaakt werd door het optreden in Vietnam was de aantasting van het imago en de geloof-

waardigheid van de Verenigde Staten als leider van de westerse wereld. Hierdoor hadden 

West-Europese regeringen steeds meer moeite om hun Atlantische beleid in eigen land 

te verdedigen. En terwijl Washington miljarden dollars in de oorlog in het verre Oosten 

pompte, was het Kremlin bezig met een uitbreiding van zijn politieke invloed en een in-

haalrace op het gebied van nucleaire wapens. Niet voor niets stond beëindiging van de 

Vietnamoorlog op voor de Amerikaanse regering acceptabele voorwaarden bovenaan de 

prioriteitenlijst van Nixon en Kissinger. Voordat zij dit echter bereikt hadden, vormde 

hun beleid ten aanzien van Vietnam een grote belemmering voor het Amerikaans buiten-

lands beleid in bredere zin.

Ook in de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen aan het einde van de jaren zestig en 

begin van de jaren zeventig was de kwestie-Vietnam een bepalend thema, zoals uit de 

volgende hoofdstukken zal blijken. Rimko van der Maar heeft in zijn proefschrift uiteen-

gezet dat in de periode 1965-1973 de opeenvolgende Nederlandse kabinetten zich achter 

het Amerikaanse Vietnambeleid opstelden. Volgens Van der Maar was de verdeeldheid 

die de oorlog binnen de navo veroorzaakte voor de Nederlandse regering juist reden om 

het belang van de Atlantische betrekkingen voor de Nederlandse buitenlandse politiek te 

blijven benadrukken.64 Maar ook in Nederland was er sprake van maatschappelijke kri-

tiek op de oorlog, waardoor de regering onder druk kwam te staan vanwege haar pro-

Amerikaanse standpunten. Van der Maar concludeert dat de regering in beperkte mate 

gehoor gaf aan deze kritiek, maar ervoor zorgde dat de betrekkingen met de Verenigde 

Staten hiervan geen schade ondervonden. Een gedeeltelijke uitzondering maakt hij voor 

1972, toen de betrekkingen een ‘verzakelijking’ ondergingen door kritiek die minister 

van Buitenlandse Zaken Schmelzer toen uitte naar de Amerikaanse regering.65

63  Lundestad, The United States and Western Europe, 160.

64  Rimko van der Maar, Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973 (Amsterdam: Boom, 2007) 197.

65  Ibid., 198-199.
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Het Amerikaanse imagoprobleem en het antwoord van Nixon en Kissinger

In de voorafgaande paragrafen zijn de verschuivende machtsverhoudingen aan het ein-

de van de jaren zestig en begin van de jaren zeventig en de voornaamste oorzaken hier-

van besproken. Deze verschuiving ging hand in hand met een kanteling van de beeld-

vorming over de Verenigde Staten bij met name progressief georiënteerde Europeanen, 

een proces dat een belemmerende factor in de relatie tussen West-Europa en de Verenig-

de Staten vormde. De omslag in het beeld over de Verenigde Staten vond overigens niet 

plaats met het aantreden van Nixon, maar was al in gang gezet door de escalatie van de 

oorlog in Vietnam tijdens het presidentschap van Johnson. De impact van de Vietnam-

oorlog op de beeldvorming over de Verenigde Staten drong in de loop van de jaren zes-

tig ook door tot de politiek. Van een progressieve mogendheid die zich inzette voor de-

kolonisatie en zelfbeschikking werden de Verenigde Staten in de ogen van een groeiend 

deel van de publieke opinie een onderdrukker van de vrijheid van het Vietnamese volk. 

Was dit nu de leider van de westerse wereld en de machtigste pleitbezorger van de wes-

terse idealen?66

Het beeld van falend Amerikaans leiderschap werd in de ogen van veel Europeanen 

versterkt door ontwikkelingen in de Amerikaanse samenleving en politiek. Zo hadden 

Kennedy en Johnson in de jaren zestig met hun sociale binnenlandse beleid een progres-

sief beeld van de Verenigde Staten neergezet. Er was aandacht voor de discriminatiepro-

blematiek, voor de armoede en de gezondheidszorg. Dit beleid kon in Europa over het 

algemeen op steun rekenen, zeker onder sociaal-democraten. De verkiezing van de Re-

publikein Nixon in het dramatisch verlopen jaar 1968 – met de moordaanslagen op Mar-

tin Luther King en Robert Kennedy en het gezichtsverlies van de Verenigde Staten als ge-

volg van het Tet-offensief – betekende een zware slag voor het progressieve deel van de 

Amerikaanse samenleving en politiek. Ook de persoonlijkheid van Nixon was geen posi-

tieve factor: hij werd door tegenstanders als afstandelijk, zakelijk of zelfs onbetrouwbaar 

gezien, en werd bekritiseerd vanwege zijn harde optreden tegen anti-Vietnamdemon-

stranten.67 Het Watergate-schandaal zorgde voor een dieptepunt in het vertrouwen van 

het Amerikaanse publiek in de politiek en de regering. Ook internationaal beïnvloedde 

Watergate de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten. Bovendien versterkte de val 

van de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon in handen van het communistische Noord-

Vietnam in april 1975 het beeld van Amerikaans machtsverval. De beelden van Amerika-

nen en Zuid-Vietnamezen die aan boord van helikopters probeerden te komen om Sai-

gon te ontvluchten legden onverbloemd de Amerikaanse onmacht bloot.

Kissinger geeft in het eerste deel van zijn memoires een analyse van deze ontwikkelin-

gen. Hij begint deze uiteenzetting met de constatering dat

66  Zie Rob Kroes, ‘The Great Satan versus the Evil Empire: Anti-Americanism in the Netherlands’, in: Rob Kroes en Maarten 

van Rossem (red.), Anti-Americanism in Europe (Amsterdam: Free University Press, 1986) 43-45.

67  In de Amerikaanse geschiedschrijving wordt wel gesproken van een right turn in de Amerikaanse politiek in de jaren ze-

ventig. Hoewel deze ommezwaai naar rechts pas met het aantreden van president Reagan in 1981 daadwerkelijk vorm kreeg, 

waren de eerste tekenen al zichtbaar onder Nixon. Zie bv. Bruce E. Schulman en Julian E. Zelizer (red.), Rightward Bound. Mak-

ing America Conservative in the 1970s (Cambridge: Harvard University Press, 2008); William C. Berman, America’s Right Turn. From 

Nixon to Clinton, 2e ed. (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001) en Michael Schaller, Right Turn. American Life in the 

Reagan-Bush Era, 1980-1992 (Oxford: Oxford University Press, 2007).
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America went through a period of self-doubt and self-hatred in the late 1960s. The trigger 

for it was the war in Vietnam (…) For too many, a war to resist aggression had turned into 

a symbol of fundamental American evil. A decade that had begun with the bold declaration 

that America would pay any price and bear any burden to ensure the survival and success of 

liberty had ended in an agony of assassinations, urban riots, and ugly demonstrations. The 

Sixties marked the end of our innocence; this was certain.68

Deze beroering bracht de Amerikanen volgens Kissinger zo sterk aan het wankelen, 

omdat die volgde op een periode van uitzonderlijk Amerikaans succes, niet in de laatste 

plaats in de internationale politiek. Ook hadden de Verenigde Staten een belangrijke rol 

gespeeld in het opzetten van internationale economische instellingen die de mondiale 

welvaart hadden gestimuleerd en waren ze actief geweest in het dekolonisatieproces. De 

Amerikanen hadden dus genoeg successen om zich op te beroepen, maar twintig jaar na 

de oprichting van de navo was de binnenlandse consensus over het buitenlands beleid 

verdwenen. Volgens Kissinger was het niet verrassend dat deze zelftwijfel oversloeg naar 

andere landen.69

Amerikaans buitenlands beleid onder Nixon en Kissinger

Het was aan de regering-Nixon om een antwoord te formuleren op de problemen waar 

de Verenigde Staten aan het einde van de jaren zestig voor stonden. Het buitenlands be-

leid van Nixon en Kissinger, die op dit terrein de touwtjes stevig in handen hadden, heeft 

sterk tot de verbeelding van historici gesproken. Beide mannen hadden een sterke af-

finiteit met de internationale politiek. Kissinger was na zijn promotie aan Harvard ver-

bonden gebleven en vanaf eind jaren vijftig waren er verscheidene publicaties over bui-

tenlands beleid van zijn hand verschenen. Ook Nixon had in zijn politieke carrière zijn 

interesse voor buitenlands beleid laten blijken. Als vice-president onder Eisenhower 

(1953-1961) had hij veelvuldig gereisd en ook na de nipt van Kennedy verloren verkiezing 

in 1960 bezocht Nixon verschillende landen, met name in Europa. In 1967 schreef hij een 

artikel getiteld ‘Asia after Viet Nam’ dat verscheen in Foreign Affairs. Hierin schetste Nixon 

zijn ideeën over het bestrijden van communisme in Azië en presenteerde hij zijn ideeën 

over mogelijkheden om contacten met China aan te gaan.70

Naast de inhoud van het buitenlandse beleid onder Nixon is het ook de vormgeving 

ervan die tot de verbeelding van historici spreekt. Toen Nixon aantrad als president, was 

het duidelijk dat hij de totstandkoming en uitvoering van het buitenlandse beleid in ei-

gen hand wilde houden. Op de post van minister van Buitenlandse Zaken benoemde hij 

William Rogers, die op dat gebied weinig ervaring had. Nixons plan was om met Kissin-

ger de besluitvorming over belangrijke buitenlandspolitieke kwesties in het Witte Huis 

te centraliseren en daarmee de bureaucratie te omzeilen.71 Nixon had dit idee in een in-

68  Kissinger, The White House Years, 56.

69  Ibid., 56-57.

70  Richard M. Nixon, ‘Asia After Viet Nam’, in: Foreign Affairs, 46 (1967).

71   Zie bv. Joan Hoff-Wilson, ‘ “Nixingerism”, nato, and Détente’, Diplomatic History 13 (1989) 503-504; Wilfrid L. Kohl, ‘The 

Nixon-Kissinger Foreign Policy System and u.s.-European Relations: Patterns of Policy Making’, in: World Politics, 28 (1975) 

8; Robert S. Litwak, Détente and the Nixon Doctrine. American Foreign Policy and the Pursuit of Stability, 1969-1976 (Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1984) 48-49.
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terview in november 1967 al eens verwoord: ‘I’ve always thought this country could run 

itself domestically without a President. (…) You need a President for foreign policy; no 

Secretary of State is really important; the President makes foreign policy.’72 Dit beteken-

de dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het State Department, op be-

langrijke kwesties gepasseerd werd. Een belangrijk deel van het diplomatieke verkeer, 

het contact met ambassades, bleef via het State Department lopen, maar de buitenlands-

politieke kwesties waar Nixon zelf groot belang aan hechtte – met name het beleid ten 

aanzien van Vietnam, de Sovjet-Unie en China – hield hij in eigen hand.

Hierdoor was er maar een beperkt aantal medewerkers binnen de regering-Nixon be-

trokken bij het uitstippelen van de koers ten aanzien van deze thema’s. Kissinger stond aan 

het hoofd van de National Security Council (nsc), in 1947 door president Truman opge-

richt om de president te adviseren en assisteren bij nationale veiligheids- en buitenlands 

beleidskwesties. Het coördineren van beleid door betrokken instanties behoorde ook tot de 

taken van de nsc. De macht van de nsc nam onder Nixon sterk toe ten koste van het State 

Department. Na verloop van tijd verminderde echter ook de inbreng van de nsc-staf in het 

besluitvormingsproces: na het eerste jaar van Nixons presidentschap nam de frequentie 

van de formele bijeenkomsten van de nsc-staf af en pleegden Nixon en Kissinger steeds 

vaker slechts met elkaar overleg. Nadat Kissinger in september 1973 naast nsc-adviseur 

tevens benoemd werd tot Secretary of State, werd de kring om hem heen die daadwerkelijk 

een stempel op de besluitvorming konden drukken nog kleiner.73 In de loop van 1973 en in 

72  Litwak, Détente and the Nixon Doctrine, 49.

73  In de grote, en nog steeds groeiende, hoeveelheid literatuur over Nixon en Kissinger is veel aandacht besteed aan hun 

Afb. 1 Henry Kissinger in 1975. Kissinger was National Security Advisor in de regering-Nixon, een functie 

die hij tussen september 1973 en november 1975 combineerde met die van Secretary of State (Gerald R. Ford 

Library).
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1974 raakte de positie van Nixon steeds meer verzwakt door het Watergate-schandaal, wat 

tot gevolg had dat Kissinger nog meer controle kreeg over het buitenlands beleid. Ook na 

het aftreden van Nixon bleef hij aan als minister van Buitenlandse Zaken onder president 

Gerald Ford en behield – in ieder geval aanvankelijk – zijn invloedrijke positie. De histo-

ricus Hanhimäki noemt hem treffend de ‘undisputed czar of American foreign policy’.74

Nixon en Kissinger kozen dus voor een nieuwe koers, die voortvloeide uit de constatering 

dat de Amerikaanse internationale positie verzwakt was. Een belangrijk uitgangspunt van 

met name Kissinger was de acceptatie van de nieuw ontstane multipolariteit. In zijn penta-

gonal world approach onderscheidde hij vijf economische machtscentra in de wereld, name-

lijk de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, China, Japan en West-Europa. Kissinger zag hier 

de voordelen van: de verspreiding van macht over meer centra kon ook tot meer stabiliteit 

leiden. Als de Verenigde Staten verantwoordelijk zouden blijven voor alle niet-communis-

tische landen in de wereld, zou het zich zowel fysiek als psychologisch uitputten. Een we-

reld met meerdere machtscentra was volgens Kissinger goed verenigbaar met Amerikaanse 

belangen en idealen.75 Geen van deze machtscentra werd door Washington buitengeslo-

ten – ook de communistische landen niet. Nixon en Kissinger kozen deze benadering om 

een verdere erosie van de Amerikaanse positie te voorkomen. Kissinger erkende dat ook 

de Amerikaanse macht grenzen kende – de Verenigde Staten konden niet een langdurig 

conflict in Zuidoost-Azië uitvechten en tegelijkertijd verscheidene andere belangen in de 

wereld verdedigen. Dit betekende dat alle relaties in de eerste plaats beoordeeld werden op 

het nut dat zij op dat moment voor de Verenigde Staten hadden: hierdoor verloren West-

Europa en Japan hun centrale positie in de Amerikaanse buitenlandse politiek en werden 

de betrekkingen met de Sovjet-Unie en China, voorheen aartsvijanden, genormaliseerd.76

Het proces van ontspanning met de Sovjet-Unie vormde dus één van de centrale ele-

menten van de machtspolitieke benadering van Nixon en Kissinger. Ontspanning tus-

sen de twee grote mogendheden was geen nieuw verschijnsel: in de jaren vijftig, na het 

overlijden van Stalin, was er al een periode van ‘vreedzame coexistentie’ aangebroken, 

waaraan in 1956 echter een einde kwam door de Suezcrisis en met name het neerslaan 

van de Hongaarse opstand door de Sovjet-Unie. Het einde van de Cubacrisis in 1962 leid-

de een nieuwe langere periode van ontspanning in: in de loop van de jaren zestig werden 

er verdragen getekend die het testen en verspreiden van kernwapens aan banden leg-

den. De grote successen op dit gebied werden echter behaald tijdens Nixons president-

schap. Nixon en Kissinger zagen hun détentebeleid als de meest effectieve manier om 

de Amerikaanse internationale positie te verbeteren of op zijn minst niet verder te laten 

verslechteren. Daarnaast was het een manier om internationale stabiliteit te creëren in 

nauwe samenwerking op buitenlands beleidsgebied en het feit dat zij daarbij de bureaucratie (met name het State Department) 

passeerden. De (steeds verder gaande) geheimhouding die Nixon en Kissinger daarbij betrachtten, was hier direct mee ver-

bonden. Ook is er aandacht voor de complexe persoonlijke relatie, waarover de consensus is dat die gekenmerkt werd door 

een zucht naar macht, maar ook wederzijds wantrouwen en gebrek aan respect. Zie bv. Dallek, Nixon and Kissinger, 84-86; Kohl, 

‘The Nixon-Kissinger Foreign Policy System’, 9-11; Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect. Henry Kissinger and American Foreign Pol-

icy (Oxford: Oxford University Press, 2004) 23-28; Jeremi Suri, ‘Henry Kissinger and American Grand Strategy’, in: Logevall en 

Preston (red.), Nixon in the World, 69-70.

74  Hanhimäki, The Flawed Architect, 357.

75  Kissinger, The White House Years, 69.

76  Fredrik Logevall en Andrew Preston, ‘The Adventurous Journey of Nixon in the World’, in: Logevall en Preston (red.), 

Nixon in the World, 6-7.
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een veranderende wereld en tevens een strategie om concessies inzake Vietnam te ver-

krijgen.77 Het ging er hierbij onder meer om hun invloed op de Sovjets te vergroten door 

onderhandelingen met het Kremlin aan te gaan. Zo maakten zij in de onderhandelingen 

met Moskou voortgang op het gebied van détente afhankelijk van beleid van de Sovjets 

op andere terreinen, bijvoorbeeld in Vietnam of in het Midden-Oosten. Door middel van 

dit linkage-beleid wilden zij de Sovjet-Unie ‘inweven in een web’ van overeenkomsten om 

een zo gunstig mogelijke positie voor de Verenigde Staten te creëren.78 Onderdeel hier-

van vormde bijvoorbeeld de salt. Nixon en Kissinger realiseerden zich dat een voort-

gezette wapenwedloop met Moskou niet vol te houden zou zijn. Nu het de Verenigde 

Staten daartoe aan financiële middelen en draagvlak ontbrak, kwam het met voorstellen 

aan de Sovjet-regering om het arsenaal aan nucleaire wapens te verminderen.79

De Koude Oorlog werd dus voortgezet, maar dan met andere spelregels, en steeds 

minder in Europa maar vooral in andere delen van de wereld.80 De machtspolitieke aan-

pak van Nixon en Kissinger betekende dan ook niet dat ideologische motieven geen bete-

kenis meer hadden – Nixon had in zijn politieke carrière een sterk anticommunisme ten 

toon gespreid en met name in de retoriek over de Vietnamoorlog speelde dat een grote 

rol. De strijd tegen uitbreiding van communistische invloed was dan ook geenszins in 

belang afgenomen. De aanpak verschilde alleen van die van de voorafgaande jaren, mede 

door de problemen waar de Verenigde Staten in verkeerden. Samenwerking met de com-

munistische grote mogendheden bleek belangrijke voordelen te kunnen bieden: door 

middel van zogeheten triangular diplomacy maakten Nixon en Kissinger gebruik van de 

Sovjet-Chinese spanningen om meer macht over deze twee landen uit te kunnen oefenen 

en zo de Amerikaanse positie te versterken. Hierbij maakten zij gebruik van het feit dat 

de twee communistische machten elkaar nu meer vreesden dan de Verenigde Staten en 

dat beide landen graag hun relatie met Washington wilden verbeteren vanwege techno-

logische en economische voordelen.81

Onder Nixon was er dus sprake van een ommezwaai in het Amerikaanse buitenland-

se beleid. De nieuwe strategie werd noodzakelijk geacht vanwege een relatief verlies aan 

macht. Nixon en Kissinger wilden een mondiale structuur tot stand brengen waarin de 

Verenigde Staten niet meer overstretched zouden zijn, maar ook niet toe zouden geven aan 

isolationistische sentimenten en zich van de wereld af zouden keren. In de nieuwe bena-

dering was minder oog voor de traditionele banden die de Verenigde Staten hadden met 

onder andere West-Europa. Naast deze meer zakelijke benadering van het buitenlands 

beleid betekenden ook de voor deze jaren kenmerkende geheimhouding en manipula-

tie een breuk met het verleden en een complicerende factor in de Amerikaans-Europese 

betrekkingen.82

77  Logevall en Preston, ‘The Adventurous Journey of Nixon in the World’, 9-13; Walker, The Cold War, 216-217; Hanhimäki, 

The Flawed Architect, 30-31.

78  Garthoff, Détente and Confrontation, 31-33; Hanhimäki, The Flawed Architect, 34-36.

79  Garthoff, Détente and Confrontation, 25-30; 127-128.

80  Ibid., 26, 30; Kolodziej, ‘Europe: The Partial Partner’, 110.

81   Logevall en Preston, ‘The Adventurous Journey of Nixon in the World’, 12.

82  Litwak, Détente and the Nixon Doctrine, 50.
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De bondgenoten in het Amerikaanse buitenlandse beleid onder Nixon

Omdat het zwaartepunt van het Amerikaanse buitenlandse beleid onder Nixon lag bij 

het vinden van een acceptabele uitweg uit Vietnam en op het aangaan dan wel verbe-

teren van betrekkingen met China en de Sovjet-Unie, was er minder aandacht voor de 

traditionele vrienden van de Verenigde Staten. Aan het begin van Nixons eerste ambts-

termijn was dit echter nog niet duidelijk. In het eerste jaar van zijn presidentschap be-

loofde Nixon nog verbeterde consultatie en goede betrekkingen met de bondgenoten. 

Tijdens de verkiezingscampagne in 1968 had hij zelfs aangegeven meer aandacht aan de 

navo-bondgenoten te willen besteden dan zijn voorganger. De nieuwe president ver-

klaarde aan het begin van zijn ambtstermijn dat Lyndon Johnson de betrekkingen met 

de Europese bondgenoten verwaarloosd had, en dat hij genuine consultation nastreefde.83 

Nixon toonde zijn welwillendheid door in februari 1969, een maand na zijn aantreden, 

naar Europa te vertrekken voor een rondreis. Het werd echter al snel duidelijk dat Nixon 

zich wilde concentreren op de grote bondgenoten: hij vond dat de Verenigde Staten se-

lectiever moesten zijn in het besteden van aandacht aan individuele navo-lidstaten. In 

maart 1970 schreef Nixon aan zijn adviseurs dat de prioriteit in zijn buitenlandse beleid 

wat betreft West-Europa lag bij de algemene navo-problemen en die van Groot-Brit-

tannië, Duitsland en Frankrijk. ‘The only minor countries in Europe which I want to pay 

attention to in the foreseeable future will be Spain, Italy, and Greece. I do not want to see 

any papers of the other countries, unless their problems are directly related to nato.’84

Kissinger leek aanvankelijk een veelbelovende gesprekspartner voor de bondgeno-

ten te zijn. In zijn boek The Troubled Partnership: A Reappraisal of the Atlantic Alliance uit 1965 

had hij gepleit voor meer consultatie binnen het bondgenootschap. In dit boek voorzag 

Kissinger – toen professor aan Harvard – de structurele problemen waar het Atlantisch 

Bondgenootschap mee te kampen zou krijgen door de opkomst van West-Europa. Ook 

voorzag hij de problemen die het proces van ontspanning kon opleveren voor de Atlanti-

sche samenwerking. Opvallend was dat Kissinger deze problemen ook vanuit Europees 

perspectief bekeek en onderkende dat opeenvolgende Amerikaanse regeringen vaak een 

paternalistische houding aannamen en niet genoeg overlegden met de bondgenoten.85

Toen Kissinger echter zelf de touwtjes in handen had en détente tot een speerpunt van 

het Amerikaanse buitenlands beleid maakte, gaf zijn aanpak weinig blijk van deze eer-

der verkondigde standpunten. In nagenoeg alle literatuur is hem eenzijdig optreden en 

een gebrek aan consultatie met de Europese partners verweten. Nixon en Kissinger voer-

den hun détentebeleid – concreet de onderhandelingen en contacten met Moskou en Pe-

king – voor een groot deel in het geheim uit. Zelfs het eigen State Department werd lang 

niet altijd op de hoogte gesteld, laat staan dat de Europese bondgenoten tijdig gecon-

sulteerd of geïnformeerd werden. Zoals eerder gezien waren Nixon en Kissinger geen 

voorstander van een multilaterale aanpak van détente: zij wilden hier zelf de controle 

over houden. Zo spreidden zij weinig enthousiasme ten toon ten aanzien van het Har-

83  Powaski, The Entangling Alliance, 83.

84  Foreign Relations of the United States, 1969-1976. Volume I: Foundations of Foreign Policy, 1969-1972 (Washington: Uni-

ted States Government Printing Office, 2003), 204-205.

85   Henry Kissinger, The Troubled Partnership. A Reappraisal of the Atlantic Alliance (New York: McGraw-Hill Book Company, 1965) 3-28.
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mel-rapport. Kissinger verklaarde dat de navo was ‘not equipped to be an instrument 

of détente.’86 Détente moest onder Amerikaanse leiding tot stand komen. Deze aanpak 

leidde tot de nodige frustratie bij de West-Europeanen. Terugdenkend aan de Yalta-con-

ferentie in februari 1945 voedden de geheime back channels van Nixon en Kissinger de 

angst in West-Europa dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tot een overeenkomst 

zouden komen ‘over de hoofden van de Europeanen heen’, waardoor de Europeanen 

geen invloed zouden hebben op belangrijke beslissingen die ook hen aan zouden gaan.87

Onzekerheid over de toekomstige betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de de-

fensie van West-Europa werd tevens gevoed door andere beleidsinitiatieven van de re-

gering-Nixon. Zo was de Nixon Doctrine ook een uiting van de nieuwe koers van de pas 

aangetreden regering, die minder directe bemoeienis met de bondgenoten betekende. 

Deze doctrine, die Nixon aankondigde in een toespraak op Guam op 25 juli 1969, was in 

eerste instantie bedoeld voor de Amerikaanse bondgenoten in Zuidoost-Azië. De bood-

schap was dat de Verenigde Staten hun bondgenootschappelijke plicht zouden blijven 

vervullen en dat ze in het geval van een nucleaire aanval op een bondgenoot te hulp zou-

den schieten. Nixon maakte echter duidelijk dat in het geval van een conventionele aan-

val de bondgenoten zelf in eerste instantie verantwoordelijk zouden zijn. De Verenigde 

Staten zouden dan ter ondersteuning militaire en economische assistentie kunnen ver-

lenen. De Nixon Doctrine had zijn wortels in de Amerikaanse ervaringen in Vietnam: voor-

komen moest worden dat de Verenigde Staten opnieuw in een dergelijke situatie verzeild 

zouden raken. Voor wat betreft het conflict in Vietnam werd deze nieuwe aanpak vertaald 

in Vietnamization: het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Vietnam en tegelijkertijd 

het versterken van het Zuid-Vietnamese leger, dat steeds meer de strijd tegen het Bevrij-

dingsfront en Noord-Vietnam op zich zou moeten nemen.88

De Nixon Doctrine had ook implicaties voor de navo-bondgenoten. Nixon gaf aan dat 

Washington zijn nucleaire taken zou blijven vervullen, maar dat de West-Europese bond-

genoten zelf meer zorg zouden moeten dragen voor de conventionele defensie van hun 

grondgebied. De Amerikaanse regering drong er daarom bij de Europese bondgenoten 

op aan om hun conventionele troepenmacht uit te breiden. Net zoals eerder in de jaren 

zestig kregen de Amerikanen op dit punt geen respons. In Europa heerste een klimaat 

van ontspanning en in plaats van steun voor nieuwe investeringen was er juist druk om 

te bezuinigen op defensie. Dit irriteerde de Amerikanen, omdat deze houding de indruk 

wekte dat de West-Europeanen niet bereid waren werkelijk bij te dragen aan de verdedi-

ging van hun eigen continent. In plaats daarvan maakten zij zich afhankelijk van de nu-

cleaire defensie van de Verenigde Staten.89 Kissinger verwoordde deze houding als volgt: 

‘Their secret hope, which they never dared to articulate, was that the defense of Europe 

would be conducted as an intercontinental nuclear exchange over their heads: to defend 

their own countries, America was invited to run the very risk of nuclear devastation from 

which they were shying away.’90

86  Hoff-Wilson, ‘ “Nixingerism” ’, 501.

87  Lundestad, The United States and Western Europe, 173-174; Kissinger, The White House Years, 57.

88  Jussi M. Hanhimäki, ‘An Elusive Grand Design’, in: Logevall en Preston (red.), Nixon and the World, 38-39.

89  Lundestad, The United States and Western Europe, 194-195.

90  Kissinger, The White House Years, 83.
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Terwijl Nixon en Kissinger probeerden de Europeanen ervan te overtuigen hun con-

ventionele troepen in aantal uit te breiden, kwamen zij zelf onder druk te staan van het 

Congres om Amerikaanse eenheden uit Europa terug te trekken. In mei 1971 diende de 

Democratische leider in de Senaat Mike Mansfield een amendement in op de Draft Extensi-

on Act, waardoor aan het einde van het jaar ongeveer 150.000 Amerikaanse manschappen 

uit Europa teruggetrokken zouden moeten worden. Dit zou een halvering van het volle-

dige aantal betekenen.91 Dit voorstel deed de gemoederen in West-Europa hoog oplaai-

en. De Amerikaanse militaire aanwezigheid was sinds de vroege jaren vijftig al in sterkte 

teruggebracht – tot zorg van de Europeanen – maar het voorstel van Mansfield ging een 

stuk verder. De Europese bondgenoten, maar ook Nixon en Kissinger, waren sterk ge-

kant tegen eenzijdige troepenreducties: op een navo-top in Reykjavik in juni 1968 had-

den de deelnemers een verklaring aangenomen waarin opgeroepen werd tot wederzijdse 

troepenverminderingen in Europa. De mbfr-onderhandelingen die hieruit voortvloei-

den begonnen na een lange voorbereidingstijd in oktober 1973 en waren naast de cvse- 

en salt-besprekingen een belangrijke uiting van het klimaat van ontspanning. Tevens 

waren zij een handig instrument voor de Amerikaanse en verschillende West-Europese 

regeringen in het tegengaan van de binnenlandse roep om reducties van de strijdkrach-

ten. Zij konden deze afwenden door te stellen dat eenzijdige reducties de onderhande-

lingspositie van het Westen in de mbfr-onderhandelingen zou verzwakken en dat er al-

leen in dit kader tot vermindering over gegaan kon worden.92

In het Amerikaanse Congres was er steun voor Mansfields initiatief. Er heerste een 

groeiend antimilitarisme, voortkomend uit de impopulariteit van de oorlog in Vietnam. 

Ook ergerden Amerikanen zich eraan dat de Europeanen geen bijdrage aan deze oorlog 

leverden. Ten slotte waren medestanders van Mansfield van mening dat handhaving van 

troepen in Europa de dollarcrisis alleen maar verder zou verergeren.93 Niettemin werd 

het amendement verworpen, mede dankzij een actieve lobby van Nixon en Kissinger. 

Nixon stelde een verklaring tegen het amendement op en liet deze ondertekenen door 

nagenoeg alle in leven zijnde oud-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en an-

dere belangrijke oudgedienden.94 Daarmee was de kous echter niet af: er volgden meer 

initiatieven met als doel het aantal Amerikaanse troepen in Europa te verminderen, waar-

door de druk op de ketel bleef.

Herdefiniëring van het Atlantisch Bondgenootschap

De consequenties van deze ontwikkelingen voor het Atlantisch Bondgenootschap wa-

ren groot. Het feit dat West-Europa zich versterkt en zelfbewuster op het wereldtoneel 

toonde maakte hervormingen in de bondgenootschappelijke relaties noodzakelijk.95 De 

verzwakking van de Amerikaanse machtspositie en de problemen ten gevolge van de 

Vietnamoorlog zetten het bondgenootschap nog sterker onder druk. Volgens de histori-

91   Powaski, The Entangling Alliance, 88.

92  Garthoff, Détente and Confrontation, 115; Helga Haftendorn, ‘The link between csce and mbfr: Two sprouts from one 

bulb’, in: Wenger e.a. (red.), Origins of the European Security System, 237-238.

93  Powaski, The Entangling Alliance, 88-89.

94  Kohl, ‘The Nixon-Kissinger Foreign Policy System’, 29.

95  Kissinger, The White House Years, 61.
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cus Lundestad werd de Atlantische samenwerking op zo ongeveer alle fronten bedreigd. 

Een herdefiniëring van de Atlantische samenwerking was noodzakelijk om de navo een 

nieuwe periode binnen te loodsen.96 Het was gebleken dat de bestaande institutionele 

structuren niet meer voldeden; hervormingen in de politieke samenwerking tussen de 

bondgenoten waren nodig. Een oproep hiertoe kwam met een toespraak van Kissinger 

in april 1973, waarin hij het zogenoemde Year of Europe aankondigde en de bondgenoten 

opriep tot het opstellen van een nieuw Atlantisch handvest. Deze pogingen werden ech-

ter al gauw ernstig bemoeilijkt door de Oktoberoorlog die later dat jaar uitbrak in het 

Midden-Oosten, waardoor het bondgenootschap opnieuw zwaar op de proef gesteld 

werd. De oliecrisis die volgde op de oorlog dreef de transatlantische spanningen nog ver-

der op, zowel in economisch als politiek opzicht.

Het jaar 1973 werd een moeizaam jaar in de transatlantische betrekkingen – het is wel 

als een jaar van crisis aangeduid.97 Duidelijk werd hoe groot de politieke verschillen tus-

sen de Europeanen en de Verenigde Staten waren geworden. In zijn rede over het Year of 

Europe had Kissinger onder andere gesteld dat de Verenigde Staten mondiale belangen 

hadden en Europa regionale. Deze uitspraak lokte hevige reacties uit bij de Europeanen. 

Het verschil in benadering werd een aantal maanden later niettemin duidelijk tijdens de 

Oktoberoorlog. Nixon en Kissinger mengden zich in de oorlog en namen beslissingen 

met mogelijk vergaande consequenties zonder de Europeanen te consulteren. De West-

Europese landen lieten zich bij deze oorlog niet, zoals Nixon en Kissinger, leiden door 

geopolitieke realiteiten en vrees voor een uitbreiding van Russische invloed in het Mid-

den-Oosten, maar door de consequenties die dit conflict kon hebben voor de olietoevoer 

naar West-Europa – een houding die het standpunt van Kissinger over Europa’s ‘regio-

nale belangen’ leek te bevestigen.

Tegelijkertijd werd de effectiviteit van het Amerikaanse buitenlands beleid in deze pe-

riode sterk beperkt door het Watergate-schandaal.98 Het imago van de Verenigde Staten 

als ‘voorbeelddemocratie’ liep hierdoor grote schade op.99 De presidentiële macht werd 

door Watergate ingeperkt en de Amerikaanse buitenlandse politiek werd na het aftreden 

van Nixon in augustus 1974 terughoudender. Het einde van Nixons presidentschap bood 

niettemin ruimte voor een voorzichtig herstel van de transatlantische verhoudingen. Bo-

vendien waren inmiddels ook in de grote West-Europese landen nieuwe regeringsleiders 

aangetreden die meer Atlantisch georiënteerd waren dan hun voorgangers: Edward He-

ath, Georges Pompidou en Willy Brandt werden opgevolgd door respectievelijk Harold 

Wilson, Valéry Giscard D’Estaing en Helmut Schmidt. De Atlantische samenwerking 

vertoonde zo een opmerkelijke veerkracht, die tevens een illustratie vormde van het suc-

ces ervan.100

96  Lundestad, The United States and Western Europe, 168.

97  Grosser, The Western Alliance, 263-282; Schulz en Schwartz, ‘The Superpower and the Union in the Making’, in: Schulz en 

Schwartz (red.), The Strained Alliance, 363.

98  Zie bv. Dominic Sandbrook, ‘Salesmanship and Substance: The Influence of Domestic Policy and Watergate’, in: Logevall 

en Preston (red.), Nixon and the World, 98-99.

99  Zie Kroes, ‘The Great Satan versus the Evil Empire’, 43-45.

100  Lundestad, The United States and Western Europe, 1-18, 168-197; Schulz en Schwartz, ‘The Superpower and the Union in the 

Making’, 364.
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Conclusie

Zoals uit dit hoofdstuk is gebleken, bevond de samenwerking tussen de Verenigde Sta-

ten en West-Europa zich aan het einde van de jaren zestig en de eerste helft van de jaren 

zeventig in een moeizame fase. De wederopbouw van West-Europa had zijn vruchten af-

geworpen: in de jaren zestig beleefde het een economische bloei. West-Europa werd zo 

een economische factor van belang en ging tevens op politiek gebied meer een eigen rol 

opeisen. Alhoewel de Amerikaanse regering zich altijd voor Europese integratie had uit-

gesproken, bleek er wel degelijk spanning te bestaan tussen Europese en Atlantische sa-

menwerking. Een verenigd Europa dat op economisch en politiek gebied een meer on-

afhankelijke koers ging varen kon een bedreiging vormen voor Amerikaanse belangen.

De regering-Nixon koos een meer zakelijke benadering in de betrekkingen met 

West-Europa waarin niet meer uitgegaan werd van een vanzelfsprekende Amerikaan-

se goodwill. De regering-Nixon leverde kritiek op het economisch beleid van de eg. De 

Europeanen konden niet van twee walletjes eten: ‘They cannot have the United States 

participation and cooperation on the security front and then proceed to have confronta-

tion and even hostility on the economic and political front.’101 Deze aanpak kwam deels 

voort uit de verzwakte positie waar de Verenigde Staten zich in bevonden. De Amerika-

nen zagen zich geconfronteerd met economische problemen en zagen hun militair-stra-

tegische positie aangetast door de inspanningen van Sovjetzijde om op gelijke hoogte te 

komen in aantallen nucleaire wapens. Maar bovenal ondervonden de Amerikaanse posi-

tie en het Amerikaanse aanzien schade van de betrokkenheid bij de Vietnamoorlog. Voor 

veel Amerikanen en Europeanen liet de wereldmacht die zij eerder bewonderd hadden 

zich van een kant zien die hen niet beviel: Amerika leek trekken te gaan vertonen van een 

imperialistische macht. Zo kwam het leiderschap van de Verenigde Staten van de wester-

se wereld ter discussie te staan.

De transatlantische spanningen van de late jaren zestig en vroege jaren zeventig rie-

pen de vraag op wat er van bondgenootschappelijke samenwerking verwacht kon wor-

den. Wat waren de bindende factoren van het bondgenootschap? Dit was ook de vraag 

waar de navo-lidstaten zich voor gesteld zagen. Nu er verschillen van mening ontston-

den over het hoofddoel, namelijk bestrijding van de macht van de Sovjet-Unie, was intro-

spectie over de bondgenootschappelijke samenwerking nodig. Het betekende ook dat 

voorstanders van een krachtige Atlantische samenwerking hun stem sterker moesten 

verheffen om gehoord te worden. Het bondgenootschap diende zich te bezinnen op zijn 

toekomst: de inzet van de lidstaten om een constructieve bijdrage te leveren aan het debat 

hierover was van groot belang om de samenwerking voor de toekomst veilig te stellen. 

Deze spanningen in de transatlantische betrekkingen waren eveneens bepalend voor de 

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, zoals in de volgende hoofdstukken aan de orde 

zal komen.

101  Lundestad, The United States and Western Europe, 180.
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2 ‘At least one consistent friend’
Het eindschot van minister Luns 
(januari 1969-juli 1971)

With the exception of differences over Indonesian independence and West Irian, 

Netherlands-US relations since World War II have been extremely close, but se-

condary level irritants have cropped up from time to time to mar the otherwise 

cordial picture of amity. These irritants sometimes take on emotional overtones 

for the Dutch out of proportion to their intrinsic importance.1

Thomas L. Hughes, Director Bureau of Intelligence and Research, 

State Department, maart 1969

Inleiding

Terwijl zich in de transatlantische betrekkingen en in de Amerikaanse buitenlandse po-

litiek opvallende veranderingen voltrokken, was er in Nederland een centrumrechts ka-

binet aan de macht dat niet tot aanpassing van het beleid ten aanzien van de Verenigde 

Staten geneigd was. Het kabinet-De Jong (1967-1971) probeerde zoveel mogelijk vast te 

houden aan de dominante naoorlogse lijn van de Nederlandse buitenlandse politiek, 

waarin het streven naar een krachtig Atlantisch Bondgenootschap voorop stond. In een 

periode waarin voor Washington de Atlantische samenwerking geen prioriteit had, en er 

sprake was van groeiende weerstand in Nederland tegen het beleid van minister van Bui-

tenlandse Zaken Joseph Luns, was dit echter niet vanzelfsprekend.

De Amerikaanse ambassade in Den Haag signaleerde veranderingen in het Neder-

landse politieke landschap en in de samenleving. De band met de Verenigde Staten leek 

iets van haar naoorlogse vanzelfsprekendheid te verliezen. Het State Department was 

van mening dat het Atlantisch Bondgenootschap aangepast moest worden aan de nieu-

we tijden en dat het belang van de Westerse samenwerking duidelijk gemaakt moest wor-

den voor een nieuwe generatie. Aanpassing van de Atlantische samenwerking betekende 

ook dat de zware lasten die de Amerikanen droegen voor de defensie van West-Europa 

eerlijker verdeeld moesten worden.

1  Research Memorandum, inr – Thomas L. Hughes to the Secretary, 20-03-1969, Folder Country Files – Europe – Nether-

lands Vol. i  1969-1971 [2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, Nixon Presidential Materials, National Archives at 

College Park, College Park, md (hierna: npm, nara).

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   49 20-07-11   08:55



50 2 ‘at least one consistent friend’

Er lagen genoeg potentiële mijnenvelden voor de Nederlands-Amerikaanse betrek-

kingen. In de eerste plaats springt hierbij de oorlog in Vietnam in het oog, die de voor-

naamste oorzaak was van het binnenlandse verzet tegen het beleid van Luns. Daarnaast 

waren er zorgen bij Nederlandse beleidsmakers over de Amerikaanse ontspanningspoli-

tiek ten aanzien van de communistische tegenstrever, niet in de laatste plaats omdat Ne-

derland zelf niet vertegenwoordigd was aan de onderhandelingstafel. Ook bleef de drei-

ging van Amerikaanse troepenterugtrekkingen uit West-Europa als een donkere wolk 

boven de betrekkingen hangen. Tot slot liepen op economisch gebied de spanningen 

tussen Europa en de Verenigde Staten in de jaren 1970-1971 hoog op.

Een constante factor in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Nederland was 

de Nederlandse angst over het hoofd gezien te worden. Dit gold in zeer sterke mate voor 

minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns. Nederland was in zijn ogen geen klein 

land dat zich gedienstig naar de Amerikanen op moest stellen, maar een middelgrote 

macht die een rol op het wereldtoneel te vervullen had. De Nederlandse stem moest in-

ternationaal gehoord worden. Erkenning van deze rol door de Amerikaanse regering 

was voor Luns een vereiste voor een goede relatie. In een periode waarin het Amerikaanse 

buitenlandse beleid niet in de eerste plaats op West-Europa gericht was, zou het veel van 

Luns’ diplomatieke vaardigheden vragen om deze erkenning te krijgen.

Joseph Luns

De betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten in de jaren 1969-1971 beziend 

kan men niet om de imposante gestalte van Luns heen. Zowel uit de Nederlandse als 

Amerikaanse bronnen blijkt overduidelijk dat Luns een sterk bepalende factor was in de 

relatie tussen de twee landen. Luns weigerde zich ondergeschikt op te stellen ten opzich-

te van de Amerikanen. Zijn karakter, overtuigingen en grote ervaring speelden hierbij een 

rol. Toen Nixon aantrad als president in januari 1969 was Luns al zeventien jaar onafge-

broken minister. Van 1952 tot 1956 had hij dit ambt gedeeld met de partijloze J.W. Beyen, 

daarna had hij het departement alleen onder zijn hoede. Hij maakte vanaf april 1967 deel 

uit van het centrumrechtse kabinet-De Jong, dat erin slaagde de volle vier jaar uit te zitten 

zonder crisis – een uitzonderlijk feit in deze periode van politieke polarisatie. Het einde 

van het kabinet-De Jong in juli 1971 betekende – vlak voor zijn zestigste verjaardag – ook 

het einde van zijn negentien jaar durende ministerschap. Luns had door zijn persoonlijk-

heid en ervaring aanzien verworven, zowel in het binnenland als in het buitenland. Vanaf 

het einde van de jaren zestig was zijn populariteit in Nederland echter dalende, omdat 

zijn beleid door een deel van het publiek als star werd beschouwd – te weinig meebewe-

gend met nieuwe, meer progressieve denkbeelden over buitenlands beleid.2

Tevens zagen deze critici hem als een kritiekloos volger van de Amerikanen. Hoewel 

hij het Amerikaanse buitenlandse beleid op een aantal belangrijke punten steunde, was 

deze kritiek te ongenuanceerd. Inderdaad was Luns een toegewijd Atlanticus. Een krach-

tig en eensgezind bondgenootschap was voor de minister van groot belang om het com-

2  Albert Kersten, ‘De langste. Joseph Antoine Marie Hubert Luns (1952-1971)’, in: D.A. Hellema, B. Zeeman en A.C. van der 

Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999) 211.
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munisme te bestrijden.3 Atlanticisme was echter niet zijn enige drijfveer. Zijn beleid tij-

dens het dekolonisatieproces na de Tweede Wereldoorlog tot 1962, toen de Nederlandse 

regering onder grote druk van de regering-Kennedy afstand moest doen van Nieuw-Gui-

nea, is door verschillende historici gekenmerkt als koloniaal-conservatief.4 Luns was 

een groot tegenstander van deze overdracht en raakte hierover stevig in conflict met de 

Amerikaanse regering. Hij schrok er dus niet voor terug de confrontatie met de Verenig-

de Staten aan te gaan als hij vond dat een Nederlands belang of prestige in het geding 

was.5 De politicoloog Pijpers heeft gesteld dat Luns de ‘ultra-nationale’ rol voortzette die 

in de eerste naoorlogse jaren gevoerd was ten aanzien van Indonesië. ‘Deze koers leidde 

(…) herhaaldelijk tot aanvaringen met de Verenigde Staten en stond ogenschijnlijk op 

gespannen voet met de rol van trouwe navo-bondgenoot.’6 Er was dus niet per definitie 

sprake van het automatisch volgen van een Atlantische of pro-Amerikaanse koers.

Bij het voeren van dit beleid kon Luns gebruik maken van zijn diplomatieke ervaring. 

In zijn biografie van Luns benadrukt Kersten Luns’ kwaliteiten als diplomaat, die hij als 

‘on-Nederlands’ typeert. Met een solide basis van kennis van zaken en inzicht in de in-

ternationale verhoudingen wist hij soms meer gedaan te krijgen dan van een minister van 

een land met de omvang van Nederland verwacht kon worden. Luns kon zich goed con-

centreren op de hoofdzaken, wist van tevoren wat hij wilde bereiken en kon het spel dan 

hard spelen. Hij kende de diplomatieke trucs, waarbij zijn gevoel voor humor menigmaal 

in zijn voordeel werkte.7

Met het einde van de Nieuw-Guineacrisis verdween een belangrijke spanningsbron 

uit de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen en kon Luns de Atlantische component 

van zijn beleid verder uitbouwen. Deze periode is door Hellema als het ‘hoogtij van het 

Nederlandse Atlanticisme’ aangeduid.8 Met als uitgangspunt de handhaving van de At-

lantische eenheid steunde Luns het Amerikaanse optreden in Vietnam, het beleid ten 

aanzien van de Sovjet-Unie en de andere Warschaupactstaten, alsmede het Amerikaanse 

beleid ten aanzien van het Midden-Oosten en benadrukte hij keer op keer het belang van 

een adequate Nederlandse defensie. Toch lag ook na de Nieuw-Guineacrisis, toen deko-

lonisatie geen spanningsbron meer vormde tussen Nederland en de Verenigde Staten, 

het beleid van Luns niet per definitie in lijn met dat van de Amerikanen. De Nederlandse 

minister bleef ook in de jaren zestig zijn uiterste best doen om het bestaan van Neder-

land niet aan de Amerikaanse aandacht te laten ontsnappen. Hij maakte duidelijk het 

niet zonder meer te accepteren als Nederland aan de zijlijn kwam te staan. 

3  Albert Kersten, Luns. Een politieke biografie (Amsterdam: Boom, 2010) 617.

4  Kersten, ‘De langste’, 227; Duco A. Hellema, Dutch Foreign Policy. The Role of the Netherlands in World Politics (Dordrecht: Re-

public of Letters, 2009) 192.

5  Dit heeft Hellema doen concluderen dat Luns zich in zijn beleid met name liet leiden door machtspolitieke overwegingen, 

zie: Hellema, Dutch Foreign Policy, 229.

6  Alfred E. Pijpers, ‘Dekolonisatie, compensatiedrang en de normalisering van de Nederlandse buitenlandse politiek’, in: 

N.C.F. van Sas (red.), De kracht van Nederland. Internationale positie en buitenlands beleid (Haarlem: H.J.W. Becht, 1991) 207.

7  Kersten, Luns, 614-15, 621.

8  Hellema, Dutch Foreign Policy, 191-196.
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Maatschappelijke veranderingen: herijking van de betrekkingen

De Verenigde Staten

Het aantreden van Nixon in januari 1969 betekende niet alleen een nieuwe koers voor 

het Amerikaanse buitenlandse beleid, ook voor de betrekkingen tussen Nederland en de 

Verenigde Staten vormde het een herijkingspunt. Voor beide kanten was het duidelijk dat 

deze niet meer zo vanzelfsprekend waren als de voorgaande decennia. In beide landen 

was er sprake van onrust in het politiek-maatschappelijke bestel. In de Verenigde Staten 

kreeg de nieuwe president Nixon te maken met felle kritiek op zijn buitenlands beleid. 

De verdeeldheid die in de Verenigde Staten heerste over het beleid van de nieuwe presi-

dent bestond ook internationaal. Zo zorgde ook in Nederland het Amerikaanse buiten-

landse beleid en de volgens critici te volgzame opstelling van de Nederlandse regering 

voor maatschappelijke beroering en werd het inzet van politieke strijd. De relatie tussen 

de twee landen werd openlijk ter discussie gesteld.

Het verkiezingsjaar 1968 in de Verenigde Staten was veelbewogen. De bewoordin-

gen die door verschillende auteurs gekozen zijn om de impact van de gebeurtenissen in 

dat jaar te beschrijven – ‘America was coming apart’,9 ‘the unraveling of America’,10 ‘the 

fracturing of America’11 – zijn hiervan een illustratie. Het jaar begon met het Tet-offensief 

in Vietnam, dat, hoewel het militair een overwinning betekende voor het Amerikaanse 

en Zuid-Vietnamese leger, een keerpunt vormde in de publieke perceptie van de oorlog. 

Voor een meerderheid van de bevolking werd de zinloosheid van de Amerikaanse betrok-

kenheid onderstreept door de televisiebeelden van het offensief, waaronder de bekende 

confronterende foto van een Zuid-Vietnamese militair die een Vietcongstrijder midden 

op straat in Saigon door het hoofd schoot. De maatschappelijke en politieke tegenstel-

lingen verhardden. In april werd Martin Luther King doodgeschoten op het balkon van 

een motel in Memphis. Er volgde een golf van geweld en protest: door het hele land von-

den stakingen en rassenrellen plaats. Het geloof van vele progressieve Democraten in 

een geweldloze en constructieve manier om de problemen in de Amerikaanse samen-

leving aan te pakken, kreeg een sterke terugslag. De roep uit meer conservatieve hoek 

om rellen en demonstraties hard neer te slaan, groeide. Twee maanden na King werd 

ook Robert Kennedy vermoord in het Ambassador Hotel in Los Angeles, een paar minu-

ten nadat hij zijn aanhangers had toegesproken na zijn overwinning in de Californische 

voorverkiezingen. Hij was op dat moment één van de voornaamste kanshebbers voor de 

Democratische nominatie voor het presidentschap. Meer rellen volgden.12

In dit verhitte klimaat maakten de twee partijen zich klaar om in augustus hun presi-

dentskandidaat te kiezen. De Democratische conventie in Chicago die aan het einde van 

die maand plaatsvond, zou velen nog lang in het geheugen gegrift staan: terwijl binnen 

Hubert Humphrey zijn nominatie veiligstelde, werden de straten om het conventiecen-

9   David Schoenbrun, America Inside Out (New York: McGraw-Hill, 1984) 392.

10   Allen J. Matusow, The Unraveling of America. A History of Liberalism in the 1960s (New York: Harper & Row, 1984). Vgl. Alan 

Brinkley, ‘1968 and the Unraveling of Liberal America’, in: Carole Fink, Philipp Gassert en Detlef Junker (red.), 1968. The World 

Transformed (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

11   Rick Perlstein, Nixonland. The Rise of a President and the Fracturing of America (New York: Scribner, 2008).

12   Matusow, The Unraveling of America, 395-411; Schoenbrun, America Inside Out, 390-393.
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trum het toneel van een geweldsexplosie tussen in grote getale opgekomen Vietnamde-

monstranten en de zeer hardhandig optredende politie van Chicago. Ondanks het feit 

dat de kansen voor de Democraten om de verkiezingen te winnen gering leken, werd het 

in november toch nog een zeer spannende race. Nixon versloeg Humphrey uiteindelijk, 

maar de uitslag van de popular vote was bijzonder spannend: 31,7 miljoen stemmen voor 

Nixon en 31,2 miljoen voor Humphrey.13 Amerika leek meer dan ooit een verdeelde natie.

De Nederlandse ambassadeur in Washington, Carl Schürmann, in zijn laatste maan-

den op deze post, rapporteerde uitgebreid over bovenstaande ontwikkelingen. Uit zijn 

rapportages komt het beeld naar voren van een sterk verdeeld en naar binnen gericht 

land. Ook uitte de ambassadeur zijn zorgen over de afbrokkelende consensus over de 

Amerikaanse rol in de wereld als tegenstrever van het communisme. Hij verwees hierbij 

vooral naar de rassenproblematiek, de criminaliteit en de oorlog in Vietnam. In septem-

ber stelde hij dat de Verenigde Staten een crisis doormaakten die de ‘bestaande waar-

den, traditionele verhoudingen en gevestigde gewoonten op losse schroeven zet. De 

maatschappelijke structuur schijnt op haar grondvesten te schudden’.14 Schürmann zag 

verschillende oorzaken voor de politieke opschudding en ‘gewetenscrises’. Eén daar-

van was niet uniek voor de Verenigde Staten, maar vond ook in andere westerse landen 

plaats: namelijk het volwassen worden van een nieuwe naoorlogse generatie die zich in 

steeds grotere mate politiek deed gelden. Zij steunde in groten getale de progressieve 

Democratische kandidaten Eugene McCarthy en Robert F. Kennedy. Schürmann maakte 

overduidelijk geen deel uit van deze generatie, die volgens hem door een ‘combinatie van 

dagelijks weerkerende ledigheid en de afwezigheid van obstructies in de levenswandel’ 

geen besef had van de offers die gebracht waren voor haar vrijheid en welvaart. Als ge-

volg hiervan zagen de jongeren het belang van de strijd tegen het communisme niet in 

en voelden zij meer verwantschap met idealistische organisaties en bewegingen zoals de 

burgerrechtenbeweging en de Verenigde Naties.15

Een tweede oorzaak van de morele crisis waar de Verenigde Staten in verkeerden, was 

wel een specifiek Amerikaanse kwestie, namelijk de rassenproblematiek. Er was volgens 

de ambassadeur een grote meerderheid van blanke Amerikanen die van mening was dat 

de burgerrechtenwetgeving ver genoeg, of zelfs te ver was gegaan. Er was dus verzet te-

gen de hervormingen die in de jaren zestig onder de presidenten Kennedy en Johnson 

doorgevoerd waren. Schürmann concludeerde dat groeperingen op verschillende the-

ma’s – verre oorlogen, rassenkwestie, criminaliteit en armoede in de samenleving – lijn-

recht tegenover elkaar stonden. De Republikeinen hadden daarom een rechtse kandidaat 

in de persoon van Nixon van wie men dacht dat hij law and order kon herstellen en die dat 

deel van de bevolking aansprak dat sceptisch stond ten aanzien van Johnsons zes jaar in 

het Witte Huis. Er waren reserves ten aanzien van wat hij bereikt had met zijn Great Society 

en de graduele escalatie in Vietnam was ook geen succes gebleken, aldus Schürmann.16

De verkiezing van Nixon in november betekende allerminst een einde aan de binnen-

13   Schoenbrun, America Inside Out, 396.

14   Schürmann aan min. bz, 26-09-1968, map 1780, code 911.32, Ver. Staten Presidentsverkiezingen, Deel iv 1968-1972, Ar-

chief Buitenlandse Zaken, Den Haag (hierna abz).

15   Ibid.

16   Ibid.
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landse polarisatie. De nieuwe president had geen meerderheid in het Congres of de Se-

naat kunnen verwerven, waardoor hij in de uitvoering van zijn beleid belemmerd zou 

worden. De figuur van Nixon was binnenlands omstreden: zijn bijnaam ‘Tricky Dick’ 

was alom bekend en verwees naar zijn nietsontziende campagnetactieken en steun voor 

de heksenjacht op communisten in de jaren vijftig. Ook ambassadeur Schürmann toon-

de zich niet uitgesproken positief over Nixon. Wat zijn persoonlijkheid betreft, stond 

Nixon volgens Schürmann bekend om zijn opvliegende karakter, dat hij probeerde te 

maskeren door zich voor te stellen als een bedachtzaam staatsman.17 Ook riep zijn vice-

president, de tot voor kort nog onbekende Spiro Agnew, veel weerstand op. Volgens 

Schürmann beging Agnew ‘vele blunders’ en werd hij door een grote meerderheid van de 

bevolking als onbekwaam beschouwd, hetgeen Nixon bijna de overwinning had gekost. 

De ambassadeur stelde: ‘Het is voor dit land en de westerse wereld te hopen dat Nixon 

zich zal omringen met de meest bekwame raadslieden.’18

De mogelijke gevolgen van de verdeeldheid in de Verenigde Staten voor de westelijke 

samenwerking stemden ook E.H. van der Beugel, voormalig staatssecretaris van Bui-

tenlandse Zaken in het kabinet-Drees iv, tot zorg. In 1969 verschenen er van zijn hand 

meerdere artikelen in de Internationale Spectator over problemen in het Atlantisch Bond-

genootschap. Van der Beugel had vele commissariaten bij grote concerns in binnen- en 

buitenland vervuld en was actief in diverse internationale fora, zoals de Bilderberg-con-

ferentie. Hij was lid van de PvdA, maar behoorde tot de rechtervleugel en was sterk At-

lantisch georiënteerd.19 In zijn artikel stelde hij dat er aan het einde van de jaren zestig 

het gevoel bestond dat men zich in de eindfase bevond van een periode in de naoorlogse 

ontwikkeling. Dit gevoel was gebaseerd op de constatering van een verschraling en des-

integratie van het na de Tweede Wereldoorlog gegroeide systeem van westelijke samen-

werking. Men leefde ‘als het ware in een collectieve impotentie, zowel ten aanzien van de 

mogelijkheid om het oude systeem van Westelijke samenwerking voort te zetten en uit te 

bouwen, als ten aanzien van een duidelijke conceptie voor een alternatief.’20 

Eén van de oorzaken die Van der Beugel aandroeg voor deze ontwikkeling was het ver-

val van de hegemoniale positie van de Verenigde Staten in de jaren zestig. Dit was met 

name veroorzaakt door de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam, maar 

ook door het wegvallen van de charismatische figuur van John F. Kennedy en binnen-

landse problemen in de Verenigde Staten zoals armoede en de rassenproblematiek. In 

deze ontwikkelingen zag hij een directe bedreiging voor de Atlantische samenwerking. 

Tevens speelde het ontstaan van verschillende opvattingen over détente en betrekkingen 

met Oost-Europa en de Sovjet-Unie binnen het Atlantisch Bondgenootschap een rol, 

17   Codebericht Schürmann aan min. bz, 30-09-1968, map 1780, code 911.32, Ver. Staten Presidentsverkiezingen, Deel iv 

1968-1972, abz.

18   Codebericht Schürmann aan min. bz, 01-11-1968 en 08-11-1968, map 1780, code 911.32, Ver. Staten Presidentsverkiezin-

gen, Deel iv 1968-1972, abz.

19   http://www.parlement.com/, geraadpleegd op 05-02-2008. Zie voor meer details over Van der Beugel: Ralph Dingemans, 

‘ “De zon ging op en de wind was gunstig”: Ernst Hans van der Beugel (1918-2004)’, in: Bert van der Zwan, Bob de Graaff en 

Duco Hellema (red.), In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw (Amster-

dam: Boom, 2008), 157-173. Zie ook: Giles Scott-Smith, Ghosts in the Machine? Ernst van der Beugel, the Transatlantic Elite, and the 

‘New’ Diplomatic History, inaugurele rede Universiteit Leiden, 2009. Scott-Smith stelt dat de rol van een figuur als Van der Beugel, 

als lid van de transatlantische elite, in de diplomatieke geschiedschrijving onderbelicht is gebleven.

20  E.H. van der Beugel, ‘De huidige problemen van de Westelijke samenwerking’, in: Internationale Spectator, 23 (1969) 5.
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evenals de vervreemding van grote groepen jongeren en intellectuelen van de uitgangs-

punten van de westelijke samenwerking.21 Al met al bevond de Atlantische samenwer-

king volgens Van der Beugel zich in een diepe crisis, en tenzij er plotseling een vorm van 

externe dreiging zou ontstaan, zou het geruime tijd duren voordat het Westen uit dit dal 

omhoog zou klimmen.

Nederland

Niet alleen Amerika werd geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen; ook de 

Nederlandse samenleving en het politieke bestel ondergingen vanaf midden jaren zestig 

ingrijpende veranderingen. Deze ontwikkelingen zorgden voor een klimaat waarin de 

relatie met de Verenigde Staten ter discussie werd gesteld. Aan de basis hiervan stond de 

sterk toegenomen welvaart, waardoor de mogelijkheden voor de Nederlandse bevolking 

om eigen keuzes te kunnen maken over de vormgeving van het bestaan sterk toenamen. 

Het leek zelfs alsof de economische groei oneindig voortgezet zou kunnen worden.22 

Deze welvaartsstijging leidde tot een ‘culturele revolutie’ in de jaren zestig en vroege ja-

ren zeventig, die zich uitte op verschillende terreinen.23 Een veelgenoemde ontwikkeling 

is het aantreden van een naoorlogse generatie die er op een aantal kwesties andere ideeën 

op nahield dan de vorige. Hierdoor ontstond een overgang van een zogenoemd materi-

alistisch waardepatroon, waarin economische en politieke stabiliteit centraal stonden, 

naar een postmaterialistisch waardepatroon. Dit ‘generatieconflict’ staat centraal in het 

werk van de historicus Hans Righart.24

Deze these is bekritiseerd, onder andere aan de hand van de observatie dat in de linkse 

en activistische bewegingen de vooroorlogse generatie ook een belangrijke rol speelde.25 

Een invloedrijke alternatieve visie is die van de historicus James Kennedy, die een centrale 

rol in de veranderingen in de Nederlandse maatschappij in de jaren zestig toebedeelt aan 

de elites. Kennedy stelt dat de sociale of economische ontwikkelingen in Nederland in 

de jaren zestig in de meeste opzichten niet afweken van andere West-Europese landen, 

maar dat Nederland wel verschilde van andere landen wat betreft de houding die de elites 

ten aanzien van deze ontwikkelingen aannamen. Zij boden hiertegen geen weerstand, 

21   Ibid., 18.

22  E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, Deel 2 1914-1980 (Amsterdam/Brussel: Elsevier, 

1986) 300, 308.

23  Over de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland in de jaren zestig en zeventig zijn verscheidene publicaties ver-

schenen. Er wordt hier in kort bestek op deze ontwikkelingen ingegaan omdat begrip hiervan van belang is om het debat rond-

om transatlantische samenwerking en de Amerikaanse buitenlandse politiek te kunnen plaatsen. Er worden drie ontwikkelin-

gen behandeld die een grote rol spelen in het debat, maar dit zijn zeker niet de enige. De toegenomen onderwijsmogelijkheden 

en de voortschrijdende democratisering worden bijvoorbeeld ook als belangrijke factoren gezien. Zie voor meer uitgebreide 

behandelingen hiervan bv. Hans Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam: De Arbeiders-

pers, 1995); James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam: Boom, 1995); Kossmann, De lage 

landen deel 2; J. Bosmans, ‘Het maatschappelijk-politieke leven in Nederland 1945-1980’, in: J.A. de Jonge, Th. Van Tijn, J.C. 

Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (Houten: De Haan, 1988); H.W. 

von der Dunk e.a., Wederopbouw, welvaart en onrust. Nederland in de jaren vijftig en zestig (Houten: De Haan, 1986).

24  Righart, De eindeloze jaren zestig, 18-31.

25  Zie o.a. Gjalt Zondergeld, ‘psp, Provo en Vietnam. Links protest in de jaren zestig en zeventig’, in: Jan Hoffenaar, Jan van 

der Meulen en Rolf de Winter (red.), Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (Den 

Haag: Sdu, 2004) 81; Floribert Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’. Nederland en de rechten van de mens in Oost-Europa en Joegoslavië, 1972-

1989 (Amsterdam: Boom, 2001) 44-46.
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maar stimuleerden de retoriek van vernieuwing zelfs. Kennedy verklaart deze houding 

door een afkeer van Nederlandse autoriteiten van conflicten en geweld en door hun over-

tuiging dat de loop van de geschiedenis vaak onvermijdelijk is en deze beter gekanali-

seerd dan gestuit kan worden.26 

Een andere factor die vaak genoemd wordt als verklaring voor de maatschappelijke 

veranderingen zijn de processen van secularisering en ontzuiling.27 Een toenemend aan-

tal mensen voelde zich minder gebonden aan geloof en kerk en ging dientengevolge an-

ders tegen gezagsverhoudingen aankijken. Dit proces van ontzuiling werd versterkt door 

de opkomst van de massamedia, met name de televisie. Doordat dit medium voor steeds 

meer mensen bereikbaar werd, kon de bevolking in de eigen huiskamer kennismaken 

met denkbeelden van andere zuilen, wat zorgde voor een herbezinning op de eigen pa-

tronen en verhoudingen.28 Door de verbeterde techniek kreeg men ook directere toegang 

tot gebeurtenissen elders in de wereld. Zo ontstonden er groeperingen – zowel binnen 

als buiten de politiek – die zich af gingen zetten tegen de heersende opvattingen en be-

staande structuren. De bekendste hiervan in de tweede helft van de jaren zestig en vroege 

jaren zeventig waren Provo, de Vietnambeweging en Nieuw Links.29

Deze maatschappelijke ontwikkelingen werden ook zichtbaar in het politieke bestel. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 leden de gevestigde partijen aanzienlijke 

verliezen, in het bijzonder de kvp (acht zetels) en de PvdA (zes zetels). Twee kort tevo-

ren opgerichte partijen, de Boerenpartij en D’66, boekten grote winst. De verkiezings-

uitslag van 1967 markeerde een verzwakking van het verzuilde bestel.30 Binnen de PvdA 

was net Nieuw Links opgestaan, dat in 1966 van zich liet horen door het pamflet Tien over 

rood. Hierin werden actiepunten aangedragen om de partij op te schudden; deze moest 

volgens de opstellers een meer progressieve koers gaan varen. Dit geluid sloeg aan en 

Nieuw Links wist daarmee de negatieve electorale trend van de PvdA te keren. Vanaf de 

parlementsverkiezingen van 1971 nam het zetelaantal van de PvdA weer toe. Samen met 

D’66, de psp, ppr en de cpn ontstond er nu een aanzienlijk progressief blok. Ondertus-

sen zette het verlies van de confessionelen en met name de kvp door: links was aan een 

opmars bezig en de macht leek voor het grijpen.

Deze electorale strijd werd vanaf eind jaren zestig gevoerd in een gepolariseerd kli-

maat. Dit was ontstaan uit een doelbewust initiatief van de PvdA na de Nacht van Schmel-

zer in 1966: door middel van de polarisatiestrategie wilde de PvdA de kiezer een dui-

delijke keuze bieden tussen de behoudende liberalen enerzijds en de socialisten als 

maatschappijhervormers anderzijds. De bedoeling hiervan was tevens dat de confessio-

nelen buiten de boot zouden vallen.31

In dit gepolariseerde politieke klimaat speelden thema’s op het terrein van buiten-

lands beleid en vrede en veiligheid een prominente rol. De oorlog in Vietnam vormde 

26  Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 9-22.

27  Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Haarlem: Becht, 1986).

28  J. Bosmans, ‘Het maatschappelijk-politieke leven in Nederland 1945-1980’, 593; Righart, De eindeloze jaren zestig, 107.

29  Zie voor een geschiedenis van Provo Niek Pas, Imaazje! De verbeelding van Provo (1965-1967) (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 

2003); van de Vietnambeweging Rimko van der Maar, Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973 

(Amsterdam: Boom, 2007) en Peter van Eekert, Duco Hellema, Adrienne van Heteren, Johnson moordenaar! De kwestie Vietnam in 

de Nederlandse politiek 1965-1975 (Amsterdam: Mets, 1986).

30  Bosmans, ‘Het maatschappelijk-politieke leven’, 589.

31   Ibid., 600.
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ook in Nederland een katalysator voor het leveren van kritiek op het Amerikaanse buiten-

lands beleid en de navo. Krachtige stellingnames over deze onderwerpen werden niet 

geschuwd en werden zo inzet van verhitte binnenlandse politieke discussies. Het ging 

hier in de eerste plaats, zoals aangegeven, over kritiek op de steun van de Nederlandse 

regering voor het Amerikaanse optreden in Vietnam. In de periode 1965-1973 vonden 

verscheidene demonstraties plaats voor stopzetting van de bombardementen op Noord-

Vietnam, terugtrekking uit de oorlog van de Verenigde Staten en zelfbeschikking voor 

de Vietnamezen. Ook richtte het protest zich rechtstreeks tegen het Amerikaanse staats-

hoofd, met de leuzes ‘Johnson moordenaar’ en ‘Johnson oorlogsmisdadiger’.32 Maar 

ook andere internationale kwesties werden onderwerp van debat, zoals het navo-lid-

maatschap van de niet-democratische lidstaten Griekenland en Portugal, de mogelijke 

toetreding van Franco-Spanje tot het bondgenootschap, de Portugese koloniale oorlo-

gen in zuidelijk Afrika en het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Door het kabaal waarmee de protesten gepaard gingen, alsmede door de aandacht 

die zij in de geschiedschrijving gekregen hebben, lijkt soms het beeld te ontstaan alsof 

de meerderheid van de Nederlandse bevolking deze protesten ondersteunde. Hier zijn 

terecht kanttekeningen bij geplaatst.33 Niettemin is door dit beeld van breed gedragen 

protest en door de felle retoriek waar de polarisatie op buitenlands beleidsthema’s mee 

gepaard ging het beeld ontstaan van Nederland als een kritische bondgenoot in de jaren 

zeventig. Zoals echter in de inleiding aan de orde is gekomen, lopen bij deze constate-

ring vaak de publieke meningsvorming en het maatschappelijk protest enerzijds en het 

feitelijke buitenlands beleid anderzijds door elkaar. Het gebruik van sterke bewoordin-

gen over politieke kwesties was typisch voor deze periode: een term als ‘kritische bond-

genoot’ moet dan ook beschouwd worden in het licht van de binnenlandse context.

Nederland aan het eind van de jaren zestig in Amerikaanse ogen

De Amerikaanse ambassade in Den Haag volgde bovenstaande ontwikkelingen op de 

voet. Vanaf de zomer van 1969 was de ambassadeur aldaar John William Middendorf ii, 

die zijn benoeming te danken had aan zijn financiële bijdragen aan Nixons verkiezings-

campagne. Hij was de opvolger van één van de meest gerespecteerde en effectieve am-

bassadeurs in Den Haag, namelijk William R. Tyler, een beroepsdiplomaat met een grote 

staat van dienst op het State Department.34 De Amerikaanse ambassade was in de naoor-

logse periode een actief aanwezige factor in de Nederlandse politiek en het waren met 

name de diplomaten onder de ambassadeurs zoals Tyler die een stempel konden druk-

ken op de betrekkingen tussen Den Haag en Washington.35 Voor een politiek benoemde 

ambassadeur als Middendorf was dit minder vanzelfsprekend het geval.

Het ambassadepersoneel onderhield regelmatig contact met politici en kamerleden. 

In augustus 1969 rapporteerde Middendorf aan het State Department over een gesprek 

32  Zie Van der Maar, Welterusten mijnheer de president en Van Eekert e.a., Johnson moordenaar!.

33  Ibid., 199-200.

34  Giles Scott-Smith, Networks of Empire. The us State Department’s Foreign Leader Program in the Netherlands, France and Britain 1950-

70 (Brussel: P.I.E. Peter Lang, 2008) 279-285.

35  Giles Scott-Smith en Bert van der Zwan, ‘Embassies and Ambassadors in The Hague and Washington’, in: Hans Krabben-

dam, Cornelis A. van Minnen en Giles Scott-Smith (red.), Four Centuries of Dutch-American Relations (Amsterdam: Boom, 2009).
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dat politiek ambassademedewerker Thomas Dunnigan had gehad met de fractieleider 

van de PvdA, Joop den Uyl. Den Uyl schetste in dit gesprek het beeld van een veranderen-

de samenleving op zowel maatschappelijk als politiek vlak. Er was sprake van een dui-

delijke toename van anti-Amerikaanse gevoelens, een ontwikkeling die samenhing met 

de oorlog in Vietnam en de raciale spanningen in de Verenigde Staten. Deze groei vond 

met name plaats bij de jongere generatie. Den Uyl gaf aan dat de groeiende invloed van 

deze groep zich ook binnen zijn eigen partij manifesteerde, een ontwikkeling die hem 

zorgen baarde. Jongere PvdA-leden plaatsten vraagtekens bij de noodzaak van het be-

staan van de navo, die volgens hen zijn betekenis had verloren. Den Uyl sprak steeds 

in de derde persoon over ‘deze jongeren’, waardoor hij zich buiten deze groep plaatste. 

Dunnigan concludeerde dan ook dat Den Uyl duidelijk bij het (socialistische) establish-

ment hoorde. De linkse koers die Den Uyl publiekelijk nam, moest vooral gezien worden 

als een tactiek om aanvallen van links af te kunnen slaan.36 Het is opvallend te noemen 

dat de Amerikaanse ambassade de leider van de PvdA in deze periode van politieke pola-

risatie typeerde als een representant van de gevestigde orde en niet als één van de uitda-

gers daarvan.

De ambassade signaleerde een duidelijke tweedeling in het Nederlandse politiek-

maatschappelijke landschap. Het kabinet bevond zich tegenover critici die een aanpas-

sing van het buitenlands beleid wilden. Er was hier sprake van ‘a very Dutch phenome-

non’, namelijk: ‘the need to do something’ zo stelde een ambassademedewerker.37 Het 

kabinet-De Jong stond in toenemende mate onder druk van het parlement om ‘iets te 

doen’ aan allerlei buitenlandse kwesties, variërend van de oorlog en hongersnood in 

 Biafra (een opstandige regio in Nigeria) en Oost-West relaties, tot het Midden Oosten 

en Cuba. Het kabinet slaagde er meestal in om zulke moties af te houden, indien nodig 

door een initiatief te nemen dat de kritiek zou doen verstommen, maar dat vaak niet meer 

was dan window dressing. Deze aanpak had dan ook veelal slechts een tijdelijk resultaat. 

Dergelijke incidenten wezen erop dat het kabinet en Luns in het bijzonder enerzijds en 

de oppositie anderzijds op verschillende golflengtes opereerden: er was sprake van prag-

matisme versus moralisme.38

De oorzaken van de moralistische opstelling ten aanzien van buitenlandse kwesties 

moest volgens de Amerikaanse ambassade gezocht worden in een combinatie van twee 

factoren: ‘domestic frustration’ en ‘theological zeal’. Met als basis een positie van vei-

ligheid, vrede en welvaart pleitte een groep van met name jongeren voor politieke her-

vormingen. Deze roep kwam voort uit teleurstelling in het naoorlogse politieke systeem 

waarin het merendeel van de bevolking geen directe invloed had op de beleidsvorming. 

Als gevolg hiervan lagen de traditionele politieke partijen onder vuur. Van een doorbraak 

was echter (nog) geen sprake. Niet bij machte om de politieke situatie te doorbreken, en 

vrij van grote explosieve binnenlandse problemen, keken Nederlanders over de grenzen. 

Alhoewel ze het niet openlijk toe zouden geven, hadden Nederlanders geen last van een 

36  Airgram, Middendorf to State Department, 20-08-1969, Folder pol/neth 1/1/67, Box 2361, rg 59, Department of State 

Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (Collectie Dutch-American Diplomatic Relations 1784-1973, geraadpleegd op het 

Roosevelt Study Center, Middelburg, hierna: rsc).

37  Airgram, Middendorf to State Department, 16-04-1970, Box 2496, rg 59 Subject-Numeric Files 1970-73, pol, Depart-

ment of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

38  Ibid.
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Calimerocomplex: ‘the temptation to offer solutions and counsel to others on a wide 

range of problems is almost irresistible.’ Deze houding kwam waarschijnlijk voort uit 

het strenge calvinistische gedachtegoed dat nog steeds diep verankerd was in de samen-

leving. Het was volgens de ambassade de invloed van religie die een uitgesproken more-

le dimensie gaf aan de visie van veel Nederlanders op buitenlandse zaken. Mogelijk juist 

omdat men wist dat de internationale invloed van Nederland beperkt was, klonk er ook 

starheid en compromisloosheid in door.39

Toch, zo luidde de conclusie, steunde de meerderheid van de Nederlandse bevolking 

het regeringsbeleid en stond de positie van Luns over het geheel genomen niet ter dis-

cussie. De veranderingsgezinde groepen waren al met al een minderheid, waardoor er 

geen radicale politieke wendingen te verwachten waren. De groeiende invloed van cri-

tici betekende wel dat de beleidsmakers rekening moesten gaan houden met binnen-

landse factoren in het vormgeven van het buitenlands beleid. Zo zou het kabinet door 

binnenlandse druk bijvoorbeeld meer aandacht en middelen kunnen gaan besteden aan 

ontwikkelingssamenwerking. Voor de Amerikaanse kant betekende dit dat er rekening 

gehouden moest worden met een incidentele vlaag van de ‘do something mentality’ ten 

aanzien van specifieke kwesties, maar niet met vergaande veranderingen.40

Zowel de Verenigde Staten als Nederland waren op politiek-maatschappelijk vlak 

sterk in beweging. Een nieuwe fase in de betrekkingen leek in aantocht. Deze ontwik-

kelingen lagen in lijn met de bredere transatlantische ontwikkelingen zoals uiteenge-

zet in het vorige hoofdstuk. Tegelijkertijd was er in Nederland in de periode 1969-1971 

sprake van een belangrijke mate van continuïteit wat het buitenlands beleid betreft die 

werd gesymboliseerd door het voortdurende ministerschap van Luns. Een grootscheep-

se herziening van het beleid ten aanzien van de Verenigde Staten was daarom niet aan 

de orde. Desalniettemin betekende de aanwezigheid van Luns zeker niet dat de Neder-

lands-Amerikaanse betrekkingen vrij van spanningen waren – integendeel. Zijn karak-

teristieke manier van opereren zorgde af en toe voor vuurwerk, zoals al snel na Nixons 

aantreden bleek.

Overgeslagen maar niet afgeslagen: een felbevochten overwinning in Washington

‘Luns at the Boiling Point’

In de maanden na het aantreden van Nixon liepen de spanningen in de Nederlands-Ame-

rikaanse diplomatieke betrekkingen onverwachts hoog op. Dit hing samen met het plan 

van de nieuwe president om naar Europa te reizen. Nixon had deze reis al snel na zijn 

ambtsaanvaarding gepland om zijn welwillendheid ten aanzien van de Europese bond-

genoten te tonen.41 Begin februari werd het reisschema van de president bekend, waar 

39  Ibid.

40  Ibid.

41   Over de motieven van Nixon voor deze reis verschillen de meningen: zo was de officiële lezing dat Nixon deze reis onder-

nam om te consulteren met West-Europese regeringsleiders en hun mening over verschillende kwesties te horen. Zie bv. Henry 

Kissinger, White House Years (Londen: Weidenfeld and Nicolson / Michael Joseph, 1979) 73. Ook Luke Nichter stelt in zijn dis-

sertatie dat de reis van Nixon een uiting was van zijn interesse in en verbondenheid met Europa en dat er sprake was van een 
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Nederland niet in opgenomen was. Luns vond het onverteerbaar dat Nixon Brussel wel 

aan zou doen – het Amerikaanse argument dat het hierbij om een bezoek aan de navo 

en de eg ging deed voor Luns niet ter zake.42 Vlak voor Nixons vertrek naar Europa uitte 

Luns in de ministerraad zijn verontwaardiging over de manier waarop de Amerikaanse 

regering Nederland behandeld had. Hij stelde dat hij ‘met name verontwaardigd [was], 

omdat de Amerikaanse regering er weer eens blijk van heeft gegeven dat met gerecht-

vaardigde grieven van kleine landen nauwelijks rekening wordt gehouden.’43 Luns had 

zijn grieven inmiddels overgebracht aan Under Secretary of State Richardson en aan de 

Amerikaanse ambassadeur in Nederland, op dat moment nog William Tyler. Ook minis-

ter-president De Jong had de ambassadeur op deze kwestie aangesproken.

Nixons reisplannen vormden de aanloop naar een turbulent moment in de Neder-

lands-Amerikaanse betrekkingen, waarbij de emoties – met name bij Luns – hoog op-

liepen. Dit was niet voor het eerst: Luns had ook in het verleden de confrontatie met de 

Amerikanen niet geschuwd: zo was hij begin jaren zestig in botsing gekomen met de 

regering-Kennedy over Nieuw-Guinea en in 1963 over een Amerikaans verzoek tot het 

sturen van Nederlandse troepen naar Vietnam, wat Luns pertinent weigerde.44 Het ging 

Luns in 1969 vooral om erkenning door de Verenigde Staten van Nederland als factor van 

belang in de internationale politiek. Hij voelde zich door het ontbreken in Nixons reis-

schema niet voor vol aangezien en in zijn prestige aangetast.

Het protest dat Luns bij ambassadeur Tyler aangetekend had, maakte indruk in Wa-

shington. Krap een week later schreef Kissinger een memo aan Nixon waarin hij hem 

aanraadde op korte termijn een uitnodiging naar de Nederlandse minister-president te 

sturen om tegemoet te komen aan de Nederlandse wensen.45 Zo ontving De Jong, nog 

voordat Nixon op 23 februari aan zijn reis begon, een uitnodiging om begin mei het Wit-

te Huis te bezoeken. De Amerikaanse regering gaf een duidelijk signaal af door de Ne-

derlandse premier als eerste buitenlandse regeringsleider in Washington uit te nodigen. 

Dit betekende voor Luns echter niet dat de zaak afgedaan was. Hij zette alles op alles om 

zoveel mogelijk uit het voorval te slepen. In eerste instantie accepteerde hij de Ameri-

kaanse uitnodiging niet met het argument dat de voorgestelde data hem niet schikten. 

Ook gaf hij aan garanties van de Amerikanen te willen dat uit het bezoek concrete resul-

taten voort zouden vloeien op twee gebieden: meer landingsrechten voor de klm in de 

Verenigde Staten en samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van technolo-

gie voor een nucleaire onderzeeër.

Landingsrechten voor de klm waren al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 

een terugkerend thema in de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. De klm groeide in 

oprechte uitwisseling van ideeën. Na dit bezoek was het echter snel gedaan met de aandacht van Nixon voor Europa. Zie Luke 

A. Nichter, Richard Nixon and Europe; Confrontation and Cooperation, 1969-1974 (Dissertatie: Bowling Green State University, 2008) 

3-58. De historicus Dallek is echter van mening dat Nixon besloot tot deze reis omdat er geen vooruitzicht was op snelle voor-

uitgang op één van de belangrijke kwesties voor de regering: Vietnam, Sovjet-Amerikaanse betrekkingen, China of het Mid-

den-Oosten. Met deze reis naar West-Europa wilde Nixon zijn populariteit een impuls geven door zijn ervaring in buitenlands 

beleid te etaleren. Zie Robert Dallek, Nixon and Kissinger. Partners in Power (New York: HarperCollins, 2007) 112.

42  Zie voor deze kwestie ook Kersten, Luns, 429-430.

43  Notulen mr, 21-02-1969, Nationaal Archief, Den Haag (hierna: na).

44  Zie bv. Kersten, ‘De langste’, 216-220, Kikkert, De wereld volgens Luns (Den Haag: Het Spectrum, 1992) 112.

45  Memo, Kissinger to the president, 14-02-1969, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 1969, Box 933, nsc Files, vip 

Visits, npm, nara.
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die periode uit tot een van Europa’s meest toonaangevende luchtvaartmaatschappijen en 

wilde uitbreiden richting de Verenigde Staten. Waar dit op het eerste gezicht een techni-

sche en weinig spannende aangelegenheid lijkt, lopen deze landingsrechten als een rode 

draad door de naoorlogse bilaterale betrekkingen. Op een aantal momenten raakte de 

landingsrechtenkwestie verbonden met high politics en werd zo een testcase voor de betrek-

kingen. Zoals door Marc Dierikx beschreven is, was Nederland in het eerste decennium 

na de Tweede Wereldoorlog niet succesvol in het verkrijgen van de rechten. In 1957 werd 

er uiteindelijk een overeenkomst getekend voor Houston en de route New York – Cura-

çao, maar hiermee was de Nederlandse delegatie uiterst ontevreden.46 De kwestie ver-

dween daarom niet van de agenda en Luns kaartte het op gezette tijden aan bij de Ame-

rikanen. De atoomonderzeeër kwam in 1964 bovendrijven in de bilaterale betrekkingen, 

toen Luns dit onderwerp voor het eerst bij de Amerikanen aankaartte. Dit opvallende ini-

tiatief – het is de vraag wat een kleine militaire speler als Nederland, dat niet tot de nucle-

aire machten behoorde, met een dergelijke onderzeeboot wilde – was in de woorden van 

Kersten een ‘lievelingsproject’ van Luns en destijds minister van Defensie De Jong. Voor 

De Jong kwam deze belangstelling voort uit zijn achtergrond als duikbootcommandant 

en voor Luns uit zijn affiniteit met de marine. Voor Luns was deze kwestie, net als de lan-

dingsrechten, ook voor een belangrijk deel een prestige-aangelegenheid: een zichzelf 

respecterende marine moest in het bezit zijn van nucleaire schepen.47

Luns liet geen gelegenheid onbenut om de Amerikanen het belang van deze zaken 

voor Nederland onder de neus te wrijven. In de ministerraad maakte Luns duidelijk wat 

zijn bedoelingen hiermee waren: hij wees erop ‘dat in de buitenlandse politiek gekwets-

te gevoelens een politieke realiteit vormen. Zeker een klein land als Nederland moet zijn 

grieven bewaren om hier later alle voordeel uit te halen’.48 Dit was een tactiek die ken-

merkend was voor de aanpak van Luns: hij was bereid de Amerikanen te steunen op ver-

schillende terreinen maar verwachtte er op gezette tijden wel iets voor terug. Op derge-

lijke momenten moest een kleinere bondgenoot het volgens Luns slim spelen.

Ook de premier had enkele bedenkingen bij de uitnodiging om Washington te bezoe-

ken. Het is opvallend voor een sterk Atlantisch georiënteerd politicus als De Jong dat hij 

in de ministerraad openlijk twijfelde over het al dan niet aanvaarden van de Amerikaanse 

uitnodiging. Het blijkt dat De Jong zich onder druk gezet voelde vanuit de samenleving 

en zich daarom in een tweestrijd bevond: enerzijds maakte hij zich zorgen over het effect 

dat een bezoek zou hebben op de Nederlandse bevolking; anderzijds wilde hij de Ameri-

kanen niet voor het hoofd stoten. In de woorden van De Jong: ‘Het niet aanvaarden van 

deze uitnodiging zou als rancune worden uitgelegd, maar als minister Luns en spreker 

naar Washington gaan, zal men zeggen dat Nederland wordt gelijmd.’49 Waar Luns dus 

vooral het machtspolitieke spel met de Amerikanen speelde, was De Jong als premier 

46  Marc Dierikx, ‘ “Een spel zonder kaarten”: klm-landingsrechten als nationaal belang, 1945-1957’, in: D.A. Hellema, 

C. Wiebes en B. Zeeman (red.), Jaarboek Buitenlandse Zaken. Derde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek 

in de twintigste eeuw (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1996). Vgl. Scott-Smith, Ghosts in the Machine? en Alan P. Dobson, ‘Economic Lev-

erage: The United States, Civil Aviation, and Europe, 1945-1996’, in: Kathleen Burk en Melvyn Stokes (red.), The United States 

and the European Alliance since 1945 (Oxford: Berg, 1999).

47  Kersten, Luns, 380.

48  Notulen mr, 21-02-1969, na.

49  Notulen mr, 21-02-1969, na.
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verantwoordelijk voor de bredere afstemming van het kabinetsbeleid. Ten opzichte van 

de Amerikaanse regering stelde hij zich genuanceerder op dan Luns. Ook hij was van me-

ning dat een klein land gebruik kon maken van zijn grieven, maar vond dat Nederland 

hier niet te ver in zou moeten gaan. Dit zou een averechts effect sorteren.50

Luns gaf van dergelijke subtiliteiten geen blijk. Hij uitte beschuldigingen en dreige-

menten aan het adres van Tyler. Zijn gedrag veroorzaakte irritatie bij de ambassadeur, 

die vond dat Luns hierin te ver ging. ‘I could not accept his statement that u.s. policy was 

anti-Dutch (…) Nor was it true that the United States takes the Dutch for granted. We had 

the friendliest feelings towards and respect for the Netherlands, and the sentiments the 

fo[reig]n minister had attributed to us were totally without foundation.’51 Deze strubbe-

lingen waren aanleiding voor Nixon om op 24 februari De Jong persoonlijk op te bellen 

vanuit Brussel om de uitnodiging te herhalen. Na het uiten van zijn teleurstelling over 

het overslaan van Nederland aanvaardde De Jong Nixons uitnodiging ‘in beginsel’.52 Ook 

Luns ging akkoord, maar bleef tot vlak voor het bezoek aan Washington zijn onvrede ui-

ten. Zelfs twee weken voor de geplande datum probeerde Luns de Amerikaanse ambassa-

deur nog onder druk te zetten. Luns vertelde Tyler dat De Jong hem had laten weten dat ‘the 

more he looked at his briefing papers the more dubious he felt about the wisdom of having 

agreed to make the trip.’53 De minister probeerde duidelijk de druk maximaal op te voeren.

Luns kreeg tevens de gelegenheid zijn rancune direct aan zijn nieuwe Amerikaanse 

ambtsgenoot William Rogers over te brengen. Op 31 maart was hij in Washington voor 

de begrafenis van oud-president Eisenhower en de dag daarna sprak Luns met Rogers, 

die hij op haast professorale wijze inwijdde in de details van de Nederlands-Amerikaan-

se betrekkingen. Zijn taalgebruik – zo noemde hij Rogers in zijn verslag een ‘groentje’ – 

is tekenend voor hoe Luns de verhoudingen tussen de twee landen zag. Hij was de erva-

ren minister van een middelgroot land, die daarom boven zijn ambtgenoot stond, ook al 

was deze dan minister van de machtigste staat van de wereld. De woorden van Luns zijn 

hiervoor het citeren waard: ‘Het leek mij dienstig de heer Rogers, die uiteraard nog niet 

tot in de details op de hoogte was van de onderscheidene aspecten van de Amerikaanse 

 Europapolitiek in het algemeen en het beleid jegens Nederland in het bijzonder, een ex-

posé te geven van de ontwikkeling der Amerikaans-Nederlandse betrekkingen over de 

afgelopen twee decennia.’54 Luns klaagde bij Rogers over de manier waarop de Verenigde 

Staten Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog behandeld hadden. Washington had te 

weinig oog voor het belang van Nederland omdat het alleen maar naar ‘territoriale uitge-

strektheid’ keek en niet naar ‘factoren als cultureel niveau, buitenlandse handel, scheep- 

en luchtvaart.’ De Amerikanen hadden met name de Nederlandse belangen in Azië ge-

dwarsboomd. Luns maakte duidelijk dat de Verenigde Staten een onjuiste visie hadden 

op de internationale rol en invloed van kleine mogendheden.55

50  Notulen mr, 03-04-1969, na.

51    Telegram, Tyler to Secretary of State, 20-02-1969, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 1969, Box 933, nsc Files, 

vip Visits, npm, nara.

52  Copie-memorandum, Luns aan de Secretaris-Generaal, 25-02-1969, map 1750, code 911.21, President R. Nixon, o.a. rei-

zen – deel i, 1968-69, abz.

53  Telegram, Tyler to Secretary of State, 14-05-1969, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 1969, Box 933, nsc Files, 

vip Visits, npm, nara.

54  Codebericht, Luns aan min. bz, 01-04-1969, map 2314, code 912.1, Verhoudingen Nederland – VS, deel iii, 1967-72, abz.

55  Ibid.
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De Amerikaanse reactie

Luns’ strategie leek zijn vruchten af te gaan werpen. Rogers liet Tyler begin maart weten 

dat hij bereid was De Jong en Luns iets concreets te geven wat zij bij terugkomst in Neder-

land als succes konden presenteren. Dit zou heilzaam voor de Nederlands-Amerikaanse 

relatie zijn. Rogers kon voorafgaand aan het bezoek in mei geen garanties geven, maar 

de bereidheid was er wel degelijk.56 Het State Department rapporteerde aan Nixon:

The personal factor is of particular importance to Luns, who has seen and dealt with a great 

many world statesmen in his 17 years as Foreign Minister. He has very good domestic politi-

cal reasons, as well as his own considerable pride, for portraying this visit as a success when 

the party returns to The Hague. His feeling about the personal treatment he receives can 

have a decisive influence on his whole attitude toward the outcome of the trip. (…) In gen-

eral terms, our guests seek us recognition of the important role the Dutch play in the Amer-

ican-European Community and of their aspirations as a middle-sized power responsive to 

the needs of the third world and oriented to the search of peace.57

Wat waren de beweegredenen die speelden aan Amerikaanse kant die uiteindelijk leid-

den tot een tegemoetkoming aan Luns? Opnieuw blijkt dat er sprake was van het twee-

ledige beeld over Nederland: enerzijds was er sprake van vertrouwen in een bondgenoot 

waar de Amerikanen op konden bouwen, waarbij Luns een belangrijke rol speelde. An-

derzijds waren er ook zorgen over de onzekere periode waar het Nederlandse politiek-

maatschappelijke bestel zich in bevond. Tegelijkertijd was het diezelfde Luns die nu voor 

spanningen in de bilaterale relatie zorgde.

Het State Department en ambassadeur Tyler kwamen tot verschillende afwegingen. 

Op het State Department overheerste het vertrouwen dat er voldoende gedeelde belangen 

tussen de twee landen waren om de relatie voor schade te behoeden. De problemen die er 

nu rond het bezoek van Nixon speelden, moesten vooral toegeschreven worden aan per-

soonlijke gevoeligheden van Luns. Door de afdeling Intelligence and Research (inr) van het 

State Department werd Nederland gekarakteriseerd als Amerika’s ‘staunchest ally’. Met 

uitzondering van dekolonisatiekwesties, was de samenwerking één van ‘extreme close-

ness and cordiality’. Luns had hier een belangrijk aandeel in gehad.58 Het was nu juist die 

Atlantisch georiënteerde minister die voor spanningen in de betrekkingen zorgde: ‘Luns 

may have come to regard his personal importance on the international scene as greater 

than that indicated by the size and power of his country. Luns’s continuing touchiness 

about us-Netherlands relations probably reflects his feeling that the us does not take 

him seriously enough more than a belief that the us does not take the Netherlands seri-

ously enough.’ De heftige emoties waarmee dit mee gepaard ging, worden geïllustreerd 

door de woorden ‘Luns at the Boiling Point.’59 Door het overslaan van Nederland door 

56  Telegram, Rogers to Tyler, 08-03-1969, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 1969, Box 933, nsc Files, vip Visits, 

npm, nara.

57  Acting Secretary to Nixon, ongedateerd, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 1969, Box 933, nsc Files, vip Visits, 

npm, nara.

58  Intelligence Note, inr – Thomas L. Hughes to Secretary of State, 21-05-1969, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 

1969, Box 933, nsc Files, vip Visits, npm, nara.

59  Ibid. (onderstreping in origineel).
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Nixon was het persoonlijke prestige van Luns aangetast – meer dan dat van Nederland.

Luns wilde iets terugzien voor zijn loyaliteit, zo meende men op het State Department, 

als teken dat de Amerikanen hem en Nederland serieus namen. De zaken waar het om 

ging – zoals landingsrechten voor klm – waren voor de Amerikanen van secundair be-

lang. Voor Nederland was dit echter een prestigekwestie: in de ogen van het State Depart-

ment was de klm ‘the most important national symbol after the Crown’. Juist omdat de 

betrekkingen verder zo goed waren, werden dergelijke kwesties uitvergroot en kregen ze 

een buitenproportioneel sterke emotionele lading. Men was er bij het State Department 

echter vrij zeker van dat Nederland zijn belangen het best verdedigd zou blijven zien door 

een nauwe verwantschap met de Verenigde Staten – meer dan de gemiddelde navo-

bondgenoot. Er was sprake van een ‘profound community of interests between the two 

countries.’ Het enige mogelijke structurele probleem dat men zag was de ontwikkeling 

van de détente: dit zou zeker zijn invloed hebben op de publieke opinie en beleid (meer 

dan tijdelijke kleinere kwesties zoals klm), maar ‘the Dutch will probably continue to take 

their military and other responsibilities at least as seriously as any other European mem-

ber of nato, and more seriously than many.’ Er was daarom geen echte reden tot zorg.60

Ambassadeur Tyler schetste niettemin een zorgwekkender beeld: de dreiging die van 

de problemen uitging was in zijn ogen reëler. Naar zijn mening zou het goed voor de re-

latie zijn als de spanning die door alle irritaties veroorzaakt werd uit de lucht gehaald zou 

worden. Dit was belangrijk omdat er volgens Tyler een sterke band was tussen Neder-

60  Ibid.

Afb. 2 De officiële ontvangst voor het Witte Huis van premier Piet de Jong en minister van Buitenlandse Zaken 

Joseph Luns, 27 mei 1969 (National Archives and Records Administration).
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land en de Verenigde Staten; die tot gevolg had dat hun zienswijzen op belangrijke pun-

ten overeenkwamen – zoals bijvoorbeeld over het belang van de navo. De Nederlandse 

regering had laten zien zich ervoor te willen inzetten om de Amerikanen te steunen. Een 

belangrijk punt dat Tyler in dit verband aanstipte was dat Nederland hier zelf een direct 

belang bij had: deze special relationship gaf de Nederlandse regering toegang tot consul-

tatie met de Amerikanen. Dit betekende dat Nederland een grotere internationale stem 

kreeg dan het anders gehad zou hebben.61 De Nederlandse regering klaagde nu echter 

dat zij weinig terugkreeg voor deze loyaliteit. Tegelijkertijd bevond de Nederlandse re-

gering zich in een moeilijke positie: door de toenemende kritiek op het buitenlands be-

leid kostte het meer moeite om de Atlantische koers te verdedigen. Deze ontwikkelingen 

leidden Tyler tot een zorgwekkende conclusie: ‘Despite our efforts, we are witnessing a 

gradual erosion of the “special relationship” of the post-war era and a return to a rela-

tionship in which “special” elements are absent or forgotten. (…) The  image of the Neth-

erlands as an ally that can be taken for granted is out of date, and greater efforts, espe-

cially with youth, are needed if even the present good and friendly relationship is to be 

preserved.’62

Volgens de ambassadeur was er daarom een psychologisch aspect in het geding bij 

het voorgenomen bezoek van De Jong en Luns aan Washington, namelijk dat zowel de 

Nederlandse regering als het publiek de indruk zou krijgen dat zij beloond werden voor 

hun trouwe opstelling ten aanzien van de Verenigde Staten. Het was van belang Luns en 

De Jong, en ook het Nederlandse publiek, hiervan te overtuigen en dus zag hij het be-

zoek als een ‘exercise in confidence building.’ De Nederlandse bewindslieden moesten 

ervan overtuigd worden dat Nederland in de Verenigde Staten als een belangrijke partner 

werd gezien en dat het in het Nederlandse belang was om de relatie goed te houden. Ook 

moest tijdens het bezoek benadrukt worden dat de Amerikanen zich zouden blijven in-

zetten voor de defensie van Europa. Ten slotte vond Tyler het ook van belang dat Neder-

land erkend werd als speler op het wereldtoneel.63 Dit betekende dat een serieuze uitwis-

seling van gedachten over wereldproblemen zou moeten plaatsvinden.

Tylers adviezen werden ter harte genomen: Rogers suggereerde Nixon dat de rela-

tie met Nederland op twee vlakken een impuls nodig had: bij de regeringsleiders omdat 

zij zich niet genoeg gewaardeerd voelden als loyale bondgenoot, en bij de Nederlandse 

bevolking omdat er een herbezinning plaatsvond over de rol van de navo. De regering 

had Amerikaanse steun nodig in haar streven om de jongere generaties te doordringen 

van het belang van het Atlantisch Bondgenootschap, zodat het bestand zou zijn tegen de 

uitdagingen van het nieuwe decennium. Rogers was het eens met Tyler dat ‘confidence 

building’ nodig was, waarvoor vooruitgang nodig was op ten minste één van de voor Ne-

derland belangrijke kwesties, landingsrechten en nucleaire technologie.64

Dit overziend blijkt dat verschillende overwegingen een rol speelden bij het tegemoet-

komen aan de Nederlanders. Ten eerste, en dit is opvallend, ging het bij het State Depart-

61   Telegram, Tyler to Secretary of State, 07-05-1969, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 1969, Box 933, nsc Files, 

vip Visits, npm, nara.

62  Ibid.

63  Ibid.

64  Memorandum for the president, Secretary Rogers, ongedateerd, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 1969, Box 

933, nsc Files, vip Visits, npm, nara.
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ment om de betrekkingen met Nederland op zich. Men zag voldoende waarde in de rela-

tie met Nederland om te willen voorkomen dat deze verslechterde. Dit had onder andere 

te maken met de steun van de Nederlandse regering voor de Amerikaanse Vietnam- en 

defensiepolitiek, zoals nog aan de orde zal komen. Deze steun werd gewaardeerd in 

Washington en hierin kon Nederland mogelijk een voorbeeld zijn voor andere kleinere 

bondgenoten. Ook was volgens ambassadeur Tyler Nederland een ‘wonderful listening 

post’ voor de rest van Europa.65 Het was een internationaal georiënteerd land en zeker tot 

1973, toen Groot-Brittannië toetrad tot de eg, was Nederland een vooraanstaande Atlan-

tische partner van de Verenigde Staten in Europa. Tevens keek de Amerikaanse regering 

naar de toekomst, en wilde men het Atlantisch Bondgenootschap ook voor nieuwe gene-

raties aantrekkelijk maken. Een impuls in de relatie was daarvoor hard nodig. Tot slot is 

duidelijk geworden dat de overtuigingskracht en het gewicht dat Luns in de schaal wist 

te leggen niet onderschat moeten worden.

De inzet en tactiek van Luns zorgden er mede voor dat het bezoek op 27 en 28 mei 1969 

een succes werd. Zoals verwacht brachten De Jong en Luns de twee hete hangijzers direct 

ter sprake. Volgens Luns’ eigen herinnering had hij een ware smeekbede tot Nixon ge-

richt. Hij zou gezegd hebben: ‘Mij lijkt, mijnheer de president, dat een groot land als de 

Verenigde Staten, één keertje, once in a while, not often, een kleiner land een dienst kan be-

wijzen, ook al betekent dat enig nadeel voor het grote land; (…) alleen maar om te tonen 

dat het grote land zich bewust is van de trouwe bondgenoot die het in het kleinere land 

heeft.’66 Nixon hield zich in eerste instantie op de vlakte met wat algemeenheden, maar 

deed toch met Under Secretary Richardson de toezegging op korte termijn (nog tijdens 

het bezoek) de klm-kwestie te heroverwegen, het bredere perspectief van de betrek-

kingen in ogenschouw nemend.67 Dit was goed nieuws voor de Nederlandse delegatie. 

Henry Kissinger bemoeide zich vervolgens persoonlijk met de landingsrechtenkwestie. 

Twee dagen voor de afspraak met De Jong en Luns had Kissinger Nixon nog geadviseerd 

om de aandacht zo snel mogelijk af te leiden van de kwesties landingsrechten en onder-

zeeër, om ingewikkelde discussies te voorkomen.68 Maar Kissinger ging overstag, on-

danks het feit dat de Amerikanen economisch niets te winnen hadden bij concessies op 

dit gebied en het zelfs nadelig voor hen kon uitpakken. Er was sterke weerstand bij de 

Civil Aeronautics Board cab, een overheidsinstelling die het luchtverkeer van en naar de 

Verenigde Staten reguleerde en die ook claimde de zeggenschap over landingsrechten te 

hebben. Tevens zou het geven van de landingsrechten aan Nederland een precedent voor 

andere landen kunnen scheppen, waarvan de Amerikaanse vliegmaatschappijen nadeel 

zouden ondervinden. Maar de tactiek van Luns om de kwestie te plaatsen binnen het bre-

dere plaatje van de politieke betrekkingen tussen de twee landen was succesvol geweest. 

Bij het overtuigen van Kissinger had ook de eerder genoemde Ernst van der Beugel een 

rol gespeeld; diens rol was volgens Scott-Smith van cruciaal belang bij het overtuigen van 

65  Scott-Smith, Networks of Empire, 280-285.

66  J.M.A.H. Luns en Pierre Huyskens, Gelooft u mij, het was een genoegen. Mijn buitenlandse jaren (Amsterdam: Sijthoff, 1988) 108.

67  Memorandum of conversation, 27-05-1969, Oval Office, the White House, Folder Country Files – Europe – Netherlands 

Vol. i  1969-1971 [2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

68  Memorandum for the President, Henry Kissinger, 25-05-1969, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-

1971 [2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, 2, npm, nara.
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Kissinger. De twee mannen hadden een goed persoonlijk contact en Van der Beugel had 

Kissinger persoonlijk op de kwestie aangesproken.69 Zo werd op de tweede dag van het 

bezoek in principe overeenstemming bereikt over landingsrechten op Chicago – de de-

tails zouden later verder uitgewerkt worden.70

De Jong en Luns toonden zich beiden tevreden na afloop van de officiële ontvangst 

in Washington: enerzijds over de open discussies over zowel bilaterale als multilatera-

le kwesties, anderzijds over het bereiken van een akkoord over landingsrechten voor de 

klm. Terug in Nederland liet Luns ook in de ministerraad zijn tevredenheid blijken. Hij 

was ‘onder de indruk gekomen van het eerbetoon waarmee de minister-president en hij-

zelf werden ontvangen.’71 Hij kon het bezoek als een succes presenteren, en de minister-

raad was tevreden met de uitkomsten.

Het optreden van Luns ten opzichte van de Amerikaanse regering en ambassade in het 

voorjaar van 1969 bleek effectief. Zijn directe stijl van onderhandelen, waarbij hij geen 

blad voor de mond nam, sloot aan bij die van de Amerikanen. Kissinger gaf hier in zijn 

memoires ook blijk van. Over Luns’ aanpak schreef hij: ‘silent acquiescence was not his 

strong point. He did not like maneuver; his normal style when confronted with an obsta-

cle was to bulldoze it into submission.’ Kissinger kon niettemin waardering opbrengen 

voor Luns’ manier van doen; hij stelde dat Luns zich bediende van ‘affectionately brow-

69  Scott-Smith, Ghosts in the Machine?.

70  Memorandum for the President, Henry Kissinger, 28-05-1969, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns May 1969, Box 933, 

nsc Files, vip Visits, npm, nara.

71   Notulen mr, 06-06-1969, na.

Afb. 3 Premier De Jong spreekt tijdens de ontvangst bij het Witte Huis, 27 mei 1969 (National Archives and Re-

cords Administration).
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beating tactics.’72 Luns kreeg het zo dus voor elkaar dat De Jong en hij op korte termijn 

(nog in het eerste halfjaar van Nixons presidentschap) uitgenodigd werden in Washing-

ton. Met betrekking tot de langslepende kwestie van de landingsrechten was er nu ein-

delijk sprake van een doorbraak in het voordeel van Nederland. Dit kan als een prestatie 

gezien worden, omdat de Amerikaanse regering zelf geen economisch belang had bij de 

concessie aan de klm. Ambassadeur Tyler, en vervolgens het State Department, beseften 

dat deze kwestie voor Nederland van groot belang was en dat als ze Luns de indruk wil-

den geven dat Nederland serieus genomen werd, de landingsrechtenkwestie bij uitstek 

een middel was om het vertrouwen te herstellen.

Defensie en détente

Defensie onder druk in Nederland

In het vorige hoofdstuk is gezien dat de transatlantische samenwerking zich gesteld zag 

voor fundamentele vragen over vrede en veiligheid, die een nieuwe fase in leken te luiden. 

Hoe vertaalden deze ontwikkelingen zich naar de Nederlands-Amerikaanse betrekkin-

gen? Ook in Nederland stond de defensiebegroting eind jaren zestig en begin jaren ze-

ventig onder druk. Nederland had de reputatie van een loyale navo-lidstaat die niet voor 

zijn verantwoordelijkheden wegliep. Het leverde dan ook een relatief hoge bijdrage aan 

de navo in vergelijking met landen van vergelijkbare omvang.73 Vanaf midden jaren zes-

tig zette echter een gestage afname van de relatieve defensie-uitgaven in. Politicoloog en 

oud-politicus Joris Voorhoeve laat zien dat het defensiebudget daalde van 5,0% van het 

bnp in 1962 tot 3,6% in 1973-74.74 Het was in deze periode dat alternatieve ideeën over 

vrede en veiligheid aan aanhang wonnen, een visie die met name uitgedragen werd door 

de PvdA-beweging Nieuw Links. Onderdeel van deze visie was een pleidooi voor een ver-

laging van de defensie-uitgaven. De navo zou zich in plaats van op militaire zaken op 

vrede moeten richten en een actieve ontspanningspolitiek moeten voeren.75 Dergelijke 

ideeën werden in de loop van de jaren zestig en begin van de jaren zeventig invloedrijker 

en speelden een bepalende rol in het debat over vrede en veiligheid.

In de zomer van 1970 kreeg de discussie over de gestage daling van de defensie-uit-

gaven en de afnemende publieke steun voor defensiekwesties, een impuls door een toe-

spraak van historicus Lou de Jong. In deze toespraak trok hij parallellen tussen de slechte 

staat van de Nederlandse defensie in de jaren dertig, voorafgaand aan de Tweede Wereld-

oorlog, en de situatie in de jaren zestig. Volgens De Jong was er niet genoeg steun vanuit 

72  Henry Kissinger, Years of Upheaval (London: Weidenfeld and Nicolson/Michael Joseph, 1982) 182.

73  Van Staden, Een trouwe bondgenoot, 176-182. Met een gemiddelde inspanning van 4,4% als percentage van het bruto nati-

onaal inkomen tegen factorkosten over de periode 1960-1971 bevond Nederland zich boven onder meer Noorwegen (3,9%), 

Belgie (3,4%) en Denemarken (3,1%). Het Nederlandse relatieve defensiebudget bleef wel achter bij dat van grotere navo-

partners, maar niet bij dat van Canada (3,8%) en Italie (3,5%).

74  Joris J.C. Voorhoeve, Peace, Profits and Principles. A Study of Dutch Foreign Policy (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979), 121.

75  Frank Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en veiligheid binnen de PvdA in de periode 1958-1977 (Amsterdam: 

Aksant, 2001) 141. Nieuw Links was overigens geen uniek Nederlands verschijnsel, maar maakte deel uit van een verzameling 

van dergelijke vernieuwingsbewegingen die wel aangeduid worden als New Left. Zie ook: Rob Kroes, New Left, Nieuw Links, New 

Left. Verzet, beweging, verandering in Amerika, Nederland, Engeland (Alphen aan den Rijn: 1975).
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de samenleving voor de strijdkrachten en waren de strijdkrachten zelf niet goed genoeg 

getraind en uitgerust om een aanval van het Warschaupact snel af te slaan. De toespraak 

van Lou de Jong had een grote impact: de kranten namen zijn waarschuwing over en er 

kwam een nationaal debat over het Nederlandse defensiebeleid op gang.76 Dit debat leid-

de uiteindelijk tot het instellen door het nieuwe kabinet-Biesheuvel van de commissie-

Van Rijckevorsel die zich over de toekomst van de Nederlandse defensie moest buigen 

(zie hiervoor het volgende hoofdstuk).

In deze zelfde periode gebruikte Ernst van der Beugel zijn contacten met Kissinger 

opnieuw, ditmaal om de Amerikaanse regering te waarschuwen voor de ontwikkelin-

gen in Nederland op defensiegebied. Hij schreef Kissinger in september 1970 een brief 

waarin hij alarm sloeg over het onder druk staande Nederlandse defensiebudget. Van der 

Beugel greep een gepland bezoek van Manlio Brosio, Secretaris-Generaal van de navo, 

en generaal Goodpaster, Supreme Allied Commander Europe, in november aan Nederland aan 

om druk uit te oefenen op zijn eigen regering. Van der Beugel vroeg Kissinger om Brosio 

en Goodpaster voorafgaand aan dit bezoek op het hart te drukken hun bezorgdheid te ui-

ten over het Nederlandse defensiebudget. ‘The tone of the nato representatives should 

be tough and worried, not only about the general situation but also about the specific 

Dutch contribution.’77 Kissinger nam deze kwestie op en instrueerde generaal Goodpas-

ter dienovereenkomstig. Zoals uit het onderstaande zal blijken greep de Amerikaanse re-

gering elke gelegenheid aan om de West-Europese bondgenoten te doordringen van het 

belang van een adequaat defensiebudget – dit gold ook voor Nederland.

Voor de doorgewinterde Atlantici De Jong en Luns waren deze waarschuwingen niet 

nodig. Het kabinet-De Jong deed zijn uiterste best een Atlantisch georiënteerde politiek 

voort te zetten in tijden waarin dit steeds moeilijker werd. Krachtige Atlantische samen-

werking bleef volgens De Jong en Luns een absolute voorwaarde voor de defensie van 

Nederland – het aanbreken van een periode van ontspanning deed hier niets aan af, in-

tegendeel. Er was volgens hen eerder sprake van een golf van ongefundeerd optimisme 

waar krachtig weerwoord aan gegeven moest worden. Om deze reden pleitten De Jong 

en Luns voor een versterking van de slagkracht van de navo eind jaren zestig. Dit kreeg 

urgentie nadat in augustus 1968 de Sovjet-Unie samen met een aantal Warschaupactle-

den Tsjechoslowakije binnenviel om de Praagse Lente de kop in te drukken. De interna-

tionale gevolgen van deze inval waren beperkt – binnen de navo heerste overeenstem-

ming dat het om de handhaving van de status quo binnen het Warschaupact ging en de 

inval daarom geen directe bedreiging van het Westen betekende. Toch grepen verschil-

lende navo-lidstaten, waaronder Nederland, het incident aan om te pleiten voor een 

versterking van het bondgenootschap.78

Premier De Jong besefte terdege dat hij met een dergelijke koers tegen de maatschap-

pelijke stroming in zou gaan. Om deze reden zorgde hij ervoor dat hij zijn voorstel om 

het defensiebudget met 225 miljoen gulden te verhogen over de jaren 1969-1971 kon on-

76  Jan Willem Honig, Defense Policy in the Atlantic Alliance. The Case of the Netherlands (Westport, ct: Praeger, 1993) 90-91.

77  Letter, E. van der Beugel to Kissinger, 14-09-1970, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 [1 of 3], 

Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara (nadruk in origineel).

78  Martin Bootsma, ‘ “Het is agressie tegen een eigen bondgenoot.” Nederland en de Tsjechoslowaakse crisis, 1968’, in: D.A. 

Hellema, C. Wiebes en B. Zeeman (red.), Jaarboek Buitenlandse Zaken. Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse po-

litiek, 1994 (Meppel: Ten Brink, 1994) 57.
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dersteunen met een navo-analyse van de crisis. De Nederlandse regering had zelf een 

actieve rol gespeeld in de totstandkoming van deze analyse. Inderdaad ontstond er breed 

verzet in de samenleving, media en parlement tegen de voorgenomen verhoging. De op-

positiepartijen probeerden het voorstel te blokkeren. PvdA-kamerlid Van der Stoel liet 

zijn stem in deze kwestie horen: ook hij was overtuigd van de Sovjetdreiging en wenste 

een krachtige navo-verdediging, maar zag het kabinetsvoorstel als een nieuwe impuls 

voor de bewapeningswedloop. De PvdA-fractie gaf de voorkeur aan investeringen in 

kwaliteit in plaats van in kwantiteit.79

Het kabinet slaagde er uiteindelijk in om de verhoging door te voeren; in de Twee-

de Kamer was er ruime steun en de oppositie was geïsoleerd. Er is gesteld dat De Jong 

in de Tweede Kamer het ‘trouwe bondgenootschap’ van Nederland als instrument ge-

bruikte om de verhoging erdoor te krijgen. Nederland kon een navo-besluit toch niet 

afwijzen?80 Het was echter de vraag hoe effectief dit argument was. Om zo breed mogelij-

ke steun voor zijn plan te krijgen lichtte De Jong de dag na de goedkeuring door de Twee-

de Kamer op 29 november 1968 in een 13 minuten durende televisietoespraak het besluit 

toe. Het was voor het eerst in de Nederlandse televisiegeschiedenis dat de regering zend-

tijd had gevraagd voor een politieke kwestie.81

Op het State Department werd het Nederlandse besluit positief ontvangen als een in-

dicatie van de Nederlandse trouw en steun aan de Verenigde Staten en de navo: ‘the Ne-

therlands was one of the few nato members to respond concretely in the military sphe-

re to the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia’, zo werd gesteld.82 Tijdens het eerder 

genoemde bezoek van Luns aan Washington voor de begrafenis van Eisenhower in het 

voorjaar van 1969 rapporteerde de minister aan Buitenlandse Zaken dat Nixon hem en 

ambassadeur Schürmann op het hart had gedrukt dat ‘het feit dat een land als Nederland 

steeds bereid was de bijdrage aan de defensie te handhaven van uitermate groot belang 

was, mede als voorbeeld voor (en argument tegen) degenen die in de v.s. een verminde-

ring van de Amerikaanse troepensterkte in Europa voorstonden.’83 Nederland kon vol-

gens Nixon dus een voorbeeldfunctie vervullen wat defensie betreft in deze moeizame 

tijden. Het bovenstaande bevestigt het beeld dat eerder geschetst is, namelijk dat het 

kabinet-De Jong zich in deze kwestie trouw en zelfs ‘dociel’ opstelde ten aanzien van de 

Verenigde Staten. Tegelijkertijd waren De Jong en Luns van mening dat op deze wijze de 

Nederlandse veiligheid het beste gewaarborgd werd. Kritische vragen over het functio-

neren van de navo werden vermeden, maar aan de Amerikaanse oproep om tot een eer-

lijker verdeling van de kosten van de Westerse defensie te komen werd zonder veel aarze-

ling gehoor gegeven.84

79  Ibid., 71-72.

80  Ibid., 68-72.

81   Jan-Willem Brouwer en Johan van Merriënboer, Van Buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een biografie (Den Haag: Sdu 

Uitgevers, 2001) 192.

82  Research Memorandum, inr – Thomas L. Hughes to the Secretary, 20-03-1969, Folder Country Files – Europe – Nether-

lands Vol. i  1969-1971 [2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

83  Codebericht Luns aan min. bz, 01-04-1969, map 6111, code 921.1, Verenigde Staten. Militaire aangelegenheden; deel x 

1968-1972, abz.

84  Bootsma, ‘ “Het is agressie tegen een eigen bondgenoot” ’, 74, Cees Wiebes en Bert Zeeman, ‘ “I don’t need your handker-

chiefs”: Holland’s experience of crisis consultation in nato’, in: International Affairs, 66 (1990) 107.
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Zorgen ten aanzien van ontspanning

Hoewel een pro-Amerikaans en een pro-Atlantisch buitenlands beleid van Nederland 

vaak moeilijk van elkaar te scheiden zijn, ging de samenwerking binnen de navo uitein-

delijk boven de relatie met de Verenigde Staten. Dit blijkt onder andere uit de zorgen die 

er bij het kabinet-De Jong bestonden over de koers van het buitenlands beleid van Nixon 

en Kissinger. De (geheime) activiteiten die Nixon en Kissinger op het gebied van détente 

met de Sovjet-Unie ontplooiden, stemden de Nederlandse bewindslieden tot zorg. Het 

Amerikaanse détentebeleid zou kunnen leiden tot een verzwakking van de Atlantische 

samenwerking op defensiegebied.

Het proces van ontspanning vormde in de ogen van De Jong en Luns een bedreiging 

voor de Atlantische samenwerking: een verminderde dreiging van de Sovjet-Unie zou het 

belang van deze samenwerking voor de bondgenoten kunnen doen afnemen. Zo kon het 

een klimaat creëren waarin het nut van de navo ter discussie zou worden gesteld, wat 

een verzwakking van het bondgenootschap zou betekenen. Tegelijkertijd was het kabi-

net-De Jong, net als andere West-Europese regeringen, bevreesd voor de gevolgen van de 

détente voor de Amerikaanse betrokkenheid bij West-Europa. Er bestond angst voor een 

overeenkomst tussen de supermachten over de hoofden van de Europeanen heen, waar-

door de defensie van West-Europa in het geding zou komen.85 De nauw verbonden the-

ma’s defensie en détente zorgden in de periode 1969-1971 ook in de Nederlands-Ame-

rikaanse betrekkingen voor onzekerheid. Het kabinet-De Jong probeerde deze zo veel 

mogelijk weg te nemen door een defensie- en ontspanningsbeleid te voeren dat in de 

eerste plaats gericht was op het behoud van een zo krachtig mogelijk Atlantisch Bond-

genootschap.

Zoals in het vorige hoofdstuk is gesteld was Nederland in de jaren zestig en begin ja-

ren zeventig geen voorloper in de toenadering tot Oost-Europa.86 Baudet concludeert 

in zijn proefschrift over het Nederlandse mensenrechtenbeleid ten aanzien van Oost-

Europa dat de beleidsmakers in Den Haag détente met een ‘uitgesproken wantrouwen’ 

bezagen. Nederland bleef ook eind jaren zestig en begin jaren zeventig terughoudend. 

Belangrijk hierbij was dat het kabinet vond dat Oost-West zaken in navo-verband be-

handeld moesten worden en het daarom weinig eigen initiatieven nam. Van belang is dat 

Nederland zich ook behoedzamer opstelde dan Nixon en Kissinger, wier benadering van 

ontspanning niet gesteund werd in Den Haag.87

Het kabinet-De Jong ontkwam er echter niet aan enige stappen te zetten. De eerder 

besproken Sovjet-inval in Praag in augustus 1968 leek op het eerste gezicht een terug-

slag te zijn voor de ontspanning tussen Oost en West. De uiteindelijke gevolgen voor 

de détente bleken echter mee te vallen. Tijdens een ministerraadvergadering vroeg in 

1969 bespraken de bewindslieden een mogelijke toenadering van de Sovjet-Unie tot de 

eg: het kabinet had via contacten op lager niveau de indruk gekregen dat Moskou hier 

85  Geir Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945. From “Empire” by Invitation to Transatlantic Drift (Oxford: Oxford 

University Press, 2003) 169.

86  Zie H.W. Bomert, Nederland en Oost-Europa: meer woorden dan daden. Het Nederlands Oost-Europa beleid, geanalyseerd binnen het ka-

der van het cvse-proces (1971-1985) (Utrecht: Elinkwijk, 1990) 118; Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’.

87  Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’, 259.
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niet onwelwillend tegenover stond.88 De Nederlandse houding ten aanzien van contac-

ten met het Oostblok bleef echter voorzichtig: zo stelde Luns in het voorjaar van 1969 in 

de ministerraad dat Nederland van alle navo-landen nog de meest gereserveerde po-

sitie innam. Van verschillende kanten werd er echter druk uitgeoefend om een andere 

koers te volgen. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Pierre Harmel stond op 

het punt een bezoek aan Moskou te brengen, de Frans-Russische betrekkingen waren 

al genormaliseerd, en ook Nixon had aangekondigd het gesprek met de Sovjetleiders 

aan te willen gaan. Dit deed de minister concluderen dat ‘met enige voorzichtigheid 

moet worden getracht waar mogelijk de weg tot ontspanning weer in te slaan.’89 Luns 

was bereid om enige stappen op dit pad te zetten zolang het niet ten koste ging van de 

kracht van het bondgenootschap. Hij was beducht voor een in zijn ogen gevaarlijk bij-

verschijnsel van ontspanningspolitiek, namelijk een zekere verwaarlozing van de de-

fensie – maar zolang dit gevaar niet op de loer lag konden er enige voorzichtige stappen 

worden gezet.90

De reden voor de terughoudende opstelling van het kabinet-De Jong was geworteld 

in een diep wantrouwige houding ten aanzien van de intenties van de Sovjet-Unie. Daar 

waar veel West-Europese landen (waaronder West-Duitsland, België en Scandinavische 

landen) hoopten middels een proces van ontspanning tot een veiliger en stabieler Euro-

pa te komen, zagen Luns en De Jong niets in deze lijn. Net als de Amerikanen stonden zij 

dan ook niet positief tegenover het door de Sovjets aangedragen idee van een Europese 

veiligheidsconferentie (cvse). Luns liet in de ministerraad blijken dat hij de intenties van 

de Sovjets wantrouwde, omdat zij volgens hem alleen op eigen gewin uit waren en niet 

over de voor het Westen zo wezenlijke kwestie van veiligheid wilden praten.91 De meeste 

andere West-Europese landen reageerden wel positief op het Russische initiatief.92 

De visies van het kabinet-De Jong en de Amerikaanse regering over de cvse kwamen 

dus in belangrijke mate overeen; doordat zij zich beiden terughoudend toonden was er 

geen aanleiding voor bilaterale spanningen of wantrouwen. Bij de toenadering tussen 

Washington en Moskou was dit wel aan de orde. Voor de Amerikanen hadden de salt-

besprekingen – die tijdelijk opgeschort waren na de Russische inval in Praag, maar in 

november 1969 weer hervat werden – duidelijk prioriteit boven een Europese veiligheids-

conferentie.93 Het was met name bij salt dat de door Kissinger gepercipieerde ambiva-

lentie in de houding van de Europese regeringsleiders naar voren kwam. Hij stelde ach-

teraf dat Europese leiders Nixon onder druk zetten om onderhandelingen te beginnen 

met het doel het gevaar van kernwapens in te perken; toen deze echter concreet werden 

schrokken zij terug voor de implicaties. Wat betekende het voor de veiligheid van West-

Europa als de Verenigde Staten geen nucleair overwicht meer zouden hebben? Kissinger 

herinnerde zich achteraf Luns als grootste tegenstander van dit vooruitzicht – hij haalde 

88  Notulen mr, 10-01-1969, na.

89  Notulen mr, 07-03-1969, na.

90  Ibid.

91   Notulen mr, 05-06-1970, na.

92  Andreas Wenger en Vojtech Mastny, ‘New perspectives on the origins of the csce process’, in: Andreas Wenger, Vojtech 

Mastny en Christian Nuenlist (red.), Origins of the European Security System. The Helsinki process revisited, 1965-75 (Londen: Rout-

ledge, 2008) 6-12.

93  Keith L. Nelson, The Making of Détente. Soviet-American Relations in the Shadow of Vietnam  (Baltimore/Londen: The Johns Hop-

kins University Press, 1995) 80, 84-85.
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de woorden van de Nederlandse minister aan voor wie gold dat: ‘the notion of parity was 

one of the most shocking propositions that he had ever heard.’94

Vanaf begin 1969 tot het einde van de kabinetstermijn van De Jong vond er uitgebrei-

de correspondentie plaats tussen Den Haag, de permanente vertegenwoordiging bij de 

navo in Brussel en Washington over de ontwikkelingen ten aanzien van salt. Luns in-

strueerde de permanente vertegenwoordiger bij de navo Han Boon in januari 1969 dat 

er van Nederlandse zijde belang werd gehecht aan de totstandkoming van salt. Daarbij 

was de consultatie met de bondgenoten in West-Europa van grote betekenis. Zij moes-

ten er vanuit kunnen gaan dat Washington de bondgenootschappelijke belangen ‘steeds 

volledig voor ogen’ zou hebben.95 Het was in Luns’ ogen van het grootste belang dat de 

consultatie met de West-Europese bondgenoten binnen het kader van de navo en niet 

op bilateraal niveau zou plaatsvinden; in dat geval zou er een ‘nucleair directorium’ kun-

nen ontstaan met Groot-Brittannië en Frankrijk waardoor niet-nucleaire bondgenoten 

buiten spel zouden kunnen komen te staan.96

Het bleek echter dat consultatie in de praktijk makkelijker gezegd was dan gedaan: 

Nixon en Kissinger bleken al snel de onderhandelingen met de Sovjets in eigen hand te 

willen houden. Bovendien was het bijzonder moeilijk dergelijke onderhandelingen te 

voeren met inachtneming van volledige consultatie met dertien Europese navo-bond-

genoten. Luns toonde hier begrip voor: ondanks het feit dat hij grote waarde hechtte aan 

consultatie, vond hij het belangrijk de Amerikanen de benodigde onderhandelingsruim-

te te geven. Dit betekende in de woorden van Luns dat ‘aan het oordeel van de Verenigde 

Staten (…) zeer groot gewicht moet worden toegekend.’97 Hij was er desondanks niet ge-

rust op en vreesde dat de Amerikanen te ver zouden gaan met de onderhandelingen met 

de Sovjets. Hier kon hij echter geen invloed op uitoefenen, en had daarom weinig andere 

keuze dan te vertrouwen op Washington.

Ook staatssecretaris van vvd-huize De Koster gaf blijk van wantrouwen ten aanzien 

van Moskou. In de herfst van 1970, een jaar nadat de salt-besprekingen begonnen wa-

ren, trad er een zekere verkoeling in de verhouding tussen de twee grootmachten in.98 De 

Koster schaarde zich in de ministerraad achter de Amerikaanse lezing van de kwestie: hij 

was van mening dat de Verenigde Staten in de salt-besprekingen veel tegemoetkomen-

der waren dan de Sovjet-Unie.99 Hij vond dat de Russen zich negatief opstelden en dat zij 

de initiatieven tot ontspanning van het Westen negeerden.100 Dat bleek ook toen De Kos-

ter en Directeur-Generaal Politieke Zaken De Ranitz in januari 1970 naar Moskou afreis-

den om te spreken over een Europese veiligheidsconferentie. Na afloop van dit bezoek 

vertelden zij ambassadeur Middendorf dat ze de houding van Moskou rigide hadden ge-

vonden: de Sovjets hadden zich namelijk niet bereid getoond te praten over de kwesties 

waar het volgens het Westen werkelijk om ging, namelijk wederzijdse troepenverminde-

94  Kissinger, White House Years, 83, 403-404.

95  Codebericht, Luns aan Brussel pv navo, 22-01-1969, map 490, salt i  1968-1969, Postarchief  Washington (hierna paw), 

abz.

96  Memorandum, Reinink aan Luns, 06-02-1969, map 490, salt i  1968-1969, paw Washington, abz.

97  Codebericht, Luns aan Brussel pv navo, 05-07-1969, map 490, salt i  1968-1969, paw, abz.

98  Nixon was gefrustreerd door het gebrek aan concrete resultaten. Zie bv. Nelson, The Making of Détente, 88.

99  Notulen mr, 02-10-1970, na.

100  Notulen mr, 23-10-1970, na.
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ring, de kwestie-Berlijn en Amerikaanse deelname aan de Europese veiligheidsconferen-

tie. De Sovjets waren meer geïnteresseerd in economische en technologische samenwer-

king met het Westen, erkenning van de status quo in Oost-Europa en versterking van de 

positie van de ddr.101 Deze lezing sloot nauw aan bij het standpunt van de Amerikaanse 

regering ten aanzien van een Europese veiligheidsconferentie.

 

Het was niet alleen de Amerikaanse détentepolitiek die het kabinet-De Jong zorgen baarde, 

ook Europese initiatieven op het gebied van ontspanning konden gevolgen hebben voor 

de Amerikaanse militaire betrokkenheid bij West-Europa. De wantrouwende houding van 

de betrokken bewindslieden ten aanzien van Ostpolitik wordt treffend geïllustreerd door 

ontwikkelingen in augustus 1970. In deze maand sloten de Duitse Bondsrepubliek en de 

Sovjet-Unie een niet-aanvalsverdrag waarmee zij het gebruik van geweld afzworen en de 

naoorlogse grenzen erkenden. De reactie van staatssecretaris De Koster was in de eerste 

plaats sceptisch. Het was naar De Kosters mening niet uitgesloten dat de banden van de 

Bondsrepubliek met het Westerse kamp hieronder zouden lijden. De Koster verwoordde 

de angst dat vooral de Russen voordeel zouden hebben van dit verdrag. Ook vond hij dat 

het verdrag een golf van ‘ongerechtvaardigd optimisme’ in West-Europa had losgemaakt. 

‘De Sowjet-Unie heeft op nog geen enkele wijze laten blijken dat het haar werkelijk ernst 

is tot ontspanning en ontwapening te komen.’ Als er op dit vlak geen positieve ontwik-

kelingen te zien zouden zijn, stelde De Koster, zou het verdrag later wel eens vergeleken 

kunnen gaan worden met het verdrag van Rapallo uit 1922 of het Duits-Russische niet-

aanvalsverdrag van 1939.102 Ondanks zijn terughoudendheid kon ook De Koster er echter 

niet omheen dat het internationale klimaat gunstig was voor de détente. Hij erkende dat er 

ook ‘enig optimisme’ mocht zijn, omdat er een mogelijkheid tot ontspanning was gecre-

eerd – waardoor de kans op een Europese veiligheidsconferentie reëler leek te worden.103

De Jong deelde De Kosters vrees over de toekomstige koers van West-Duitsland en be-

treurde de opstelling van Nixon ten aanzien van de Sovjet-Duitse overeenkomst: naar zijn 

mening ging de Amerikaanse president teveel mee in de West-Duitse Ostpolitik. De Jong 

vond het ‘onbegrijpelijk dat de Amerikaanse president niet inziet dat een Westduitse uit-

zonderingspositie uiteindelijk leidt tot een verzwakking van Europa.’104 Ook wees de pre-

mier op de invloed die de Russisch-West-Duitse overeenkomst kon hebben op de Ame-

rikaanse bereidheid de troepen in West-Europa te handhaven. Het verdrag was volgens 

hem koren op de molen van de isolationisten in de Verenigde Staten:

De aandrang om de Amerikaanse troepen uit Europa terug te trekken zal zeker toenemen. 

De waarde van deze troepen is niet zo zeer een militaire alswel een politieke. Zij zijn immers 

onze politieke gijzelaars, die er borg voor staan dat de Amerikaanse nucleaire paraplu zich 

ook over West-Europa blijft uitstrekken. Worden deze troepen teruggetrokken dan komt 

101   Telegram, ambassador Middendorf to Secretary of State, 04-02-1970, Box 2496, rg 59 Subject-Numeric Files 1970-73, 

pol, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

102   Notulen mr, 13-08-1970 en 20-08-1970, na. Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld werd deze analogie in meer landen 

gemaakt. Men vreesde opnieuw voor een toenadering tussen de Sovjet-Unie en in dit geval West-Duitsland, waardoor de Sov-

jets de regering in Bonn mogelijk ervan konden overtuigen afstand te doen van hun sterke banden met de navo en het Westen. 

Zie Lundestad, The United States and Western Europe, 172.

103   Notulen mr, 13-08-1970 en 20-08-1970, na.

104   Brouwer en Van Merriënboer, Van Buitengaats naar Binnenhof, 200.
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West-Europa in groot gevaar. Helaas moet geconstateerd worden dat dit gevaar steeds dich-

terbij komt.105 

Ook De Koster zag de situatie somber in: door de oorlog in Vietnam werd volgens hem 

de wil van het Amerikaanse publiek om een leidende rol in de wereld te spelen steeds ge-

ringer. De gevolgen hiervan zouden verstrekkend zijn, zo stelde de staatssecretaris in de 

ministerraad: ‘wanneer men er niet in slaagt het vertrek van de Amerikaanse troepen te 

verhinderen, is dit voor West-Europa het begin van het einde’.106 De prioriteit van De Kos-

ter en De Jong lag bij het voorkomen van een vermindering van het aantal Amerikaanse 

troepen in Europa – en duidelijk niet bij de détente.107 Opnieuw stelde het kabinet zich 

ten aanzien van détente behoudender op dan de Amerikaanse regering.

Opvallend is dat van de betrokken bewindslieden Luns de kwestie nog het meest re-

lativeerde. Hij vond de vrees voor een heroriëntatie van de West-Duitse buitenlandse po-

litiek niet erg gegrond. Hij dichtte Brandt een belangrijke mate van realisme toe. Ook 

vond Luns dat er inmiddels wel een zeker vertrouwen in de brd mocht zijn – er hadden 

zich immers in de West-Duitse politiek en samenleving sinds 1945 grote veranderingen 

voorgedaan.108 Hij wees er bovendien op dat West-Duitsland door het verdrag minder 

aan Frankrijk gebonden zou zijn, een positieve ontwikkeling voor Luns die de toenade-

ring tussen de twee landen eerder in de jaren zestig met lede ogen had aangezien.109 Wat 

de gevreesde Amerikaanse troepenterugtrekkingen betreft gaf hij aan dat hij een verze-

kering van Kissinger had gekregen dat de Verenigde Staten in Europa aanwezig zouden 

blijven. Luns voegde daaraan toe dat ‘wanneer de sterkte van 200.000 tot 150.000 man 

zou worden teruggebracht, (…) dit jammer [zou] zijn, maar nog geen ramp.’110

Amerikaanse troepenvermindering en burden-sharing

Er heerste bij het kabinet dus vrees voor de dreigende terugtrekking van Amerikaanse 

militairen uit West-Europa. Zoals al opgemerkt kwam de regering-Nixon al in de eerste 

maanden na haar aantreden onder druk te staan van het Congres om Amerikaanse troe-

pen uit West-Europa terug te trekken. Op de jubileumvergadering van de navo-raad in 

april 1969 kwam het onderwerp ter sprake. Nixon benadrukte in zijn uiteenzetting over 

de internationale situatie dat de Sovjet-Unie de achterstand op het gebied van nucleaire 

bewapening vrijwel had ingelopen. Daarnaast werd de achterstand van het Westen bij de 

conventionele bewapening steeds groter. Het was dus van het grootste belang dat de na-
vo-landen hun conventionele troepensterkte niet zouden verminderen.111

105   Notulen mr, 20-08-1970, na.

106   Notulen mr, 18-09-1970, na.

107   Het beeld van De Jong als ‘Atlanticus in alles’ wordt verdedigd in zijn biografie: ‘(…) de veiligheid van het land moest opti-

maal worden verzekerd. Dat hield in een zo sterk mogelijke navo onder de Amerikaanse atoomparaplu. Nederland trok daar-

van veel profijt. Het hoefde zelf geen vuile handen te maken en had zich dus te onthouden van goedkope kritiek. De Verenigde 

Staten verdienden volledige steun, anders dreigde “klaplopen”.’ De auteurs stellen dat de meningen hierover in het kabinet 

over het algemeen niet ver uiteen liepen. Zie Brouwer en Van Merriënboer, Van Buitengaats naar Binnenhof, 200.

108   Kersten, Luns, 410. 

109   Notulen mr, 28-08-1970, na.

110   Ibid.

111   Notulen mr, 18-04-1969, na.
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Na afloop van deze vergadering sprak minister van defensie Willem den Toom van de 

vvd met Clark Clifford, de voormalige minister van Defensie onder president Johnson. 

Clifford noemde het instandhouden van de Amerikaanse troepenmacht in West-Europa 

één van de hoofdproblemen van de Verenigde Staten op dat moment. De Canadese re-

gering had kort voor de vergadering besloten de troepensterkte in Europa te verminde-

ren. Dit stuitte bij de navo-bondgenoten, en ook bij de Nederlandse regering, op verzet. 

Staatssecretaris De Koster betreurde het dat Canada deze beslissing zonder overleg had 

genomen, omdat de troepenvermindering op deze manier geen rol had kunnen spelen in 

de onderhandelingen over wederzijdse wapenvermindering tussen Oost en West.112 Luns 

liet Nixon tijdens het bezoek in mei 1969 eveneens weten dat hij zeer ontstemd was over 

het Canadese besluit.113

De Tweede Kamer mengde zich later dat jaar in de kwestie. Voorafgaand aan de bij-

eenkomst van de navo-ministerraad begin december reageerde Minister Den Toom op 

vragen over het standpunt dat de Nederlandse regering op deze vergadering naar voren 

zou brengen: hij stelde dat een bespreking hiervan in de vaste Kamercommissie niet mo-

gelijk was, omdat hij dan geheime stukken zou moeten overleggen. De Jong steunde Den 

Toom hierin: deze kwestie was onlangs ‘uitvoerig in de Kamer aan de orde (…) geweest’ 

en er hadden zich sindsdien geen nieuwe feiten voorgedaan, zodat een discussie ‘vol-

strekt overbodig’ was.114 Het kabinet wilde het Nederlandse navo-beleid in eigen hand 

houden, en discussie in de Kamer hierover zoveel mogelijk vermijden om zichzelf een 

moeilijke positie in het buitenland te besparen.

De Amerikanen wachtten inmiddels op een Europees initiatief voor een evenwichtiger 

lastenverdeling. Belangrijk was dat een dergelijk initiatief concreet zou zijn en voldoende 

compensatie zou bieden.115 Het kabinet nam dit verzoek serieus en discussieerde over mo-

gelijkheden om het Nederlandse aandeel in de defensielasten van West-Europa te vergro-

ten. De betrokken bewindslieden waren het erover eens dat Nederland, en meer in het al-

gemeen West-Europa, de Verenigde Staten tegemoet moesten komen bij het verdelen van 

de defensielasten. Maar hoe groot moest deze Nederlandse bijdrage zijn, en in welke vorm 

moest deze geleverd worden? Een opvallend voorstel kwam van minister Berend Jan Udink 

van Ontwikkelingssamenwerking, die een directe begrotingsbijdrage aan de Verenigde 

Staten bepleitte. Hiervoor was echter weinig steun te vinden. West-Europa zou hiermee 

zwak komen te staan, omdat het Congres ieder jaar een hogere bijdrage zou kunnen gaan 

eisen, zo meenden de meeste bewindslieden. De Jong meende dat het in beginsel onjuist 

was als een volk niet meer bereid was zelf de lasten van zijn defensie te dragen. Bovendien 

zou deze oplossing alle schijn hebben van het instandhouden van een ‘huurleger’.116

Een betere mogelijkheid was om de Europese navo-landen zelf een grotere defensie-

inspanning te laten leveren, een voorstel dat ook de voorkeur van de Amerikanen had. 

112   Notulen mr, 18-04-1969, na.

113   Memorandum of Conversation, 27-05-1969, Subject: Miscellaneous Topics ii, Folder Country Files – Europe – Nether-

lands Vol. i  1969-1971 [2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

114   Notulen mr, 21-11-1969, na.

115   Memorandum of Conversation, Naboth van Dijl en George S. Springsteen, 10-07-1970, Folder Defense Affairs – Nether-

lands DEF 4 – Collective Defense Pacts & Alliances – 1967 thru 1971, Box 1, rg 59 General Records of the Department of State, 

Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

116   Notulen mr, 18-09-1970, na.
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Dit kon echter niet een volledige vervanging van de Amerikaanse troepen in West- Europa 

betekenen, gezien het feit dat de Verenigde Staten niet alleen in absolute maar ook in re-

latieve zin veel meer aan defensie besteedden dan West-Europa. Het kabinet wilde best 

meer investeren, maar achtte het niet redelijk dat Nederland een even groot percentage 

als de Verenigde Staten aan defensie zou moeten uitgeven. De Amerikanen waren een 

wereldmacht, zaten in Vietnam, en hadden door hun leidende positie ook bepaalde voor-

delen. ‘De tegenwoordige verdeelsleutel van de defensielasten stamt nog uit de tijd dat 

Europa op de been moest worden geholpen. De wens om deze verdeelsleutel te herzien 

is daarom zeker niet ongerechtvaardigd. Men kan daar tegenover stellen dat de Verenig-

de Staten alle economische en technologische voordelen hebben gehad van de ontwik-

keling van nucleaire wapens, terwijl zij de ontwikkeling van nucleaire wapens door Wes-

teuropese landen zoveel mogelijk hebben verhinderd’, aldus De Jong.117

Desalniettemin hechtte het kabinet veel waarde aan het tegemoetkomen aan de Ame-

rikaanse wensen. Zo bleek er in de ministerraad overeenstemming te zijn over het feit dat 

het defensiebudget verhoogd moest worden. De Nederlandse strijdkrachten zouden ver-

sterkt worden en daarnaast zou Nederland een extra bijdrage aan het navo-infrastruc-

tuurfonds leveren om de flexible response-tactiek te verbeteren. Afspraken over een percen-

tage of over de hoogte van deze eenmalige bijdrage aan het navo-infrastructuurfonds 

werden niet gemaakt, omdat de regeertermijn van het kabinet ten einde liep en de be-

windslieden het nieuwe kabinet niet teveel wilden binden.118 Den Toom nam vervolgens 

in de vergadering van de defensieministers van de Europese navo-landen in november 

1970 het voortouw om de partners ervan te overtuigen ook een bijdrage aan het navo-

infrastructuurfonds te doen. Uiteindelijk besloten negen van de tien landen hiertoe, een 

succes dat De Koster aan Den Toom toeschreef. Ook de Amerikaanse minister van De-

fensie Laird complimenteerde Den Toom met het bereikte resultaat.119

Eind 1970 werd er dus vooruitgang geboekt op de kwestie van de defensielasten – in 

ieder geval hadden de West-Europese navo-landen hun goede wil getoond door mid-

del van een extra bijdrage. De kwestie was echter maar tijdelijk van de agenda, want in 

mei 1971 roerde het Amerikaanse Congres zich opnieuw, toen senator Mike Mansfield 

een amendement op de Draft Extension Act indiende. Hierdoor zouden aan het einde van 

het jaar ongeveer 150.000 Amerikaanse manschappen uit Europa teruggetrokken moe-

ten worden, wat een halvering van het volledige aantal zou betekenen.120 De Nederlandse 

ambassadeur in Washington, R.B. baron van Lynden, berichtte uitgebreid aan Den Haag 

over het Mansfield-amendement. Hij maakte in deze berichten duidelijk dat de kans dat 

het amendement aangenomen werd klein was, omdat Nixon, Kissinger en Rogers fel te-

gen het amendement gekant waren. Van Lynden benadrukte evenwel dat er rekening mee 

gehouden moest worden dat de Amerikaanse troepensterkte later opnieuw ter discussie 

werd gesteld.121 Zoals vermeld in hoofdstuk 1 werd dit amendement inderdaad niet aan-

117   Ibid.

118   Notulen mr, 06-11-1970, na.

119   Notulen mr, 04-12-1970, na.

120   Ronald E. Powaski, The Entangling Alliance. The United States and European Security, 1950-1993 (Westport, ct: Greenwood 

Press, 1994) 88.

121   Codebericht, Van Lynden aan Min. bz, 21-05-1971, map 6113, code 921.1 Ver. Staten. Militaire aangelegenheden, Ameri-

kaanse troepen voor Europa, deel iii  1965-1972, abz.
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genomen. Het viel de Amerikaanse ambassadeur Middendorf op dat ondanks de aan-

dacht in de Nederlandse pers noch de regering, noch de Tweede Kamer commentaar had 

gegeven op de verwikkelingen rondom het amendement. Een mogelijke verklaring was 

volgens Middendorf dat de kwestie van de troepenvermindering oud nieuws was en dat 

de Nederlanders niet inzagen dat het nu wel kantje boord was geweest.122

 

Kwesties op het gebied van defensie en détente leidden niet tot noemenswaardige span-

ningen in de relatie tussen Den Haag en Washington. Wel stelden Luns en De Jong zich 

ten aanzien van de détente terughoudender op dan Nixon en Kissinger. Wat defensie be-

treft zette het kabinet-De Jong zich in om aan de wensen van de Amerikaanse regering 

tegemoet te komen. In het bredere plaatje van de betrekkingen tussen de twee landen 

bezien was defensie bij uitstek een thema waarbij de asymmetrie in de relatie tussen Ne-

derland en de Verenigde Staten evident was. Nederland was op dit gebied sterk afhan-

kelijk van anderen en van de Verenigde Staten in het bijzonder. Daarom wilde het kabi-

net-De Jong haar belangrijkste partner op defensiegebied niet voor het hoofd stoten en 

welwillendheid tonen. De Amerikaanse leidende positie binnen het bondgenootschap 

moest bewaakt worden. De goede verstandhouding op dit gebied was een belangrijke re-

den voor het bestaan van veel goodwill voor Nederland in Washington. Deze waardering 

werd des te groter tegen de achtergrond van de afnemende steun voor defensie in West- 

Europa.

Desalniettemin werkten de transatlantische spanningen op deze gebieden door in de 

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. Dit bleek ten eerste uit de zorgen aan Neder-

landse kant over de toenadering tussen Washington en Moskou en over een Sovjet-Ame-

rikaanse overeenkomst zonder dat de West-Europese landen daar iets over te zeggen 

hadden. Ten tweede bleken deze spanningen uit het vraagstuk van de lastenverdeling. 

Het kabinet-De Jong had te kampen met een verminderd binnenlands draagvlak voor de-

fensie. Dit betekende voor de Amerikaanse regering dat ondanks haar goede reputatie 

ook de Nederlandse regering voortdurend doordrongen moest worden van het belang 

van het in stand houden van een adequaat defensiebudget. De Amerikaanse regering 

maakte keer op keer duidelijk dat als de West-Europese bondgenoten hun verantwoor-

delijkheid niet zouden nemen op dit vlak, het Amerikaanse volk deze last niet langer op 

dit niveau zou willen dragen. Het thema van de lastenverdeling stond dan ook centraal in 

de transatlantische discussie over defensie.

Vietnam: ‘at least one consistent friend’

Beëindiging van het conflict in Vietnam stond bovenaan de prioriteitenlijst van de nieuw 

aangetreden president. De Amerikanen konden zich natuurlijk niet zomaar terugtrek-

ken: Nixon en Kissinger zochten peace with honor, een eervolle uitweg uit het conflict. Tij-

dens de eerste jaren van Nixons presidentschap was er echter weinig vooruitgang te zien. 

Ondertussen verhardde de oppositie tegen de oorlog, zowel in de Verenigde Staten als 

122   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 16-05-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.
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in West-Europa. De rechtvaardiging van de oorlog als een strijd tegen het expansionis-

tische communisme verloor steeds meer aan geloofwaardigheid in de westerse wereld. 

Dit betekende een aantasting van het aanzien van de Verenigde Staten. Het conflict in 

Vietnam werd zo een steeds dringender kwestie voor Nixon, niet in het minst omdat hij 

succes in Vietnam verbonden had aan zijn herverkiezing. Hij wilde persoonlijk als mo-

rele winnaar uit deze strijd komen om een tweede termijn te kunnen veiligstellen.123 Elke 

uiting van steun van bondgenoten was dus zeer welkom, zeker gezien het feit dat deze 

maar mondjesmaat gegeven werd.

Het kabinet-De Jong schaarde zich achter het Amerikaanse beleid inzake Vietnam. Zo-

wel Luns als De Jong zag steun voor de Verenigde Staten in deze kwestie niet los van de 

bredere betrekkingen en het Koude Oorlogkader. Dit betekende dat het argument van de 

Amerikaanse regering dat het zich teweerstelde tegen communistische machtsuitbrei-

ding meespeelde, evenals het argument dat zij haar bondgenoten niet in de steek zou la-

ten. De achtergrond van de niet aflatende steun van De Jong en Luns lag dicht bij elkaar; 

toch lijkt er een subtiel verschil te zijn. Bij De Jong leek er meer dan bij Luns het gevoel van 

een morele verplichting jegens de Amerikanen mee te spelen: Nederland had veel profijt 

bij een krachtig bondgenootschap en de Amerikaanse atoomparaplu, zo meende De Jong, 

en daarom moest het zich verre houden van het leveren van goedkope kritiek. De Verenig-

de Staten verdienden daarom brede steun voor hun politiek.124 Deze beleidslijn kwam 

het kabinet-De Jong binnenlands echter op kritiek te staan: er was veel onbegrip voor 

wat critici zagen als te grote volgzaamheid ten aanzien van de Amerikaanse politiek.125

De lijn van Luns lijkt meer machtspolitiek gemotiveerd te zijn. Voor Luns vormde het 

bondgenootschap het belangrijkste wapen in de strijd tegen het oprukkende communis-

me; zijn voornaamste vrees was dan ook dat het conflict in Vietnam verdeeldheid zou ver-

oorzaken in de navo.126 Daarom legde hij de nadruk op het belang van een krachtig en 

eensgezind bondgenootschap als uitgangspunt van zijn beleid inzake Vietnam. Zo ver-

telde hij ambassadeur Middendorf in oktober 1969 dat de Amerikaanse regering in Viet-

nam liet zien dat het zijn betrokkenheid bij en het verdedigen van de belangen van kleine 

landen serieus nam. Als de Verenigde Staten dit niet zouden doen, zouden kleine landen 

zich bedreigd zien door communistische druk.127 Interessant in dit verband is de obser-

vatie dat Luns zich soms orthodoxer toonde dan de Amerikaanse regering zelf: zo uitte 

hij zijn bezorgdheid dat Washington troepen terug zou trekken uit Vietnam onder druk 

van de publieke opinie, en verweet hij de Amerikaanse regering dat zij te weinig verzet 

bood tegen de ‘onjuiste berichtgeving’ over de oorlog door de media, die volgens Luns te 

veel vrijheid kregen in Zuid-Vietnam.128

123   Zie Dallek, Nixon en Kissinger, o.a. 122-127, 257. Ook de ambassade in Washington berichtte over het nauwe verband tus-

sen de ontwikkelingen in Vietnam en Nixons herverkiezing, zie: Codebericht, ambassade Washington aan min. bz, 27-08-

1969, map 445, paw, abz.

124   Brouwer en Van Merriënboer, Van Buitengaats naar Binnenhof, 200.

125   Zie Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 125-142.

126   Rimko van der Maar, ‘Dutch minister for foreign affairs Joseph Luns and the Vietnam war (1963-1971)’, in: Christopher 

Goscha en Maurice Vaïsse (red.), La guerre du Vietnam et l‘Europe, 1963-1973 (Brussel: Bruylant, 2003), 108.

127   Memorandum, Theodore L. Eliot to Henry Kissinger, 20-10-1969, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  
1969-1971 [2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

128    Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 134.
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Naast machtspolitieke overwegingen bepaalden ook opnieuw persoonlijke gekwetste 

gevoelens de houding van Luns ten aanzien van het Vietnamconflict. Hij had zich aan-

vankelijk namelijk kritisch opgesteld tegenover de Amerikanen. In 1963 had president 

John F. Kennedy Luns tijdens een ontmoeting in het Witte Huis persoonlijk gevraagd om 

troepen naar Zuid-Vietnam te sturen. Dit had Luns pertinent geweigerd. Het jaar daar-

voor had Nederland onder zware druk van deze zelfde president zijn laatste kolonie in 

het Verre Oosten, Nieuw-Guinea, af moeten staan. Nu Nederland net door toedoen van 

de Amerikanen troepen en materieel uit de regio terug had moeten trekken, was Luns ab-

soluut niet van zins daar voor de Amerikanen weer nieuwe troepen naartoe te sturen. In 

de daaropvolgende jaren stelde Luns zich niettemin steeds sterker achter het Amerikaan-

se beleid ten aanzien van Vietnam op, zowel in het openbaar als in diplomatiek overleg. 

Eén van de verklaringen voor deze aanpassing van het beleid was dat Luns ten gevolge 

van het Tonkin-incident (een aanval van Noord-Vietnamese patrouilleboten) van augus-

tus 1964 meer overtuigd raakte van de agressieve intenties van Noord-Vietnam. Daar-

naast wilde hij naar aanleiding van dit incident de eenheid binnen de navo ten aanzien 

van Vietnam versterken en tot slot besefte Luns dat het uiteindelijk niet in het Nederland-

se belang zou zijn om de Amerikanen langer tegen te werken.129 Toch waren er voor Luns 

wel grenzen: het bleef bij politieke en morele steun; het leveren van een concrete mili-

taire bijdrage sloot hij uit.

Omdat dit voor Nixon en Kissinger zo’n vooraanstaand thema was, werd de Nederlandse 

opstelling ook op het hoogste niveau opgemerkt. In december 1969 schreef Kissinger een 

memorandum aan de president waarin hij aangaf dat De Jong en Luns opnieuw formeel 

hun steun hadden betuigd. De toespraak die Nixon op 3 november had gehouden over 

Vietnamization (het versterken van het Zuid-Vietnamese leger om steeds meer taken van 

het Amerikaanse leger over te nemen) had in de Tweede Kamer tot vragen geleid. De Jong 

had eind november in de Tweede Kamer de positie van de Nederlandse regering nogmaals 

uiteengezet. Kissinger schreef dat het kabinet vertrouwen toonde in de Amerikaanse po-

gingen om tot een politieke oplossing van het conflict te komen. De Jong stelde zich dus 

op achter de inhoud van Nixons Vietnamization-toespraak. Nixon deelde Kissingers oor-

deel. Op het memo van Kissinger had hij geschreven: ‘at least one consistent friend.’130 

Beiden waren zich ervan bewust dat maar weinig bondgenoten zich begripvoller toonden 

dan Nederland wat betreft Vietnam – als die überhaupt al te vinden waren.131 Kissinger 

vond het belangrijk dat de Nederlandse regering duidelijk werd gemaakt dat deze steun 

erg gewaardeerd werd, en zorgde ervoor dat de ambassade deze waardering overbracht.

Het werd voor het kabinet echter wel steeds moeilijker om het Amerikaanse optreden 

binnenlands te verdedigen. Toen in november 1969 bekend werd dat Amerikaanse sol-

daten ruim anderhalf jaar daarvoor een bloedbad onder de bevolking van het Zuid-Viet-

namese dorp My Lai aangericht hadden omdat er Vietcongstrijders verstopt zouden heb-

ben gezeten, vreesde het kabinet voor ongeregeldheden. Luns verklaarde in de Tweede 

129   Ibid., 28-33.

130   Memorandum, Helmut Sonnenfeldt to Henry Kissinger, 18-12-1969, Folder Country Files – Europe Netherlands Vol. i  
[1 of 3] 1969-1971, Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

131   Van der Maar, ‘Dutch minister for foreign affairs Joseph Luns’, 103-104.
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Kamer dat de Nederlandse regering met verontrusting kennis had genomen van deze be-

richten, maar liet in de ministerraad blijken dat hij het incident niet veroordeelde.132 De 

Amerikaanse inval in Cambodja in mei en juni 1970 – bedoeld om Vietcongbases aan te 

vallen – plaatste het kabinet voor een groter dilemma. De inval veroorzaakte grootscha-

lige publieke verontwaardiging in de Verenigde Staten zelf en tevens in West-Europa.

Ook in Nederland ontstond een golf van protest die deze keer niet beperkt bleef tot 

actiegroepen, maar zich uitbreidde onder de bevolking, de oppositie en zelfs de confes-

sionele regeringspartijen.133 Luns maakte in de ministerraad opnieuw duidelijk dat hij 

de Verenigde Staten niet wilde afvallen, mede vanwege de negatieve gevolgen die Ameri-

kaanse terugtrekking voor de regio zou hebben.134 Ook tegenover ambassadeur Midden-

dorf liet Luns blijken de inval te steunen, zo rapporteerde de ambassadeur: ‘Underlining 

his continuing effort to give what support he can to the president’s policy on Cambodia, 

(…) Luns went out of his way (…) to stress his view that the president’s stature in Europe 

has substantially increased during [the] past year and a half and [that] Europeans have 

learned not to underestimate him.’135 Deze opmerking zal misschien voor Luns zelf ge-

golden hebben; als algemene constatering was het bezijden de waarheid. Maar Luns’ uit-

spraken vielen in goede aarde bij de Amerikaanse president: Middendorf vertelde Luns 

dat Nixon had gezegd een lid van Luns’ ‘fan club’ te zijn.136 Acht maanden later deed zich 

een vergelijkbare situatie voor met een door de Verenigde Staten gesteunde Zuid-Vietna-

mese inval in Laos. Ook nu liet Luns aan de ambassadeur zijn onvoorwaardelijke steun 

blijken. Volgens Middendorf had Luns gezegd: ‘You don’t have to explain to me what 

you are doing there and why. My word to you is “give ’em hell!” – But don’t quote me.’137

De Jong was minder bang geciteerd te worden: tijdens zijn wekelijkse persconferen-

tie, kort na de rede van Nixon waarin deze de inval in Cambodja verdedigde, verklaarde 

hij dat hij begrip had voor de Amerikaanse inval.138 Hij vond dat Nederland de Ameri-

kaanse regering niet kon afvallen, omdat Nixon nog steeds vasthield aan het plan om 

Amerikaanse troepen terug te trekken. Voor wat betreft de militaire situatie verklaarde 

De Jong dat de regering onvoldoende informatie had om de toestand te kunnen beoorde-

len. In de ministerraad gaf hij aan dat hij van plan was bij vragen van de pers indien nodig 

de argumentering van Nixon aan te halen.139

Opmerkelijk is dat De Jong in de ministerraad echter ook twijfel liet blijken. Hij merk-

te op dat de inval in Cambodja wel het gevaar van escalatie inhield. Later in mei liet De 

Jong blijken dat de positie van de Verenigde Staten en van de Amerikaanse president in 

zijn ogen wel degelijk beschadigd was. Sprekend over de situatie in het Midden-Oosten 

benadrukte hij de dreiging van een conflict tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Sta-

132   Notulen mr, 21-11-1969, na.

133   Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 136.

134   Notulen mr, 01-05-1970, na.

135   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 20-06-1970, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[3 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

136   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 05-06-1970, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[3 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

137   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 10-02-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

138   Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 136.

139   Notulen mr, 01-05-1970, na.
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ten, ‘(…) welk land juist nu in een zwakke positie verkeert en wordt geleid door een pre-

sident die helaas niet het vertrouwen heeft dat nodig is om de gehele Westerse wereld 

achter zich te krijgen.’140 Ook De Koster was in mei tijdens een bezoek aan Washington 

tot de conclusie gekomen dat – hoewel hij achter de inval stond en het militair gezien een 

‘verstandig en volkomen verantwoord’ besluit vond – Nixon de binnenlandse implicaties 

niet onderkend had en ‘de begeleiding van de publieke opinie van de kant van president 

Nixon en de anderen niet slechter kon zijn geweest.’141 Duidelijk werd dat deze geheime 

campagnes het gezag en het aanzien van de Verenigde Staten steeds meer ondermijnden.

Dit bleek ook uit de volgende controverse, namelijk de publicatie van de Pentagon Pa-

pers in de New York Times in juni 1971. De onthullingen die werden gedaan deden flink wat 

stof opwaaien, omdat onder andere aan het licht kwam dat de informatievoorziening 

aan het Amerikaanse publiek zeer onder de maat was geweest. Onder de Nederlandse 

bewindslieden werd de publicatie gezien als een aanslag op het aanzien van de Verenig-

de Staten. Staatssecretaris De Koster sprak van een aantasting van het prestige van de 

Verenigde Staten en verwachtte dat de gepubliceerde gegevens de gemoederen nog lang 

zouden beroeren. De Jong vond de publicatie ‘een ongunstige ontwikkeling voor het 

aanzien van de Verenigde Staten en derhalve ook van de navo.’142 Er volgden Kamervra-

gen of het niet nodig was naar aanleiding van deze papers het Nederlandse Vietnambe-

leid aan te passen. Deze kwamen echter op het bord van het nieuwe kabinet te liggen.

Deze publieke opwinding bracht niet alleen de Amerikaanse, maar ook de Neder-

landse regering in een moeilijke positie. De Jong en Luns hadden hun handen vol aan de 

kamerdebatten waarin zij de kabinetslijn moesten verdedigen. Daarbij ontbrak het aan 

voldoende Amerikaanse informatie. Vanuit Buitenlandse Zaken gingen er regelmatig in-

structies naar de ambassadeur in Washington om inlichtingen in te winnen over het Ame-

rikaanse beleid inzake Vietnam. Bovendien mocht de ambassadeur wel laten doorsche-

meren dat er grote onrust bestond in Nederland over de Amerikaanse rol in het conflict.143

De Amerikanen probeerden in deze fase de Nederlandse loyaliteit ook diplomatiek 

aan te wenden. Toen de Republikeinse senator Percy Nederland bezocht gaf deze in een 

gesprek met De Jong aan dat de president en de Senaat van mening waren dat de Neder-

landse regering een ‘unique position’ had om een leidende rol op zich te nemen, ‘[a] role 

that would be deeply appreciated by [the] u.s. and by all free people.’ Nederland kon 

zijn invloed bij de navo-bondgenoten gebruiken om begrip en steun voor het beleid 

van de president in Vietnam te bevorderen. Ook zou de Nederlandse regering de con-

tacten met Oost-Europese landen kunnen gebruiken als kanaal naar Moskou en Hanoi. 

De Jong stelde zich evenwel sceptisch op ten aanzien van deze voorstellen. Hij had niet 

veel vertrouwen in het effect dat dit soort initiatieven zou sorteren en had zijn handen 

al vol aan de Nederlandse publieke opinie. De ambassadeur rapporteerde aan Rogers 

dat De Jong ‘had occasionally got in hot water domestically in defending our policies in 

Indochina.’144

140   Notulen mr, 29-05-1970, na.

141   Notulen mr, 22-05-1970, na.

142   Notulen mr, 25-06-1971, na.

143   Zie bv. Codeberichten 31-11-1969 en 03-12-1969, map 445, paw, abz.

144   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 11-11-1970, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 [2 

of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.
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De oorlog in Vietnam vormde uiteindelijk geen noemenswaardige spanningsbron in 

de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten in de periode 

1969-1971. Het kabinet-De Jong stelde zich in dit conflict uitdrukkelijk achter de Ameri-

kanen op. Wel was er bij de bewindslieden kritiek op de presentatie van Nixon en signa-

leerde men de imagoproblemen waar de president mee te kampen had. Binnenlands had 

het kabinet-De Jong echter te maken met sterke weerstand tegen haar beleid ten aanzien 

van de Vietnamoorlog; met name na de Amerikaanse inval in Cambodja laaide de kritiek 

in alle hevigheid op. En het waren niet alleen de progressieve oppositiepartijen die van 

zich lieten horen; ook vanuit de kvp werden door fractievoorzitter Norbert Schmelzer 

openlijk vraagtekens geplaatst bij het feit dat De Jong zo snel na de inval zijn begrip er-

voor te kennen had gegeven. Ondanks het feit dat het kabinet bloot stond aan breed ge-

dragen kritiek, wist Luns het kabinet door deze kwestie te loodsen met een toezegging 

een aantal landen te benaderen voor een vredesoproep. Voor de Amerikanen was echter 

duidelijk dat Luns hiertoe louter om binnenlandse redenen besloten had en dat hij er 

geen serieus werk van zou maken.145 In Washington was men tevreden met de sterke en 

voortdurende steun vanuit Den Haag, maar was men ook op de hoogte van het feit dat 

de publieke steun hiervoor beperkt was. Hoe lang de Amerikaanse regering dus nog op 

deze steun kon rekenen, was de vraag.

Economische spanningen

Alhoewel diplomatieke betrekkingen en economische en handelsrelaties altijd sterk ver-

bonden waren in de transatlantische betrekkingen, speelden zij zich toch ook vaak af in 

gescheiden werelden. Zo had Nixon noch Kissinger veel interesse voor economisch be-

leid. Zij konden er echter niet omheen dat de eg dankzij zijn groeiende economische 

macht een speler van formaat werd in de internationale economische betrekkingen. Ge-

combineerd met de problemen waar de Amerikaanse economie door onder meer de uit-

gaven aan Vietnam in geraakte, zorgde deze ontwikkeling voor een toename van span-

ningen op handelsgebied tussen de eg en de Verenigde Staten. In de jaren 1970-1971 

kwamen deze spanningen tot een hoogtepunt. Beide kanten gingen op zoek naar ma-

nieren om hun bedreigde sectoren te beschermen tegen internationale competitie, wat 

resulteerde in protectionistische maatregelen. Nixon zag zich uiteindelijk in augustus 

1971 gedwongen tot het nemen van zijn pakket aan economische maatregelen waarmee 

onder meer de koppeling van de dollar aan goud werd losgelaten. Ook koppelde de Ame-

rikaanse regering het meer assertieve handelsbeleid van de eg aan de discussie over las-

tenverdeling op defensiegebied en over het al dan niet verminderen van het aantal Ame-

rikaanse militairen in Europa.

De Nederlands-Amerikaanse betrekkingen ontkwamen niet aan deze spanningen. 

In het voorjaar van 1970 constateerde De Koster een ‘verkoeling’ in de verhouding door 

handelsproblemen en vreesde dat ‘gevoelige Nederlandse exportartikelen’ hieronder 

zouden lijden. Minister Lardinois van Landbouw sprak van ‘toenemende moeilijkheden’ 

145   Ibid., 135-142.
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met Washington. Hij was van mening dat de regering niet moest aarzelen om als het no-

dig was harde tegenmaatregelen te treffen: ‘indien het tot een crisis komt, zal Nederland 

bereid moeten zijn hard terug te slaan.’146 Lardinois had de belangen van de Nederlandse 

landbouw voor ogen en was daarom voorstander van een hardere opstelling dan Luns en 

De Koster.

De Amerikaanse regering uitte op haar beurt scherpe kritiek op de eg: Amerikaanse 

beleidsmakers hadden Europese integratie gesteund, maar kregen nu de indruk dat zij 

de prijs hiervoor betaalden. Alhoewel De Koster bij een bezoek aan Washington de Ame-

rikanen uit probeerde te leggen dat de eg bezig was met politieke eenwording en niet 

met economische oorlogvoering, stuitte hij op veel verzet. De conclusie van De Koster 

was ‘dat er een gebrek aan contact is geweest en dat zo veel mogelijk moet worden voor-

komen dat men over en weer elkaar met speldenprikken irriteert. De bilaterale contacten 

zullen hiervoor nuttig en noodzakelijk zijn.’147 De Koster nam zelf een actieve houding 

146   Notulen mr, 13-03-1970, na.

147   Notulen mr, 22-05-1970, na.

Afb. 4 Ambassadeur John Wil-

liam Middendorf ii in de Oval 

Office met Nixon in 1969 

(Natio nal Archives and Records 

Administration).
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aan in het herstellen van dit contact. Hij vreesde dat met name het Franse beleid tot een 

confrontatie zou kunnen leiden en gaf in de ministerraad aan de Franse regering te wil-

len ontmoedigen te offensief op te treden om een ‘internationale handelsoorlog’ te voor-

komen.148

De Amerikaanse regering maakte duidelijk dat protectionistische maatregelen van de 

eg niet los konden worden gezien van de Amerikaanse steun voor Europese integratie 

en voor de verdediging van West-Europa. Tijdens een bezoek aan Den Haag in september 

1970 maakte Under Secretary of State Nathaniel Samuels duidelijk dat het voor het Ameri-

kaanse publiek niet langer acceptabel was dat de Verenigde Staten nadelige gevolgen on-

dervonden van verdere Europese integratie. Washington had de eg altijd ruimhartig ge-

steund en was bereid dit te blijven doen, maar dan kon Europa niet ongestraft haar eigen 

handel beschermen. ‘The u.s. was prepared to pay an economic price but now the bill 

has gone up to the point where it has begun to pinch and (…) we “couldn’t afford, and 

don’t intend to pay the price much longer” ’, aldus Samuels. Hij benadrukte dat zelfs als 

het wetsvoorstel dat op dat moment op tafel lag (de Mills Bill, waarmee de president meer 

macht zou krijgen om quota in te stellen) het niet zou halen, het noodzakelijk was dat 

de eg zelf met voorstellen kwam om de handelssituatie te verbeteren. Het Amerikaanse 

publiek en het Congres zouden de huidige koers niet langer accepteren en zouden druk 

blijven uitoefenen om de Amerikaanse handel tegen Europese protectionistische maat-

regelen te beschermen. Samuels gaf aan dat de ontevredenheid over het Europese han-

delsbeleid bijdroeg aan de verzwakking van de banden tussen de Verenigde Staten en 

West-Europa en aan de al bestaande twijfel over het nut van de handhaving van Ameri-

kaanse troepen in Europa.149

Samuels kreeg begrip van zijn Nederlandse gesprekspartners. Karel Hartogh, Direc-

teur-Generaal Europese Samenwerking, en De Koster waren ook niet onverdeeld tevre-

den met het handelsbeleid van de eg. Het was echter van groot belang dat de Ameri-

kanen en de eg in gesprek bleven. Minister van Financiën Johan Witteveen stelde zich 

kritischer op. Toen Samuels het belang van een Europese bijdrage aan de defensielasten 

benadrukte, uitte Witteveen de verkapte dreiging dat ‘Holland may have to cut its own 

defense budget in order to provide for burden sharing.’150 Duidelijk was dat ook in de 

Nederlands-Amerikaanse verhouding economische problemen niet gescheiden konden 

worden van politieke en militaire kwesties.

Ambassadeur Middendorf maakte zich zorgen over de schade die het Amerikaan-

se handelsbeleid kon aanrichten aan de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. Hij 

schreef de president in augustus 1970 een brief waarin hij deze bezorgdheid uitte. Mid-

dendorf haalde de belangrijke rol van Nederland als steunpilaar van de navo aan, even-

als de steun van Nederland voor het Amerikaanse Vietnambeleid. Ook was Nederland 

binnen de eg een belangrijke pleitbezorger van een open handelsbeleid. De historische 

en culturele banden tussen de Verenigde Staten en Nederland waren belangrijk, maar 

148   Notulen mr, 02-10-1970, na.

149   Memorandum of Conversation, 15-09-1970, Subject: u.s. and eec Trade Policies, Folder Memorandums of Conversation 

– Netherlands 1971, Box 1, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern 

European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

150  Ibid.
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naar zijn oordeel was het de handelsrelatie die de twee landen het meest effectief bond. 

Het Amerikaanse belang in Nederland was groot: zowel direct, maar ook indirect door 

de invloed die Nederland volgens Middendorf in Europa uitoefende. Door de druk die 

het Congres uitoefende op de regering-Nixon om maatregelen te nemen om de eigen 

economie te beschermen zou Nederland mogelijk in de hoek van de meer protectionisti-

sche eg-partners gedrukt worden. De ambassadeur was van mening dat het Witte Huis 

(Nixon en Kissinger steunden de protectionistische voorstellen van het Congres niet) er 

meer aan moest doen om het Congres in toom te houden en op deze wijze de waarde die 

de Amerikanen aan de vrije handelsbepalingen van de General Agreement on Tariffs and Trade 

(gatt) hechtten te tonen. Deze bepalingen waren nog steeds in het beste Amerikaanse 

belang. Middendorf schreef aan Nixon: ‘The Dutch look to the United States for leader-

ship out of the present protectionist thicket. Only strong leadership from you can stop 

the slide’. Middendorf besefte dat dit een moeilijke binnenlandse strijd voor Nixon zou 

zijn, maar hij stelde voor om een gatt Nixon Round te organiseren om protectionistische 

maatregelen (van beide kanten) een halt toe te roepen.151 Deze brief ontsnapte niet aan de 

aandacht van Kissinger, die hem belangrijk genoeg vond om er een memorandum over 

aan Nixon te schrijven waarin hij de belangrijkste punten van de brief overnam.

Hoewel deze economische kwesties geen vooraanstaande plaats innamen in het be-

leid van Nixon en Kissinger, konden zij er niet omheen dat spanningen op dit gebied 

doorwerkten op andere terreinen. Economische handelskwesties raakten aan de kwes-

tie van lastenverdeling, de handhaving van Amerikaanse troepen in Europa, Europese 

politieke eenwording – en in het algemeen het tanende imago van de Verenigde Staten. 

Het kabinet-De Jong zette zich in om deze spanningen zoveel mogelijk te beperken en 

probeerde hierin ook een bemiddelende rol te spelen tussen de eg en Washington. Deze 

initiatieven kwamen van Buitenlandse Zaken: andere betrokken departementen als Fi-

nanciën en Landbouw stelden zich minder verzoenend op. Hetzelfde gold voor de Ame-

rikaanse kant, waar het State Department zich op dit gebied tegenover de departementen 

van Treasury en Commerce bevond en waar ook het Congres zich roerde. 

Conclusie

De periode vanaf het aantreden van Nixon in januari 1969 tot het einde van het kabinet-

De Jong vormde de afsluiting van het langdurige bewind van Joseph Luns als minister 

van Buitenlandse Zaken. Zijn rol was sterk bepalend voor de betrekkingen met de Ver-

enigde Staten. Anticommunisme en het behartigen van wat in zijn ogen niet te misken-

nen Nederlandse belangen waren, vormden de belangrijkste drijfveren voor Luns in zijn 

buitenlandse beleid. Dit resulteerde in steun voor het Amerikaanse Vietnambeleid, voor 

het in stand houden van een adequate defensie en voor een afwachtende houding op het 

gebied van détente. Op dit laatste gebied stelden De Jong en Luns zich over het algemeen 

terughoudender op dan Nixon en Kissinger, voor wie ontspanning met de Sovjet-Unie 

wel een belangrijk buitenlandspolitiek thema was. 

151   Letter, Middendorf to Nixon, 19-08-1970, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 [1 of 3], Box 697, 

nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.
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Over hun beleid ten aanzien van defensie en Vietnam kregen Luns en De Jong waar-

dering van de Amerikanen. Met name de steun van het kabinet voor het Amerikaanse 

optreden in Vietnam, de belangrijkste kwestie in het buitenlandse beleid van de rege-

ring-Nixon, kon op grote instemming rekenen. In tijden waarin Nixon en Kissinger het 

draagvlak voor hun beleid zienderogen zagen afbrokkelen, zowel binnenlands als bij de 

Europese bondgenoten, was elke steunbetuiging meer dan welkom. De Amerikanen ge-

bruikten de opstelling van de Nederlandse regering ook als voorbeeld voor andere bond-

genoten; zo had Under Secretary Richardson na de inval in Cambodja op de Amerikaanse 

televisie gezegd dat Nederland als enige navo-land openlijk te kennen had gegeven de 

inval te steunen.152 Een internationale bron van spanning werd zo een bindende factor. De 

status van Nederland als solide bondgenoot werd hierdoor bestendigd, en zoals gezien 

kon deze status ingezet worden op gezette tijden om zaken van de Amerikanen gedaan 

te krijgen.

Desalniettemin zorgde Luns’ machtspolitieke instelling ook voor spanningen met 

Washington, zoals bleek uit de aanvaring van Luns met de Amerikanen over het feit dat 

Nixon Nederland overgeslagen had op zijn Europese reis. Op het State Department werd 

geconcludeerd: ‘(…) it appears that the present strain in relations (…) is more the result 

of one man’s personality than of any other factor.’153 Hij weigerde Nederland onder te la-

ten doen voor andere (grotere) landen en wilde dat het erkend werd als een speler op 

het wereldtoneel. Dit streven van Luns vormde een bepalende factor in de relatie met de 

Verenigde Staten. Op effectieve wijze gooide hij zijn persoonlijke gewicht en dat van Ne-

derland als ‘middelgrote mogendheid’ in de strijd om een bezoek aan Washington af te 

dwingen, waar een concreet resultaat werd geboekt in de vorm van landingsrechten voor 

de klm in Chicago. Dit opmerkelijke succes moet deels toegeschreven worden aan de 

aanpak en doortastendheid van Luns. Maar ook het krediet dat hij had door zijn steun 

voor het Amerikaanse defensie- en Vietnambeleid was hierbij van groot belang. Tevens 

bestond er respect aan Amerikaanse zijde voor zijn statuur en ervaring. Kissinger schreef 

later in zijn memoires dat hij Luns eens als volgt introduceerde: ‘Dutch-American rela-

tions go back 300 years and Joseph Luns has been foreign minister for the greater part of 

that period.’154 Tot slot blijkt dat de Amerikanen ook een intrinsiek belang hadden bij een 

goede relatie met Nederland: hierbij ging het onder meer om de voorbeeldrol die Neder-

land kon spelen richting de andere kleinere bondgenoten. Divergerende tendensen in de 

relatie moesten daarom tegen worden gegaan.155 In deze periode vergde dit van beide kan-

ten aanzienlijke inspanningen.

152   Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 137.

153   Research Memorandum, inr – Thomas L. Hughes to the Secretary, 20-03-1969, Folder Country Files – Europe – Nether-

lands Vol. I 1969-1971 [2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

154   Henry Kissinger, Years of Upheaval (Londen: Weidenfeld and Nicolson, 1982) 182.

155   Intelligence Note, inr – Thomas L. Hughes to Secretary of State, 21-05-1969, Folder Visit Netherlands De Jong/Luns 

May 1969, Box 933, nsc Files, vip Visits, npm, nara.
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3  Een frisse wind en nieuwe 
zakelijkheid
Atlantische samenwerking voor een nieuwe 
generatie 
(juli 1971-mei 1973)

Het lijkt (…) goed dat men zich afvrage of, zelfs indien West-Europa bereid zou 

zijn in belangrijke mate aan de Amerikaanse verlangens tegemoet te komen, dit 

op iets langere termijn de huidige nauwe lotsverbondenheid en samenwerking 

in stand zou kunnen blijven houden.1

Directie Westelijk Halfrond, 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, januari 1973

Inleiding

Twee en een half jaar na het aantreden van Nixon tekende zich een verbredende kloof af 

tussen de bondgenoten aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Deze verwijdering 

werd onder meer veroorzaakt door onenigheid over de détente en spanningen op econo-

misch gebied en werd versterkt door de gebrekkige consultatie van de Amerikaanse rege-

ring met de West-Europese bondgenoten. In de periode tussen 1971 en 1973 trad dit sterk 

naar voren – een periode waarin Nixon en Kissinger belangrijke successen in hun bui-

tenlands beleid boekten, namelijk de reizen van Nixon naar China en Moskou in de eer-

ste helft van 1972 en de Parijse Vredesakkoorden met Noord-Vietnam in januari 1973. De 

overtuigende herverkiezing van Nixon in november 1972 – het was één van de grootste 

overwinningen in de Amerikaanse geschiedenis – illustreerde de waardering die Nixon 

in eigen land oogstte voor zijn buitenlandspolitieke successen. De Amerikaanse contac-

ten met China en met name de Sovjet-Unie baarden de West-Europese navo-partners 

echter zorgen: zij vreesden dat er bij het overleg tussen de grote mogendheden voorbij 

zou worden gegaan aan hun belangen.

De verslechterende beeldvorming over Nixon en de Verenigde Staten, met name ver-

oorzaakt door het Amerikaanse optreden in Vietnam, speelde de Amerikaanse rege-

ring ook parten: het vertrouwen in de Verenigde Staten als leider van de westerse wereld 

kwam hierdoor onder druk te staan. Door de toenemende controverse rondom de oor-

log (in deze periode de publicatie van de Pentagon Papers en de voortdurende Amerikaan-

se bombardementen op Noord-Vietnam, culminerend in de zwaarste bombardementen 

1  Memorandum, dwh/nc aan dwh, 25-01-1973, map 5912, code 913.510, Europa-vs verhouding, deel ii 1960-1973, abz.
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van de oorlog eind december 1972) liep het imago van de Verenigde Staten een flinke 

deuk op en groeide de publieke en politieke weerstand in West-Europa. De meeste West-

Europese regeringsleiders onthielden zich evenwel van openlijke kritiek op het Ameri-

kaanse optreden in Vietnam. Een belangrijke reden hiervoor was dat zij wilden voorko-

men dat de binnenlandse Amerikaanse druk om troepen uit Europa terug te trekken toe 

zou nemen.2

Nixon en Kissinger, bewust van de problemen in de samenwerking met West-Europa, 

ondernamen na Nixons herverkiezing een poging om de grondslagen van de Atlantische 

samenwerking te hernieuwen. Om deze reden riep Kissinger in april 1973 het Year of Eu-

rope uit, waarin hij opriep tot het opstellen van een nieuw Atlantic Charter waarin de bond-

genoten hun gezamenlijke doelen zouden herformuleren. 

In Nederland was toen het buitenlands beleid al een nieuwe fase ingegaan. Luns 

kwam niet terug als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Biesheuvel dat in 

juli 1971 aantrad. Zijn opvolger werd Norbert Schmelzer. Aanpassingen aan het bui-

tenlands beleid zoals het in de voorgaande periode door Luns vormgegeven was waren 

onvermijdelijk; zowel de internationale als de binnenlandse politieke constellatie vroe-

gen om een aanpassing. Tegelijkertijd was Schmelzer net als Luns een kvp-minister en 

maakte hij net als Luns deel uit van een centrumrechts kabinet, ditmaal onder leiding 

van minister-president Biesheuvel. De vraag die zich daarom aandient is in hoeverre de 

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen tijdens zijn ministerschap aan veranderingen 

onderhevig waren. Schmelzers ministerschap begon in een turbulente tijd in de transat-

lantische betrekkingen. Kwesties rondom de verdeling van defensielasten, economische 

spanningen, en met name het Amerikaanse optreden in Vietnam zetten de betrekkingen 

op scherp. Wat was de opstelling van het kabinet-Biesheuvel ten aanzien van deze kwes-

ties en welke overwegingen speelden hierbij een rol? Wat kan op grond van deze analyse 

gezegd worden over de mate van continuïteit danwel verandering ten opzichte van het 

beleid van Luns? En ten slotte: hield de Amerikaanse visie van Nederland als loyale part-

ner stand?

Een nieuwe minister in Den Haag: veranderingen op komst

De frisse wind die op het departement van Buitenlandse Zaken met de komst van 

Schmelzer ging waaien is treffend gesymboliseerd in diens biografie: ‘Twee weken na 

Luns’ afscheid (…) is zijn statige ministerskamer nauwelijks nog herkenbaar. Het an-

tieke decoratieve bureau is verdwenen. De krullige zithoek voor bezoekers is verwij-

derd. De vale oude, schaars lichtgevende schemerlampen zijn weggehaald. (…) Het is 

een strak, licht vertrek geworden, dat een zakelijke maar vriendelijke sfeer ademt.’3 Met 

Schmelzer kwam er een man op de post van Buitenlandse Zaken met een andere achter-

grond dan Luns. Van 1963 tot zijn aantreden als minister was hij fractieleider van de kvp 

2  Henry Kissinger, White House Years (Londen: Weidenfeld and Nicolson/Michael Joseph, 1979) 424; Geir Lundestad, The United 

States and Western Europe Since 1945. From “Empire” by Invitation to Transatlantic Drift (Oxford: Oxford University Press, 2003) 157, 

160-161.

3  Robbert Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer. Uit het dagboek van een politieke teckel (Leiden: A.W. Sijthoff, 1973) 341.
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in de Tweede Kamer geweest.  Hierdoor kende hij het binnenlandse politieke spel door 

en door. De beeldvorming over Schmelzer is sterk bepaald door de naar hem vernoemde 

Nacht in oktober 1966, waarin het centrumlinkse kabinet-Cals ten val kwam. Hierdoor 

is hij bij velen bekend komen te staan als een berekenende en machtsbeluste politicus. 

Hij was echter tevens een zeer invloedrijk en bepalend figuur voor de kvp in de jaren zes-

tig en aanjager van de christen-democratische samenwerking die uiteindelijk tot de tot-

standkoming van het cda zou leiden. Door de verliezen die de kvp bij de verkiezingen 

van 1967 geleden had, kreeg hij niet meer voldoende vertrouwen vanuit de partij voor 

de eerstvolgende parlementsverkiezingen van 1971. Hij stapte op als lijsttrekker, maar 

kreeg wel de mogelijkheid de post van Luns over te nemen. Schmelzer had zich tijdens 

zijn carrière geprofileerd op het buitenlands beleid en het ministerschap kwam daarom 

ook als een logische stap.4

4  Jac Bosmans, ‘Een gedreven politicus’, in: D.A. Hellema, B. Zeeman en A.C. van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers 

van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999) 232-233.

Afb. 5 Norbert Schmelzer, minis-

ter van Buitenlandse Zaken in het 

kabinet-Biesheuvel (hier in zijn 

functie als kvp-fractievoorzitter, 

1967) (Nationaal Archief ).
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Uitgenodigd door het State Department

Op de Amerikaanse ambassade was men in de eerste maanden van 1971 op de hoogte van 

het feit dat Schmelzer een goede kans maakte op de post van Buitenlandse Zaken. Dit 

was aanleiding voor de ambassade om Schmelzer uit te nodigen voor een reis naar Wa-

shington en New York in maart 1971. Dit was niet de eerste keer dat hij een dergelijke uit-

nodiging ontving. In december 1963 – Schmelzer was in die maand net aangetreden als 

fractievoorzitter – organiseerde het State Department in het kader van het Foreign  Leader 

Program een reis voor hem van zes weken door de Verenigde Staten. Politicoloog Giles 

Scott-Smith karakteriseert dit Foreign Leader Program als een belangrijk instrument van 

de Amerikaanse regering voor de uitoefening van public diplomacy. Het uitnodigen van 

(toekomstige) leiders uit bevriende landen bood de mogelijkheid meer begrip te kwe-

ken voor Amerikaanse ideeën.5 Het blijkt dat dit doel met de reis van Schmelzer bereikt 

werd. Hij schrijft in zijn autobiografie zelf ook geanimeerd over deze reis, tijdens welke 

hij sprak met medewerkers van het State Department, onder wie Secretary of State Dean 

Rusk. Schmelzer was bij terugkomst zeer positief over zijn eerste reis naar de Verenigde 

Staten en had het programma gekarakteriseerd als een uitstekende manier om de Ame-

rikaanse samenleving te leren kennen.6

In het voorjaar van 1971 reisde Schmelzer dus opnieuw af naar de Verenigde Staten. 

Net als in 1963 was het doel van Amerikaanse kant om Schmelzer kennis te laten maken 

met Amerikaanse denkbeelden en hem van het belang van de Atlantische samenwerking 

(niet in het minst op defensiegebied) te doordringen. Opvallend genoeg kregen de Ame-

rikanen vanuit Nederland een waarschuwing over de nieuwe minister van Kissingers 

vertrouweling, oud-PvdA-politicus en voormalig klm-topman Ernst van der Beugel. 

Laatstgenoemde drong er persoonlijk bij Kissinger op aan dat hij Schmelzer zou ontvan-

gen.7 De belangrijkste reden hiervoor was dat Van der Beugel, zo schreef hij aan Kissin-

ger, twijfels had over Schmelzers invulling van het ministerschap. Mogelijk zou hij zich 

meer op Europa gaan richten dan Luns; Van der Beugel vreesde bovendien dat de nieuwe 

minister niet genoeg tegenwicht tegen Frankrijk zou kunnen bieden.8 Een gesprek met 

Kissinger was volgens Van der Beugel belangrijk om Schmelzer van het belang van het 

Atlantisch Bondgenootschap te doordringen. Opnieuw maakte Van der Beugel Kissinger 

deelgenoot van zijn zorgen over het Atlantische gehalte van de Nederlandse buitenland-

se politiek en drong hij aan op waakzaamheid. Deze nam dit advies wederom ter harte: 

de nsc plande een korte ontmoeting tussen Schmelzer en Kissinger in.

De gesprekken die Schmelzer in maart 1971 tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten 

voerde stonden in het teken van de transatlantische spanningen die er op dat moment 

speelden. Naast Kissinger ontmoette hij onder andere een aantal leden van het Congres 

en minister van defensie Melvin Laird. Zij doordrongen Schmelzer van de Amerikaanse 

5  Giles Scott-Smith, Networks of Empire. The us State Department’s Foreign Leader Program in the Netherlands, France and Britain 1950-

70 (Brussel: P.I.E. Peter Lang, 2008) 25-34.

6  Ibid., 261-263; Norbert Schmelzer, Herinneringen van een politiek dier (Amsterdam: Balans, 2004) 143-147.

7  Memorandum, Helmut Sonnenfeldt to Henry Kissinger, 02-03-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i 

1969-1971 [1 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

8  Brief, Ernst van der Beugel to Henry Kissinger, 29-03-1971, Folder [ex] co 108 Netherlands 1/1/71-, Box 54, White House 

Central Files, Subject Files, co (Countries), npm, nara.
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zorg en ergernissen die er bestonden over de relatie met West-Europa. Uit een verslag 

van ambassadeur Middendorf na afloop van het bezoek wordt duidelijk dat het Schmel-

zer opgevallen was hoeveel aandacht zijn Amerikaanse gesprekspartners besteed had-

den aan economische kwesties. Vooral bij de leden van het Congres en de medewerkers 

van het Department of Commerce met wie Schmelzer sprak was de onvrede over de hou-

ding van de West-Europese bondgenoten groot – groter dan hij verwacht had. Zij hadden 

hun zorgen geuit over de aantasting van Amerikaanse belangen door het Europees land-

bouw- en handelsbeleid. Europa kon bij hen op weinig sympathie rekenen: zij waren van 

mening dat de eg harder aangepakt moest worden en dat zonodig Amerikaanse troepen 

uit West-Europa zouden moeten worden teruggetrokken. Er werd dus een duidelijk ver-

band gelegd tussen economische en militaire kwesties. Tevens kreeg Schmelzer van zijn 

gesprekspartners te horen dat zij de indruk hadden dat de Amerikaanse kritiek op Eu-

ropa en de eg onderschat werd aan de andere kant van de oceaan.9 Deze houding stond 

volgens Schmelzer in contrast met die van de medewerkers van het State Department 

met wie hij gesproken had: daar was men in staat gebleken de Europees-Amerikaanse re-

latie met een bredere blik te bezien en was er daarom sprake van een meer constructieve 

blik op de transatlantische relatie.10 

Ook in de gesprekken over defensievraagstukken kwamen de transatlantische span-

ningen aan bod. Minister van Defensie Laird doordrong Schmelzer van het Amerikaanse 

standpunt dat de Europeanen zouden moeten investeren in uitbreiding van hun conven-

tionele troepen en bewapening. Nu de Sovjets nucleaire pariteit hadden bereikt, werd de 

conventionele defensie relatief belangrijker, zo stelde Laird. Schmelzer stelde hem ge-

rust: de confessionele partijen hechtten groot belang aan een adequate bijdrage aan de 

navo, en zolang de huidige coalitiepartners in de regering zouden blijven zou er niet in 

het defensiebudget gesneden worden. Wel waren experts bezig met het maken van een 

efficiency-studie in Nederlands en Europees verband, zo deelde Schmelzer mee. Laird 

waarschuwde dat een dergelijke studie niet moest resulteren in bezuinigingen op defen-

sie. Met name het Congres ontbrak het aan vertrouwen in de Europese defensieplannen. 

Voor de Nederlandse positie in de navo had Laird echter waardering: hij verwees naar 

het beleid van Luns en naar de initiatieven van minister Den Toom in de Eurogroup: zoals 

in het vorige hoofdstuk gezien had de minister in dit overleg van defensieministers van 

de Europese navo-landen het initiatief genomen tot een extra investering in het navo-

infrastructuurfonds.11

Ook uit de standpunten die Schmelzer in de gesprekken innam bleken de verander-

de verhoudingen tussen Europa en de Verenigde Staten. Van belang is dat Schmelzer 

op het moment van dit bezoek nog geen minister was en daarom wellicht meer vrijheid 

voelde om openlijk te spreken. Alhoewel er ten aanzien van veel kwesties overeenstem-

ming was – zo zei Schmelzer ook zelf achteraf – kan op basis van het verslag van Schmel-

zer wel geconcludeerd worden dat hij ervoor koos andere punten te benadrukken dan 

9   Memorandum of conversation, Middendorf to State Department, 09-03-1971, Box 2496, rg 59 Subject-Numeric Files 

1970-73, pol, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

10   Memorandum of conversation, Middendorf to State Department, 09-03-1971, Box 2496, rg 59 Subject-Numeric Files 

1970-73, pol, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

11   Report of W.K.N. Schmelzer’s visit to the u.s. March 1-5, 1971, Box 2496, rg 59 Subject-Numeric Files 1970-73, pol, De-

partment of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).
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Luns gewoonlijk deed. Opvallend is dat hij niet de bedoeling had expliciet het belang 

van de Atlantische samenwerking te noemen. Wel benadrukte Schmelzer de waarde die 

de meerderheid van de Nederlanders en de Europese christendemocraten hechtten aan 

verdergaande Europese integratie, welke niet beperkt hoefde te blijven tot samenwer-

king op economisch gebied. Hij voegde daaraan toe dat hij persoonlijk voorstander was 

van meer samenwerking van de zes eg-leden op het gebied van defensie, welke echter 

wel te allen tijde in navo-verband moest plaatsvinden. Bij de verdere bespreking van de 

problemen die er speelden in de Amerikaans-Europese betrekkingen bracht Schmelzer 

een aantal kwesties ter sprake die de goodwill van Europeanen, en specifiek jongeren, 

ten aanzien van de Verenigde Staten aantastten. Om de beeldvorming weer te verbete-

ren zouden de Verenigde Staten volgens Schmelzer oplossingen moeten vinden voor een 

aantal voornamelijk binnenlandse problemen, zoals de rassenkwestie en de verdeeld-

heid over de Vietnamoorlog. Hiermee mengde hij zich openlijk in binnenlandse aange-

legenheden. Kissinger, met wie Schmelzer over dit onderwerp sprak, was dan ook niet 

gecharmeerd van de opmerkingen van de kvp-fractieleider en merkte op dat zelfs als 

deze kwesties opgelost zouden worden, de Europeanen nog niet tevreden zouden zijn: 

‘then the intellectuals will find new problems.’12 Schmelzer wees Kissinger erop dat een 

cruciaal punt voor een beter begrip van Amerikaans beleid in West-Europa een adequate 

informatievoorziening aan de bondgenoten was.13

Een opvallende kwestie die ter sprake kwam was de economische boycot van Cuba. 

Schmelzer gaf aan dat Nederland en specifiek de christendemocraten geen onderscheid 

wilden maken tussen contacten met rechtse of linkse regimes en dat economische iso-

latie meer kwaad dan goed zou doen. Daarom steunde hij de economische blokkade van 

Cuba niet, waarachter de Amerikanen de drijvende kracht waren.14 Ook op dit punt toon-

de hij distantie ten aanzien van de Amerikanen. Cuba was voor Washington een zeer ge-

voelig onderwerp; het feit dat Schmelzer ervoor koos dit onderwerp aan te snijden kan 

gezien worden als een teken dat hij een meer zakelijke houding aannam ten aanzien van 

de Amerikaanse regering.

Schmelzer trok na afloop van het bezoek in zijn verslag twee belangrijke conclusies. 

De eerste was dat ‘the u.s. is no longer as sure of itself as it was about ten years ago.’ 

Schmelzer had een gebrek aan vertrouwen over de toekomst van het land waargeno-

men waardoor isolationistische krachten aan invloed wonnen. Het was volgens hem 

van groot belang om deze krachten te bestrijden, waarbij ook een rol voor Europa was 

weggelegd. De tweede conclusie die hij trok was dat de leidende politieke figuren in 

 Washington tegen zijn verwachting in nog wel degelijk het belang van een goede relatie 

met Europa zagen. Het vertrouwen en belang dat daarbij in Nederland werd gelegd viel 

de aankomende minister van Buitenlandse Zaken nog het meest op.15 Schmelzer raakte 

er door dit gesprek van overtuigd dat zijn land er werkelijk toe deed voor de Amerikanen. 

Hoewel Nederland maar een klein land was, werden de Nederlandse invloed en autori-

12   Ibid.

13   Ibid.

14   Ibid; dit embargo was in 1960 door de Amerikaanse regering ingesteld nadat Cuba Amerikaanse bezittingen had genatio-

naliseerd.

15   Ibid.
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teit in Europa belangrijk geacht. Als het kabinet bijvoorbeeld zou besluiten te bezuini-

gen op defensie, zou dit een excuus zijn voor andere landen om dit ook te doen. Opnieuw 

kwam de voorbeeldfunctie die Nederland in Amerikaanse ogen had naar voren. Schmel-

zer toonde zich tevreden met de opmerking van Assistant Secretary Martin Hillenbrand 

dat ‘in international affairs the Americans like the Dutch “because we trust your in-

stincts.” ’16 Hiermee hadden de Amerikanen het voornaamste doel bereikt: de aanstaand 

minister ervan doordringen dat hij niet lichtvoetig om kon springen met de traditionele 

Atlantisch georiënteerde uitgangspunten van het Nederlands buitenlands beleid.

Een nieuwe koers?

Niettemin was het niet verwonderlijk dat men zich aan Amerikaanse zijde afvroeg in 

hoeverre het beleid van Schmelzer zou gaan afwijken van dat van zijn voorganger Luns. 

Schmelzer ging hier zelf op in tijdens een interview in het vara-radioprogramma Zater-

dag-Informatie in februari 1972, toen hij ruim een half jaar minister was. Middendorf 

stuurde een vertaalde transcriptie van dit interview naar het State Department omdat dit 

gesprek een indruk gaf van Schmelzers perceptie van zijn rol als minister van Buiten-

landse Zaken en zijn visie op het Nederlands buitenlands beleid. In de begeleidende brief 

schreef Middendorf:

Of special interest is Schmelzer’s efforts to distinguish his conduct of Dutch foreign affairs 

from that of his predecessor, Joseph Luns. Schmelzer is obliquely critical of Luns and con-

veys the impression that under the new regime Dutch foreign policy is more democratic and 

more independent of the United States. (…) [T]he new Foreign Minister will be thinking in-

creasingly in terms of the new Europe of the Ten and placing less emphasis on the require-

ments of Atlantic partnership.17

Volgens de ambassadeur moest er, ondanks het feit dat Schmelzer zich niet van de Ver-

enigde Staten afkeerde, wel degelijk rekening gehouden worden met een nieuwe koers 

in het Nederlands buitenlands beleid.

Middendorf ondersteunde zijn argumentatie met verschillende passages uit het inter-

view. Op de vraag van de interviewer of Schmelzer het als een compliment beschouwde 

dat Nederland wel als de trouwste bondgenoot van de Verenigde Staten werd getypeerd 

antwoordde de minister dat hij dat niet zo zou willen stellen. Hij zou de Nederlandse po-

sitie liever willen duiden als die van een serieuze partner waarop de Amerikanen kon-

den rekenen. Hierbij ging het Schmelzer om het gezamenlijk nastreven van een beleid 

gericht op veiligheid, vrede en het wegnemen van internationale spanningen. Dit bete-

kende niet dat de Nederlandse regering het op alle punten met de Amerikaanse eens was 

en dit had zij ook meerdere malen duidelijk gemaakt.18 Schmelzer gaf daarnaast in ver-

kapte bewoordingen aan dat hij, anders dan Luns, voldoende draagvlak voor zijn beleid 

16   Memorandum of conversation, 09-03-1971, Box 2496, rg 59 Subject-Numeric Files 1970-73, pol, Department of State 

Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

17   Airgram, Middendorf to Secretary of State, 15-02-1972, Box 2496, rg 59 Subject-Numeric Files 1970-73, pol, Depart-

ment of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

18   Airgram, Middendorf to Secretary of State, 15-02-1972, Enclosure 1 of 1, Box 2496, rg 59 Subject-Numeric Files 1970-73, 

pol, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).
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wilde creëren door non-parlementaire pressiegroepen serieus te nemen en in en buiten 

het parlement de beweegreden voor zijn beleid uit te leggen. Hij wilde verschillen echter 

openlijk niet te sterk benadrukken, en stelde daarom dat zijn beleid in hoofdlijnen het-

zelfde was als dat van Luns.19

Schmelzer stelde ook achteraf dat zijn beleid geen grote breuk vormde met dat van 

zijn illustere voorganger: ‘Ik heb nooit de behoefte gevoeld me tegen het beleid van Luns 

af te zetten, omdat ik een te groot respect heb voor wat hij op zijn wijze voor het land 

heeft gedaan. Maar iedereen runt zo’n zaak nu eenmaal op zijn eigen manier. En hoewel 

mijn fundamentele uitgangspunten dus exact hetzelfde zijn als die van Luns, heb ik er 

toch op enkele punten een wat andere uitwerking aan gegeven.’ Als voorbeelden noem-

de hij de opbouw van Europa, de versterking van de rol van de Verenigde Naties, ontwik-

kelingssamenwerking, en de Oost-Westverhoudingen.20 Een eerste indruk van zijn koers 

gaf de nieuwe minister al snel na zijn aantreden, toen hij werd geconfronteerd met een 

kwestie in de Verenigde Naties die gecompliceerd lag voor de Verenigde Staten, namelijk 

toetreding van de Volksrepubliek China.

Schmelzers pièce de résistance: de China-VN kwestie

In deze belangrijke internationale kwestie, waar door de Amerikanen groot belang aan 

werd gehecht, wijzigde Schmelzer in de eerste maanden van zijn ministerschap de koers 

van het Nederlandse buitenlandse beleid. In de Nederlandse literatuur over Schmelzer 

is zijn handelen inzake de China-vn-kwestie aangehaald als een uiting van een ‘ombui-

ging’.21 In hoeverre dit een uiting was van een gewijzigde houding ten aanzien van de 

Verenigde Staten is echter de vraag.

Sinds het ontstaan van de Volksrepubliek China in 1949 was er sprake geweest van een 

confrontatie in de relatie tussen Peking en Washington. De Amerikaanse regering erken-

de niet het regime van Mao Zedong, maar dat van de Chinese nationalisten in Taiwan als 

de enige rechtmatige regering van China. Vanaf de oprichting van de Verenigde Naties 

in 1945 had Taiwan met Amerikaanse steun de Chinese zetel in de Algemene Vergade-

ring en in de Veiligheidsraad bezet. Tegen deze situatie rees in de loop van de jaren zes-

tig groeiend verzet. Een aantal landen dat Peking goed gezind was diende onder leiding 

van Albanië jaarlijks een resolutie in die het mogelijk moest maken dat de Volksrepubliek 

China tot de Verenigde Naties zou toetreden, ten koste van Taiwan. De Verenigde Staten 

hadden deze Albanese resolutie steeds met succes weten te blokkeren. Het toetreden tot 

de Verenigde Naties van een flink aantal nieuw onafhankelijke Afrikaanse en Aziatische 

landen in de jaren vijftig en zestig zorgde er echter voor dat er steeds meer weerstand te-

gen dit Amerikaanse standpunt ontstond.22

19   Ibid.

20  Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer, 342-43.

21   Bosmans, ‘Een gedreven politicus’, 236; Duco A. Hellema, Dutch Foreign Policy. The Role of the Netherlands in World Politics 

(Dordrecht: Republic of Letters, 2009) 236-237.

22  John W. Garver, The Sino-American Alliance: Nationalist China and American Cold War Strategy in Asia (New York: M.E. Sharpe, 

1997) 249-250.
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In het najaar van 1971 zou er opnieuw over de Albanese resolutie gestemd worden. 

Het State Department was erop gebrand steun van de Europese bondgenoten te krijgen, 

maar het had er sterk de schijn van dat de Amerikanen daar niet meer op konden reke-

nen. Geconfronteerd met deze situatie begon de Amerikaanse regering te werken aan 

een nieuwe strategie. Een beleidsverandering op dit punt lag voor de Amerikanen ook in 

de lijn der verwachting, omdat Nixon en Kissinger inmiddels bezig waren contacten met 

Peking te leggen. De Amerikaanse regering wilde de banden met Taiwan echter niet van 

het ene op het andere moment doorsnijden – gedeeltelijk om geopolitieke redenen, maar 

ook omdat hier in de Verenigde Staten binnenlands verzet tegen was.23 Met deze overwe-

gingen in het achterhoofd kwam het idee van dubbele vertegenwoordiging (dual represen-

tation) bovendrijven: een voorstel om zowel Taiwan als de Volksrepubliek in de Verenigde 

Naties op te nemen. De kans dat dit voorstel het zou halen was echter zeer klein. De al-

gemene stemming was voor toetreding van de Volksrepubliek en niet voor dubbele verte-

genwoordiging, een voorstel dat voor Peking onaanvaardbaar zou zijn.24

De Amerikanen stonden onder tijdsdruk: de stemming zou in oktober plaatsvinden. 

In een poging een nederlaag in de Verenigde Naties te voorkomen voerden zij ook de 

druk op de Nederlandse regering op. Al in de zomer van 1971 leken alle signalen er ech-

ter op te wijzen dat de Nederlandse regering voor de Albanese resolutie zou stemmen.25 

Zowel minister Rogers als ambassadeur Middendorf benaderde in de zomer en het na-

jaar van 1971 herhaaldelijk Schmelzer, en later ook Biesheuvel, om hen ervan proberen 

te overtuigen hun standpunt te wijzigen.26 Zo gaf ambassadeur Middendorf de pas aan-

getreden minister – nog voordat deze zich in de details van de kwestie had kunnen ver-

diepen – een uiteenzetting van minister Rogers over het Amerikaanse standpunt. Mid-

dendorf rapporteerde terug aan Rogers dat Schmelzer nog geen duidelijke positie had 

ingenomen, maar dat deskundigen op Buitenlandse Zaken sterke voorstanders van toe-

lating van de Volksrepubliek waren.27 Het werd duidelijk dat de Amerikaanse regering 

belang hechtte aan de Nederlandse positie. Kissinger stelde achteraf dat de Britse en 

Belgische regeringen al aangegeven hadden dat zij een Amerikaanse nederlaag in deze 

kwestie verwachtten en mogelijk tegen het voorstel van dubbele vertegenwoordiging 

zouden stemmen.28 Gezien de verwachte problemen konden de Amerikanen alle steun 

gebruiken en was het daarom niet verwonderlijk dat zij hun pijlen richtten op Nederland, 

dat zich vaak bereid had getoond zich achter de Verenigde Staten te scharen.

De effectiviteit van het handelen van de ambassade in deze kwestie werd echter sterk 

beperkt door de geheimhouding die Nixon en Kissinger in de uitvoering van hun beleid 

betrachtten, zo blijkt uit Middendorfs berichten aan Washington. Hierin vermeldde de 

ambassadeur namelijk dat Schmelzer niet onder de indruk leek te zijn van zijn pleidooi: 

23  Dit verzet kwam van de zogeheten China Lobby, zie William Bundy, A Tangled Web. The Making of Foreign Policy in the Nixon 

Presidency (Londen: I.B. Tauris, 1998) 103.

24  Garver, The Sino-American Alliance, 250-253.

25  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 10-07-1971 en 27-07-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i 

1969-1971 [3 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

26  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 27-07-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[3 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

27  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 02-08-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[3 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

28  Kissinger, White House Years, 772.
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de minister had de ambassadeur gevraagd waarom deze geen melding maakte van de 

laatste ontwikkelingen in de relatie tussen Washington en Peking. In de zomer van 1971 

was het duidelijk geworden dat er beweging zat in de al decennialang bevroren verhou-

ding tussen China en de Verenigde Staten. Na het wederzijds wegnemen van een aantal 

handels- en reisbeperkingen en de Chinese uitnodiging aan het Amerikaanse pingpong-

team – de zogeheten Ping-Pong diplomacy – maakte Kissinger op 9 juli in het geheim een 

reis naar China. Zes dagen later werd dit aan de wereld kenbaar gemaakt door Nixons 

historische aankondiging dat hij zelf naar China af zou reizen. Schmelzer vroeg zich 

dus niet geheel ten onrechte af of Kissinger en de Chinese premier Zhou Enlai niet over 

de vertegenwoordigingskwestie in de Verenigde Naties gesproken hadden. Deze vraag 

bracht de ambassadeur in een ongemakkelijke positie: hij moest namelijk toegeven dat 

hij hiervan niet op de hoogte was.29

Deze onwetendheid van ambassadeur Middendorf was tekenend voor de gebrekkige 

communicatie tussen het Witte Huis en het State Department. Contact met de Volksrepu-

bliek China was één van de kwesties waarvan de regie strikt binnen het Witte Huis werd 

gehouden. Terwijl Rogers bezig was de isolatie van de Volksrepubliek in stand te houden 

en probeerde de bondgenoten hierin mee te krijgen, hadden Nixon en Kissinger in het 

geheim contact met Peking. Hierbij passeerden zij Rogers en het State Department – met 

dien verstande, dat Nixon en Kissinger de isolatie van communistisch China, ook wat be-

treft de vertegenwoordiging in de vn, officieel bleven verdedigen.30 De facto lag het beleid 

van Schmelzer meer in lijn met de geheime agenda van Nixon en Kissinger dan met het 

officiële Amerikaanse buitenlandse beleid zoals verwoord door het State Department. 

Opvallend is wel dat Schmelzer, hoewel hij wist hoe belangrijk de positie van Kissinger 

was, de communicatie met de National Security Advisor niet opzocht en zelfs afhield. Zo 

was er in april 1972 de mogelijkheid om Kissinger uit te nodigen voor een kort bezoek 

aan Den Haag na afloop van diens deelname aan de Bilderbergconferentie. Schmelzer 

wilde echter geen uitnodiging uit doen gaan; de reden die hij hiervoor aanhaalde was dat 

Buitenlandse Zaken met het State Department communiceerde en niet met de National 

Security Council. Hoewel minister van Defensie De Koster er in de ministerraad nog op 

wees dat Kissinger als adviseur van Nixon een grote invloed had en dat een bezoek aan de 

minister-president geen slecht idee zou zijn, volgde er geen uitnodiging.31

Schmelzer besloot na een grondige bestudering van de kwestie de Albanese resolutie 

te steunen. In een gesprek met minister Rogers in New York in oktober 1971 – drie we-

ken voor de stemming – liet hij hier geen twijfel over bestaan. Volgens Schmelzer was 

de kwestie het pièce de résistance van zijn onderhoud met Rogers. Nadat Rogers opnieuw 

vroeg om het Amerikaanse standpunt van dubbele vertegenwoordiging te steunen, en 

dreigde dat uitstoting van Taiwan ten koste zou gaan van Amerikaanse steun aan de 

vn, bracht Schmelzer ‘in alle duidelijkheid’ naar voren ‘dat Nederland niet alleen niet 

29  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 02-08-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[3 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

30  Raymond L. Garthoff, Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan (Washington: The Brookings 

Institution, 1994) 230, Kissinger, White House Years, 719.

31  Notulen mr, 14-04-1972, na.
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de Amerikaanse resoluties mede kon indienen, doch zelfs niet deze resoluties kon steu-

nen en dat het absolute maximum, waartoe wij konden gaan, wellicht zou zijn ons op 

deze resoluties te onthouden.’32 Schmelzer zei dat Nederland zich langzamerhand in 

een geïsoleerde positie in Europa bevond met zijn terughoudende standpunt: veel Eu-

ropese partners hadden zich namelijk al voor de Albanese resolutie uitgesproken. Hij 

rapporteerde aan Buitenlandse Zaken: ‘Hoezeer ook het gehele onderhoud plaatsvond 

in een sfeer van vriendschappelijke openheid lijdt het geen twijfel dat Rogers met name 

t.a.v. de China-kwestie een gevoel van enige deceptie aanziens onze houding heeft 

overgehouden.’33

Omdat Middendorf toch de indruk had dat de Nederlandse regering niet geheel onge-

voelig was voor de Amerikaanse argumenten, bleven hij en minister Rogers de druk op-

voeren. Op de dag van de ministerraadvergadering waarin over het Nederlandse stand-

punt besloten zou worden, kreeg Middendorf opdracht voorafgaand aan de vergadering 

een mondelinge ‘message of the greatest urgency’ aan Biesheuvel over te brengen.34 De 

Amerikanen kozen er nu voor het via de premier te spelen, waarschijnlijk omdat zij inza-

gen dat Schmelzer niet van plan was te gaan bewegen in deze kwestie. Men hoopte meer 

succes te boeken bij Biesheuvel, die bij het State Department bekend stond als een Ame-

rikaans georiënteerd politicus.35 De instructie van Rogers aan Middendorf betekende 

een laatste poging om Nederland voor de Amerikaanse resolutie te laten stemmen. De 

Amerikaanse regering had, zo moest Middendorf berichten, begrip voor het feit dat Ne-

derland de relatie met de Volksrepubliek niet onder druk wilde zetten. Hij kon inmiddels 

vermelden dat Nixon zelf ook bezig was met het aanhalen van de betrekkingen. Het steu-

nen van de Amerikaanse resolutie voor dubbele vertegenwoordiging zou hiermee echter 

niet in strijd zijn – de Amerikaanse regering bewandelde immers ook dit pad. De ambas-

sadeur voerde de druk nog wat meer op door te suggereren – overigens ten onrechte – dat 

België en Luxemburg al hadden toegezegd dit voorstel te steunen.36

Middendorf kreeg instructies om aan het einde van de boodschap aan Biesheuvel het 

volgende toe te voegen: ‘I have been instructed to inform you that these are the personal 

views of the president of the United States and that he places great stress upon your atti-

tude on this issue.’37 Biesheuvel was door deze onverbloemde uitoefening van druk niet 

van zijn stuk gebracht. Hij vertelde de ambassadeur dat deze kwestie moeilijk lag voor de 

regering: het draaide niet alleen om Nederlandse voorkeuren of belangen, maar ook om 

internationale ontwikkelingen waar Nederland geen invloed op had. De Amerikaanse 

32  Codebericht, Schmelzer aan min. van bz, 01-10-1971, map 2314, code 912.1, Ver. Staten – Verhouding tot en diplomatieke 

betrekkingen met Nederland, Deel iii  1967-1972, abz.

33  Ibid.

34  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 15-10-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[3 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

35  Biographic Sketch Barend Willem Biesheuvel, januari 1972, Box 58, rg 59 General records of the Department of State. 

Executive secretariat. Briefing Books, 1958-1976, Lot 72D170, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara 

(rsc).

36  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 15-10-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 [3 of 

3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara. Noch België, noch Luxemburg stemde uiteindelijk met de Ameri-

kanen mee bij de behandeling van de Albanese resolutie, alhoewel er vanuit Luxemburg wel steun kwam voor het Amerikaanse 

standpunt. Zie Kissinger, White House Years, 784.

37  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 15-10-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[3 of 3], npm, Box 697, nsc Files, Country Files – Europe.
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verzoeken werden zeker gehoord, maar de premier kon geen enkele toezegging doen.38 

Schmelzer stelt achteraf dat de steun van Biesheuvel voor zijn beleid belangrijk was – in 

het algemeen, maar zeker ook in deze kwestie. Hij noemt de premier een belangrijke 

gesprekspartner en spreekt van een ‘ideale’ samenwerking, waar hij waarde aan hecht-

te, omdat een minister van Buitenlandse Zaken ‘eenzaam’ was zonder de steun van de 

minister-president. In de China-vn-kwestie was Biesheuvels steun volgens Schmelzer 

zowel van belang bij de behandeling van dit vraagstuk in de Tweede Kamer als in het 

contact met de Amerikanen.39 Met steun van de premier zette Schmelzer ondanks Ame-

rikaanse druk door en stemde op 25 oktober 1971 eerst tegen de Amerikaanse resolutie 

om over de uitsluiting van Taiwan met een tweederde meerderheid (de zogeheten Impor-

tant Question resolution) te beslissen – waardoor deze uitsluiting voorkomen zou zijn – en 

vervolgens voor de Albanese resolutie. Uiteindelijk vonden de Amerikanen geen enkele 

navo-bondgenoot aan hun kant in de stemming over de Albanese resolutie.40 Commu-

nistisch China kon zo zijn zetel in de Verenigde Naties innemen ten koste van Taiwan.

Schmelzer gaf zelf later aan dat hij handelde vanuit zijn eigen overtuiging dat een der-

gelijk groot land met een dergelijk grote bevolking zijn plaats op het politieke wereldto-

neel niet geweigerd kon worden. Naast een politieke beoordeling hechtte Schmelzer ook 

waarde aan een juridische argumentatie: hij onderbouwde zijn standpunt ook met een 

notitie van Buitenlandse Zaken waarin uiteengezet werd dat uit volkenrechtelijk oogpunt 

de Chinese Volksrepubliek recht had op een vn-zetel. Schmelzer baseerde zijn stand-

punt dus op een zakelijke beoordeling van de feiten, meer dan op traditie of emoties ten 

aanzien van de Verenigde Staten. Hij zag dit zelf als een koerswijziging ten opzichte van 

het beleid van Luns, die zich altijd van stemming had onthouden.41 Belangrijk hierbij 

was dat het standpunt dat Schmelzer innam in lijn was met het oordeel van de Europese 

bondgenoten en met de op handen zijnde koerswijziging in het beleid van Nixon en Kis-

singer ten aanzien van China. Ondanks zware druk van Rogers en de ambassade veran-

derde Schmelzer niet van standpunt – daarbij ondersteund door Biesheuvel. Wel deed 

Schmelzer zijn best om de Amerikanen niet onnodig voor het hoofd te stoten, door de 

Nederlandse stemverklaring nauwgezet te verantwoorden. Dit leidde uiteindelijk toch 

tot een compliment van de Amerikaanse permanent vertegenwoordiger voor de formu-

lering van het Nederlandse ‘verstandige standpunt.’42

Vietnam: niet langer tegen de stroom in

De oorlog in Vietnam trok een zware wissel op de transatlantische betrekkingen in de 

vroege jaren zeventig. Dit gold niet eens zozeer voor het diplomatieke verkeer – het pro-

bleem zat meer in de negatieve beeldvorming over de Verenigde Staten en de weerstand 

die het Amerikaanse optreden opriep. Voor Nixon en Kissinger bleef Vietnam in de twee-

38  Ibid.

39  Schmelzer, Herinneringen van een politiek dier, 109-111.

40  Kissinger, White House Years, 784.

41   Interview Drs. W.K.N. Schmelzer, 07-06-2007.

42  Ibid. Vgl. Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer, 344-45.
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de helft van 1971 en in 1972 een uiterst dringende kwestie: er was immers in de eerste 

twee en een half jaar van Nixons ambtstermijn nog geen blijvend succes geboekt in de 

onderhandelingen met Noord-Vietnam. Beide mannen raakten met het naderen van het 

verkiezingsjaar 1972 steeds meer gefrustreerd door het gebrek aan resultaat. Zij koppel-

den succes in de onderhandelingen direct aan Nixons herverkiezing: hij was aangetre-

den met de belofte vrede te brengen in Vietnam en in ieder geval moest koste wat kost 

voorkomen worden dat het regime in Zuid-Vietnam voor de verkiezingen in november 

zou instorten.43 In de in dit hoofdstuk onderzochte periode speelde een aantal prangen-

de kwesties die alle voortvloeiden uit de oorlog in Vietnam. Het ging hier om de roep om 

het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met Noord-Vietnam en de kerstbombar-

dementen, die internationaal tot grootschalige verontwaardiging en weerstand leidden. 

Dergelijke kritiek kon Nixon missen als kiespijn, zeker gezien het feit dat er al zo weinig 

goed nieuws te melden was over Vietnam.

Waar Luns zijn beleid ten aanzien van Vietnam zoveel mogelijk isoleerde van de poli-

tieke en maatschappelijke weerstand, kwam deze in het beleid van Schmelzer meer naar 

voren. Zijn ambtsperiode viel samen met de laatste fase van de Amerikaanse betrokken-

heid bij het conflict – een periode waarin de kritiek in Nederland op het Amerikaanse 

optreden in Vietnam breed binnen de samenleving gedeeld werd. De consensus groeide 

dat de Amerikanen zo snel mogelijk uit Vietnam moesten vertrekken.44 Vanwege de ge-

voeligheid van de kwestie hield de Amerikaanse regering de opstelling van de bondgeno-

ten nauwlettend in de gaten. Luns had van de Amerikanen waardering voor zijn opstel-

ling gekregen; onder de nieuwe minister kon de kwestie-Vietnam mogelijk een bron van 

spanning in de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen worden.

Diplomatieke betrekkingen met Noord-Vietnam

Het debat over de diplomatieke erkenning van Noord-Vietnam begon in januari 1969 met 

het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met dat land door de Zweedse regering. 

Hierop volgde een motie van de cpn die ervoor pleitte dat Nederland zou volgen. In de 

loop van 1969 en 1970 ontstond een breder draagvlak door het klimaat van ontspanning 

en door het debat over de diplomatieke erkenning van de ddr.45 Dat deze kwestie uiterst 

gevoelig lag bij de Amerikanen, bleek uit de felle reactie van Nixon op de erkenning van 

Noord-Vietnam in november 1971 door Noorwegen en Denemarken, de eerste navo-

bondgenoten die deze stap zetten: de diplomatieke betrekkingen met Oslo werden toen 

bijna verbroken.46 De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Vietnam 

boden in dat jaar immers nog geen uitzicht op concrete resultaten en Nixon en Kissinger 

lieten zware bombardementen uitvoeren in de regio. Steun voor Hanoi van navo-part-

ners was allesbehalve gewenst.

43  Robert Dallek, Nixon and Kissinger. Partners in Power (New York: HarperCollins, 2008) 372.

44  Rimko van der Maar, Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973 (Amsterdam: Boom, 2007) 170.

45  Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 177. Voor het debat in Nederland over de erkenning van de ddr, zie: Jacco 

Pekelder, Nederland en de ddr. Beeldvorming en betrekkingen 1949-1989 (Amsterdam: Boom, 1998) 409-414.

46  Lundestad, The United States and Western Europe, 160, Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 177.
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Het wekt dan ook geen verbazing dat Schmelzer in deze kwestie behoedzaam te werk 

ging. Op de stap van Noorwegen en Denemarken volgde een motie van de PvdA en D’66 

waarin opnieuw op erkenning van Noord-Vietnam werd aangedrongen. Schmelzer gaf 

aan hier afwijzend tegenover te staan. Hij zette in de Tweede Kamer zijn standpunt uit-

een: Hanoi had zich star getoond in de onderhandelingen over een wapenstilstand en 

erkenning zou de Noord-Vietnamezen in deze houding kunnen sterken. Om de Kamer 

toch enigszins tegemoet te komen stemde de minister in met een verkennende (fact-

finding) missie naar Hanoi om de mogelijkheden voor erkenning te onderzoeken.47 In 

maart 1972 gaf Buitenlandse Zaken de Nederlandse zaakgelastigde in Peking, Jacob 

Derksen, opdracht om onderweg naar Nederland een bezoek te brengen aan Hanoi.

De Amerikanen toonden zich bezorgd over de missie. Ambassadeur Middendorf 

hield het State Department nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen rondom 

deze kwestie. Hij ging ervan uit dat Derksens missie niet alleen over het verstrekken van 

hulp aan Noord-Vietnam zou gaan, maar dat er waarschijnlijk ook over de voorwaar-

den van Hanoi voor een vredesregeling gesproken zou worden. De ambassadeur zag de 

missie daarom met wantrouwen tegemoet en constateerde een verband met de nieuwe 

koers van Schmelzer. Hij schreef aan het State Department: ‘Derksen is [a] lively and in-

telligent official who has been prone to see things through yellow-colored glasses. (…) 

[His] mission is another example of Schmelzer’s new and more independent brand of 

diplomacy.’48 De Vietnamezen zouden dit bezoek volgens Middendorf kunnen zien als 

steun voor hun internationale positie – ‘particularly from such staunch friends of the us 

as the Netherlands.’ Een dergelijke stap van Nederland als solide Atlantische partner zou 

de onderhandelingen in Parijs negatief kunnen beïnvloeden.49

Op Buitenlandse Zaken hoopte men een sterk afwijzende reactie van de Amerikaanse 

regering te voorkomen door haar in detail op de hoogte te brengen van de missie en van 

de beweegredenen ervoor. Hiertoe sprak Directeur-Generaal Politieke Zaken Van Lyn-

den met ambassademedewerker Bovey. Van Lynden benadrukte dat Schmelzer rekening 

had gehouden met de Amerikaanse tegenstand, maar dat hij de missie vanwege politie-

ke druk wel door moest laten gaan. Derksens bezoek was juist bedoeld om de kritiek op 

de minister voor het afwijzen van de roep om erkenning enigszins te kunnen doen ver-

stommen. Van Lynden zwakte in dit gesprek het belang van de missie af: hij benadrukte 

dat Derksen op het moment van het bezoek geen officiële status had, omdat zijn termijn 

in Peking op dat moment afgelopen zou zijn. Ook beklemtoonde hij dat Derksen strikte 

instructies had om elke verwijzing naar een mogelijke erkenning door Nederland te ver-

mijden. Hij was slechts gemachtigd twee zaken te bespreken: mogelijke hulp aan Noord-

Vietnam na beëindiging van het conflict en de bereidheid van Hanoi om tot een overeen-

komst met Washington te komen. Van Lynden sprak zijn hoop uit dat de gesprekken met 

name ten aanzien van dit laatste punt zo moeizaam zouden verlopen dat de binnenlandse 

47  Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 177.

48  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 08-03-1972, Folder Inter Office Memorandums –  Netherlands 1971, Box 1, 

rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records 

relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

49  Telegram, William P. Rogers to embassy The Hague, 11-03-1972, Folder Inter Office Memorandums –  Netherlands 1971, 

Box 1, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, 

Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.
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druk zou afnemen.50 Hiermee gaf de dgpz aan de Amerikaanse beleidslijn te steunen, 

en het initiatief van Schmelzer slechts als een zoethoudertje voor de oppositie te zien.

Volgens het State Department was het niet waarschijnlijk dat het kabinet nog af zou 

zien van de missie. In dat geval, zo dacht men op het State Department, kon de Ameri-

kaanse regering beter een pragmatische houding aannemen en de missie ook voor ei-

gen diplomatieke doeleinden benutten. Derksen zou in Hanoi namelijk het onderwerp 

van de Amerikaanse oorlogsgevangenen kunnen aankaarten.51 Bij de National Security 

Council realiseerde men zich dat de Amerikaanse regering zich hiermee echter wel in 

een eigenaardige positie zou plaatsen. In een memorandum aan Kissinger werd gesteld:  

‘We seem to constantly get into what is somewhat of a vicious circle in this and other 

similar cases’. Eerst probeerden de Amerikanen hun vrienden en bondgenoten af te hou-

den van het nemen van stappen die Hanoi’s internationale positie zouden versterken; als 

dat niet lukte probeerden zij vervolgens een bezoek waar ze eigenlijk niet achter stonden 

te gebruiken om Amerikaanse oorlogsgevangenen vrij te krijgen.52 

Dit memorandum leidde ertoe dat de Amerikaanse regering de kwestie op het hoogste 

niveau oppakte. Kissinger besloot dat de geplande missie opnieuw met de Nederland-

se regering aangekaart moest worden. De druk op Nederland werd opgevoerd: Nixon 

gaf persoonlijk opdracht aan Rogers om contact met de Nederlandse ambassadeur in 

 Washington te zoeken. Het State Department moest de Nederlandse ambassadeur dui-

delijk maken dat de missie van Derksen bij voorkeur niet plaats zou vinden, en in ieder 

geval zeker niet op dit moment, nu Hanoi volgens de Amerikanen een nieuw offensief 

aan het voorbereiden was.53 Plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Johnson 

bracht deze boodschap over aan ambassadeur Van Lynden en herinnerde hem eraan dat 

Biesheuvel afgelopen januari tijdens zijn gesprek met de president (zie hiervoor verder 

in dit hoofdstuk) het Amerikaanse Vietnambeleid openlijk had gesteund.54 Van Lynden 

kon zonder overleg met zijn minister echter geen toezeggingen doen. Dit deed het State 

Department (Martin Hillenbrand) concluderen dat ‘Schmelzer’s handling of this matter 

confirms earlier indications that he is no Joseph Luns when it comes to supporting us 

on Viet-Nam.’55

Een aantal dagen later bleek de zware druk van de Amerikaanse regering toch zijn 

vruchten af te werpen. Nadat Middendorf het Nederlandse voornemen en de timing er-

van tegenover Schmelzer in een gesprek eind maart nog eens ‘extremely distasteful’ had 

genoemd, liet de minister weten dat de missie was uitgesteld. Schmelzer gaf hierbij de 

50  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 13-03-1972, Folder Inter Office Memorandums –  Netherlands 1971, Box 1, 

rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records 

relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

51   Telegram, State Department to embassy The Hague, 13-03-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  
1972- [1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

52  Memorandum, John D. Negroponte/Helmut Sonnenfeldt to Henry Kissinger, 14-03-1972, Folder Country Files – Europe – 

Netherlands Vol. ii  1972- [1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

53  Memorandum, Henry Kissinger to Secretary of State, 17-03-1972, Folder Inter Office Memorandums –  Netherlands 1971, 

Box 1, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, 

Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

54  Telegram, State Department to embassy The Hague, 24-03-1972, Folder pol 7 neth 1-1-72, Box 2497, rg 59, Depart-

ment of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

55  Memorandum, Martin J. Hillenbrand to Secretary, 21-03-1972, Folder Inter Office Memorandums –  Netherlands 1971, 

Box 1, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, 

Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   102 20-07-11   08:55



vietnam: niet langer tegen de stroom in 103

persoonlijke interventie van Nixon als reden aan. Hij benadrukte dat het echter alleen om 

uitstel ging, en dat het bezoek uiteindelijk nog wel plaats zou vinden. Hij wilde verder 

geen toezeggingen doen aan de ambassadeur over de termijn. Tot slot rapporteerde Mid-

dendorf dat Schmelzer hem had gezegd dat ‘while his style may be different from that of 

Joseph Luns, he had the same goals and the same desire to work with us.’56

Schmelzer voorzag protest van de kant van de oppositie en maakte zich zorgen over 

de verdediging van het uitstel in de Tweede Kamer. Vanwege de gevoeligheid van deze 

zaak vroeg hij Middendorf dan ook verder niet over deze kwestie te spreken. Voorziend 

dat de oppositie zou vragen naar de Amerikaanse rol in dit uitstel, was Schmelzer van 

plan te ontkennen dat het besluit onder Amerikaanse druk genomen was – terwijl dit 

duidelijk wel het geval was. Hij had zich voorgenomen te antwoorden dat hij de ambas-

sadeur had geïnformeerd en dat deze niet gelukkig was dat het slechts om een uitstel en 

niet om een afstel ging.57 Het was duidelijk van belang voor Schmelzer de oppositie de 

indruk te geven dat de Amerikanen op geen enkele manier een plezier was gedaan en 

dat zij nog steeds niet tevreden waren met de Nederlandse houding in deze kwestie. De 

minister toonde zich duidelijk geïrriteerd door de houding van de ambassadeur tijdens 

het bovengenoemde gesprek. Directeur-Generaal Politieke Zaken Van Lynden berichtte 

achteraf aan Middendorf dat Buitenlandse Zaken zijn taalgebruik ‘inappropriate’ had 

gevonden en dat men in Nederland de indruk kreeg dat de Amerikanen zich met inter-

ne politieke besluitvorming hadden bemoeid. De kwestie lag dan misschien wel gevoe-

lig voor de Amerikanen, maar ‘other governments also had sensitivities’, zo maakte Van 

Lynden duidelijk.58

Uiteindelijk kwam de verkennende missie er alsnog in december van dat jaar. De voor-

bereidingen begonnen in november en het zou nu de zojuist aangestelde eerste Neder-

landse ambassadeur in Peking J. Vixseboxse zijn die naar Hanoi zou reizen. Zijn bezoek 

aan Hanoi had nu wel mede tot doel de mogelijkheid tot erkenning te onderzoeken na het 

herstel van de vrede in Vietnam, naast het plegen van overleg over een hulpverleningsac-

tie. Opnieuw probeerde de Amerikaanse regering de Nederlanders van het bezoek af te 

houden. Buitenlandse Zaken maakte echter duidelijk dat er geen sprake van uitstel meer 

kon zijn en dat zo gauw Hanoi het groene licht gaf, een datum gepland zou worden. Dit 

was persoonlijk goedgekeurd door Schmelzer. De regering kwam de Amerikanen nog 

wel tegemoet door publiciteit over deze kwestie zoveel mogelijk te vermijden.59

Ondanks het feit dat de Nederlandse missie nu doorgang zou vinden, toonde Mid-

dendorf begrip voor de Nederlandse aanpak. Hij rapporteerde aan het State Department 

dat de regering zich al had ingezet om het bezoek uit te stellen, zo veel als mogelijk was 

in het licht van de binnenlandse oppositie.60 Het was niet Schmelzers bedoeling om de 

Amerikanen in een moeilijke positie te brengen, maar het kabinet kon deze kwestie niet 

56  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 28-03-1972, Folder pol 7 neth 1-1-72, Box 2497, rg 59, Department of 

State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

57  Ibid.

58  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 11-04-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

59  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 01-12-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe npm, nara.

60  Ibid.
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eindeloos uitstellen, om vervolgens uit te vinden dat ‘some of their European allies and 

neighbours had once again already done what the Dutch were being asked to delay.’61 

Middendorf toonde zich bewust van het feit dat Nederland zich eerder in een moeilijke 

binnenlandse positie gemanoeuvreerd had om de Verenigde Staten niet af te vallen en 

dat het niet redelijk was te verwachten dat het dit zou blijven doen. De ambassadeur was 

van mening dat de Nederlandse inspanningen om de Amerikanen tegemoet te komen op 

waarde moesten worden geschat. Hij gaf hiermee aan dat het in de relatie om geven en 

nemen ging: er moest sprake zijn van wederkerigheid.

De kerstbombardementen

Vlak na Nixons herverkiezing in november 1972 kwam hij zwaar onder vuur te liggen 

vanwege de zogenoemde kerstbombardementen, die het einde vormden van een acht 

jaar durende luchtoorlog, waarin de Verenigde Staten meer bommen op Noord-Vietnam 

had laten vallen dan op het gehele oorlogstoneel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 18 

december begon een twaalf dagen durend bombardement van Hanoi en Haiphong: een 

uiterste poging om de Noord-Vietnamezen tot onderhandelingen te dwingen.62 Operation 

Linebacker ii was de zwaarste bommencampagne van het conflict en deze kerstbombar-

dementen veroorzaakten grootschalige verontwaardiging, zowel in de Verenigde Staten 

zelf als bij de bondgenoten. Ook in Nederland vond er een nationale demonstratie plaats 

op 6 januari 1973. Hier liepen parlementariërs en politici in mee van een groot aantal po-

litieke partijen met uitzondering van partijen aan de rechterflank, waaronder Minister 

van Staat en oud-kvp-minister Marga Klompé, PvdA-fractievoorzitter Den Uyl en D’66-

kamerlid Hans van Mierlo.63 Het protest was nu veel breder gedragen dan eerdere anti-

Vietnamdemonstraties, zo vertelde de gevolmachtigd minister van de ambassade in Wa-

shington Van Aerssen aan onderminister Springsteen: ‘[the] demonstrators were not 

[the] usual brand of demonstrators (“lunatic fringe”) but “strong and staunch admirers” 

of [the] us’. Hij voegde hieraan toe dat de bombardementen voor de Nederlanders extra 

lading hadden omdat ze hen deden herinneren aan bombardementen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.64

De maatschappelijke verontwaardiging was groot en wijdverbreid, zoals de ambas-

sade in Washington al aangaf, maar daar bleef het deze keer niet bij: op 20 december 

veroordeelde Schmelzer tijdens een Kamerdebat de Amerikaanse bombardementen en 

zegde hij toe bij de Amerikaanse regering aan te dringen op een stopzetting. Dit was de 

eerste keer dat Nederland zich openlijk distantieerde van het Amerikaanse Vietnambe-

leid. De Nederlandse regering stond hierin echter niet alleen.65 Kissinger noemt in zijn 

memoires de Zweedse, Deense, Finse, Nederlandse en Belgische regeringen bij naam 

als openlijke critici – de Zweedse regering had de Amerikanen volgens Kissinger zelfs 

61   Telegram, Middendorf to Secretary, 24-11-1972, Folder pol 7 neth 1-1-72, Box 2497, rg 59, Department of State Sub-

ject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

62  Dallek, Nixon and Kissinger, 445-446.

63  Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 186-187.

64  Telegram, Secretary of State to embassy The Hague, 13-01-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- 

[1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

65  Lundestad, The United States and Western Europe, 160.
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met de Nazi’s vergeleken.66 In de literatuur over de Nederlandse buitenlandse politiek 

wordt de veroordeling van Schmelzer aangehaald als een uiting van een andere, minder 

pro-Amerikaanse koers.67 Desondanks was het opnieuw niet Schmelzers bedoeling de 

Verenigde Staten in moeilijkheden te brengen. In de ministerraad legde hij uit dat hij de 

goede verstandhouding met de Amerikaanse regering wilde bewaren, maar dat ook re-

kening gehouden diende te worden met ‘de emoties hier te lande.’68

Een inhoudelijke discussie met betrokken ministers en Kamerleden werd echter sterk 

bemoeilijkt doordat de Amerikaanse regering ‘geen enkele mededeling’ deed over de 

ontwikkelingen in Vietnam.69 Schmelzer had grote moeite met het gebrek aan informa-

tieverstrekking van Amerikaanse kant. Hij drong eind december en begin januari via zijn 

ambassadeur in Washington bij het State Department aan op nadere uitleg en informatie 

over de bombardementen. Ambassadeur Van Lynden legde uit dat de Nederlandse rege-

ring onder grote druk stond, onder andere van vakbonden om een boycot op Amerikaan-

se goederen in te stellen en vanuit de kerken om de ambassadeur in Washington terug 

te roepen. De regering had informatie nodig om de Amerikaanse positie binnenlands te 

kunnen verdedigen. De redenen voor deze bombardementen waren voor de regering on-

duidelijk, en ook begreep zij niet hoe er met zulke buitenproportioneel zware middelen 

een acceptabel akkoord bereikt kon worden.70 Schmelzer deed zo via zijn ambassadeur 

een zeer dringend beroep op het State Department om meer informatie ter beschikking 

te stellen van de navo-bondgenoten, zodat zij critici van repliek konden dienen. Hier 

niet aan tegemoetkomen zou zware consequenties kunnen hebben, namelijk ‘serious 

damage both to American prestige in the Netherlands and to the moral foundation of the 

nato alliance.’71 Dit was stevige taal: het State Department sprak terecht over ‘scherpe 

bewoordingen’.

De Nederlandse verzoeken leverden echter niets op. De vredesbesprekingen werden 

in het geheim gevoerd in Parijs tussen Kissinger en de Noord-Vietnamese onderhande-

laar Le Duc Tho. Plaatsvervangend minister Johnson verdedigde de bombardementen 

tegenover ambassadeur Van Lynden als de enige manier om daadwerkelijke resultaten 

te bereiken, omdat de Noord-Vietnamezen alleen onder zware druk bereid zouden zijn 

om te praten. Hij vroeg om begrip van de bondgenoten.72 Meer informatie werd er even-

wel niet verstrekt door de Amerikaanse regering – het commentaar van de bondgenoten 

werd bovendien als eenzijdig beschouwd. Het kabinet bleef aandringen bij het State De-

partment, wat irritatie bij de Amerikanen veroorzaakte. Assistant Secretary Springsteen 

herhaalde het standpunt van de Amerikaanse regering dat hij met het oog op de onder-

66  Kissinger, White House Years, 1453.

67  Alfred van Staden, ‘American-Dutch Political Relations since 1945. What Has Changed and Why?’, in: J.W. Schulte Nor-

dholt en R.P. Swierenga (red.), A Bilateral Bicentennial. A History of Dutch-American Relations 1782-1982 (Amsterdam: Meulenhoff, 

1982) 88; J.L. Heldring, ‘De Nederlandse buitenlandse politiek na 1945’, in: E.H. van der Beugel e.a., Nederlands buitenlandse po-

litiek. Heden en verleden (Baarn: In den Toren, 1978) 39; Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 190.

68  Notulen mr, 12-01-1973, na.

69  Ibid.

70  Telegram, Secretary of State to ambassy The Hague, 30-12-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- 

[1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

71   Telegram, Secretary of State to embassy The Hague, 13-01-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- 

[1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

72  Telegram, Secretary of State to embassy The Hague, 30-12-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- 

[1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.
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handelingen geen informatie zou vrijgeven. Hij benadrukte dat ‘[the] Netherlands is [a] 

long-time ally of us and that we need greater understanding from our allies.’ Tweede 

ambassademan Van Aerssen vond dit te ver gaan: er was wel degelijk begrip aan Neder-

landse kant; Schmelzer had zijn nek uitgestoken in de Tweede Kamer om te voorkomen 

dat er een anti-Amerikaanse motie aangenomen zou worden, wat zijn binnenlandse po-

sitie zeker niet ten goede was gekomen.73 Van een dergelijke motie was echter geen spra-

ke. Wel gaf Schmelzer in het betreffende Kamerdebat op 20 december aan dat, hoewel hij 

de bombardementen ‘ten stelligste’ afwees, hij niettemin vertrouwen bleef houden in de 

goede bedoelingen van de Amerikaanse regering: ‘Een aspect voor de Nederlandse rege-

ring is, dat wij nog steeds de overtuiging hebben, dat de Amerikaanse regering oprecht 

streeft naar een redelijke vredesregeling.’74

Deze verzoeken om informatie en met name de gebruikte stevige bewoordingen vie-

len niet in goede aarde bij het Witte Huis. Kissinger drukte zich als volgt uit: ‘We con-

sider the tone in which it was presented not in the spirit of the Alliance.’75 Ook overwoog 

hij een ‘boycott on contacts’. Kissinger werd echter ingelicht door zijn staf dat zijn inter-

pretatie van de Nederlandse demarches niet helemaal juist was: volgens nsc-medewer-

ker Sonnenfeldt bleek uit de verslagen van het State Department dat het in feite alleen 

ging om een verzoek om informatie om de oppositie de wind uit de zeilen te nemen en 

niet om een openlijke veroordeling van het Amerikaanse optreden. Opnieuw bleek dat 

het State Department beter ingelicht was dan Kissinger en de National Security Council. 

Sonnenfeldt schreef zelfs dat de ‘Dutch officials at home have been extremely restrained’ 

en herhaalde het bericht van het State Department dat Schmelzer zijn politieke positie 

in de waagschaal had gesteld om een anti-Amerikaanse motie af te slaan. Hij vergeleek 

Nederland hierbij met Canada, dat in tegenstelling tot de Nederlandse regering wel een 

kritische boodschap direct aan de president had gestuurd. Sonnenfeldt sprak zijn hoop 

uit dat Kissinger met deze informatie in het achterhoofd minder scherp zou reageren en 

van een boycot af zou zien.76

Deze analyse was correct, alhoewel Schmelzer in dit geval wel verder was gegaan dan 

enkel het uiten van een verzoek om informatie. Opvallend is dat de Amerikanen zich 

meer stoorden aan deze twee verzoeken om informatie dan om Schmelzers openlijke 

veroordeling in de Tweede Kamer op 20 december. Via zijn verzoeken om informatie uit-

te de minister echter ook verkapte kritiek. Hij ergerde zich daadwerkelijk aan de gebrek-

kige informatievoorziening van de Amerikaanse regering en liet de Amerikanen ook zijn 

ergernis hierover blijken.77

Eind januari, na het tekenen van de Parijse vredesakkoorden, haalde Schmelzer zich 

wederom de irritatie van zijn Amerikaanse collega Rogers op de hals door in een pers-

verklaring tweemaal te verwijzen naar de bombardementen ‘op doelen in bevolkingscen-

73  Telegram, Secretary of State to embassy The Hague, 13-01-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- 

[1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

74  Handelingen Tweede Kamer, 4de vergadering, 20-12-1972, 97.

75  White House note, 15-01-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-1974] [1 of 2], Box 697, 

nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

76  Notitie Sonnenfeldt to Kissinger, niet gedateerd, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-1974] 

[1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

77  Vgl. Van der Maar, Welterusten mijnheer de president, 190-191.
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tra’. Ambassadeur Van Lynden signaleerde de ergernis bij Rogers en stelde Schmelzer 

voor dat hij het State Department zou benaderen voor een gesprek met zijn Amerikaan-

se ambtsgenoot. De ambassadeur schreef dat hij van het State Department had verno-

men dat ‘de wijze waarop u in uw persverklaring over de wapenstilstand in Vietnam tot 

tweemaal toe de bombardementen ter sprake had gebracht, als een onnodig affront aan 

Amerika was beschouwd.’78 Schmelzer bleef echter bij zijn veroordeling – bombarde-

menten waren volgens hem niet de manier om het conflict te beëindigen. De minister 

was van mening dat de regering een evenwichtig standpunt had uitgedragen, waarbij het 

tegen de felle reacties van het parlement en de publieke opinie in, had getuigd van ‘haar 

oprechte vertrouwen in de vredeswil van de Amerikaanse administratie.’ Deze opstel-

ling had het mogelijk gemaakt scherpe moties af te houden. Schmelzer moest om zijn 

binnenlandse geloofwaardigheid denken, die onder druk stond omdat hij geen infor-

matie vanuit Washington ontving om het Amerikaanse handelen toe te kunnen lichten. 

Hoe dan ook, Schmelzer stelde dat er ‘tussen vrienden en goede bondgenoten menings-

verschillen kunnen ontstaan zonder dat daardoor de fundamentele banden van vriend-

schap en bondgenootschap worden aangetast.’ Hij was van mening dat deze kwestie niet 

tot de kern van de Atlantische samenwerking behoorde en vond het ‘wenselijk en zelfs 

noodzakelijk dat Nederland en de vs zowel in bilateraal verband als in het bondgenoot-

schappelijk overleg zich gaan concentreren op de belangrijke zaken van Atlantische sa-

menwerking en in dat overleg weer komen tot de vertrouwelijke en openhartige gedach-

tewisseling welke past in de vertrouwde vriendschap tussen onze landen.’79

Schmelzer wilde van het verschil van mening ten aanzien van deze kwestie duidelijk 

geen centraal punt in de betrekkingen maken. Hij had opnieuw moeten laveren tussen 

druk uit het parlement en een goede verstandhouding van de Amerikanen en was er deze 

keer niet aan ontkomen ergernis bij zijn Amerikaanse collega’s te veroorzaken. Belang-

rijk was niettemin dat hij zich hiermee schaarde bij het internationaal breed gedragen 

protest.

De Parijse vredesakkoorden en opnieuw betrekkingen met Noord-Vietnam

Nixon en Kissinger bereikten met de bombardementen op Noord-Vietnam wel hun po-

litieke doel: een vredesakkoord in januari 1973 aan de Parijse onderhandelingstafel. Dit 

akkoord voorzag in terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een tijdelijk staakt-

het-vuren tussen Noord- en Zuid-Vietnam. Met dit vredesakkoord verdween de Viet-

namkwestie, die voor grote verdeeldheid zowel in de Verenigde Staten zelf als tussen de 

Amerikaanse regering en haar bondgenoten had gezorgd, naar de achtergrond. Tegelij-

kertijd ontstond er weer een nieuw transatlantisch twistpunt: de erkenning van Noord-

Vietnam. Deze kwestie was, zoals eerder beschreven, voor het eerst in mei 1970 door de 

oppositie op de agenda gezet. Begin maart meldde Schmelzer in de ministerraad dat er 

zowel in bondgenootschappelijk verband als in eg-verband overleg was geweest over 

de mogelijke erkenning: de afspraak was hierbij gemaakt dat voordat tot actie over werd 

gegaan, de vredesconferentie in Parijs afgewacht zou worden. Nu daar resultaat was ge-

78  Codebericht, Van Lynden aan min. van bz, 30-01-1973, map 451, paw, abz.

79  Codebericht, Schmelzer aan amb. Washington, 31-01-1973, map 451, paw, abz.
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boekt, was Schmelzer van plan de Noord-Vietnamese regering op 16 maart voor te stellen 

om over te gaan tot het aangaan van diplomatieke betrekkingen.80 De minister maakte 

hiermee duidelijk dat hij deze stap op korte termijn wilde nemen, maar dit in overleg met 

zijn Europese partners deed. Middendorf probeerde hem op andere gedachten te bren-

gen door erop te wijzen dat er aanwijzingen waren dat Hanoi de Parijse vredesakkoorden 

schond.81 Schmelzer had echter met zijn Belgische, Italiaanse en Luxemburgse partners 

afgesproken om gezamenlijk op te treden in deze kwestie. Diezelfde dag besloot hij na 

afloop van overleg met zijn collega’s tot een kort uitstel – echter niet van harte.82

Twee dagen later kon Schmelzer zijn plan alsnog doorzetten. Aan de vooravond van 

de bekendmaking van het Nederlandse voornemen om betrekkingen met Hanoi aan te 

gaan legde dgpz Van Lynden de tekst van Schmelzers telegram bestemd voor Hanoi aan 

de Amerikaanse ambassade voor. Hij gaf aan dat de regering het belangrijk vond de Ame-

rikanen van tevoren in te lichten en toelichting te geven op de beweegredenen voor deze 

stap. Hierbij onderstreepte hij dat Schmelzer zich had ingezet voor de eerste zin van de 

verklaring, waarin nadruk werd gelegd op het naleven van de Parijse vredesakkoorden. De 

regering had de Amerikaanse berichten hierover mee laten wegen, maar vond niet dat dit 

nog aanleiding gaf tot uitstel. Het proces was in gang gezet en kon niet langer opgeschort 

worden. Ook had de Amerikaanse regering via verschillende kanalen al contact met Noord-

Vietnam; de tijd was gekomen dat Nederland zou volgen. De Amerikaanse ambassade-

medewerker bedankte Van Lynden voor de vooraf verstrekte informatie, maar liet niet na 

te benadrukken dat het Nederlandse besluit de Amerikaanse regering teleur zou stellen.83

In de ministerraad voerde Schmelzer zelf nog een aantal redenen aan voor zijn besluit. 

Ten eerste lag het niet in de lijn der verwachting dat door een uitstel van het Nederlandse 

aanbod de regering in Hanoi een andere houding aan zou nemen: ‘integendeel indien er 

diplomatieke relaties bestaan is het mogelijk meer invloed uit te oefenen.’ Ten tweede 

was een overweging dat als nog langer met het aanbod zou worden gewacht, de Noord-

Vietnamese regering mogelijk voorwaarden zou gaan stellen zoals het erkennen van het 

Zuid-Vietnamese Bevrijdingsfront. Een derde reden was dat zonder officiële relaties het 

verstrekken van hulp door de Nederlandse regering bemoeilijkt werd. Tot slot – en niet 

het minst belangrijk – kon ‘langer uitstel nieuwe parlementaire discussies oproepen die 

alleen maar weer de gelegenheid [zouden] openen voor de tegenstanders van de Verenig-

de Staten om uiting te geven aan hun anti-Amerikaanse gevoelens, wat niet in het belang 

[zou zijn] van de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen.’84 Kortom, niemand zou vol-

gens Schmelzer baat hebben bij uitstel van het aanknopen van betrekkingen met Hanoi 

– ook de relatie met de Verenigde Staten zou erdoor geschaad worden.

Minister van Defensie De Koster toonde zich in de ministerraad bezorgd over de Ame-

rikaanse reactie op het Nederlandse plan. Net als in het kabinet-De Jong profileerde hij 

80  Notulen mr, 09-03-1973, na.

81   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 19-03-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

82  Telegram, us ambassador to Belgium Strausz-Hupé to Secretary of State, waarschijnlijk 20-03-1973, Box 4, rg 84 Top 

Secret Foreign Service Post Files, Embassy of The Hague, 1970-73, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, 

nara (rsc).

83  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 21-03-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

84  Notulen mr, 23-03-1973, na.
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zich als een sterk pro-Amerikaans bewindspersoon. Schmelzer daarentegen ergerde 

zich aan berichtgeving dat het Witte Huis al bezorgdheid had geuit voordat de Neder-

landse regering zelfs maar tot actie was overgegaan; hij gaf aan dat deze stap voor de 

Amerikanen niet uit de lucht kon komen vallen. Bovendien had de Amerikaanse regering 

zelf contact met Hanoi, en was Kissinger daar zelfs geweest, zo verdedigde Schmelzer 

zijn mening in de ministerraad.85 Nederland liep volgens de minister niet uit de pas en hij 

vond de opwinding van de Amerikaanse regering daarom opmerkelijk.

Schmelzers handelen in deze kwestie ging dus tegen de Amerikaanse wensen in. Sa-

menwerking met de eg-partners was voor de minister wel van groot belang. Schmelzer 

presenteerde de stap naar de Amerikanen ook als een manier om de Nederlands-Ameri-

kaanse betrekkingen voor meer schade te behoeden. Middendorf suggereerde het State 

Department dan ook om Schmelzer niet te hard af te rekenen op deze kwestie: de minis-

ter had zijn eigen positie in de waagschaal gesteld door na sterk aandringen zijn plan uit 

te stellen. De nadelen van verder uitstel (namelijk meer anti-Amerikaanse uitingen) zou-

den niet opwegen tegen de nadelen van snelle actie.86

Schmelzer had met zijn Vietnambeleid een andere lijn voor ogen dan Luns waarin 

meer rekening werd gehouden met het parlement en publieke opinie. Tevens vond de 

minister het belangrijk bij zijn beleid ten aanzien van dit uiterst gevoelige thema in over-

eenstemming met de eg-partners te handelen. Verder stond Schmelzer, anders dan 

Luns, niet op het standpunt dat steun aan de Amerikaanse politiek ten aanzien van Viet-

nam noodzakelijk was voor de eenheid van het bondgenootschap. De nieuwe minister 

was van mening dat het aanzien van het bondgenootschap juist leed onder de Ameri-

kaanse campagnes in Vietnam. Deze factoren leidden ertoe dat Schmelzer naar aanlei-

ding van de kerstbombardementen liet blijken moeite te hebben met het Amerikaanse 

beleid. De Amerikanen waren hierover gepikeerd – ze waren wat anders gewend geweest 

met Luns – maar de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag drong ook aan op begrip 

voor de Nederlandse opstelling: ondanks het feit dat Schmelzer zich anders opstelde 

dan Luns was er nog altijd oog voor de Amerikaanse zienswijze binnen de Nederlandse 

regering. Tevens speelde mee dat Schmelzer niet uit de pas liep bij zijn West-Europese 

partners. Nixon en Kissinger verwachtten niet veel steun meer vanuit Europa voor hun 

Vietnambeleid: West-Europese regeringsleiders hadden zich altijd zoveel mogelijk bui-

ten het conflict willen houden, en er was geen enkele aanleiding aan te nemen dat deze 

houding zou veranderen begin jaren zeventig. Nederland vormde voor de Amerikanen 

niet langer een positieve uitzondering, maar stak ook niet negatief af.

Schmelzer wilde de betrekkingen met de Verenigde Staten inderdaad geen onnodige 

schade toebrengen; het land bleef per slot van rekening Nederlands belangrijkste bond-

genoot. Het feit dat Schmelzer de Amerikanen in detail op de hoogte hield van zijn stap-

pen was op zich al een uiting van het belang dat hij hechtte aan de betrekkingen. Het 

irriteerde de minister echter dat de Amerikanen dit niet begrepen en niet voldoende be-

reid waren om de West-Europese bondgenoten van belangrijke informatie over het Viet-

nambeleid te voorzien. Desalniettemin is het maar zeer de vraag of Schmelzer als deze 

85  Ibid.

86  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 22-03-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.
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informatie wel beschikbaar was geweest anders had gehandeld. De weerstand tegen het 

Amerikaanse optreden was zowel binnenlands als internationaal zo wijdverbreid dat de 

ogen hiervoor sluiten geen reële optie was. Uiteindelijk wist de minister het kabinet in 

deze uiterst gecompliceerde kwestie met succes tussen de wensen van de Tweede Kamer 

– en daarmee sentimenten die leefden in de maatschappij – en die van de Amerikaanse 

regering te laveren.

Defensie en Oost-Westbetrekkingen: geen reden tot verslapping

Defensie

De transatlantische samenwerking op defensiegebied was begin jaren zeventig onder 

druk komen te staan door de binnenlandse weerstand die zowel in West-Europa als in 

de Verenigde Staten ontstond tegen het op peil houden van de bestaande inspanningen. 

De Amerikaanse regering gaf aan dat zij gezien de sterk verbeterde economische situatie 

van West-Europa een grotere bijdrage aan de gezamenlijke defensie verwachtte. Als die 

zou uitblijven, was het verminderen van het aantal Amerikaanse troepen in West-Europa 

een reële mogelijkheid – zoals gezien was de druk hiertoe vanuit het Congres groot. Om-

dat defensie nog altijd de basis vormde van de bondgenootschappelijke samenwerking 

hielden de bondgenoten elkaar op dit vlak nauwlettend in de gaten en werden bezuini-

gingen gevreesd voor hun precedentwerking. Zo bleek dat de Amerikaanse regering op 

dit gebied naar Nederland keek als voorbeeld voor andere kleinere navo-lidstaten. De 

Amerikaanse regering was bevreesd voor een ‘finlandisering’ van West-Europese lan-

den; de mogelijkheid dat zij door een veronachtzaming van de defensie onder Sovjetin-

vloed zouden gaan vallen.87

Ook in Nederland was er begin jaren zeventig groeiende onrust over het thema defen-

sie. Enerzijds, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, kampte Defensie sinds midden 

jaren zestig met structurele problemen met betrekking tot uitrusting en training. Ander-

zijds liet de steun voor de navo onder de bevolking een dalende trend zien. Begin jaren 

zeventig werd duidelijk dat men niet om een uitgebreide evaluatie heen kon. Voormalig 

minister van Defensie Den Toom had daarom een nota voor de kabinetsformateur opge-

steld, waarin hij wees op de gebreken in het defensieapparaat en de noodzaak tot verho-

ging van het defensiebudget. Op basis hiervan werd tijdens de kabinetsformatie besloten 

een onafhankelijke commissie (die bekend werd onder de naam commissie-Van Rijcke-

vorsel) in te stellen, die moest bekijken hoe Defensie aan zijn verplichtingen kon vol-

doen.88 Bij het aantreden besloot het nieuwe kabinet direct tevens tot een bescheiden ver-

hoging van het defensiebudget met 55 miljoen gulden.89 Om structurele veranderingen 

te bewerkstelligen was echter een daadkrachtig kabinet vereist. Vanwege de instabiliteit 

87  Zie bv. Stephan Kieninger, ‘Transformation or Status Quo. The Conflict of Strategems in Washington over the Meaning 

and Purpose of the csce and mbfr, 1969-1973’, in: Oliver Bange en Gottfried Niedhart (red.), Helsinki 1975 and the Transforma-

tion of Europe (New York: Berghahn Books, 2008) 72-73.

88  Notulen mr, 07-07-1972, na. Zie voor de commissie-Van Rijckevorsel Jan Hoffenaar, ‘De commissie-Van Rijckevorsel: 

een voorloper van de Verkenningen?’, in: Armex 6 (2009) 22-26.

89  Jan Willem Honig, Defense Policy in the North Atlantic Alliance. The Case of the Netherlands (Westport, ct: Praeger, 1993) 102.
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van de coalitie lukte het het kabinet-Biesheuvel niet om hervormingen door te voeren.

Eind maart 1972 presenteerde de commissie-Van Rijckevorsel haar rapport. De com-

missie was verdeeld in twee facties en kwam daarom met een meerderheids- en een 

minderheidsadvies. Deze uitkomst onderstreepte de binnenlandse verdeeldheid over 

deze kwestie. De meerderheid (die bestond uit vertegenwoordigers van de vvd, chu en 

DS’70) presenteerde een voorstel dat aansloot bij de nota van Den Toom en meer in het 

algemeen bij het beleid zoals het in de afgelopen jaren gevoerd was. Het defensiebudget 

moest opgevoerd worden naar 4,25% van het netto nationaal inkomen. De minderheid 

(bestaande uit vertegenwoordigers van de arp, PvdA, D’66 en kvp) pleitte voor structu-

rele hervormingen en aanpassingen van het defensie-apparaat aan de veranderde tijden. 

Deze hervormingen zouden kostenbesparingen met zich meebrengen. Het defensiebud-

get kon gestabiliseerd worden op het toenmalige niveau van 3,945% van het netto nati-

onaal inkomen.90 In het voorjaar van 1972 vonden tevens besprekingen plaats over de af-

ronding van een nieuwe defensienota. Tijdens de voorbereiding van de begroting in de 

ministerraad waarschuwde minister van Defensie De Koster dat het hierin voorgestelde 

budget voor Defensie teveel achterbleef. Hoewel hij zelf achter het meerderheidsstand-

punt stond, was De Koster van mening dat het streefgetal van 4,25% onhaalbaar was. 

Het bleek echter dat het voorstel dat ter tafel lag nog lager was dan dat wat de minderheid 

van de commissie-Van Rijckevorsel had voorgesteld. De in relatieve zin dalende trend bij 

Defensie kon niet langer doorgezet worden, redeneerde De Koster. Er was zelfs bij de op-

positie (PvdA-Kamerlid Piet Dankert) zorg over de achteruitgang van de conventionele 

bewapening.91 Toch lukte het niet om een substantiële verhoging door te voeren: er was 

te weinig maatschappelijk draagvlak, en de instabiliteit van de regeringscoalitie werkte 

ook belemmerend. In juli 1972 viel het kabinet-Biesheuvel en De Koster wilde zaken niet 

verder op het spits drijven.92

Een kwestie die hoog op de agenda stond was de vervanging van de verouderde Star-

fighter-gevechtsvliegtuigen. De minderheid van de commissie had met het oog op be-

zuinigingen voorgesteld om te proberen luchtmachttaken door bondgenoten over te 

laten nemen. De Koster was dit naar eigen zeggen nagegaan in de Eurogroup maar had 

hiervoor – wat niet verrassend was – geen mogelijkheden gevonden.93 Dit betekende dat 

er een opvolger van de Starfighter aangeschaft moest worden. Het was volgens De Kos-

ter onmogelijk voor Nederland om binnen de navo eenzijdig de defensie-inspanning 

te verminderen. ‘Dit wordt ongetwijfeld door anderen gevolgd en Nederland kan zich 

dit niet veroorloven, temeer niet nu de Russische inspanning nog steeds toeneemt.’94 

De Koster deelde de mening van Schmelzer en van de Amerikanen dat men alleen van-

uit een positie van kracht met de Warschaupactlanden tot internationale afspraken zou 

kunnen komen. Tegelijkertijd was een kwalitatieve handhaving van de defensie-inspan-

ning van groot belang om de toekomstige Amerikaanse betrokkenheid bij Europa veilig 

te stellen.

90  Hoffenaar, ‘De commissie-Van Rijckevorsel’, 25-26; Honig, Defense Policy, 104-111.

91   Notulen mr, 05-05-1972, na.

92  Honig, Defense Policy, 122-123.

93  Zoals vermeld in hoofdstuk 1, was de Eurogroup in 1968 opgericht als informeel overleg tussen de defensieministers van 

Europese navo-leden om Europese samenwerking op defensiegebied binnen het Atlantisch kader te versterken.

94  Notulen mr, 07-07-1972, na.

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   111 20-07-11   08:55



112 3 een frisse wind en nieuwe zakelijkheid 

Binnen het kabinet was er dus overeenstemming over het op peil houden van de de-

fensie-uitgaven. De Nederlandse inspanning was tevens van invloed op die van het bond-

genootschap als geheel; er was zelfs sprake van een voorbeeldfunctie van Nederland op 

dit gebied. Minister Drees van ds’70 verwoordde deze gedachtegang als volgt: ‘los van 

de materiële kant van de zaak is een samenhang met de Verenigde Staten in bondgenoot-

schappelijk verband psychologisch van belang, mede omdat het ook de andere navo-

landen stimuleert en voorts omdat de inspanningen van de Verenigde Staten ook worden 

bepaald door datgene wat die andere landen doen.’95 Schmelzer stelde zich ook op dit 

standpunt en uitte zich in de ministerraad in krachtige bewoordingen:

Het enige dat het Russische regime goed verstaat is een positie van duidelijkheid en kracht. 

Zodra men daar zou bemerken dat het westen in feite bezig is de eigen verdediging te ver-

zwakken, kan men in het westen een wederzijdse vermindering van de bewapening wel ver-

geten. (…) Weliswaar kan men zich afvragen welke invloed een land als Nederland hierop 

kan hebben, maar het blijkt dat er een merkwaardig soort vertrouwen in Nederland bestaat.

Dit vertrouwen bestond volgens de minister zowel in de rest van Europa als in de Ver-

enigde Staten. De consequentie hiervan was ‘dat wat Nederland doet van invloed is op 

datgene wat een aantal andere navo-landen doen.’96 Deze observatie kwam niet uit de 

lucht vallen. De Amerikanen benadrukten ook op verschillende gelegenheden deze rol 

voor Nederland, zoals in september 1971: ‘we will continue to look to the Dutch to set 

a good example during [the] coming year in which evidence of [an] equitable sharing 

of [the] nato defense burden will be very important vis-a-vis u.s. Congress and pub-

lic opinion.’97 Nu was dit een argument dat ook bij andere bondgenoten gebruikt kon 

worden, maar Nederland was ook één van de koplopers in relatieve uitgaven voor het 

bondgenootschap.

Schmelzer uitte zijn zorg over het voorbeeld dat Nederland op dat moment uitdroeg. 

De minister sprak in dezelfde vergadering over de ‘dubieuze positie van Nederland in de 

navo (…) en het gevaarlijke sneeuwbaleffect dat het Nederlandse handelen kan heb-

ben’. Wanneer de defensie-inspanning niet op peil gehouden werd, ‘zou men de zwakke 

schakel die Nederland reeds is nog verder verzwakken.’98 Het feit dat Schmelzer Neder-

land een ‘zwakke schakel’ noemde is opvallend. Deze term is gebruikt om de Nederland-

se positie in de navo eind jaren zeventig en begin jaren tachtig te beschrijven, maar in 

1972 leek daar minder aanleiding toe te zijn. Toch is hieruit af te leiden dat de dalende 

trend in het defensiebudget die midden jaren zestig was ingezet Schmelzer zorgen baar-

de; hij wilde voorkomen dat Nederland een verkeerd precedent zou scheppen. Uiteinde-

lijk vonden er onder het kabinet-Biesheuvel geen grote wijzigingen plaats en was er op 

defensiegebied sprake van een grote mate van continuïteit. Een belangrijke factor die 

hierbij meespeelde was de instabiliteit van de coalitie, waardoor dringende kwesties die 

op de agenda stonden niet aangepakt konden worden.

95  Notulen mr, 07-07-1972, na.

96  Ibid.

97  Netherlands: Objectives – Issues – Talking Points, ongedateerd, Folder Under Secretary’s Trip to Europe – October 3-12, 

1971, Box 2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Af-

fairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

98  Notulen mr, 15-07-1972, na.
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Détente: een Europese veiligheidsconferentie en wederzijdse troepenverminderingen

De jaren 1972 en 1973 zagen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ontspan-

ning. In mei 1972 hadden Nixon en Brezjnev hun handtekening gezet onder het salt i-

verdrag waarmee een belangrijke stap was gezet in het verder verbeteren van de relatie 

tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. In de loop van 1972 werd ook vooruitgang 

geboekt op het gebied van ontspanning op het Europese vasteland: de voornaamste ini-

tiatieven op dit gebied waren de onderhandelingen over een Europese veiligheidsconfe-

rentie (cvse) en over wederzijdse troepenreducties (mbfr).

Eind jaren zestig was een geïntensiveerde dialoog tussen Oost en West op gang 

gekomen die uiteindelijk leidde tot het begin van de zogeheten Multilateral Preparato-

ry Talks (mpt) op 22 november 1972, met als doel het opstellen van een agenda voor 

de veiligheidsconferentie. Deze voorbereidende besprekingen verliepen moeizaam, 

maar werden in juni 1973 met succes afgerond.99 Inmiddels waren op 31 januari 1973 

ook de verkennende besprekingen over mbfr begonnen. Wat mbfr betreft liepen de 

standpunten van de westerse bondgenoten uiteen. Er speelden verschillende overwe-

gingen en motieven een rol. Voor sommige landen was mbfr een uiting van hun ont-

spanningsbeleid, voor anderen was het meer een middel om unilaterale Amerikaanse 

troepenreducties te voorkomen. Zolang de bondgenoten vasthielden aan de mbfr-

agenda, zou het niet waarschijnlijk zijn dat de Amerikaanse regering unilateraal man-

schappen terug zou trekken. Weer andere landen – waaronder met name Frankrijk en 

in mindere mate het Verenigd Koninkrijk – stonden negatief tegenover mbfr. West-

Duitsland was juist een groot voorstander: de regering in Bonn zag het als onderdeel 

van haar ontspanningsstreven voor verbeterde contacten tussen West- en Oost-Duits-

land. mbfr vormde een mogelijkheid om de Ostpolitik in een multilaterale setting te 

plaatsen.100

Naast West-Duitsland bevonden ook Italië, België en Nederland zich onder de voor-

standers. Waar de Nederlandse regering zich terughoudend opstelde ten aanzien van 

een Europese veiligheidsconferentie, hechtte zij veel belang aan de mbfr-onderhande-

lingen. Nederland wilde wel over wederzijdse evenwichtige troepenreducties in Europa 

spreken, omdat er daarbij op veiligheidsgebied concrete resultaten (namelijk concessies 

van de Sovjets) behaald konden worden. Een Europese veiligheidsconferentie mocht al-

leen plaatsvinden onder strikte voorwaarden – de Nederlandse regering en ook het mi-

nisterie van Buitenlandse Zaken bleven blijk geven van een uitermate wantrouwende 

houding ten aanzien van de intenties van de Sovjets. Bij Buitenlandse Zaken werd een 

duidelijk verband tussen de cvse en mbfr gelegd: men wilde dat er in het cvse-kader 

over wederzijdse evenwichtige troepenreducties in Europa gesproken zou worden, met 

de mogelijkheid om de gedetailleerde technische uitwerking in een ander forum te laten 

geschieden. Door een koppeling zou voorkomen worden dat er cvse-besprekingen van 

99  Floribert Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’. Nederland en de rechten van de mens in Oost-Europa en Joegoslavië, 1972-1989 (Amster-

dam: Boom, 2001) 69-71.

100  Helga Haftendorn, ‘The link between csce and mbfr: Two sprouts from one bulb’, in: Wenger e.a. (red.), Andreas 

Wenger, Vojtech Mastny en Christian Nuenlist (red.), Origins of the European Security System. The Helsinki process revisited, 1965-75 

(Londen: Routledge, 2008) 237-245.
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zeer algemene aard zouden worden gehouden en het militaire aspect buiten beschou-

wing zou blijven.101

Aan Amerikaanse kant was ook weinig enthousiasme te bespeuren voor de cvse; 

Nixon en Kissinger waren zelfs uitgesproken tegenstanders.102 De interesse bij de Ame-

rikaanse regering voor mbfr was aanvankelijk ook beperkt, maar werd wel meer aange-

wakkerd toen bleek dat het tactisch ingezet kon worden om de initiatieven van Mansfield 

voor unilaterale reducties te kunnen pareren.103 De Amerikaanse regering was echter in 

tegenstelling tot de Nederlandse regering geen voorstander van een koppeling tussen 

een cvse en mbfr, omdat dit de Amerikaanse manoeuvreerruimte zou beperken. Ook 

het bespreken van wederzijdse troepenverminderingen in een dergelijk multilateraal ka-

der was een uiterst onaantrekkelijk vooruitzicht voor Kissinger. Hij wilde de mbfr-on-

derhandelingen vóór die over een veiligheidsconferentie laten beginnen, met de hoop 

dat de laatste überhaupt niet meer plaats zou vinden.104

Op Buitenlandse Zaken werd gesteld dat Nederland zich niet aansloot bij het beleid 

van Frankrijk, Denemarken en België, die genoegen zouden nemen met slechts ‘een ze-

kere sfeerverbetering in de Oost-West verhouding’. Voor Nederland moest het uitgangs-

punt niet zozeer een bevestiging van de status quo zijn, maar veeleer een geleidelijke 

doorbreking daarvan. Een werkelijke normalisering van de Oost-Westbetrekkingen ver-

eiste namelijk een minder afhankelijke positie van de kleinere Oost-Europese landen ten 

aanzien van de Sovjet-Unie.105 Het sterke wantrouwen ten aanzien van de intenties van 

de Sovjet-Unie dat onder Luns zo duidelijk naar voren kwam bleef voortbestaan. Baudet 

stelt terecht dat er een grote mate van continuïteit was tussen de ministers Luns, Schmel-

zer en Van der Stoel in hun opstelling ten aanzien van Oost-Europa. Ondanks de dooi die 

intrad bleef de Oost-West verhouding volgens Buitenlandse Zaken het ‘voornaamste ele-

ment in de politieke wereldsituatie’; het ging over een ‘Nederlands levensbelang’.106 Een 

voorzichtige en terughoudende koers op ontspanningsgebied en het zoveel mogelijk op 

peil houden van de defensiebegroting waren concrete uitingen van deze diepgewortelde 

overtuiging.107 Voor de relatie met de Verenigde Staten betekende dit een bestendiging: 

het Amerikaanse vertrouwen dat Nederland geen ‘verkeerd’ voorbeeld zou geven werd 

door het kabinet-Biesheuvel niet beschaamd. Dat Nederland zich op ontspanningsge-

bied terughoudend bleef opstellen – in tegenstelling tot Nixon en Kissinger op het bila-

terale vlak – vormde hiervoor geen belemmering.

101   Nota inzake Mutual Balanced Force Reductions (mbfr) en A-stukken East-West Relations (mbfr), pa map 349, abz. 

Het Nederlandse beleid was op dit punt in lijn met dat van o.a. de brd en België. Deze landen wilden door het verbinden van 

de twee kwesties gebruik maken van de wens van de Sovjets voor een Europese veiligheidsconferentie om hen zo aan de onder-

handelingstafel voor mbfr te krijgen. Zie: Takeshi Yamamoto, ‘Confidence Building Measures: A Transatlantic Convergence 

of Arms Control and Disarmament Détente During the 1960s and 1970s’, in: Catherine Hynes and Sandra Scanlon (red.), Re-

form and Renewal. Transatlantic Relations During the 1960s and 1970s (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009) 

85-103, 92.

102   Garthoff, Détente and Confrontation, 476; Yamamoto, ‘Confidence Building Measures’, 92.

103   Zie hiervoor hoofdstuk 1.

104   Haftendorn, ‘The link between csce and mbfr’, 245-46, 250.

105   Briefing papers bezoek Biesheuvel (cvse), map 349, paw, abz.

106   Briefing papers bezoek Biesheuvel, map 349, paw, abz.

107   Van belang hierbij te vermelden is dat het kabinet-Biesheuvel wel bilaterale stappen nam tot contacten met verschillende 

communistische landen, waaronder communistisch China en Noord-Vietnam, zoals duidelijk is geworden, maar ook de ddr. 

Zie hiervoor Jacco Pekelder, Nederland en de ddr. Beeldvorming en betrekkingen 1949-1989 (Amsterdam: Boom, 1998).
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Een low-key bezoek van Biesheuvel

Tijdens de kabinetstermijn van Biesheuvel vond er opnieuw een ontmoeting plaats in 

Washington tussen de premier en de Amerikaanse president. Ditmaal ging het echter 

niet om een officieel bezoek, maar om een korte ontmoeting in combinatie met een reis 

van de premier naar Suriname en de Antillen. De aanloop naar het bezoek verschilde 

sterk van die naar de reis van De Jong en Luns in 1969. Op het transatlantische vlak was 

1971 een jaar geweest van grote economische spanningen tussen Europa en de Verenigde 

Staten, en waren hier zowel in Washington als in Den Haag zorgen over te bemerken. Op 

bilateraal vlak was er vanuit Den Haag deze keer niet van tevoren ingezet op het behalen 

van concrete resultaten, zoals Luns destijds had gedaan, en tevens reisde Biesheuvel zon-

der zijn minister van Buitenlandse Zaken naar Washington.

Een uitnodiging van het Witte Huis

Toen Nixon in de loop van 1971 met een aantal Europese leiders sprak, suggereerde Mid-

dendorf aan Rogers dat de president wellicht een persoonlijk bericht naar de Nederland-

se minister-president kon sturen gezien het feit dat Nederland wederom in eerste instan-

tie niet aan bod kwam.108 Kort daarna bleek zich echter een concrete mogelijkheid aan te 

dienen voor een kort bezoek van Biesheuvel aan Washington. In januari 1972 stond de 

eerste buitenlandse reis van de minister-president gepland, naar Suriname en de Antil-

len. Schmelzer polste begin december 1971 zijn Belgische en Luxemburgse ambtsgeno-

ten over een gezamenlijk voorstel via Middendorf aan Nixon om de drie regeringsleiders 

van de Benelux te ontvangen. Schmelzer wilde hiermee voorkomen dat Nixon in de voor-

bereiding van zijn reizen naar Peking en Moskou alleen met de grote Europese bondge-

noten zou spreken. Mocht dit niet lukken, dan zou de minister willen inzetten op een 

bezoek van Biesheuvel in combinatie met zijn bovengenoemde reis.109 Middendorf sprak 

hierover met Rogers: volgens de ambassadeur waren er op dat moment geen kwesties 

die om gesprekken op het hoogste niveau vroegen, maar hij vond dat het toch nuttig zou 

zijn voor de bilaterale betrekkingen als Biesheuvel door de president ontvangen zou kun-

nen worden.110

Rogers stelde voor aan Nixon om Biesheuvel te ontvangen – hij stelde: ‘The Dutch 

particularly feel left out.’111 Kissinger zag ook het belang in van een uitnodiging aan Bies-

heuvel, waarbij hij de Nederlandse steun voor de navo als argument aanvoerde: ‘consi-

dering the Dutch are among our most solid nato allies, a brief working meeting with 

Prime Minister Biesheuvel would appear desirable.’ Het bezoek, waarvan de datum werd 

vastgesteld op 26 januari 1972, werd bewust gepresenteerd als low-key, namelijk als sa-

menhangend met de reis van Biesheuvel naar Suriname en de Antillen. Het werd bewust 

108   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 29-11-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

109   Codebericht, Schmelzer aan ambassade Brussel en Luxemburg, 01-12-1971, map 349, paw, abz.

110   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 16-12-1971, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. i  1969-1971 

[2 of 3], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

111   Memorandum, William P. Rogers to the President, 22-12-1971, Folder [cf] co 108 Netherlands, [1971-74], Box 8, White 

House Special Files (whsf), White House Central Files (whcf), Subject Files: Confidential Files, 1969-1974, npm, nara.
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niet als een officiële Western summit aangeduid, dit om problemen met andere navo-

landen te voorkomen die zich tekort gedaan zouden voelen.112 Het was om deze reden 

dat Schmelzer niet meereisde naar Washington.113 De Amerikanen vonden een blijk van 

waardering naar Nederland dus van belang, maar niet ten koste van de relaties met an-

dere bondgenoten.

Het bezoek kon ingekleed worden als onderdeel van het Amerikaanse consultatiepro-

ces met de bondgenoten over Nixons reizen naar China en de Sovjet-Unie. Nixon en Kis-

singer wilden met deze consultatieronde het verwijt van de bondgenoten ontlopen dat zij 

zonder overleg met de communistische grootmachten spraken. Anderzijds vond Kissin-

ger, nu er echt vooruitzicht was op een verbetering in de relatie met de Sovjets, het essen-

tieel dat de bondgenoten hun individuele benaderingen van hun ‘Oostpolitiek’ zouden 

harmoniseren, zo schreef hij aan de president. Dit betekende in Kissingers visie het vol-

gen van de Amerikaanse lijn, zodat de Sovjets de navo-bondgenoten niet tegen elkaar 

uit konden spelen. Eenheid van het Westen was in deze onderhandelingen volgens Kis-

singer van groot belang.114

Over het Atlantische gehalte van Biesheuvels opvattingen was er geen enkele reden 

tot zorg: de premier was volgens het State Department een voorstander van de navo, 

tegenstander van een onafhankelijke West-Europese nucleaire macht, en net als de Ame-

rikanen terughoudend ten aanzien van een Europese veiligheidsconferentie. ‘A self-pro-

fessed “great friend of America,” he generally understands us policy and has been frank 

in his negotiations with us officials.’115 Volgens Rogers had Biesheuvel het initiatief voor 

dit bezoek genomen ‘because he, like most of his predecessors, considers it important 

for the Dutch Prime Minister to have a personal relationship with the leader of the Free 

World.’116 Het bezoek zou dus een belangrijke impuls aan de bilaterale betrekkingen 

moeten geven.

Ondanks het feit dat het officiële doel van het bezoek consultatie over Nixons geplan-

de reizen naar Peking en Moskou was, speelden economische kwesties een vooraan-

staande rol in de aanloop naar het bezoek van Biesheuvel. In 1971 had, zoals beschreven 

in hoofdstuk 1, de Nixon Shock plaatsgevonden: de Amerikaanse regering had zich in au-

gustus genoodzaakt gezien de dollar los te koppelen van de goudstandaard en een hef-

fing van 10% op alle importen in te stellen. Dit eenzijdige besluit leidde tot een gespan-

nen situatie in de handelsbetrekkingen tussen de eg en de Verenigde Staten, die ook 

repercussies had voor de bredere Europees-Amerikaanse betrekkingen. Volgens Mid-

dendorf gaf de Nederlandse regering blijk van ‘deep concern over several near breaches 

in us/ec dialogue’, en vond zij het daarom belangrijk dat deze problematiek ter sprake 

112  Memorandum, Henry Kissinger to the President, 25-01-1972, Folder [cf] co 108 Netherlands, [1971-74], Box 8, whsf, 

whCF, Subject Files: Confidential Files, 1969-1974, npm, nara.

113  Memo, dwh aan Secretaris-Generaal, 20-12-1971, gs map 1041, code 912.1, Verenigde Staten – Verhouding Nederland – 

deel iii  1965-1974, abz.

114  Memorandum, Henry Kissinger to the President, 25-01-1972, Folder [cf] co 108 Netherlands, [1971-74], Box 8, whsf, 

whcf, Subject Files: Confidential Files, 1969-1974, npm, nara.

115  Visit of Prime Minister Biesheuvel of the Netherlands, January 25-26, 1972, Biographic Sketch, Box 58, rg 59 General re-

cords of the Department of State, Executive secretariat, Briefing Books, 1958-1976, Lot 72D170, Department of State Subject-

Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

116  Visit of Prime Minister Biesheuvel of the Netherlands, January 25-26, 1972, Memorandum, William P. Rogers to the Presi-

dent, 21-01-1972, Box 58, rg 59 General records of the Department of State, Executive secretariat, Briefing Books, 1958-1976, 

Lot 72D170, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).
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zou komen tijdens het bezoek. Biesheuvel had aangegeven te willen spreken over moge-

lijkheden om de dialoog over deze zaken een positieve impuls te geven, maar zou daarbij 

waarschijnlijk naar de Amerikanen kijken om met een oplossing te komen. Gezien zijn 

achtergrond als minister van Landbouw zou Biesheuvel volgens Middendorf echter niet 

bereid zijn de Verenigde Staten tegemoet te komen op kwesties die ten koste van het Ge-

meenschappelijk Landbouwbeleid van de eg zou gaan.117

Ook de Amerikaanse regering hechtte belang aan betere consultatie met de eg op 

handelsgebied. De Amerikanen waren echter van mening dat de problemen niet zozeer 

veroorzaakt werden door de gebrekkige consultatieprocedures, maar door een gebrek 

aan politieke wil van Europese kant. Een specifiek verschil van mening dat ook Neder-

land betrof was de handel met ontwikkelingslanden: de eg had preferentiële handels-

overeenkomsten met zo’n 35 ontwikkelingslanden. De Nederlandse regering was voor-

stander van dit beleid. De Amerikaanse regering stelde dat deze overeenkomsten in strijd 

waren met de vrijhandelsbeginselen van de gatt (General Agreement on Tariffs and Trade), 

en dat zij schade toebrachten aan de Amerikaanse handel.118 Middendorf onderschreef 

deze kritiek: hij had zelf ook enige twijfels over de Nederlandse opstelling in de bredere 

transatlantische handelsproblemen. Hij rapporteerde dat de Nederlandse regering op 

haar verantwoordelijkheden op handelsgebied gewezen moesten worden.119

Voor Nederland stond de verhouding tussen de eg en de Verenigde Staten hoog op 

de agenda, niet alleen vanwege de handelsproblemen, maar ook vanwege de aanstaande 

uitbreiding van de eg. Biesheuvel wilde daarom het belang van de Europese samenwer-

king en verdieping daarvan benadrukken: deze samenwerking was voor Nederland ‘fun-

damenteel en essentieel’. Geschilpunten tussen de eg en de Verenigde Staten waren on-

vermijdelijk, maar deze zouden altijd gezien moeten worden tegen de achtergrond van 

de Europees-Amerikaanse ‘wederzijdse afhankelijkheid en bijzondere vriendschap.’120 

Het belang van Europese samenwerking zou zo duidelijk meer aandacht krijgen dan tij-

dens het officiële bezoek van De Jong en Luns in 1969. Ook wat ontwikkelingssamenwer-

king betreft verwachtte men op Buitenlandse Zaken enige meningsverschillen, omdat dit 

voor het Nederlandse volk ‘een emotioneel geladen punt’ was.121

Op het Witte Huis

Biesheuvels bezoek overziend was het een beleefde uitwisseling van ideeën zonder diep-

gaande discussies of concrete resultaten, waarbij de meegaandheid van Biesheuvel op-

vallend was. Het had een geheel ander karakter dan het bezoek van De Jong en Luns in 

1969, waaruit blijkt hoeveel invloed een individuele bewindspersoon op het verloop van 

dergelijke officiële ontmoetingen kan hebben.

117  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 17-01-1972, Folder pol 7 neth 1-1-72, Box 2497, rg 59, Department of State 

Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

118  Visit of Prime Minister Biesheuvel of the Netherlands, January 25-26, 1972, Issues and Talking Points, Box 58, rg 59 Ge-

neral records of the Department of State, Executive secretariat, Briefing Books, 1958-1976, Lot 72D170, Department of State 

Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

119  Telegram, Middendorf to Secretary of State, Folder pol 7 neth 1-1-72, Box 2497, rg 59, Department of State Subject-

Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

120  Suggesties voor gesprek Minister-President met President Nixon, ongedateerd, map 349, paw, abz.

121  Briefing papers bezoek Biesheuvel, map 349, paw, abz.
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De minister-president sprak op 26 januari eerst met Nixon en vervolgens had hij een 

lunchbijeenkomst met Rogers. Wat het hoofddoel van het bezoek betreft, stelde Nixon 

Biesheuvel gerust dat hij in Moskou niet over zaken zou onderhandelen die West-Europa 

aangingen zonder de bondgenoten vooraf te consulteren – het ging hierbij met name om 

salt, cvse en mbfr. Het bezoek aan China was van een geheel andere aard: na 25 jaar 

stilte moest er eerst een basis voor betrekkingen gelegd worden en kon er nog niet over 

specifieke kwesties gesproken worden.122 Voor wat betreft een Europese veiligheidscon-

ferentie vertelde Nixon niets nieuws: hij bevestigde hier in beginsel negatief tegenover te 

staan.123 Ten aanzien van de mbfr-onderhandelingen hadden Den Haag en Washington 

wel een ander uitgangspunt: zoals gezien was de Nederlandse regering voorstander van 

een koppeling tussen de cvse en mbfr en wilden de Amerikanen deze twee kwesties 

122   Memorandum for the President’s File, 26-01-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- [1972-1974] 

[1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

123   Memorandum of Conversation, 26-01-1972, Box 4, rg 84 Top Secret Foreign Service Post Files, Embassy of The Hague, 

1970-73, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

Afb. 6 Premier Barend Biesheuvel 

in gesprek met Nixon in het Witte 

Huis, 26 januari 1972 (National 

Archives and Records Adminis-

tration.).
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juist gescheiden behandelen. Opvallend was dat Biesheuvel tijdens zijn gesprekken ech-

ter geen melding maakte van dit Nederlandse desideratum en aangaf het eens te zijn met 

de benadering van Nixon.124 Mogelijk hing dit samen met het feit dat de twee standpun-

ten in feite niet ver uit elkaar lagen: zowel de Nederlandse als de Amerikaanse regering 

hechtte meer waarde aan de wederzijdse wapenbeheersingsonderhandelingen dan een 

Europese veiligheidsconferentie. Desalniettemin was er een verschil in interpretatie dat 

Biesheuvel verzuimde aan te geven.

Defensie was een ander belangrijk gespreksonderwerp. Van tevoren had Kissinger 

wederom een waarschuwing ontvangen van Van der Beugel, ditmaal over het gebrek aan 

kennis en ervaring van Biesheuvel op defensiegebied. Volgens Van der Beugel moesten 

de Amerikanen de minister-president op dit punt stevig aanpakken: ‘I think, that the line 

you should take, should be rather tough, making it clear that the u.s. military posture in 

nato is not only linked to a reasonable defence effort of European allies, but also de-

pendant on the economic climate’.125 Van der Beugels advies werd deze keer niet opge-

volgd: integendeel, Nederland werd gecomplimenteerd. Zowel Rogers als Nixon sprak 

zijn waardering uit voor de aanhoudende Nederlandse steun voor de eenheid en kracht 

van de westelijke samenwerking, evenals voor de Nederlandse defensiebijdrage.126 Het 

State Department had ook de aangekondigde verhoging van het defensiebudget opge-

merkt, en de actieve rol van Nederland in de Eurogroup bij het veiligstellen van het European 

Defense Improvement Program (edip).127 Dit was een grote stap vooruit voor de Europese de-

fensie, en betekende tevens steun in de rug van de Amerikaanse regering bij het tegengaan 

van kritiek uit kringen die de Amerikaanse troepensterkte in Europa wilden terugbren-

gen. Wel was er zorg over de bezuinigingsplannen van een aantal andere bondgenoten.128

Het belang dat Biesheuvel hechtte aan een krachtige navo-samenwerking bleek te-

vens uit het feit dat hij het Amerikaanse standpunt deelde dat meningsverschillen over 

bijvoorbeeld het Amerikaanse optreden in Vietnam, maar ook over het lidmaatschap van 

Griekenland en Portugal van het bondgenootschap, niet in navo-verband besproken 

moesten worden. Rogers luchtte zijn hart over landen die dit wel deden, waarbij hij De-

nemarken, Noorwegen en Zweden bij naam noemde.129 Rogers gaf hiermee een implicie-

te waarschuwing aan Nederland om zich niet van dergelijke tactieken te gaan bedienen. 

Biesheuvel zei in antwoord hierop dat deze sentimenten ten aanzien van Griekenland en 

Portugal ook in de ‘background’ van de Nederlandse publieke opinie leefden, maar dat 

hij het met Rogers eens was dat de navo hiervoor niet het geschikte forum was. De Ne-

124   Memorandum of Conversation, 26-01-1972, Box 4, rg 84 Top Secret Foreign Service Post Files, Embassy of The Hague, 

1970-73, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

125   Brief, Ernst van den Beugel to Henry Kissinger, 16-10-1972, Folder [ex] co 108 Netherlands 1/1/71-, Box 54, whcf, Sub-

ject Files, co (Countries), npm, nara.

126   Memorandum for the President’s File, 26-01-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- [1972-1974] 

[1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

127   De Eurogroup-ministers besloten in december 1970 tot het aannemen van het edip, dat als doel had het versterken van de 

slagkracht van de navo. Zie ‘The Eurogroup in nato’, in: Survival 6 (1972) 291-293. Deze initiatieven waren tevens bedoeld 

om tegemoet te komen aan Amerikaanse kritiek op de Europese defensie-inspanning.

128   Visit of Prime Minister Biesheuvel of the Netherlands, January 25-26, 1972, Issues and Talking Points, Box 58, rg 59 Ge-

neral records of the Department of State, Executive secretariat, Briefing Books, 1958-1976, Lot 72D170, Department of State 

Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

129   Telegram, Dutch Prime Minister’s Conversation January 26 with the Secretary: part iii, 26-01-1972, Folder pol 7 neth 

1-1-72, Box 2497, rg 59, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).
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derlandse regering had tot dusverre geweigerd om zich in navo-verband hierover uit te 

laten.130 Hierbij presenteerde de minister-president echter alleen zijn persoonlijke visie 

en maakte hij geen melding van de verdeeldheid die er ook in Nederland was over deze 

kwesties. Opnieuw schaarde hij zich aan Amerikaanse zijde waarbij hij voorbijging aan 

de Nederlandse context.

Ook was de premier vol lof over Nixons toespraak over Vietnam die hij de dag voor het 

gesprek, op 25 januari, had gehouden en waarin hij zijn plannen voor vrede in Vietnam had 

uiteengezet. Deze zou volgens hem belangrijk zijn voor een beter begrip in Europa voor 

het Amerikaanse beleid en de doelen van de regering.131 Nixon vertrouwde Biesheuvel toe 

dat hij deze speech zo belangrijk vond dat hij hem zelf had geschreven: hij benadrukte dat 

hij ‘had personally prepared fifteen drafts of the speech before making it.’132 Tegen Rogers 

zei Biesheuvel dat Nederlandse politici waarschijnlijk positief op deze toespraak zouden 

reageren. Terug in Nederland zou hij nu achtergrondinformatie kunnen geven over recen-

te bombardementen op Noord-Vietnam. Alhoewel het kabinet nog in hoofdlijnen achter 

het Amerikaanse Vietnambeleid stond, gaven deze opmerkingen van Biesheuvel een te 

rooskleurig beeld van de politieke en publieke meningsvorming over Vietnam in Neder-

land. Schmelzer merkte dit op en de gevoeligheid van deze kwestie bleek uit het feit dat 

de passage uit het definitieve gespreksverslag van Buitenlandse Zaken werd verwijderd.133

De rol van Biesheuvel in de gesprekken met Nixon en Rogers was meegaand en pas-

sief. Een voor de hand liggende verklaring was de afwezigheid van zijn minister van Bui-

tenlandse Zaken. Wellicht was de minister-president tevens overrompeld door de ont-

vangst op het hoogste niveau. Nixon had aan het einde van zijn gesprek met Biesheuvel 

gezegd dat hij helaas geen tijd had gehad om met alle regeringsleiders van bevriende lan-

den te spreken, maar dat hij er evenwel veel prijs op had gesteld om de minister-presi-

dent van de ‘trouwste’ navo-bondgenoot ‘who stood as a block’ te ontvangen. Hierbij 

gaf hij ook uiting aan zijn grote waardering voor de nieuw benoemde secretaris-generaal 

van de navo Luns.134 Biesheuvel was in de gesprekken weinig aan het woord (behalve als 

het om het Europese landbouwbeleid ging) en als hij het wel was ging hij ook in twee op-

vallende kwesties voorbij aan de visies van zijn eigen kabinet (wat betreft mbfr) en van 

de politiek en publieke opinie in Nederland (wat betreft kritiek op het Amerikaanse Viet-

nambeleid). Zelf toonde Biesheuvel zich achteraf zeer tevreden over het bezoek. Bij zijn 

terugkeer verklaarde hij dit in een persconferentie, waar hij ook sprak over de voldoening 

die Nixon had geuit over de ‘uitstekende bilaterale betrekkingen en over Nederlands po-

sitieve houding in bondgenootschappelijk verband.’135 Behalve woorden had dit bezoek 

echter niets concreets opgeleverd voor Nederland: het contrast met het bezoek van De 

Jong en Luns in 1969 was dan ook groot.

130  Telegram, Dutch Prime Minister’s Conversation January 26 with the Secretary: part iv, 26-01-1972, Folder pol 7 neth 

1-1-72, Box 2497, rg 59, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

131  Memorandum for the President’s File, 26-01-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- [1972-1974] 

[1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

132  Memorandum of Conversation, 26-01-1972, Box 4, rg 84 Top Secret Foreign Service Post Files, Embassy of The Hague, 

1970-73, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

133  Vgl. codebericht, Van Lynden aan Min. van bz, 27-01-1972 en codebericht, Schmelzer aan Amb. Washington, 02-02-1972, 

map 349, paw, abz.

134  Codebericht, Amb. Washington aan Min. van bz, 27-01-1972, map 349, paw, abz.

135  Verslag persconferentie, 26-01-1972, map 349, paw, abz.
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Volgens Middendorf was het bezoek voor de Amerikanen een succes: Nixon was erin 

geslaagd een gunstig klimaat te creëren voor het behouden van de ‘traditionally close 

and cordial relations we have enjoyed with the Dutch.’136 De ambassadeur leidde dit af uit 

het feit dat Biesheuvel op een persconferentie in Washington had aangegeven dat hij on-

der de indruk was geraakt van de ontvangst en dat hij vooral het gesprek met Nixon zeer 

waardevol had gevonden. De Nederlandse kranten hadden dit overgenomen en sommi-

gen schreven dat de eervolle ontvangst van Biesheuvel ongebruikelijk was voor een on-

officieel bezoek. nrc Handelsblad beschreef het bezoek als meer dan een formaliteit en 

constateerde met enige trots dat Nederland de enige kleinere bondgenoot was die deel 

uitmaakte van de consultatieronde voorafgaand aan de reizen van de president naar Pe-

king en Moskou. Nederland was een belangrijke partner in zowel de eg als de navo, zo 

schreef Middendorf, en om die reden zou het bezoek zich uitbetalen in een beter begrip 

voor de doelen van de president.137 Het doel dat de Amerikanen voor ogen hadden – na-

melijk de Nederlanders de indruk geven dat zij niet over het hoofd gezien en serieus ge-

nomen werden – was zo bereikt.

Een mogelijk bezoek van minister Rogers en nieuwe parlementsverkiezingen

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de Amerikanen uiteenlopende signalen kregen 

van de Nederlandse bewindslieden over de koers van het buitenlands beleid. Enerzijds 

volgde Schmelzer op een aantal kwesties een andere lijn dan zijn voorganger; anderzijds 

liet het optreden van Biesheuvel tijdens zijn bezoek aan Washington meer een indruk 

van continuïteit na – althans, wat het inhoudelijke aspect betreft. Maar ook Schmelzer 

gaf signalen in deze richting: zoals duidelijk is geworden was hij bereid rekening te hou-

den met de Amerikaanse zienswijze. Niettemin was er twijfel bij de Amerikanen over 

de Nederlandse koers door de maatschappelijke en politieke kritiek ten aanzien van de 

navo en de Verenigde Staten. Ook was er sprake van een politiek instabiele situatie: in 

juli 1972 kwam het tot een breuk in het kabinet over het financieel-economisch beleid, 

waarna ds’70 uit de coalitie stapte. In november zouden nieuwe parlementsverkiezin-

gen plaatsvinden. In de aanloop profileerden de PvdA, D’66 en de ppr zich met het ge-

zamenlijke progressieve verkiezingsprogramma Keerpunt ’72. De confessionele partij-

en – en dan met name de kvp en de chu – bevonden zich in zwaar weer. Het blijkt dat 

deze instabiele politieke situatie gevolgen had voor de contacten met de Amerikaanse 

regering.

In december 1972 zou een bezoek van Rogers aan Nederland plaatsvinden, in com-

binatie met een navo-ministersbijeenkomst. Ondanks de goede verstandhouding was 

het volgens het State Department van belang de voortdurende Amerikaanse betrokken-

heid bij Europa te bevestigen, omdat hier zorgen over waren ontstaan bij de Nederland-

se regering. In Den Haag vreesde men een verzwakking van de militaire kracht en poli-

tieke solidariteit binnen het Atlantisch Bondgenootschap, nu er openlijk gepraat werd 

136  Letter, Middendorf to the President, 08-02-1972, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-1974] 

[1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

137  Ibid.
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over een verminderde Amerikaanse militaire aanwezigheid in West-Europa. Deze angst 

werd gevoed door de Amerikaanse focus op de contacten met Moskou en Peking, waar 

de West-Europese bondgenoten niet bij betrokken waren. Ook de toenemende kloof tus-

sen de Verenigde Staten en de eg stemde tot zorg.138

Het bezoek van Rogers was volgens de Amerikanen ook om een andere reden van be-

lang: ‘the Dutch seem obsessed with the notion that we never schedule high-level visits 

there’. De aloude vrees om over het hoofd gezien te worden bleef een gevoelig punt in 

de relatie tussen de twee landen. Zowel de regering als het publiek zou dit bezoek zeer 

waarderen als uiting van de gedeelde belangen tussen Nederland en de Verenigde Sta-

ten: ‘especially since they have undoubtedly been the country within the Alliance who-

se policies are most nearly in line with our own.’ Gezien de veranderingen in de Neder-

landse politiek en maatschappij en het opstaan van een nieuwe generatie van politieke 

leiders, moest de tactiek van de Amerikanen eruit bestaan om de goede relatie met de 

‘old friends’ te bevestigen en tegelijkertijd interesse te tonen in de ideeën van de nieuwe 

generatie, die meer dan de vorige waarde hechtte aan détente, ontwikkelingssamenwer-

king en een sterkere ‘human-oriented approach’ in internationale zaken.139 Een belang-

rijk doel van dit bezoek was dus het bestendigen van de Atlantische samenwerking door 

deze aan te passen aan de veranderende politieke en maatschappelijke omstandigheden 

in de westerse landen.

De parlementsverkiezingen van 29 november bleken echter een complicerende factor 

te worden in de planning van het bezoek van Rogers, dat plaats zou vinden op 9 decem-

ber. Als het bezoek voorafgaand aan de verkiezingen aangekondigd zou worden, zou het 

geïnterpreteerd kunnen worden als een poging om de uitslag te beïnvloeden, zo vond het 

State Department. Bovendien waren de prognoses voor de verkiezingen nog allerminst 

zeker. Alhoewel het er volgens het State Department naar uitzag dat de huidige coalitie 

weer aan de macht zou komen, was er ook de mogelijkheid van een linkse regering met 

de Partij van de Arbeid. In dat geval kon er een aantal problemen voor Rogers ontstaan, 

zoals een mogelijke koele ontvangst door deze linkse regering (waarbij voorbijgegaan 

werd aan het feit dat er dan een wel uitzonderlijk snelle formatie plaats zou moeten vin-

den). Om dergelijke moeilijkheden te voorkomen, stelde het State Department voor om 

geen officiële aankondiging te doen voor de verkiezingen en om het bezoek uit te stellen 

in het geval er een linkse regering aan de macht zou komen.140

De dag na de verkiezingen concludeerde men op het State Department echter dat een 

terugkeer van de centrumrechtse coalitie zo goed als uitgesloten was. Alhoewel links 

geen meerderheid had, kon men niet om de PvdA heen. Men voorzag terecht dat het een 

moeilijke formatie zou gaan worden. In dat geval was er geen probleem voor Rogers om 

het bezoek af te leggen, omdat hij een warm welkom zou krijgen van de demissionaire 

regering. Er was volgens het State Department echter een zeer kleine kans dat er op korte 

138  The Netherlands, Objectives, Issues and Talking Points, November 1972, Folder Political Affairs – pol 1 – Netherlands – 

Aborted Secretary Trip to The Hague Visits December 1972, Box 2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau 

of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

139  Ibid.

140  Memorandum, eur/we Richard D. Vine to eur W. Stoessel, 16-11-1972, Folder Political Affairs – pol 1 – Netherlands – 

Aborted Secretary Trip to The Hague Visits December 1972, Box 2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau 

of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975.
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termijn een linkse regering gevormd zou worden. In dit geval zou het niet wenselijk zijn 

als Rogers in zo’n vroeg stadium door zijn bezoek zijn zegen zou geven aan een links ka-

binet waarvan men nog niet wist welke houding het in het buitenlandse beleid zou aan-

nemen.141 Een andere medewerker zag nog minder kans op succes voor het geplande be-

zoek: het recente partijcongres in aanmerking genomen, stond de PvdA inderdaad niet 

te springen om een officieel Amerikaans bezoek.142 Maar ook als onverhoopt toch een 

centrumrechtse coalitie aan de macht zou blijven, was het maar de vraag of die zich di-

rect al op buitenlands beleidskwesties wilde richten. Het bezoek bleef dus een riskante 

aangelegenheid. De medewerker concludeerde dat ‘I am all for showing the flag, but I 

would say that he could make no points in the Netherlands at that time (he might even 

lose a few if Labour wins).’143

Uiteindelijk werd het bezoek afgeblazen. De risico’s voor Rogers waren te groot en 

daar stonden te weinig winstpunten tegenover. Dit had voor een belangrijk deel te ma-

ken met de timing van het bezoek, dat net in een formatieperiode zou vallen. En dat deze 

uiterst moeizaam en langdurig zou zijn, was vlak na de verkiezingen ook nog niet dui-

delijk, alhoewel het State Department al wel vermoedens in die richting had. Het feit dat 

politieke ontwikkelingen in het stabiele, en traditioneel pro-Amerikaanse Nederland 

leidden tot het afzeggen van een bezoek van een Amerikaanse minister is niettemin op-

vallend. Het was andermaal een illustratie van de onzekerheid die er bij de Amerikaanse 

regering bestond over de toekomstige ontwikkeling van het Nederlandse beleid ten aan-

zien van de Verenigde Staten.

plan en het Year of Europe: een herdefiniëring van het Atlantisch Bondgenootschap

Een vredesakkoord met Noord-Vietnam, vooruitgang in de ontspanning met de Sovjet-

Unie en een opening naar China: Nixon en Kissinger konden aan het begin van 1973 met 

tevredenheid naar hun successen op buitenlands beleidsgebied kijken. Zij hoopten voort 

te kunnen bouwen op de behaalde resultaten en zich tegelijkertijd te kunnen richten op 

die gebieden die meer aandacht verdienden. Eén daarvan was de relatie met Europa.144 

Deze constatering was terecht: aan het begin van de tweede termijn van Nixon was het 

duidelijk dat de relatie van de Verenigde Staten met de Europese bondgenoten scheuren 

141  Memorandum, eur/we Richard D. Vine to eur W. Stoessel, 30-11-1972, Folder Political Affairs – pol 1 – Netherlands – 

Aborted Secretary Trip to The Hague Visits December 1972, Box 2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau 

of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

142  Dit partijcongres had begin oktober 1972 plaatsgevonden en had als doel de vaststelling door de achterban van het verkie-

zingsprogram en het gezamenlijke concept-regeerakkoord van de drie progressieve partijen PvdA, D’66 en ppr. Een voorstel tot 

uittreding uit de navo werd door het congres verworpen, maar wel werd een amendement aangenomen waarin aangedrongen 

werd op ingrijpende hervormingen van de navo. Indien in 1976 niet aan deze voorwaarden zou zijn voldaan, zou Nederland 

uit de navo moeten treden. Tevens aanvaard werd eenzijdige verwijdering van kernwapens op Nederlandse bodem en een no 

first use-verklaring: de navo diende niet als eerste kernwapens te gebruiken. De partij was sterk verdeeld over deze kwesties: er 

kwam verzet van partijvoorzitter Van der Louw, Den Uyl en van Van der Stoel. Ook van D’66-voorman Van Mierlo kwam verzet, en 

dus kwamen deze punten slechts in afgezwakte vorm terug in Keerpunt ’72. Zie: Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 239-242.

143  Some thoughts on a visit to the Netherlands by the Secretary, auteur en datum onbekend, Folder Political Affairs – pol 1 

– Netherlands – Aborted Secretary Trip to The Hague Visits December 1972, Box 2, rg 59 General Records of the Department 

of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, 

nara.

144  Alistair Horne, Kissinger. 1973, The Crucial Year (New York: Simon & Schuster, 2009) 4.
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en barsten vertoonde. De hevige reacties op de kerstbombardementen waren de meest 

recente uiting van de gespannen verhoudingen.

Kissinger besloot niet langer om de hete brij heen te draaien en de problemen te be-

noemen. In een toespraak op 23 april 1973 zette hij het Amerikaanse initiatief voor het 

Year of Europe uiteen en riep hij de bondgenoten op om gezamenlijk tot een nieuwe At-

lantische verklaring (Atlantic Charter) te komen – impliciet verwijzend naar de transatlan-

tische overeenkomst die Roosevelt en Churchill in 1941 sloten. Deze zou aan het einde 

van het jaar tijdens een reis van Nixon naar Europa gepresenteerd kunnen worden. Kis-

singer verwoordde de aanleiding voor zijn toespraak als volgt: ‘1973 is the Year of Europe 

because the era that was shaped by decisions of a generation ago is ending.’ In zijn toe-

spraak zei Kissinger weinig dat nog niet algemeen bekend was: hij constateerde het ont-

staan van een aantal feiten dat problemen veroorzaakte in de transatlantische betrek-

kingen. De belangrijkste hiervan waren het proces van détente, de groei die Europa had 

doorgemaakt, het verlies van het Amerikaanse strategische overwicht en de opkomst van 

nieuwe machtscentra zoals Japan. Deze feiten hadden een ‘dramatic transformation of 

the psychological climate in the West’ veroorzaakt, waarbij de nieuwe naoorlogse ge-

neratie een belangrijke rol speelde. Als de bondgenoten de eenheid wilden versterken, 

moesten deze problemen opgelost worden: ‘The Atlantic nations must find a solution 

for the management of their diversity, to serve the common objectives which underlie 

their unity.’ In de nieuwe Atlantische verklaring zouden de gezamenlijke doelen van de 

bondgenoten opgenomen moeten worden op het gebied van defensie, handel en Oost-

West betrekkingen. Kissinger benadrukte dat politieke, economische en militaire kwes-

ties binnen de Atlantische samenwerking onlosmakelijk verbonden waren en daarom in 

samenhang zouden moeten worden behandeld.145

Volgens Kissinger zelf was zijn doel om te laten zien op welke manier de Verenigde 

Staten bereid waren het bondgenootschap nieuw leven in te blazen en aan te geven wat 

de rol van Europa daarin kon zijn. Hij wilde economische en andere meningsverschillen 

en irritaties achter zich laten door samen met de Europese bondgenoten een nieuwe visie 

op de toekomstige samenwerking te ontwikkelen. Kissinger had naar eigen zeggen ook 

een binnenlands effect voor ogen: namelijk om de schade die de oorlog in Vietnam bij 

de Amerikanen zelf had berokkend te boven te komen.146 Wat in deze uitleg ontbreekt is 

dat de samenwerking in Kissingers visie wel zoveel mogelijk op zijn voorwaarden omge-

vormd moest worden om zo de Amerikaanse dominante positie te bewaken.

145   ‘The Year of Europe’, Address delivered April 23, 1973 by Henry A. Kissinger to the Associated Press Annual Luncheon, at 

the Waldorf Astoria Hotel, New York, map 5912, code 913.510, Europa – vs verhouding, deel ii  1970-1973, abz. Zie ook: Wil-

frid L. Kohl, ‘The Nixon-Kissinger Foreign Policy System and u.s.-European Relations: Patterns of Policy Making’, in: World 

Politics 28 (1975) 15; Horne, Kissinger, 108; Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect. Henry Kissinger and American Foreign Policy (Ox-

ford: Oxford University Press, 2004) 275-276.

146   Henry Kissinger, Years of Upheaval (London: Weidenfeld and Nicolson/Michael Joseph, 1982) 153. Over de bedoelingen die 

Nixon en Kissinger hadden met het Year of Europe-initiatief verschillen historici van mening. Sommigen zien in het initiatief een 

oprechte poging om de betrekkingen nieuw leven in te blazen; zie Lawrence S. Kaplan, nato Divided, nato United. The Evolution 

of an Alliance (Westport, ct: Praeger Publishers 2004) 69; Ronald E. Powaski, The Entangling Alliance. The United States and Euro-

pean Security, 1950-1993 (Westport, ct: Greenwood Press, 1994) 103. Anderen zagen in het Year of Europe een plan om Europese 

economische en politieke samenwerking en initiatieven op ontspanningsgebied tegen te gaan; zie: Kohl, ‘The Nixon-Kissin-

ger Foreign Policy System’, 16-17; Richard C. Thornton, The Nixon Kissinger Years. The Reshaping of American Foreign Policy (St. Paul: 

Paragon House, 2001) 246-248. Robert Dallek is van mening dat het initiatief bedoeld was om de aandacht van het Watergate-

schandaal af te leiden en te richten op buitenlands beleid; zie Dallek, Nixon and Kissinger, 473-476.
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Het liep anders dan verwacht. De Year of Europe-toespraak was geschreven door een 

kleine groep medewerkers van de nsc-staf. Om lekken te voorkomen was er geen bre-

der overleg binnen de regering geweest. Dit werd geïllustreerd door het feit dat Secretary 

Rogers op dezelfde dag een toespraak hield, en niet op de hoogte was van Kissingers re-

de.147 Kissinger en de schrijvers van de rede hadden verwacht dat de West-Europeanen de 

mogelijkheid om over beginselen van transatlantische betrekkingen te praten aan zou-

den grijpen, maar het tegendeel was het geval. Het Year of Europe, in de woorden van de 

historicus Horne, ‘was to fall stonily upon the worst possible timing, as well as the most 

uncompromising constellation of European recipient statesmen.’148 De meeste bondge-

noten staken niet onder stoelen of banken niet warm te lopen voor het Amerikaanse ini-

tiatief; van belang hierbij was dat vooraanstaande Europese regeringsleiders als Heath 

– die een ronduit slechte relatie had met Nixon en Kissinger149 – en Brandt minder sterk 

op Amerika gericht waren dan hun voorgangers. Daarnaast, en niet in de laatste plaats, 

zou de door Kissinger voorgestelde herdefiniëring leiden tot een verslechterde positie 

van de Europese bondgenoten op zowel economisch als militair vlak. Het Year of Europe 

leek in de ogen van de West-Europese regeringsleiders een truc van Kissinger om deze 

onaangename boodschap aantrekkelijk te verpakken.150

Een belangrijke oorzaak van de negatieve reacties was tevens het gebrek aan consulta-

tie voorafgaand aan Kissingers toespraak. Ook de koppeling tussen handels- en defen-

siezaken die Kissinger expliciet had gemaakt stuitte Europese regeringen tegen de borst. 

Zij wensten deze zaken gescheiden te houden. Kissinger had zich vooral de irritatie van 

de bondgenoten op de hals gehaald door zijn uitspraak dat ‘The United States has glo-

bal interests and responsibilities. Our European allies have regional interests.’151 Kis-

singer leverde kritiek op zijn Atlantische partners: hij gaf impliciet aan dat de Verenigde 

Staten nadelen ondervond van Europees protectionisme. Hij koppelde deze kwestie aan 

de defensie van Europa door te stellen dat er een nieuwe lastenverdeling moest worden 

vastgesteld in 1973, waarbij van de Europese bondgenoten verwacht werd dat zij een bil-

lijke bijdrage zouden leveren. De Amerikaanse regering verlangde meer van de Europese 

bondgenoten dan voorheen het geval was. Deze stellingname kon voor de Europeanen 

niet uit de lucht komen vallen, maar was nu door Kissinger onomwonden uitgesproken.

Aan Nederlandse zijde toonde Schmelzer zich in de loop van 1972 bezorgd over de relatie 

tussen de Verenigde Staten en West-Europa. Hij hoopte dat de Amerikaanse regering (de 

kans was groot dat Nixon aan een tweede termijn kon beginnen) zich na de presidents-

verkiezingen in november 1972 meer met Europa zou bezighouden. De minister vond dit 

van groot belang, zo bleek: hij wilde in zijn commentaar op Nixons herverkiezing meer 

ingaan op de Amerikaanse verhouding tot de eg.152 In deze reactie sprak hij de hoop uit 

147   Kohl, ‘The Nixon-Kissinger Foreign Policy System’, 16.

148   Horne, Kissinger, 109.

149   Zie bv. Horne, Kissinger, 111-112.

150   Vgl. Silvia Pietrantonio, ‘The year that never was: 1973 and the crisis between the United States and the European Com-

munity’, in: Journal of Transatlantic Studies 8 (2010) 159.

151   ‘The Year of Europe’, Address delivered April 23, 1973 by Henry A. Kissinger to the Associated Press Annual Luncheon, at 

the Waldorf Astoria Hotel, New York, map 5912, code 913.510, Europa – vs verhouding, deel ii  1970-1973, abz.

152   Memorandum, Chef dpn aan Minister bz via Chef dwh, dgpz en Secretaris-Generaal, 01-11-1972, map 1781, code 

911.32, Ver. Staten Presidentsverkiezingen, deel v: Aug. ’72 t/m febr. 1973, abz.
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dat de Amerikaanse regering zich op korte termijn zou kunnen voorbereiden op ‘de be-

langrijke onderhandelingen die het volgend jaar zullen beginnen tussen de Verenigde 

Staten en de eeg over een toekomstige verhouding.’ Dat Nixon van plan was zich meer 

met Europa bezig te houden juichte Schmelzer ‘van harte toe.’ Er waren dan wel nauwe 

banden op vele gebieden tussen Nederland en de Verenigde Staten, maar er waren ook 

wel degelijk zaken waarover verschillend gedacht werd, waarbij het geen gebruik was 

deze verschillen ‘onder stoelen of banken te steken.’153

Deze problemen vormden voor Schmelzer in de eerste helft van 1973 aanleiding om 

de stand van de transatlantische betrekkingen te evalueren. Het door de minister opge-

richte plan-bureau, dat onder leiding van prof. Posthumus Meyjes stond, speelde hier-

bij een actieve rol. Dit bureau voor beleidsplanning had Schmelzer naar eigen zeggen op-

gezet om enerzijds meer coördinatie en continuïteit in het buitenlands beleid te brengen 

en anderzijds om de ambtelijke top meer mee te laten denken in de totstandkoming van 

het beleid.154 Het plan-bureau was bij uitstek geschikt om zich over een vraagstuk als de 

toekomstige Atlantische samenwerking te buigen. Analyses kwamen niet alleen van het 

plan-bureau, maar ook van de Directie Westelijk Halfrond (dwh).

Deze analyses van de actuele situatie en over de vooruitzichten voor de Atlantische sa-

menwerking laten geen rooskleurig beeld zien. dwh verwachtte dat ‘de v.s. nu de han-

den vrij zullen krijgen om de aandacht op het de laatste jaren wat verwaarloosde aspect 

van de betrekkingen met West-Europa te concentreren.’ Maar: ‘[e]en aantal factoren (…) 

lijken erop te wijzen dat 1973 en wellicht ook 1974 wel eens héél moeilijke jaren voor de 

verhouding v.s. – West Europa zouden kunnen worden’.155 Een belangrijke factor hierbij 

was een bij de Amerikaanse bevolking waargenomen trend richting neo-isolationisme. 

De Nixondoctrine, waarover enige tijd onzekerheid had bestaan, leek ook voor Europa 

bedoeld te zijn: de verantwoordelijkheid voor de defensie van West-Europa zou in de eer-

ste plaats bij de Europese bondgenoten zelf liggen. De verontrustende conclusie luidde 

dat er weinig of geen ruimte meer was voor een ‘voortzetting van de Atlantische Alliantie 

in zijn oude, hechte vorm waarin de v.s. het leeuwendeel van de Europese verdediging 

op zich namen.’156

De vooruitzichten waren niet gunstig volgens dwh, en dit had niet in de laatste plaats 

te maken met de koers van het Amerikaanse beleid en de aard van de president. Zoals al 

doorschemerde in Nixons inaugurele rede, zou zijn verdere beleid waarschijnlijk geken-

merkt worden door ‘keiharde koude zakelijkheid’.157 Daarnaast stelde dwh dat Nixon 

nogal wraakzuchtig van aard was, een karaktereigenschap die tot uiting kwam in sterke 

weerzin tegen mensen die hem in het verleden hadden tegengewerkt. Er werd zo in kriti-

sche bewoordingen over de Amerikaanse president gesproken. De belangrijke vraag die 

rees was of, zelfs als Europa aan de Amerikaanse wensen tegemoet zou komen, op lan-

gere termijn ‘de huidige nauwe lotsverbondenheid en samenwerking’ zouden kunnen 

blijven bestaan. Het was in ieder geval van belang dat de regering zich bewust was van 

153   Memorandum, Chef dpn aan Minister bz via Secretaris-Generaal, 06-11-1972, map 1781, code 911.32, Ver. Staten Presi-

dentsverkiezingen, deel v: Aug. ’72 t/m febr. 1973, abz.

154   Interview Drs. W.K.N. Schmelzer, 7 juni 2007.

155   Memorandum, dwh/nc aan dwh, 25-01-1973, map 5912, code 913.510, Europa-vs verhouding, deel ii  1960-1973, abz.

156   Ibid.

157   Ibid. (onderstreping in origineel).
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het feit dat er harde onderhandelingen aankwamen en de noodzaak erkende goed besla-

gen ten ijs te komen.158

Dat Schmelzer zich deze problemen aantrok bleek uit het feit dat hij serieus werk 

maakte van een analyse van de transatlantische problemen en de plaatsbepaling van 

Nederland hierin. In zijn begrotingsrede op 21 februari antwoordde Schmelzer op vra-

gen van PvdA-kamerlid Van der Stoel dat ‘op het departement de voorbereiding van het 

beleid ten aanzien van dit belangrijke onderwerp’ – een ‘zorgvuldig en vooral construc-

tief en op de toekomst gericht onderzoek van de Amerikaans-Europese betrekkingen’ 

– ‘in volle gang is.’ Hierbij gaf de minister aan dankbaar gebruik te maken van het door 

hem ingestelde plan-bureau.159 Een dergelijk onderzoek kon volgens het ministerie 

zeer waardevol zijn: ‘de ervaring bewijst (…) dat (…) een van tijd tot tijd verfriste formu-

lering van gezamenlijke doelstellingen en voornemens stimulerend en aanmoedigend 

kan werken. Het Atlantische deelgenootschap heeft aan een dergelijke frisse impuls 

wel behoefte.’ Voorwaarden hiervoor waren wel de bereidheid van de Verenigde Staten 

om de relatie met Europa een blijvende inhoud te geven, en de bereidheid van Europa 

om tot een zelfstandig en harmonieus optreden te komen.160 Hierover was allerminst 

zekerheid.

Hoofd-plan Posthumus Meyjes wierp de vraag op of het bondgenootschap in de toe-

komst kon blijven functioneren op basis van het bestaande palet aan overlegstructuren 

(waaronder de navo, gatt, oeso, imf, en periodiek overleg tussen de Verenigde Sta-

ten en de Europese Commissie), of dat het beter zou zijn om toe te werken naar een her-

ziening van de politieke consultatiemechanismen binnen de Atlantische samenwerking. 

De eerste mogelijkheid was relatief de makkelijkste: in dat geval zou men de deelproble-

men gescheiden proberen op te lossen in de verschillende fora, zoals de bondgenoten 

gewoon waren te doen. Op deze manier zouden echter alleen de symptomen van de ma-

laise aangepakt worden, en niet de oorzaken. Het tweede alternatief was het toewerken 

naar ‘een gezamenlijke strategie en gezamenlijke beleidsvorming op Atlantisch niveau.’ 

Dit doel was duidelijk ambitieuzer en moeilijker te verwezenlijken, enerzijds omdat de 

eg meer als eenheid naar buiten trad, ook in de relatie met Washington, en anderzijds 

vanwege een ‘verharding en verzakelijking van de Amerikaanse belangstelling voor 

Euro pa.’ Volgens Posthumus Meyjes – en Schmelzer was het hiermee eens – moest een 

poging in deze richting toch gewaagd worden, om verdere desintegratie van de Atlanti-

sche samenwerking tegen te gaan. Een eensgezind Europa was hierbij volgens de direc-

teur van plan wel van cruciaal belang, om gewicht in de schaal te kunnen leggen.161 Er 

werd door het plan-bureau duidelijk meer nadruk gelegd op een gezamenlijk optreden 

van de eg-landen, ook binnen het Atlantische kader. Het besef was aanwezig dat door de 

 Europese politieke samenwerking aanpassingen nodig waren in de politieke structuur 

van het Atlantisch Bondgenootschap.162

158   Ibid.

159   Telexbericht, Min. van bz aan Amb. Washington, 22-02-1973, map 5912, code 913.510, Europa-VS verhouding, deel ii 

1960-1973, abz.

160   Afzender/geadresseerde onbekend, datum onbekend, map 5912, code 913.510, Europa-VS verhouding, deel ii  1960-

1973, abz.

161   Memorandum, plan aan dgpz, 13-04-1973, map 5912, code 913.510, Europa-VS verhouding, deel ii  1960-1973, abz.

162   Willebrord Nieuwenhuis, ‘Missie onmogelijk? Niet voor Daan Everts’, nrc Handelsblad, 05-07-1999.
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De eerste reactie van Schmelzer op Kissingers Year of Europe-toespraak liep, net als die 

van andere West-Europese bondgenoten, niet over van enthousiasme: hij sprak van de 

‘algemene positieve interesse’ van de Nederlandse regering en van de Nederlandse be-

reidheid naar vermogen bij te dragen aan het bereiken van een zo constructief mogelijke 

benadering van de genoemde problemen.163 Een week later volgde een meer gedetail-

leerde analyse van Kissingers toespraak door plan. Deze was kritischer: volgens plan 

had de rede in ieder geval de verdienste dat ‘hij het lang-sluimerende debat over de toe-

komst van de Atlantische verhoudingen duidelijk en onontkoombaar boven tafel heeft 

gebracht.’ Het was niet langer een kwestie voor academici en congressen, maar een ac-

tueel politiek probleem waar staatslieden zich mee bezig zouden moeten houden. Deze 

zet was ‘nuttig, maar niet in alle opzichten plezierig’, omdat ‘verschillende comfortabele 

vooronderstellingen’ waar Nederland tot dusverre van kon uitgaan onvermijdelijk aan-

getast zouden worden. Het zou een vergissing zijn aan te nemen dat dit Amerikaanse ini-

tiatief niet serieus bedoeld was: ‘de heren Nixon en Kissinger [bekijken] de verhouding 

tot Europa met andere ogen (…) dan hun voorgangers – en wijzelf. Hun blik is koel, za-

kelijk, onconventioneel (…)’. Europa kon er niet meer op rekenen dat het een geprivilegi-

eerde positie had ten opzichte van andere bondgenoten van de Amerikanen.164 

Desondanks zag Posthumus Meyjes het Year of Europe als een belangrijke ontwikkeling. 

Het pad naar een herdefiniëring van de gezamenlijke belangen zag er vanuit Europa ge-

zien echter niet erg aanlokkelijk uit: het zou gepaard moeten gaan met een herziening 

van de wederzijdse rechten en plichten op een in Amerikaanse ogen meer evenwichtige 

manier. Dit zou betekenen dat politieke, militaire en economische aspecten van de At-

lantische verhoudingen aan elkaar gekoppeld zouden worden (in concreto: de aanwezig-

heid van Amerikaanse troepen in Europa zou afhankelijk worden van een evenwichtige 

lastenverdeling en/of handelskwesties) en dat de Amerikaanse regering zich kritischer 

op zou stellen ten aanzien van het eg-handelsbeleid om Amerikaanse (met name han-

dels-) belangen scherper te waarborgen. Maar hoe onaantrekkelijk dit perspectief er ook 

uitzag, het alternatief was verdergaande erosie van de Atlantische verhoudingen. Dit was 

volgens Posthumus Meyjes zeker niet in het belang van Nederland en daarom zou de re-

gering een positieve houding moeten aannemen ten aanzien van Kissingers voorstel. De 

beste manier zou het opstellen van een gezamenlijke Europese verklaring zijn. Op deze 

manier zou de Nederlandse stem in deze dialoog ook gehoord kunnen worden en werd 

voorkomen dat de Amerikanen alleen met de grotere bondgenoten zouden overleggen.165

Toen Kissinger het Year of Europe officieel aankondigde zat het demissionaire kabinet-

Biesheuvel al in de eindfase. Nog geen drie weken later trad het kabinet-Den Uyl aan. 

Schmelzer kreeg te weinig tijd als minister om in deze cruciale periode in de transat-

lantische betrekkingen een rol te spelen. Het staat echter buiten kijf dat Schmelzer seri-

eus werk maakte van een bijdrage aan een heroriëntatie van de transatlantische betrek-

kingen. Het door hem opgerichte plan-bureau was bij uitstek geschikt voor dergelijk 

denkwerk. Het blijkt dat zowel Schmelzer als Buitenlandse Zaken doordrongen was van 

163  Codebericht, Min. van bz een ambassade Washington, 25-04-1973, map 5912, code 913.510, Europa-vs verhouding, 

deel ii 1960-1973, abz.

164  plan, 02-05-1973, map 5912, code 913.510, Europa-vs verhouding, deel ii 1960-1973, abz.

165  Ibid.
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de urgentie van een nieuwe impuls voor de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en 

West-Europa: men was het met Kissinger eens dat een naoorlogse fase ten einde liep en 

dat de Atlantische samenwerking een herziening moest ondergaan om voor nieuwe ge-

neraties behouden te blijven. Dat dit echter niet eenvoudig zou zijn in deze periode van 

moeizame samenwerking was evident. Zorgen over de toekomstige samenwerking met 

de Verenigde Staten waren in het voorjaar van 1973 dan ook allerminst voorbij.

Conclusie

De zakelijkheid en heroriëntatie die de transatlantische betrekkingen begin jaren zeven-

tig kenmerkten vormen ook een passende karakterisering van de betrekkingen tussen 

Nederland en de Verenigde Staten tijdens de kabinetten-Biesheuvel. De veranderingen 

op politiek en maatschappelijk vlak die men in de voorafgaande jaren zowel aan Ameri-

kaanse als Nederlandse kant zag aankomen leken nu daadwerkelijk vorm te krijgen. Het 

beleid van Schmelzer was hier een weerspiegeling van. Het ging hier met name om een 

wijziging van de Nederlandse houding ten aanzien van de vertegenwoordiging van Chi-

na in de Verenigde Naties, de veroordeling door Schmelzer van de kerstbombardemen-

ten op Noord-Vietnam eind 1972 en de kwestie van de erkenning van Noord-Vietnam. 

Uit deze koers sprak een zakelijker houding ten aanzien van de Verenigde Staten dan on-

der Luns. Schmelzer beoordeelde verschillende kwesties meer op hun eigen merites en 

minder in het kader van de Atlantische samenwerking en liet zich hierbij meer dan Luns 

leiden door de Europese samenwerking. Waar het buitenlands beleid van Luns op een 

aantal punten afstak bij dat van de West-Europese bondgenoten (met name ten aanzien 

van de Vietnamoorlog en de détente), kwam het bij Schmelzer meer in lijn met dat van de 

Europese partners te liggen.

Opvallend is dat de minister minder dan zijn voorganger beziggehouden werd door 

de vraag of de Amerikaanse regering Nederland wel serieus nam en niet voorbijging aan 

Nederlandse belangen. De verklaring hiervoor moet deels gezocht worden in zijn bereid-

heid om meer rekening te houden met standpunten van het parlement en de publieke 

opinie, bij wie de band met de Verenigde Staten op dat moment juist ter discussie werd 

gesteld. De bondgenootschappelijke samenwerking was mede daarom minder leidend 

in het buitenlands beleid van Schmelzer dan in dat van zijn voorganger. Zo nam hij dus 

een onafhankelijker positie in dan Luns ten opzichte van de Verenigde Staten. Het is ove-

rigens opmerkelijk dat Schmelzer zelf – destijds en achteraf – de verschillen met het be-

leid van Luns voorzichtig formuleerde, en juist ook de continuïteit benadrukte. Mogelijk 

wilde hij voorkomen de indruk te wekken dat hij zijn kvp-collega openlijk zou afvallen.

Het was in deze periode dan ook moeilijk voor de Amerikanen om de Nederlandse 

houding goed te beoordelen. Dit werd mede veroorzaakt door de politieke instabiliteit, 

polarisatie en maatschappelijke contestatie. De oppositie liet van zich horen in het ver-

kiezingsjaar 1972 met Keerpunt ’72, waarin de uitgangspunten van het Nederlandse bui-

tenlandse beleid van de afgelopen twee decennia (steun voor de navo, anticommunis-

me, voldoende uitgaven voor defensie) onder vuur genomen werden. De jaren 1971-1972 

vormden dan ook een enigszins onzekere periode in de bilaterale betrekkingen, wat on-
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der meer bleek uit het afzeggen van het geplande bezoek van minister Rogers eind 1972. 

Maar ook vanuit het kabinet kreeg de Amerikaanse regering tegenstrijdige signalen: 

waar Schmelzer op een aantal buitenlands beleidsthema’s veranderingen doorvoerde, 

liet de premier tijdens een kort bezoek aan Washington in januari 1972 in zijn gesprek-

ken met Nixon en Rogers juist continuïteit met de voorafgaande jaren blijken.

Ondanks deze onzekerheid en onrust in de Nederlandse politiek en maatschappij 

bleef het Amerikaanse beeld van Nederland als loyale bondgenoot grotendeels bestaan. 

Nederland had veel krediet bij de Amerikanen. Hierbij speelde mee dat de Amerikaanse 

regering Nederland een voorbeeldfunctie toedichtte: het beleid van de Nederlandse rege-

ring was van belang omdat het van invloed kon zijn voor dat van andere kleinere bondge-

noten. Tevens maakte Schmelzer duidelijk dat hij ondanks zijn aangepaste beleid bereid 

was rekening te houden met Amerikaanse wensen. De Amerikaanse ambassade in Den 

Haag had waardering voor de moeite die Schmelzer zich hiertoe getroostte – hij ging 

hiermee vaak tegen de wensen van een kritische oppositie in – en vond daarom dat het 

State Department wel wat goodwill mocht tonen voor Nederland op momenten dat het 

Nederlandse beleid minder parallel liep met dat van de Amerikanen.

Het kabinet ging dan ook niet voorbij aan het belang van Atlantische samenwerking. 

Deze bleef van fundamentele betekenis. Dit bleek met name uit de opstelling ten aanzien 

van defensie en ontspanning. Het was op deze terreinen dat de continuïteit met de voor-

gaande jaren het meest duidelijk was, namelijk het blijven benadrukken van een adequa-

te defensie-inspanning en terughoudendheid ten aanzien van een Europese veiligheids-

conferentie. Opvallend in dit verband was ook het belang dat Schmelzer hechtte aan het 

geven van een goed voorbeeld voor andere navo-landen op defensiegebied. Deze op-

stelling droeg ertoe bij dat, ondanks de veranderingen in de uitvoering van het buiten-

lands beleid door Schmelzer, er bij de Amerikanen geen sprake was van een wijziging in 

negatieve zin van de beeldvorming over Nederland als navo-partner. 

De minister zette zich ten slotte in om de Atlantische samenwerking ook voor de toe-

komst veilig te stellen. Onder zijn leiding leverde het ministerie van Buitenlandse Zaken 

een actieve bijdrage aan de transatlantische dialoog die door Kissinger in gang werd ge-

zet. Deze dialoog betekende een mogelijkheid om het bondgenootschap nieuw leven in 

te blazen en het aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Hij kreeg echter niet 

de mogelijkheid deze herdefiniëring verder vorm te geven: vlak na het aanzwengelen van 

deze discussie moest het kabinet-Biesheuvel in mei 1973 aftreden. De verschillende doe-

len die Schmelzer voor ogen had zorgden ervoor dat hij regelmatig moest laveren tussen 

aanpassing van het beleid aan de internationale en binnenlandse ontwikkelingen en het 

vermijden van schade aan de betrekkingen met Washington.
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4 Van Keerpunt naar Watergate
Het ‘meest linkse kabinet in de Nederlandse 
geschiedenis’ en een moreel verzwakt Amerika 
(mei 1973-augustus 1974)

We anticipate new gov[ernmen]t’s left wing bark will be bigger than its bite.1 

Ambassadeur Middendorf aan de Secretary of State, mei 1973

Inleiding

Het Year of Europe had een impuls aan de transatlantische betrekkingen moeten geven. De 

eerste reacties vanuit Europa op het initiatief van Kissinger waren echter niet onverdeeld 

positief, zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken. Het feit dat er sprake was van een es-

calerend Watergateschandaal compliceerde de situatie verder. Weinig Europese leiders 

stonden te trappelen voor de door de Amerikanen gewenste officiële ondertekening van 

de nieuwe Atlantische verklaring, zeker niet met een president die beschuldigd werd van 

het verdoezelen van een inbraak in het Democratische hoofdkwartier. In Nederland vond 

vlak na de rede van Kissinger een opvallende regeringswissel plaats. Na een recordfor-

matieperiode van meer dan vijf maanden trad op 11 mei 1973 het kabinet-Den Uyl aan. 

Zoals bleek uit hun gezamenlijke verkiezingsprogramma pleitten de deelnemende pro-

gressieve partijen, PvdA, D’66 en ppr, voor een sterk op ontspanning en ontwapening 

gericht buitenlands en veiligheidsbeleid.

De combinatie van bovengenoemde factoren – enerzijds een dieptepunt in de trans-

atlantische betrekkingen en moreel gezagsverval van de Verenigde Staten, en anderzijds 

het aantreden van een linkse regering in Nederland met progressieve plannen met be-

trekking tot het buitenlands beleid – leek een moeizame periode in te luiden voor de ver-

houding tussen Nederland en de Verenigde Staten. Er deed tevens een nieuw element 

zijn intrede in het Nederlandse buitenlands beleid dat tot spanningen in de relatie kon 

leiden, namelijk de kwestie van mensenrechten.2 Onder minister Schmelzer was hiertoe 

al een eerste aanzet gegeven, maar Van der Stoel gaf dit vraagstuk een prominente plaats 

in zijn buitenlands beleid. Zowel in navo-verband als in gesprekken met Amerikaanse 

1  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 08-05-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

2  Tevens waren er verschillen van inzicht tussen Nederland en de Verenigde Staten aangaande ontwikkelingssamenwer-

king, een beleidsterrein dat onder minister Jan Pronk een krachtige impuls kreeg. Dit onderwerp zal in hoofdstuk 5 aan de orde 

komen.
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politici kaartte de nieuwe minister de handhaving van mensenrechten en het bestrijden 

van ondemocratische regimes binnen het Atlantisch Bondgenootschap herhaaldelijk 

aan. In het buitenlands beleid van Nixon en Kissinger, waarin machtspolitieke overwe-

gingen de boventoon voerden, was echter weinig ruimte voor deze kwesties.

Er diende zich in de periode 1973-1974 een aantal gebeurtenissen aan die een moge-

lijke bron van spanning vormden in de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen: de Ok-

toberoorlog in het Midden-Oosten en de daarop volgende oliecrisis, het uitwerken van 

een nieuwe Atlantische verklaring, en het vaststellen van een Nederlandse defensienota. 

Een centrale rol was hierbij weggelegd voor minister van Buitenlandse Zaken Max van 

der Stoel, die zijn uiterste best deed om de onzekerheid en mogelijke twistpunten in de 

relatie met de Verenigde Staten zoveel mogelijk te beperken. Dit betekende niet dat de 

betrekkingen niet beïnvloed werden door het ongunstige transatlantische klimaat. Ook 

waren de onvermijdelijke verschillen van mening waar te nemen die er bestonden tus-

sen een Republikeins bewind in Washington, en een sociaal-democratische regering in 

Den Haag.

‘Making the best of a bad bargain’: de nieuwe regering in Amerikaanse ogen

De Amerikaanse ambassade in Den Haag volgde de ontwikkelingen tijdens de formatie-

periode na de parlementsverkiezingen van 1972 op de voet.3 De regeringspartijen van het 

kabinet-Biesheuvel hadden nog net een meerderheid in de Kamer behaald, de christen-

democraten hadden echter – met uitzondering van de arp – flink zetelverlies geleden. 

De Amerikanen zagen het liefst een centrumrechts kabinet terugkeren, maar de meest 

voor de hand liggende combinatie voor een nieuwe regering was een coalitie van de drie 

progressieve partijen PvdA, D’66 en ppr met de confessionelen. De progressieve partij-

en streefden echter naar een tweedeling in de politiek, waarin het progressieve geluid zo 

krachtig mogelijk naar voren moest komen. Deze partijen hadden dan ook aangegeven 

niet bereid te zijn te onderhandelen over Keerpunt. Het vormen van een nieuw kabinet 

was uiterst gecompliceerd.4

De Amerikaanse ambassade signaleerde dat Den Uyl, de centrale figuur in het forma-

tieproces, onder grote druk stond van zijn linkse achterban. In dit verband waren er bij de 

Amerikanen twijfels gerezen over de leiderschapskwaliteiten van Den Uyl. Tweede am-

bassademan Charles Tanguy constateerde begin maart 1973 het belangrijkste pijnpunt 

in de formatie: enerzijds kon Den Uyl niet om de confessionelen heen, anderzijds kon hij 

niet teveel aan hun wensen toegeven omdat hij dan gezichtsverlies zou lijden bij zijn link-

se achterban.5 Ambassadeur Middendorf had er niet veel vertrouwen in dat Den Uyl zijn 

achterban kon trotseren. Hij noteerde: ‘many are betting he will not, cannot and has not 

the leadership qualities which would allow him to try.’6 De ambassadeur zag in de toe-

3  Zie ook: Ko Colijn en Freke Vuijst, ‘De Holland-Amerika-lijn’, in: Vrij Nederland, 13-05-2006.

4  Anet Bleich, Joop Den Uyl 1919-1987. Dromer en Doordouwer (Amsterdam: Balans, 2008), 266-268.

5  Telegram, Tanguy to Secretary of State, 09-03-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.

6  Telegram, Middendorf to Secretary of State, 11-04-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.
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komstig premier dus iemand die gevoelig was voor de kritiek van zijn activistische ach-

terban. Dit strookt met het beeld van Den Uyl dat in zijn biografie is geschetst: ondanks 

het feit dat in zijn ogen de jonge Nieuw Linksers er ‘nogal wilde (…) en oppervlakkige 

ideeën’ op nahielden en zij een verhitte machtsstrijd met hem voerden, wilde hij Nieuw 

Links binnen de partij houden. Hij kon zich in een aantal standpunten ook wel vinden: 

op thema’s als politieke ontzuiling en verdergaande democratisering had hij zichzelf 

ook geprofileerd. Den Uyl was zich echter bewust van de ‘smalle marges van de democra-

tische politiek’, en op dit punt ontstond de spanning met Nieuw Links, dat grote veran-

deringen in kort tijdsbestek voorstond.7 Den Uyl wilde en kon niet om Nieuw Links heen, 

waardoor de beweging een niet te onderschatten factor was in de partij.

Uiteindelijk, na een formatieperiode van ruim vijf maanden, kon op 11 mei 1973, 

dankzij de instemming van de kvp en arp om deel te nemen, het kabinet-Den Uyl aan-

treden, dat wel als het ‘meest linkse kabinet in de Nederlandse geschiedenis’ wordt ge-

zien. Op 8 mei stuurde ambassadeur Middendorf een telex aan het State Department 

waarin hij een eerste reactie gaf op dit nieuwe kabinet. Voor de ambassadeur waren er 

geen grote verrassingen; de ambassade had er tijdens de formatieperiode voor gezorgd 

voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Deels kwam deze infor-

matie uit de Nederlandse pers, maar de ambassadeur werd ook direct door politici ge-

informeerd: in dit geval met name door demissionair staatssecretaris van Buitenlandse 

Zaken Tjerk Westerterp. Deze kvp-politicus maakte de ambassade duidelijk een sterk te-

genstander te zijn van een links kabinet.8 De ambassadeur concludeerde niettemin dat 

hoewel het aantreden van het kabinet-Den Uyl een draai naar links betekende, mede om-

dat het onder druk zou staan van de linkervleugel van de PvdA, de Amerikaanse regering 

te maken zou krijgen met ‘moderate and capable men whom it knows well, and who, in 

terms [of ] us interests, represent best left wing leaders we could have hoped for (...) We 

anticipate new gov[ernmen]t’s left wing bark will be bigger than its bite.’9 Het beeld dat 

de ambassade in Den Haag schetste was dus niet eenduidig. Middendorf toonde zich 

– naar omstandigheden – tevreden over de voor de Amerikanen belangrijkste bewinds-

lieden. De nieuwe premier en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie behoor-

den tot de meest ervaren en gematigde leden van de PvdA. Zowel Den Uyl als Vredeling 

had kennisgemaakt met de Amerikaanse politiek en samenleving door het Foreign Leader 

Program.10 Middendorfs conclusie luidde: ‘Given [the] increasing radicalization of [the] 

Dutch left [the] composition of [the] new Den Uyl gov[ernmen]t is not bad and could 

have been appreciably worse.’11

7   Bleich, Joop den Uyl, 242-265, 461.

8   Zie bv. telegram, Middendorf to Secretary of State, 03-04-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/

1973-12/31/1976, rg 59, nara.

9   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 08-05-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

10   Den Uyl in 1953 en Vredeling in 1967. Den Uyl werd als een rising star binnen de PvdA gezien. Den Uyl toonde zich in de 

voorbereiding naar het bezoek geïnteresseerd in de organisatie van de Amerikaanse samenleving – hij zag president Roose-

velts New Deal als een voorbeeld voor de socialistische beweging – en wilde onder andere graag vakbonden bezoeken. Zie Giles 

Scott-Smith, Networks of Empire. The US State Department’s Foreign Leader Program in the Netherlands, France and Britain 1950-70 (Brus-

sel: P.I.E. Peter Lang, 2008) 114-119, 317.

11   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 08-05-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.
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Desondanks voorzag Middendorf dat de Amerikaanse regering geconfronteerd zou 

kunnen worden met nieuwe problemen die niet eerder een rol speelden in de betrekkin-

gen met Nederland, zoals kritiek op het handhaven van het Griekse kolonelsregime in de 

navo. Het zag er weliswaar niet naar uit dat er op korte termijn verregaande veranderin-

gen zouden plaatsvinden, maar in het heersende politieke klimaat in Nederland, en met 

linkse vertegenwoordiging in zowel de regering als het parlement, waren de Amerikanen 

hier toch niet helemaal gerust op. Dit blijkt wel uit het feit dat in telexen naar het State 

Department elk lid van de regering doorgelicht werd: hoe progressief waren de bewinds-

lieden, en indien bekend, hoe was hun beeld van de Verenigde Staten? Zo werd Den Uyl 

beschreven als ‘basically well disposed to [the] us’, maar in sterke mate kritisch ten aan-

zien van het Amerikaanse Vietnambeleid. Zijn voorkomen liet overigens een ietwat cha-

otische indruk na op de ambassadeur, die tevens over de premier noteerde: ‘Usually runs 

behind schedule and generally projects rumpled, not to say, disheveled appearance.’12 

Minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk sprong eruit als een criticaster van 

het Amerikaanse Vietnambeleid: hij had een Foreign Leader Grant geweigerd vanwege de 

kerstbombardementen eind 1972. Zijn persoonlijkheid werd als stug omschreven. Ook 

over de kvp-ministers waren enige twijfels: zowel Lubbers als Van Agt stond bekend als 

links binnen hun partij. Het was de bij de ambassade bekende Westerterp, nu minister 

van Verkeer, op wie de Amerikanen hun kaarten zetten: Middendorf noemde hem ‘kvp’s 

watchdog in Den Uyl gov[ernmen]t’ en concludeerde dat het nuttig was om een ‘goede 

vriend van de Verenigde Staten’ in deze positie te hebben.13 

Alhoewel bij de presentatie van de begrotingsplannen in september pas meer bekend 

zou worden over de lange termijnplannen van het kabinet, constateerde men op de am-

bassade dat het kabinet-Den Uyl een product was van een linkse tendens in de Neder-

landse samenleving die aan kracht had gewonnen en voorlopig niet van het toneel zou 

verdwijnen. In een Annual Policy Assessment dat de ambassade ongeveer zes weken na het 

aantreden van het kabinet-Den Uyl opstelde stond vermeld dat men enerzijds gerustge-

steld was door de ervaring, bekwaamheid en welwillendheid ten aanzien van de Verenig-

de Staten bij Van der Stoel en Vredeling, ministers in de sleutelposities, maar anderzijds 

problemen op het gebied van defensie en de ondemocratische regimes in de navo voor-

zag. Er werd in het verslag van de ambassade in duidelijke bewoordingen geschreven over 

het anti-Amerikaanse gehalte van de linkse stroming in Nederland.14 Wat hier uiteindelijk 

van zou doorklinken in het kabinetsbeleid was op dat moment nog moeilijk aan te geven.

Opvallend is de constatering dat het aantreden van het kabinet-Den Uyl, gecombi-

neerd met de Amerikaanse pogingen om het Atlantisch Bondgenootschap nieuw leven 

in te blazen, aanleiding vormden om de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen een her-

nieuwde grondslag te geven. Dit ‘loveless marriage of convenience’, zoals de ambassa-

de het nieuwe kabinet noemde, kon wel eens het begin van een lange periode van linkse 

dominantie betekenen. ‘This provides [an] opportunity [to] re-establish us-Dutch rela-

12   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 12-05-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973- 

12/31/1976, rg 59, nara.

13   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 14-05-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973- 

12/31/1976, rg 59, nara.

14   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 20-06-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973- 

12/31/1976, rg 59, nara.
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tions on [a] sound basis reflecting [the] altered international environment.’ Dus hoewel 

de Amerikanen liever een andere regering hadden gezien, zag de ambassade het aantre-

den van het kabinet-Den Uyl als een mogelijkheid om de Nederlands-Amerikaanse rela-

tie aan te passen aan de veranderende omstandigheden – zowel op internationaal als op 

nationaal niveau. Daarbij zou de Amerikaanse regering wel terug kunnen vallen op een 

traditie van goede verhoudingen: ‘the Dutch have been old friends, reliable allies and ex-

cellent customers. Given continued good will and understanding on both sides, there 

is no reason why they cannot remain so.’15 Deze woorden gaven in een notendop de be-

langen van de Verenigde Staten bij een goede relatie met Nederland weer: de ambassade 

hoopte dat met enige aanpassingen de relatie in de toekomst zijn vruchten af zou kun-

nen blijven werpen. In het heersende klimaat waren Atlantisch gezinde bewindsperso-

nen daarbij wel van cruciaal belang.

‘Prudence, caution and common sense’: de eerste socialistische minister van Buiten-
landse Zaken

De belangrijkste persoon met wie de Amerikaanse regering te maken zou krijgen was 

minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel. Binnen de Partij van de Arbeid was de 

keuze van Den Uyl voor Van der Stoel omstreden: van sympathisanten van het inmid-

dels opgeheven Nieuw Links (het gedachtegoed was inmiddels goed vertegenwoordigd 

in het partijbestuur, partijkader en in het parlement) kwam kritiek, omdat men hem te 

rechts vond en zijn ideeën te weinig vond aansluiten bij Keerpunt ’72, het gemeenschap-

pelijke verkiezingsprogramma van de PvdA, D’66 en de ppr. Hierin werd gepleit voor 

binnenlandse hervormingen, maar ook voor veranderingen op het gebied van het bui-

tenlands beleid. Zo werd er onder andere gepleit voor het ‘kernwapenvrij maken van Ne-

derlandse bodem’, en zou Nederland het lidmaatschap van de navo moeten gebruiken 

om een ‘aktief ontspanningsbeleid te bevorderen, gericht op de totstandkoming van een 

door de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten gegarandeerd Europees veiligheidssysteem’. 

Hiermee werd dus niet alleen aan de Verenigde Staten maar ook aan de Sovjet-Unie een 

rol toebedacht in het bewaken van de veiligheid in West-Europa. Veiligheid en ontspan-

ning in Europa moesten de toetssteen worden voor de Nederlandse bereidheid om het 

lidmaatschap van de navo voort te zetten. Als op dit punt geen resultaten werden ge-

boekt, moest de Nederlandse regering uittreding overwegen. Naast deze aspecten op 

veiligheidsgebied was er in Keerpunt aandacht voor het thema mensenrechten en de be-

strijding van ondemocratische regimes zoals in Portugal en Griekenland, en voor een 

uitbreiding van de ontwikkelingssamenwerking. Op het gebied van defensie werden be-

zuinigingen voorgesteld. Al met al gaf dit document onmiskenbaar een nieuwe richting 

aan voor het buitenlands beleid.16

Inderdaad kon Van der Stoel zich in een aantal standpunten van Nieuw Links niet 

vinden, zoals voorstellen om zich meer van de Verenigde Staten af te keren, het navo-

lidmaatschap voorwaardelijk te maken, of het verwijderen van kernwapens van Neder-

15   Ibid.

16   Keerpunt 1972. Regeerakkoord van de progressieve drie (Amsterdam 1972).
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landse bodem. Van der Stoel zag het nut niet in van een dergelijk activistisch buitenlands 

beleid en vond dat Nederland en de westerse wereld daardoor alleen maar verder zouden 

afdrijven van de uiteindelijke doelen van vrede en veiligheid. Om het machtsevenwicht 

in Europa te bewaken, en om ook daadwerkelijk iets te kunnen bereiken in onderhan-

delingen met de Sovjet-Unie, benadrukte Van der Stoel het belang van een krachtig At-

lantisch Bondgenootschap. Gedurende de gehele periode waarin het Nederlandse lid-

maatschap van de navo door links werd bekritiseerd, bleef Van der Stoel dit standpunt 

verdedigen.17

Wel was hij van mening dat binnen de navo fundamentele mensenrechten ge-

respecteerd moesten worden, een kwestie die voor Luns geen prioriteit had en waar 

ook Schmelzer zich niet op geprofileerd had. Zo verzette Van der Stoel zich tegen de 

schendingen van mensenrechten door de autocratische regimes in de navo-lidstaten 

Griekenland en Portugal. Ook in de Oost-Westcontext voerde Van der Stoel een actief 

mensenrechtenbeleid, waarbij hij zijn pijlen richtte op de communistische regimes. 

17   Er is nog geen volwaardige biografie over Van der Stoel verschenen. Zie voor een uitgebreid biografisch essay Lo Casteleijn 

en Marnix Krop, ‘Rechtlijnig en tegendraads: Max van der Stoel, Nieuw Links en de buitenlandse politiek van de Partij van de 

Arbeid’, in: F. Becker e.a. (red.), Van Troelstra tot Den Uyl. Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam: De Ar-

beiderspers, 1994).

Afb. 7 Max van der Stoel, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl, oktober 1973 (Nationaal 

Archief ).
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Hiervoor maakte hij zich sterk in het kader van de cvse, waar Van der Stoel een drij-

vende kracht was achter voorstellen voor de zogeheten Derde Mand aangaande het vrije 

verkeer van personen, informatie en ideeën. Zo kon hij zich inzetten voor menswaardi-

ger omstandigheden in Oost-Europese landen en tegelijkertijd van onderaf de commu-

nistische regimes ondermijnen.18 Van der Stoel is wel als een ‘realistische idealist’ gety-

peerd, een standvastige minister voor wie effectiviteit voorop stond en die altijd de lange 

termijndoelen voor ogen hield.19  Zijn politieke overtuigingen – die volgens de auteurs 

van een biografisch artikel veel overeenkomsten met die van Den Uyl vertoonden – kwa-

men in belangrijke mate voort uit zijn ‘verknochtheid aan vrijheid en democratie en een 

allergie voor totalitarisme’. Door zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog was Van 

der Stoel zich maar al te zeer bewust van de waarde van vrede en vrijheid in Europa. In 

dit kader waren Europese integratie en de veiligheidsband met de Verenigde Staten on-

misbaar. Voor de bevordering van vrede en welvaart was internationale samenwerking 

noodzakelijk – zoals bijvoorbeeld in het bestrijden van de gevaren van de verspreiding 

van kernwapens.20 

Van der Stoels behoedzame aanpak viel niet in de smaak bij de Nieuw Links-sympa-

thisanten. Zijn aanstelling als minister van Buitenlandse Zaken in het progressieve scha-

duwkabinet dat in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 1971 gevormd werd 

was al op grote weerstand in het partijbestuur gestuit; hetzelfde gold voor zijn benoe-

ming in het kabinet-Den Uyl. Nieuw Links beschouwde Van der Stoel als een ‘represen-

tant van een voorbij tijdperk’. Van der Stoel voelde zich op zijn beurt door Nieuw Links 

weggezet als ‘een soort folkloristische figuur van extreem rechts’.21 Van der Stoel, die al 

staatssecretaris onder Luns was geweest en zich in de Tweede Kamer geprofileerd had 

als PvdA-woordvoerder voor Buitenlandse Zaken, was echter duidelijk de meest voor de 

hand liggende kandidaat. Daarnaast had hij een goede persoonlijke relatie met Den Uyl, 

met wie hij in de jaren vijftig samengewerkt had bij de Wiardi Beckmanstichting, het we-

tenschappelijk bureau van de PvdA. De keuze voor Van der Stoel was belangrijk voor Den 

Uyl, zo bleek uit het feit dat hij zich tot het uiterste inspande om Van der Stoel aan boord 

te houden – ook als deze zich het werken onmogelijk gemaakt voelde door de druk en 

kritiek vanuit de fractie.22 Volgens Bleich, Den Uyls biografe, fungeerde Van der Stoel 

voor Den Uyl als ‘zijn kompas in de buitenlandse politiek’.23 Van der Stoel was ook één 

van de weinige ministers met wie Den Uyl zich niet tot in detail bemoeide; de premier 

liet hem de ruimte om zijn eigen lijn trekken. Van der Stoel kon op Den Uyls steun reke-

nen als het ging om het Nederlandse navo-lidmaatschap. Op andere buitenlands be-

leidskwesties, zoals Vietnam en Chili, probeerde Den Uyl wel meer van het progressieve 

 PvdA-geluid te laten doorklinken.24 Los van zijn eigen overtuigingen moest Den Uyl er-

18   Floribert Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’. Nederland en de rechten van de mens in Oost-Europa en Joegoslavië, 1972-1989 (Amster-

dam: Boom, 2001) 81-98.

19   Casteleijn en Krop, ‘Rechtlijnig en tegendraads’, en Maarten Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist’, in: D.A. Hellema, 

B. Zeeman en A.C. van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: Sdu, 1999) 

254-255.

20  Ibid., 274.

21   Ibid., 281, vgl. Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 229, 270.

22  Casteleijn en Krop, ‘Rechtlijnig en tegendraads’, 273, 282.

23  Bleich, Joop den Uyl, 249.

24  Ibid., 281-282. 
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voor zorgen dat het buitenlands beleid ook een zichtbare progressieve component had, 

vanwege de kritische partijgenoten die over zijn schouder meekeken.

Toen het duidelijk werd dat hij de ministerspost van Buitenlandse Zaken kreeg, nam Van 

der Stoel direct initiatieven om tegenwicht te geven aan de meer radicale geluiden van-

uit zijn partij. Al voordat het kabinet goed en wel aangetreden was, seinde Buitenland-

se Zaken ambassadeur Middendorf in over de interesse van de nieuwe minister in een 

ontmoeting met Secretary Rogers op korte termijn.25 De reactie van het State Depart-

ment was niet direct positief. Assistant Secretary Stoessel antwoordde de ambassadeur 

dat beter de eerste maanden van de nieuwe regering afgewacht konden worden. Dit zou 

de Amerikanen een beter beeld geven van het handelen van het kabinet op belangrijke 

terreinen.26 De onzekerheid over de koers van het nieuwe kabinet die uit deze reactie 

spreekt was nu juist de reden waarom de nieuwe minister waarde hechtte aan een posi-

tief signaal aan de Amerikaanse regering.

Met de ministeriële navo-bijeenkomst op 14 en 15 juni in Kopenhagen kwam er een 

eerste concrete mogelijkheid voor Van der Stoel om met Rogers te spreken. Midden-

dorf drong er bij het State Department op aan een ontmoeting tussen de twee ministers 

in te plannen. Hij introduceerde Van der Stoel op basis van zijn optreden als kamerlid 

en staatssecretaris als een ‘staunch supporter of, and active participant in, [the] Atlan-

tic Alliance (…) Van der Stoel is one of [the] relatively few highly qualified, respected 

and experienced individuals in [the] cabinet of [the] new left-wing dominated Den Uyl 

gov[ernmen]t.’ Middendorfs aanbevelingen hadden resultaat: een korte ontmoeting tij-

dens de ministeriële navo-bijeenkomst bleek mogelijk, waar de twee ministers direct 

een mogelijk vervolgbezoek konden bespreken.27 De signalen van Van der Stoel aan de 

Amerikaanse regering hadden het beoogde effect: hij kreeg op korte termijn de moge-

lijkheid zijn denkbeelden aan zijn Amerikaanse collega te presenteren.

Een eerste gesprek met Rogers

Ondanks de geruststellende berichten van Middendorf over Van der Stoel was het State 

Department er nog niet zeker van wat voor vlees het in de kuip had. Op de afdeling voor 

Northern European Affairs waren de medewerkers op hun hoede. Het was de vraag in hoe-

verre er gerekend kon worden op ‘de eerste socialistische minister van Buitenlandse Za-

ken in de Nederlandse geschiedenis’ als het ging om zijn steun voor bondgenootschap-

pelijke samenwerking. De nieuwe minister had zijn zorg geuit over aantasting van de 

geloofwaardigheid van de navo door de aanwezigheid van ondemocratische regimes 

zoals het Griekse en het Portugese. Het openlijk ter sprake brengen van deze kwesties 

– zoals de Denen en de Noren in het verleden gedaan hadden – was zinloos en veroor-

25  Memorandum for the record, 09-05-1973, Folder Political Affairs – Netherlands pol – us 1973, Box 2, rg 59, Bureau of 

European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

26  Telegram, Assistant Secretary Stoessel aan ambassadeur Middendorf, 12-05-1973, Folder Political Affairs – Netherlands 

pol – us 1973, Box 2, rg 59, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Neth-

erlands, 1965-1975, nara.

27  Memorandum of conversation, 22-05-1973, Folder Political Affairs – Netherlands pol – us 1973, Box 2, rg 59, Bureau of 

European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.
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zaakte alleen maar meer schade aan het bondgenootschap, zo zou Van der Stoel moeten 

worden voorgehouden. De weg van de stille diplomatie bood effectievere mogelijkheden 

volgens het State Department.28 Uit deze opmerkingen is duidelijk af te leiden dat het 

State Department nog geen helder omlijnd beeld van Van der Stoel had, voor wie stille di-

plomatie juist bij uitstek de manier was om dit soort zaken aan te kaarten.

Van der Stoel bracht de ondemocratische regimes binnen de navo inderdaad voor-

zichtig ter sprake in zijn korte gesprek met Rogers tijdens de ministeriële navo-bijeen-

komst. Hij sprak daarbij zijn hoop uit dat de Verenigde Staten zich sterker in zouden 

zetten om de situatie in Griekenland te verbeteren. Deze kwestie kwam echter niet ter 

sprake voordat Rogers en Van der Stoel over een Atlantische verklaring (zie hiervoor ver-

derop in dit hoofdstuk) van gedachten wisselden, waarvoor Van der Stoel zijn steun uit-

sprak en tevens toezegde zich hiervoor in te willen zetten.29 De minister gaf hiermee aan 

actief te willen bijdragen aan het verbeteren van de transatlantische betrekkingen.

Met zijn opstelling had Van der Stoel een positieve indruk achtergelaten bij de Ameri-

kaanse regering, zo bleek. Onderminister George Springsteen stelde eind juni een hel-

dere analyse op van de Atlantische oriëntatie van Van der Stoel en van het belang voor de 

Amerikaanse regering van een goed contact met deze minister. Springsteen berichtte dat 

de Nederlandse minister de Directeur-Generaal Politieke Zaken Van Lynden persoon-

lijk had geïnstrueerd contact op te nemen met het State Department ‘to emphasize the 

importance which the Dutch attach to the maintenance of their outstanding relations 

with the United States.’ Om dit nogmaals te benadrukken, wilde Van der Stoel arrange-

ren dat zijn eerste bezoek buiten de Europese Gemeenschap aan Washington zou zijn. 

Van der Stoel nam dus opnieuw het initiatief, deze keer voor een volwaardig bezoek, om 

wat dieper op de zaken in te kunnen gaan. Dit zou in september plaats kunnen vinden, 

wanneer Van der Stoel in New York zou zijn voor de jaarlijkse Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties. Het linkse deel van de PvdA zette Van der Stoel onder druk om 

eerst een bezoek aan de Sovjet-Unie te brengen, zo wist men op het State Department, 

maar de minister maakte de Amerikanen duidelijk dat zijn eerste reisdoel buiten Europa 

 Washington zou zijn.30

Dit was een duidelijk signaal: in een periode van transatlantische moeilijkheden, en 

met het aantreden van een linkse regering in Nederland waar toch enige Amerikaanse 

zorg over was, liet Van der Stoel geen twijfel bestaan over het belang dat hij hechtte aan 

een goede relatie met de Verenigde Staten. Het feit dat de publieke opinie in Nederland 

in deze periode kritisch stond ten aanzien van de Verenigde Staten, en dat deze kritiek 

ook in het parlement en in zeker mate ook binnen de regering zelf te vinden was, maakt 

dit initiatief van Van der Stoel des te opvallender. Springsteen ontging de betekenis ervan 

niet – hij schreef aan Rogers:

28  Department of State Briefing Paper, Bilateral Papers, 01-06-1973, Folder Political Affairs – Netherlands pol 3-2 (nato) 

1973, Box 2 rg 59, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 

1965-1975, nara.

29  Telegram, embassy Copenhagen to State Department and embassy The Hague, 15-06-1973 [Electronic Records], Central 

Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara.

30  Action memorandum, George S. Springsteen aan de Secretary, 29-06-1973, Folder pol 7 neth 1-10-73, Box 2497, rg 59, 

Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).
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I believe it is important for us that we not fail to miss van der Stoel’s signal that he very much 

desires to visit the u.s. prior to a visit to the ussr which probably had already been preferred 

by the Soviets. In this time of new, untried leadership in some of our oldest and best Allied 

countries, especially those like the Netherlands, that are under constant pressure from their 

left fringe, it is important that we not close the door on continued, close bilateral communi-

cation. Van der Stoel has repeatedly demonstrated his affinity for the u.s. and u.s. policies, 

and a negative response to him at this time might weaken his standing among his Labor col-

leagues in The Hague.31

Het State Department ging dan ook voortvarend over tot het arrangeren van het bezoek 

op de door Van der Stoel voorgestelde datum in september.

Van der Stoel liet er geen twijfel over bestaan dat een goede relatie met de Verenigde 

Staten hem ernst was. De minister was zich bewust van mogelijke bedreigingen van de 

relatie – de bredere transatlantische problemen maar ook standpunten van onder andere 

zijn eigen partijgenoten – en wilde de Amerikaanse regering duidelijk maken dat er van 

hem geen radicale besluiten te verwachten waren. Van der Stoel was er veel aan gelegen 

de geloofwaardigheid van Nederland als Atlantische partner te behouden. Er speelde 

echter ook nog een ander motief mee. Door zijn houding wilde Van der Stoel ervoor zor-

gen dat Nederland mee kon praten in de transatlantische dialoog die in het kader van het 

Year of Europe op gang was gebracht. Hij was er beducht voor dat deze alleen door de gro-

tere bondgenoten gevoerd zou worden en dat de Nederlandse stem in het transatlantisch 

rumoer verloren zou gaan. Achteraf gaf de minister in dit kader aan dat hij door een actie-

ve rol op zich te nemen enerzijds een poging wilde ondernemen om de betrekkingen tus-

sen de Verenigde Staten en West-Europa weer wat te verbeteren, en anderzijds dit als de 

beste manier zag om Nederlandse ideeën in de tekst verwerkt te krijgen.32 Hieruit blijkt 

dat ook voor de nieuwe minister het serieus genomen willen worden als navo-partner 

– en dan met name door Washington – onverminderd belangrijk bleef.

Een officieel bezoek aan Washington

De aanloop naar het bezoek van Van der Stoel in september viel middenin een aantal 

positiewisselingen in de Amerikaanse regering. De uitkomst hiervan was dat de macht 

van Kissinger, en daarmee van de National Security Council, werd uitgebreid. Dit or-

gaan was als gevolg hiervan dan ook nauw betrokken bij het bezoek van Van der Stoel, 

waarbij Rogers niet meer aanwezig zou zijn. Deze werd door Nixon na diens herverkie-

zing en de successen van de Parijse vredesakkoorden aan de kant geschoven. Rogers 

was tijdens Nixons eerste termijn overvleugeld door Nixon en Kissinger, en nu Nixon 

met grote meerderheid herkozen was, haalde hij de bezem door zijn staf. Er bestond bij 

zowel Nixon als Kissinger een groot wantrouwen ten aanzien van Rogers en het State 

Department. Het was op dat moment nog niet duidelijk wie zijn opvolger zou zijn. Kis-

singer stond aanvankelijk niet op de lijst: hij zou mogelijk vertrekken om terug te ke-

ren naar Harvard University. Kissinger was bij collega’s op het State Department niet 

populair omdat hij hen regelmatig passeerde; ook ergerden zijn collega’s zich aan Kis-

31   Ibid.

32  Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.
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singers zucht naar publiciteit. Hiermee had hij echter wel populariteit vergaard bij het 

niet-linkse deel van de publieke opinie. Dit bleek uiteindelijk een belangrijke factor te 

zijn waarom Kissinger plotseling toch in beeld kwam als opvolger van Rogers. Nixon 

raakte in 1973 steeds meer verstrikt in het Watergate-schandaal en had iemand nodig op 

een belangrijke positie als Secretary of State die zijn regering weer aanzien kon geven. 

Toen hij Rogers in augustus de laan uitstuurde, koos hij er daarom voor om Kissinger 

tot zijn opvolger te benoemen – al was dit niet van harte, vanwege de machtige positie 

die Kissinger hiermee zou verwerven. Kissinger bleef namelijk ook aan als National Se-

curity Advisor.33

Zo kwam het dat Kissinger een belangrijke rol speelde bij het bezoek van Van der 

Stoel. De minister had ook in de aanloop naar zijn bezoek expliciet om een gesprek met 

Kissinger verzocht. Net als bij het State Department bestond bij de National Security 

Council een combinatie van twijfel en hoop over de nieuwe Nederlandse minister, getui-

ge een memorandum van staflid Helmut Sonnenfeldt aan Kissinger. Ondanks zijn advies 

aan Kissinger om niet teveel ontmoetingen met buitenlandse staatshoofden of ministers 

in te plannen rondom de Algemene Vergadering, leek het Sonnenfeldt verstandig een 

uitzondering voor Van der Stoel te maken. ‘Although van der Stoel had made statements 

on the Year of Europe [zie volgende sectie – kw] that at least suggest a lack of comprehen-

sion (…), he does represent about the best supporter we have in a very mushy Dutch gov-

ernment’, schreef Sonnenfeldt. ‘He would also be a representative of the smaller Europe-

an countries, who have generally supported us but have had little Presidential attention. 

You yourself should certainly give van der Stoel a good working over.’34 Het voornaamste 

doel was om Van der Stoel van mogelijke denkbeelden af te brengen die schadelijk zou-

den zijn voor de Atlantische samenwerking.

Dat Kissinger instemde met een bezoek van Van der Stoel was niet vanzelfsprekend: 

van de Europese bondgenoten ontving Kissinger verder alleen een kleine week later de 

Britse minister van Buitenlandse Zaken. De National Security Council vond het duidelijk 

van belang dat Kissinger Van der Stoel goed aan de tand zou voelen. Hoewel het beeld 

daar over de Nederlandse minister in de aanloop naar het bezoek iets bijdraaide, bleef er 

zorg over de koers van het nieuwe kabinet. In de loop van september werd Van der Stoel 

op de National Security Council gekarakteriseerd als ‘one of the more qualified and sta-

ble ministers in a new and somewhat unpredictable Labor Coalition government. He 

is sympathetic toward the us and nato, and stands to the right of his party. The new 

Dutch government under Prime Minister Johannes Den Uyl, however, is moving away 

from the firm conservative orientation of former Minister Luns and his successors.’ Er 

was met name zorg over het Nederlandse defensiebeleid. Volgens de National Security 

Council was het kabinet onder andere onvoldoende bereid de Verenigde Staten tegemoet 

te komen op het gebied van de lastenverdeling en voerde de regering het concept van spe-

cialisatie in navo-verband aan als een excuus om zich aan luchtverdedigingstaken te 

onttrekken. Men had zelfs vernomen dat het kabinet geen vervangende vliegtuigen voor 

33  William Bundy, A Tangled Web. The Making of Foreign Policy in the Nixon Presidency (New York: Hill and Wang, 1998) 419-420; 

Robert Dallek, Nixon and Kissinger. Partners in Power (New York: HarperCollins, 2007) 437, 505-506.

34  Memorandum, Helmut Sonnenfeldt aan Kissinger, 25-07-1973, Folder Country Files – Europe Netherlands Vol. ii  1972- 

[1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara. 
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de verouderde Starfighters zou kopen.35 De verontrustende conclusie was: ‘the Dutch 

have shifted from one of the most redoubtable forces in nato to one of the proponents 

of a relaxation of tensions and paring down of defense responsibilities.’36

Van der Stoel zou naast Kissinger, die dan nog niet officieel de positie van Secretary 

of State zou hebben overgenomen, ook spreken met Kenneth Rush, de plaatsvervangend 

minister. Het State Department was daarom ook betrokken bij het bezoek van de minis-

ter. Ook daar waren er zorgen over de Nederlandse plannen op defensiegebied. Rush 

moest Van der Stoel ervan doordringen dat Nederland geen eenzijdige stappen zou ne-

men die het bondgenootschap zouden kunnen verzwakken. Tot nu toe had de regering 

(en Vredeling in het bijzonder) weerstand kunnen bieden aan de druk van links om het 

defensiebudget te verlagen, maar deze druk zou de komende jaren alleen maar toene-

men. De medewerkers van het State Department waren er niet helemaal gerust op; zo 

werd zorg geuit over een studie naar taakverdeling, die niet als een smokescreen gebruikt 

mocht worden voor een eenzijdige vermindering van de Nederlandse militaire bijdrage 

aan de navo.37

Tijdens het gesprek tussen Kissinger en Van der Stoel – hun eerste ontmoeting – 

kwam de relatie tussen West-Europa en de Verenigde Staten en het opstellen van een 

nieuwe Atlantische verklaring aan de orde. Hierop zal in het onderstaande verder in-

gegaan worden. Ook spraken zij kort over de cvse, waarover Kissinger zich sceptisch 

toonde. Van der Stoel sloot het gesprek af met het standpunt dat zowel Griekenland als 

Portugal door middel van stille diplomatie onder druk gezet zou moeten worden. Het 

opnemen van principes van democratie en vrijheid in de Atlantische verklaring zou een 

belangrijke stap zijn om dit te kunnen bewerkstelligen. Kissinger deelde dit standpunt 

niet en gaf aan dat hij hiervoor bij de navo als organisatie geen taak zag weggelegd.38 

Alhoewel er in dit gesprek geen grote twistpunten naar boven kwamen, zaten de twee 

gesprekspartners op verschillende sporen. Dit geeft de indruk dat het gesprek enigszins 

koel verliep, wat bevestigd werd door Van der Stoel, die achteraf aangaf dat dit gesprek 

‘niet overliep van warmte’.39

De gesprekken op de ambassade en de voorbereidingen voor het bezoek van Van der 

Stoel – allemaal gedurende de eerste vier à vijf maanden na het aantreden van het kabi-

net-Den Uyl – geven een boeiende inkijk in de beeldvorming binnen de Amerikaanse re-

gering over het nieuwe kabinet-Den Uyl als geheel, en over de rol van Van der Stoel. Al 

snel werd duidelijk dat de Amerikanen een duidelijk onderscheid maakten tussen die 

twee (het State Department meer dan de National Security Council): over het kabinet 

35  Er was tijdens de voorbereiding van de Defensienota sprake van het betrekken van de vervanging van de Starfighters bij de 

taakverdelingsstudie binnen de navo waar Nederland zich voor inzette. Zie hiervoor verderop in dit hoofdstuk en Jan Hoffe-

naar, ‘ “De baby is er!” De Defensienota 1974 en het gevecht over de toekomst van de krijgsmacht’, in: Jan Hoffenaar, Jan van der 

Meulen en Rolf de Winter (red.), Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989 (Den Haag: 

Sdu, 2004) 47.

36  Memorandum for Mr. Kissinger, Helmut Sonnenfeldt, 18-09-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii
1972- [1972-1974] [1 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm nara.

37  Visit of Netherlands Foreign Minister – Briefing Paper, Walter J. Stoessel, Jr. aan de Acting Secretary, 17-09-1973, Folder 

pol 7 neth 1-10-73, Box 2497, rg 59, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc). Zie hiervoor het 

onderdeel over defensie verderop in dit hoofdstuk.

38  Telegram, Secretary of State to all nato capitals, 20-09-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

39  Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.
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als geheel waren er twijfels, terwijl het beeld van Van der Stoel positiever was. De Ame-

rikaanse regering had in de eerste contacten met Van der Stoel twee doelen: het verkrij-

gen van informatie over de Europese visie op het bredere kader van de transatlantische 

betrekkingen, en daarnaast het besteden van aandacht aan de bilaterale verhouding die 

mogelijk onder druk zou komen te staan door het beleid van de nieuwe linkse regering. 

Van der Stoel speelde hierin voor de Amerikanen een belangrijke rol, en ze hoopten dat 

hij zijn invloed zou kunnen aanwenden om de Nederlandse regering op het Atlantische 

pad te houden.

Het State Department werd kort na het gesprek met Kissinger bevestigd in de hoop 

die het had gevestigd op de matigende invloed van Van der Stoel. Tanguy rapporteerde na 

afloop van de presentatie van de begroting van Buitenlandse Zaken eind september dat 

er sprake zou zijn van ‘changes in emphasis from policy of previous government and no 

crucial changes of direction.’ Van der Stoel had de nadruk gelegd op het nastreven van 

vrede enerzijds, en de noodzaak van sterke Atlantische samenwerking anderzijds. Deze 

samenwerking moest de basis vormen voor ontspanning tussen Oost en West. De navo 

kon echter alleen krachtig optreden als de fundamentele mensenrechten in het eigen 

verdragsgebied niet geschonden werden. De Nederlandse regering zou zich hiervoor in-

zetten, maar Van der Stoel toonde zich daarbij wel bewust van de beperkingen van Ne-

derlands ingrijpen. Effectiviteit moest hierbij voorop staan. Ondanks het feit dat er een 

sterke nadruk op vrede lag, was de toon al met al gematigd, zo concludeerde ook Tanguy. 

De begroting reflecteerde ‘prudence, caution and common sense of fragile coalition gov-

ernment which realizes, despite its campaign rhetoric, that the millennium can scarcely 

be achieved over night.’40

Een oefening in geduld: het Year of Europe en een Atlantische verklaring

Het Year of Europe had een impuls moeten zijn voor de transatlantische betrekkingen, 

maar verviel in Kissingers eigen woorden in een ‘wrestling match’.41 De navo-bondge-

noten werden verondersteld een basis van gedeelde waarden en doelen te hebben die de 

communicatie zou moeten vergemakkelijken; dit bleek in 1973 echter allesbehalve het 

geval te zijn. Kissinger uitte zijn frustratie achteraf door te stellen dat ‘the proposed pro-

cedure for an Atlantic dialogue turned out to be more rigid than even encounters with 

Soviet negotiators’.42 Op de aanloop naar het initiatief van Kissinger is in het voorgaande 

hoofdstuk ingegaan. De onverwachte negatieve wending in de relatie tussen West-Euro-

pa en de Verenigde Staten had verschillende oorzaken: het gebrek aan consultatie vooraf, 

de slechte persoonlijke chemie met een aantal regeringsleiders van grote Europese lan-

den, de onenigheid over de opstelling ten aanzien van de Oktoberoorlog en de oliecri-

sis, en de negatieve impact van het parallel lopende Watergateschandaal op het Ameri-

kaanse imago en specifiek dat van Nixon. Daarnaast kreeg Kissinger te maken met een 

40 Telegram, Tanguy to Secretary of State, 24-09-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

41   Henry Kissinger, Years of Upheaval (London: Weidenfeld and Nicolson/Michael Joseph, 1982) 174.

42  Kissinger, Years of Upheaval, 701.
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gecoördineerd optreden van de eg-landen: de negen leden hadden hiertoe besloten bij 

het opstellen van een Atlantische verklaring – terwijl hij op bilaterale basis met de bond-

genoten wilde spreken. Omdat deze Europese politieke samenwerking nog erg pril was, 

waren de procedurele kwesties over hoe er onderhandeld zou worden en wie er op welk 

moment geconsulteerd zou worden tijdrovend en veroorzaakten deze vooral bij Kissin-

ger grote ergernis.43

Tevens waren er meningsverschillen over welke kwesties precies behandeld zouden 

worden, en in hoeverre dat in samenhang moest gebeuren. Kissinger wilde de détente, 

handelskwesties en defensie aan elkaar koppelen, zodat duidelijk zou worden dat West-

Europa niet zonder meer militaire steun kon blijven verwachten. De West-Europese lan-

den hadden juist meer belang bij het behandelen van de verschillende kwesties in aparte 

fora. In het Year of Europe kwamen alle belangrijke knelpunten in de transatlantische be-

trekkingen samen.

Van der Stoels initiatief

De eerste twee maanden na Kissingers oproep om een nieuwe Atlantische verklaring op 

te stellen kwam er – tot zijn verontwaardiging – geen concrete reactie van de West-Eu-

ropese bondgenoten. Uit Nederlandse hoek kwamen echter wel positieve signalen. Vol-

gens Kissinger was Luns – inmiddels Secretaris-Generaal van de navo –  eind mei de 

eerste prominente Europeaan die het Amerikaanse initiatief verwelkomde. ‘Unfortuna-

tely, he represented no government’, stelde Kissinger achteraf. Luns vertelde hem dat hij 

alle ministers van Buitenlandse Zaken van de navo-lidstaten had aangeschreven om het 

Amerikaanse voorstel positief te ontvangen en het navo-hoofdkwartier beschikbaar te 

stellen voor consultaties.44 Luns was niet de enige Nederlander die van zich liet horen. 

Ook Van der Stoel vond het van belang de Amerikanen te laten blijken dat hij serieus werk 

wilde maken van het opstellen van een Atlantische verklaring. Al binnen een week na zijn 

aantreden zond hij een bericht aan zijn ambtsgenoten in Brussel en Luxemburg waarin 

hij zijn bedoelingen uiteenzette: hij wilde zo snel mogelijk een gemeenschappelijke re-

actie aan Kissinger sturen, het liefst in Europees verband, maar mocht dit niet mogelijk 

blijken, dan in Beneluxverband. Van der Stoel gaf aan dat hij hiermee wilde voorkomen 

‘dat alleen de grote Europese landen namens de Negen optreden in de betrekkingen met 

de v.s.’45 Opnieuw werd duidelijk dat de minister enerzijds zijn goede wil aan de Ameri-

kanen wilde tonen, en anderzijds met zijn initiatief de Nederlandse invloed in de transat-

lantische dialoog wilde veiligstellen om de Nederlandse regering zo internationaal mee 

te laten spelen.

43  Geir Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945. From “Empire” by Invitation to Transatlantic Drift (Oxford: Oxford 

University Press, 2001) 183. De historicus Daniel Möckli betoogt dat het Year of Europe-initiatief, dat bedoeld was om de Atlan-

tische cohesie te versterken, juist een katalysator vormde voor Europese politieke samenwerking. Zie ‘Asserting Europe’s Dis-

tinct Identity. The ec Nine and Kissinger’s Year of Europe’, in: Matthias Schulz en Thomas A. Schwartz (red.), The Strained Alliance. 

u.s.-European Relations from Nixon to Carter (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). Vgl. Silvia Pietrantonio, ‘The year 

that never was: 1973 and the crisis between the United States and the European Community’, in: Journal of Transatlantic Studies 8 

(2010).

44  Kissinger, Years of Upheaval, 182.

45  Codebericht, Van der Stoel aan Ambassade Brussel, 17-05-1973, map 5912, code 913.510, Europa-vs verhouding, deel ii 

1960-1973, abz.
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Van der Stoel werd hierin gesteund door zijn departement. Daar had al een aantal ge-

sprekken plaatsgevonden tussen verschillende directoraten-generaal en het plan-bu-

reau – de afdeling bij Buitenlandse Zaken die zich bezig hield met het uitzetten van de lij-

nen voor het Nederlands buitenlands beleid op de lange termijn –  over de opstelling van 

Nederland in de transatlantische dialoog. Men was het er daar over eens geworden om in 

het kader van de Europese Politieke Samenwerking (eps) een gezamenlijke reactie van 

de Negen op het Amerikaanse initiatief op de agenda te zetten. De algemene conclusie 

luidde dat men wilde voorkomen ‘dat zich in de Atlantische wereld een dreigend proces 

van erosie doorzet, en daarentegen bereiken dat aan de Atlantische samenwerking een 

nieuwe impuls wordt gegeven.’ Het plan-bureau zag een Atlantische verklaring als een 

belangrijk uitgangspunt en concreet houvast voor dit streven.46

Vervolgens stelde Posthumus Meyjes, hoofd van het plan-bureau, een eerste ont-

werp op voor een dergelijke verklaring. Het centrale punt hierin was een ‘versteviging 

en aanpassing van de Atlantische samenwerking, ook met het oog op een effectieve At-

lantische bijdrage aan de ontwikkeling van een vreedzame en rechtvaardige wereldorde’ 

– waarvoor de Europese en Atlantische landen een ‘bijzondere verantwoordelijkheid’ 

hadden. Dit had Posthumus Meyjes vervolgens uitgewerkt door middel van een beoor-

deling van de internationale situatie en een overzicht van de tussen Europa en Verenig-

de Staten gerezen problemen. Hij riep de andere geïndustrialiseerde landen op om zich 

aan te sluiten bij de ‘taak waarvoor de Europese en Atlantische landen zich in de huidi-

ge wereld gesteld zien.’ Opvallend is de nadruk op de mondiale verantwoordelijkheid 

van de Atlantische partners – het voorstel was dus niet zozeer op het eigen verdragsge-

bied gericht. De discussie naar aanleiding van deze tekst ging dan ook met name over 

de vraag of de nadruk meer diende te liggen op de mondiale taak voor de Atlantische 

landen, of dat de verzekering van de veiligheid binnen het bondgenootschap centraal 

moest staan.47 

Tijdens een bespreking van de toespraak van Kissinger door de permanent vertegen-

woordigers bij de navo eind mei werd de insteek van Van der Stoel duidelijk. De Neder-

landse vertegenwoordiger Spierenburg gaf aan dat zijn minister mee wilde werken aan 

het opstellen van een Atlantische verklaring, maar dat deze niet bedoeld moest zijn voor 

het oplossen van de concrete problemen die er speelden in de betrekkingen tussen West-

Europa en de Verenigde Staten op economisch, militair en politiek terrein. Deze zouden 

elk in het daarvoor geschikte forum behandeld moeten worden. Het zou onmogelijk 

zijn deze wijd uiteenlopende zaken naar ieders tevredenheid in één package deal onder te 

brengen zoals de Amerikanen wensten –  die vertegenwoordigd werden door een jonge 

Donald Rumsfeld.48 Van der Stoel zag het oplossen van de transatlantische twistpunten 

duidelijk gescheiden van het opstellen van een verklaring van gemeenschappelijke doe-

len. De voornaamste punten die Van der Stoel in een Atlantische verklaring wilde verwer-

ken waren meer sociale rechtvaardigheid, democratie en respect voor mensenrechten; 

46  Minuut, D.W. Baron van Lynden aan D.P. Spierenburg, Hoofd P.V. navo, 23-05-1973, map 5912, code 913.510, Europa-vs 

verhouding, deel II 1960-1973, abz.

47  Ibid.

48  Telegram, us nato mission (Rumsfeld) to Secretary of State, 25-05-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Fi-

les, 7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara. Vgl. Telegram, Tanguy to Secretary of State, 20-06-1973 [Electronic Records], Central 

Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara.
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het bevorderen van détente tussen Oost en West; en steun voor armere landen om meer 

welvaart te bereiken.49

Tijdens een navo-conferentie in Kopenhagen op 26 juni circuleerde de Nederlandse 

vertegenwoordiger het voorstel van Van der Stoel. Nederland was hiermee het eerste land 

dat een ontwerp aandroeg en ontving hiervoor positieve persreacties.50 Het voorstel werd 

gekenmerkt door een idealistische toon: transatlantische twistpunten werden slechts in 

algemene zin aangekaart, en de nadruk lag op het nastreven van een meer rechtvaardige 

wereld.51 Het ontlokte de Turkse permanente vertegenwoordiger de opmerking dat het 

document wel afkomstig leek te zijn van een ‘wereldvredesbeweging’.52 Van der Stoel 

was zich er terdege van bewust dat de belangrijkste knelpunten in de transatlantische 

betrekkingen niet in detail behandeld werden in zijn voorstel. Tegen kritiek op dit punt 

dekte hij zich in door aan te geven dat ‘the ultimate text of this declaration is in no way 

intended to be a substitute for concrete action on specific problems in the appropriate 

fora or meant to change the North Atlantic Treaty.’53

Van der Stoel wist dat zijn voorstel inhoudelijk niet aansloot bij de Amerikaanse idee-

en hierover; desalniettemin toonde de minister met zijn voorstel zijn bereidheid tot het 

leveren van een snelle en positieve reactie op Kissingers toespraak.54 Hiermee onder-

streepte Van der Stoel met zijn voorstel het belang dat hij hechtte aan het voortbestaan 

van een vruchtbare Atlantische samenwerking voor de toekomst. Desondanks sloot hij 

zich niet aan bij de aanzetten die door zijn voorganger Schmelzer en het plan-bureau 

waren gedaan om de politieke consultatiemechanismen binnen de navo te verbeteren. 

De kwesties waar volgens Van der Stoel aandacht voor nodig was bij de toekomstige At-

lantische samenwerking – namelijk het waarborgen van de democratische waarden en 

mensenrechten – lagen op een ander vlak en waren ook niet de kwesties waar Kissinger 

op aanstuurde.

Overleg met Kissinger en Amerikaanse imagoproblemen

De verschillen in inzicht tussen Van der Stoel en Kissinger kwamen ook naar voren in de 

eerder besproken eerste officiële ontmoeting tussen de twee mannen in september 1973. 

Inmiddels was in eps-verband overleg over de verklaring van de grond gekomen. Kis-

singer had hier met zijn ongebruikelijke onderhandelingsstijl zelf aan bijgedragen: zijn 

geheimhouding en het tegen elkaar uitspelen van eg-landen via bilaterale contacten had 

voor weerstand bij onder andere de West-Duitse en de Britse regering gezorgd, waar-

49  Notulen mr, 22/23-06-1973, na.

50  Wim van Eekelen, Sporen trekken door strategische jaren (Meppel: Ten Brink, 2000) 85. Vgl. ‘Dutch Offer Plan for Revised 

nato’, New York Times, 29-06-1973.

51   Zie: Netherlands Draft for an Atlantic Declaration of Principles, juni 1973, Folder Political Affairs – Netherlands pol – 

3-1 (Multilateral eur) 1973, Box 2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of 

Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

52  Notulen mr, 20-07-1973, na.

53  Telegram, us nato mission to Secretary of State, 26-06-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

54  Dit werd ruim een maand later bevestigd door Karel Hartogh, Directeur-Generaal Europese Samenwerking, in een ge-

sprek met Tanguy. Zie telegram, Tanguy to Secretary of State, 01-08-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 

7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara.
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door hij onbedoeld een impuls aan Europese samenwerking had gegeven.55 Terwijl het 

Watergateschandaal een nieuwe fase inging door de ontdekking van het opnamesysteem 

in het Witte Huis, begonnen de Negen in juli met het uitwerken van een gecoördineerde 

eg-opstelling die tijdens de eg-ministervergadering in september vastgesteld zou moe-

ten worden. Vanuit Washington kwam een zeer ontstemde reactie op deze aanpak, om-

dat het gevolg hiervan was dat de Negen tot september niet bereid zouden zijn het Year 

of Europe met de Amerikaanse regering te bespreken. Kissinger noteerde later over zijn 

frustratie: ‘We were being asked to negotiate with a minister who had no authority while 

those who did have authority would not talk to us.’56 Nixon schreef aan de West-Duitse 

bondskanselier Brandt dat het ‘inconceivable’ was ‘that our allies will no longer be en-

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

one hand, and the ec Nine on the other.’57 Nixon uitte herhaaldelijk het dreigement dat 

hij in een dergelijke sfeer van ‘confrontatie’ niet naar Europa af zou reizen om een verkla-

ring te ondertekenen.58 De voorbereidingen in eps-verband verliepen voorspoedig en de 

eg-vergadering op 10 september was een succes: de Negen stelden een lijst met onder-

werpen vast die zij met Nixon en Kissinger wilden bespreken.59

Van der Stoel was de eerste eg-minister van Buitenlandse Zaken die een officieel ge-

sprek met Kissinger zou hebben na het eg-overleg. De Amerikaanse regering zou de Eu-

ropese verklaring overhandigd krijgen na Van der Stoels bezoek. Een belangrijk doel van 

het State Department en Kissinger was dan ook om een verslag uit eerste hand te krijgen 

van wat er op deze vergadering besproken was. Zoals zojuist opgemerkt was voortgang 

rondom het formuleren van een Atlantische verklaring een voorwaarde voor een moge-

lijke reis van Nixon naar Europa. Daarom zou Van der Stoels analyse van de eg-vergade-

ring van belang zijn voor het plannen van een presidentiële reis en voor het Year of Europe-

project in bredere zin.60

Tijdens de ontmoeting tussen Kissinger en Van der Stoel in september 1973 waren 

de relatie tussen West-Europa en de Verenigde Staten alsmede het opstellen van een 

nieuwe Atlantische verklaring de voornaamste onderwerpen op de agenda. Inmiddels 

was het duidelijk geworden dat er aan twee verklaringen gewerkt werd: één in navo-

verband en een andere tussen de eg en de Verenigde Staten.61 Dit leek de kansen op re-

sultaat ten minste enigszins te vergroten; als de eg niet tot een gezamenlijke opstelling 

kon komen, kon er in ieder geval een navo-verklaring getekend worden. Van der Stoel 

hield vast aan het gezamenlijk eg-optreden en verwees Kissinger voor vragen over de 

conceptverklaring door naar de Deense minister van Buitenlandse Zaken, die als eg-

voorzitter met Kissinger over de verklaring zou spreken. Deze houding stoorde Kis-

singer, die Van der Stoel in dit verband duidelijk probeerde te maken dat het er hier om 

55  Möckli, ‘Asserting Europe’s Distinct Identity’, 203.

56  Kissinger, Years of Upheaval, 701.

57  Möckli, ‘Asserting Europe’s Distinct Identity’, 204-205.

58  Alistair Horne, Kissinger. 1973, The Crucial Year (New York: Simon & Schuster, 2009) 118, Möckli, ‘Asserting Europe’s Dis-

tinct Identity’, 205.

59  Möckli, ‘Asserting Europe’s Distinct Identity’, 207.

60  Briefing memorandum, Walter J. Stoessel, Jr. aan de Acting Secretary, 17-09-1973, Folder pol 7 neth 1-10-73, Box 2497, 

rg 59, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

61  Zie ook notulen mr, 05-10-1973, na, Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken 1973-1974 (Den Haag: Staatsuitgeve-

rij, 1974) 68, Möckli, ‘Asserting Europe’s Distinct Identity’, 202.
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ging het Atlantisch Bondgenootschap nieuw leven in te blazen; de Amerikaanse rege-

ring zelf had een dergelijke verklaring volgens hem niet nodig. In Kissingers woorden 

klonk onmiskenbaar de irritatie door over de Europese houding in de transatlantische 

dialoog.62

Diezelfde indruk geeft het verslag dat Van der Stoel uitbracht van zijn bezoek aan Wa-

shington in de eerstvolgende ministerraadvergadering na zijn terugkomst. De minister 

gaf aan dat er bij Kissinger een ‘bepaalde irritatie’ bestond over ‘wat van Amerikaanse 

zijde wel de “ganging-up” van de Europese landen wordt genoemd.’ Van der Stoel had 

Kissinger er naar eigen zeggen op gewezen dat er sprake van een toenemende Europese 

politieke samenwerking was. Het was duidelijk dat er grote verschillen bestonden tus-

sen de Europese en de Amerikaanse zienswijze op de Atlantische verklaring. Dit bleek 

toen Van der Stoel Kissinger wees op het feit dat de verklaring alleen nut had als deze 

zich richtte op de nieuwe generatie en dat daarom het accent moest liggen op ontspan-

ning en de democratische verhoudingen binnen de navo-landen. Van der Stoel vertelde 

hierover in de raad dat de ‘Amerikaanse regering en met name president Nixon en mi-

nister Kissinger (…) uiterst gereserveerd [staan] tegenover een dergelijke verklaring; zij 

vindt dat geen duidelijke veroordeling mag worden uitgesproken over andere regimes.’ 

Van der Stoel gaf aan dat hij niettemin probeerde zoveel mogelijk steun in West-Europa 

te vinden voor dit punt.63

Uit Van der Stoels uiteenzetting in de ministerraad wordt duidelijk dat Nixons groei-

ende imagoproblemen de Amerikaanse regering ook in het Year of Europe parten begon-

nen te spelen. Kissinger en Van der Stoel hadden ook over een mogelijk bezoek van 

Nixon aan Europa gesproken – om de Atlantische verklaring, als die er daadwerkelijk 

lag, officieel te ondertekenen. Er bestonden echter problemen ten aanzien van een der-

gelijk bezoek, zo rapporteerde Van der Stoel in de ministerraad. Nixon wenste op topni-

veau door de navo-partners ontvangen te worden, maar Frankrijk lag hierbij dwars. In-

teressant genoeg lag deze kwestie in Nederland ook moeilijk. Van der Stoel toonde zich 

bewust van het feit dat ‘de interne regeringscrisis in de Verenigde Staten naar een hoog-

tepunt gaat.’ Zo verwachtte hij dat vice-president Agnew binnen niet al te lange tijd zou 

moeten aftreden, en leek de Watergatekwestie nog lang niet ten einde. De minister had 

de indruk dat de regering op dit moment vooral op Kissinger en zijn collega-minister van 

Justitie Richardson dreef.64

In juli had Van der Stoel in de ministerraad al gesteld dat hij niet zou willen meewer-

ken aan ‘een poging van Amerikaanse zijde deze [Atlantische – kw] verklaring te koppe-

len aan de wens van president Nixon om zijn prestige te verhogen’.65 In zijn verslag van 

oktober suggereerde hij dat het beter zou zijn als Nixon Nederland niet aan zou doen – 

al verwachtte hij niet dat dit zou gebeuren, omdat de president waarschijnlijk alleen de 

grote hoofdsteden zou bezoeken. Uiteindelijk bleef West-Europa deze moeilijkheden 

bespaard: plannen voor een bezoek van Nixon werden steeds uitgesteld door gebrek aan 

62  Telegram, Secretary of State to all nato capitals, 20-09-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

63  Notulen mr, 05-10-1973, na.

64  Ibid.

65  Notulen mr, 13-07-1973, na.
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voor de Amerikanen acceptabele resultaten in de Atlantische dialoog, om vanwege Wa-

tergate uiteindelijk helemaal niet meer plaats te vinden.66 Desalniettemin moet de bete-

kenis van de reserves die Van der Stoel uitsprak niet onderschat worden. De Atlantisch 

georiënteerde minister zat duidelijk met Nixon in zijn maag; zozeer, dat hij zelfs een be-

zoek van de president – dat normaal gesproken hoog op het verlanglijstje van de Neder-

landse regering stond – niet opportuun achtte. Het bestaan van dit negatieve beeld van 

Nixon bij Van der Stoel wordt achteraf door de oud-minister bevestigd.67

Transatlantische verschillen nog verder uitvergroot

Kissinger bleek bereid het voorstel van de Negen als basis voor onderhandelingen aan 

te nemen, ondanks het feit dat hij er zeer ontevreden over was: naar zijn mening was het 

een ‘zwak’ document waarin niet eens een verwijzing naar Atlantic partnership opgeno-

men was. De reden dat hij wel akkoord ging was dat opvallend genoeg van de Franse re-

gering een andere verklaring was gekomen over transatlantische veiligheid waarin meer 

rekening werd gehouden met Amerikaanse wensen. De Fransen speculeerden dat Kis-

singer akkoord zou gaan met een verklaring van de Negen als er een voor hem accepta-

bel voorstel van de vijftien navo-leden tegenover stond. Er leek nu eindelijk perspectief 

op daadwerkelijke vooruitgang in de onderhandelingen over de twee verklaringen, ware 

het niet dat de Oktoberoorlog in het Midden-Oosten uitbrak waardoor zich binnen het 

Atlantisch Bondgenootschap de grootste scheuring voltrok sinds de Suezcrisis.68 In de 

woorden van Kissinger:

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

plode with disproportionate fury at the first pretext, the accumulated tensions in our alli-

ances suddenly erupted with the outbreak of the Middle East War. The hitherto theoretical 

arguments about whether American and European interests were always parallel, the until-

now abstract debate about the nature and limits of détente, burst forth from the first day of 

the war.69

Wat tot dan toe besproken was op een abstract niveau werd door de Oktoberoorlog po-

litieke realiteit. De twee kwesties raakten met elkaar verweven en doordat de polarisatie 

tussen West-Europa en de Verenigde Staten groeide, werd de retoriek fel, met name van 

de kant van Kissinger maar ook van Frankrijk. Nixon sprak in een persconferentie over 

‘ganging up’ van de Europese landen, een term die al eerder gevallen was, en hij voegde 

eraan toe dat ‘the day of the oneway street is gone’.70 De Atlantic Council, een organisa-

tie in Washington die zich inzette voor de promotie van Atlantische samenwerking, zag 

zich genoodzaakt een tekst uit te doen gaan met als kop: ‘Atlantic Council calls for verbal 

cease-fire and creative pause with European allies.’ De organisatie uitte haar zorgen dat 

66  Horne, Kissinger, 118.

67  Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.

68  Kissinger, Year of Upheaval, 702-706, Möckli, ‘Asserting Europe’s Distinct Identity’, 207-208. Zie hieronder voor een be-

handeling van de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen tijdens de Oktoberoorlog en de oliecrisis.

69  Kissinger, Years of Upheaval, 707.

70  Telexbericht, Ambassade Washington aan Min. van bz, 16-03-1974, map 5913, code 913.510, Europa-vs verhoudingen, 

deel iii 1974, abz.
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door de felheid van de transatlantische discussie vergeten werd dat er op een aantal pun-

ten toch ook wel degelijk overeenstemming was bij de bondgenoten.71

Er was echter niet alleen sprake van toenemende verdeeldheid tussen West-Europa 

enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds, maar, geconfronteerd met de oliecrisis, 

ook tussen de West-Europese landen onderling, zoals in het onderstaande uitgewerkt 

zal worden. Dit had voor de Amerikanen het positieve effect dat zij weer de overhand in 

de onderhandelingen over de Atlantische verklaring kregen. Het momentum voor het 

doorzetten van de eps kreeg in het voorjaar nog een terugslag door het aantreden van 

Harold Wilson, Valéry Giscard d’Estaing en Helmut Schmidt als nieuwe regeringslei-

ders, waardoor de sterke weerstand tegen de Amerikaanse voorstellen voor een Atlanti-

sche verklaring verdween. Hiermee waren de grootste transatlantische spanningen over 

het Year of Europe ten einde. Deze slepende kwestie ging uiteindelijk als een nachtkaars 

uit. De verklaring over samenwerking tussen de eg en de Verenigde Staten verdween 

van tafel, en het duurde uiteindelijk tot juni 1974 voor een Declaration on Atlantic Relations 

gepresenteerd werd. Deze bevestigde de ondeelbaarheid van de defensie van de bondge-

noten, verwees naar de Amerikaanse militaire betrokkenheid bij Europa als onmisbaar 

en maakte economische meningsverschillen ondergeschikt aan de veiligheidsrelatie. De 

waarde van dit document was echter niet groot; na meer dan een jaar kibbelen was het 

van de meeste betekenis ontdaan. Er was in ieder geval niets meer in terug te vinden van 

een specifieke rol voor de eg.72

Van der Stoel toonde zich gematigd positief over het resultaat; de Amerikaanse rol bij 

de veiligheid van Europa werd bevestigd en tevens het belang van ontspanning.73 Wel had 

hij problemen met de vermelding van de bijdrage van de Franse en Britse nucleaire kern-

machten aan de afschrikking en was hij niet geheel tevreden met de afgezwakte passage 

over democratisering. Aan de vooravond van de goedkeuring van de Atlantische verkla-

ring in Ottawa, Canada, kreeg Van der Stoel in de ministerraad nog stevige kritiek te ver-

duren over het feit dat er nu in een dergelijk laat stadium over de tekst vergaderd werd, 

dat zijn collega-ministers niet meer de kans hadden om hun kritiek te uiten. Den Uyl 

deelde deze kritiek; hij toonde distantie door te stellen dat ook hij zich in een aantal pas-

sages niet kon vinden en daarom liever had gezien dat deze verklaring er niet was geko-

men. Desalniettemin gaf hij aan dat afstand nemen van de verklaring geen optie was en 

zich daarom aansloot bij Van der Stoel.74

In de betreffende ministerraadvergadering deed zich nog een dilemma voor. Van der 

Stoel informeerde zijn collega’s dat de permanent vertegenwoordigers bij de navo die-

zelfde ochtend op de hoogte waren gesteld van het voornemen van Nixon om een week 

na de goedkeuring op de navo-raad aanwezig te zijn om samen met de regeringslei-

ders van andere navo-landen alsnog de Atlantische verklaring te ondertekenen. Bin-

nen het kabinet waren hier grote bezwaren tegen: ‘de plechtige ondertekening van de 

Atlantische verklaring is ongewenst, gezien het standpunt van de raad ten aanzien van 

71   Statement Atlantic Council, 10-04-1974, map 5913, code 913.510, Europa-VS verhoudingen, deel iii  1974, abz.

72  Möckli, ‘Asserting Europe’s Distinct Identity’, 212-218.

73  Telegram, Embassy Ottawa to Secretary of State, 19-06-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

74  Notulen mr, 14-06-1974, na.
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deze verklaring.’ Pronk verwoordde deze reserves door aan te geven dat er bij voorkeur 

zo weinig mogelijk aandacht naar deze verklaring uit moest gaan, waar niemand in het 

kabinet echt blij mee was. De ‘voorgestelde procedure’ zou de verklaring veel meer ge-

wicht geven. Van der Stoel had deze reactie voorzien en daarom had permanent verte-

genwoordiger Spierenburg al de Nederlandse reserves over dit plan binnen de navo tot 

uitdrukking gebracht. De tekst zou naar Nederlands inzicht ook door de ministers van 

Buitenlandse Zaken ondertekend kunnen worden. Nederland stond hierin echter alleen; 

de afwezigheid van Den Uyl bij de ondertekening zou daarom een sterk negatief signaal 

zijn. ‘Het wegblijven van de Nederlandse minister-president zal worden uitgelegd als 

een spectaculaire demonstratieve stap die zeker verkeerd zal vallen op een moment dat 

de Nederlandse situatie binnen het navo-bondgenootschap zeer delicaat is’, aldus Van 

der Stoel. Hij verwees hiermee naar de ‘Nederlandse opvattingen met betrekking tot het 

defensiebeleid’. Den Uyl gaf echter zelf ook blijk van grote reserves ten aanzien van de 

plechtige ondertekening. Hij voelde zich voor het blok gezet, omdat hier alleen met de 

grote partners binnen het bondgenootschap overleg over was geweest. Maar ook hij gaf 

aan het een te sterk negatief signaal te vinden als hij niet aanwezig zou zijn en sloot hij 

zich – zij het met weinig enthousiasme – bij Van der Stoel aan.75

Deze discussie in de ministerraad over het ondertekenen van de Atlantische verkla-

ring toont de verdeeldheid die er in het kabinet heerste over zaken aangaande Atlanti-

sche samenwerking en de relatie met de Verenigde Staten. Het laat ook zien dat hoewel 

Den Uyl vaak aangaf zich te kunnen vinden in de argumenten van de critici, hij zich uit-

eindelijk als het om deze kwesties ging bij de lijn van Van der Stoel aansloot. Toch was 

het in deze periode geen radicaal standpunt om moeite te hebben met een ontmoeting 

met Nixon, wiens aanzien sterk aangetast was door het Watergateschandaal. Volgens 

Kissinger was er in het najaar van 1973 een algemene onwelwillendheid bij de Ameri-

kaanse bondgenoten om de Amerikaanse president te ontvangen. ‘No allied leader saw 

any benefit in meeting Nixon while Watergate revelations were cascading into the me-

dia. Several thought it would weaken their domestic positions.’76 Wat bij de woorden van 

Van der Stoel opvalt is dat hij zich bezorgd toonde over het imago van Nederland bij de 

navo-partners, dat naar zijn mening aangetast was door het defensiebeleid van het ka-

binet. Zoals later in dit hoofdstuk aan de orde zal komen, was er op dat moment inder-

daad sprake van een enigszins gespannen situatie ten gevolge van de presentatie van de 

Nederlandse defensieplannen aan de bondgenoten kort tevoren. Van der Stoel wilde niet 

nog meer olie op het vuur gooien door de afwezigheid van de minister-president bij de 

officiële ondertekening.

Met de uiteindelijke totstandkoming van een Atlantische verklaring was de grootste 

spanning tussen de Verenigde Staten en West-Europa uit de lucht. Desalniettemin had 

de weg ernaartoe de relatie danig op de proef gesteld. Van der Stoel had willen voorko-

men dat de Nederlandse stem in dit gekrakeel niet gehoord zou worden, wat de voor-

naamste reden was om in een vroeg stadium een eg-conceptverklaring te presenteren. 

Hij uitte herhaaldelijk zijn zorgen over de verharding van de dialoog met de Amerika-

75  Notulen mr, 14-06-1974, na.

76  Kissinger, Years of Upheaval, 704.
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nen, maar kon hier uiteindelijk weinig invloed op uitoefenen omdat de eg besloten had 

als eenheid op te treden. Kissinger toonde zich overigens achteraf wel bewust van het 

feit dat er met name bij kleinere Europese landen zorgen waren over de verharding van 

de retoriek.77 Daarnaast hadden de imagoproblemen van Nixon ten gevolge van het Wa-

tergateschandaal een negatieve invloed op het verloop van het Year of Europe. De geloof-

waardigheid van de Amerikaanse regering werd hierdoor niet alleen binnenlands, maar 

ook bij de Europese bondgenoten sterk aangetast: zij kon zich niet meer beroepen op 

moreel leiderschap. Tot slot had ook de machtsverdeling binnen de Amerikaanse re-

gering op het gebied van buitenlandse zaken zijn weerslag op het Year of Europe-project. 

Kissinger had door zijn benoeming als Secretary of State in september 1973 zijn onbe-

twiste machtspositie op buitenlandse beleidsgebied nog meer verstevigd. Hij behield 

tevens zijn functie van National Security Advisor en leunde bij het uitvoeren van zijn be-

leid meer op de National Security Council dan op het State Department. Bij het State De-

partment was echter meer begrip voor de Europese kant van de zaak en werd meer be-

lang aan consultatie gehecht. Ambassadeur Van Lynden berichtte vanuit Washington 

in december 1973 dat Kissinger zijn collega’s van het State Department een veeg uit de 

pan gegeven had, omdat zij teveel begrip toonden voor de Europese inbreng.78 Zij wer-

den weggespeeld door Kissinger, die met zijn meer confronterende houding de transat-

lantische dialoog beheerste. Dit zorgde er mede voor dat het Year of Europe op een fiasco 

uitliep, waar de Nederlandse regering ondanks de pogingen van Van der Stoel weinig te-

genover kon stellen.

De Oktoberoorlog en de oliecrisis

Het dieptepunt in de Amerikaans-Europese betrekkingen werd bereikt in de laatste 

maanden van 1973 en de eerste helft van 1974. Bovenop de voortgaande aantasting van 

het Amerikaanse gezag door onder meer de Watergate-affaire en de terugtrekking uit 

Vietnam, de opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en de eg op economisch 

gebied, en de irritatie over de moeizame Atlantische dialoog, kwam een conflict in het 

Midden-Oosten dat wel ‘the severest threat to alliance unity in its history’ is genoemd.79 

Op 6 oktober 1973 (de joodse feestdag Jom Kippoer) voerden Egypte en Syrië een verras-

singsaanval uit op Israël. De twee landen vielen aan met het doel de gebieden die Israël 

in de Zesdaagse Oorlog van 1967 had veroverd terug te winnen. De eerste dagen van de 

oorlog hadden Egypte en Syrië de overhand; hierna sloeg de balans echter om en werd 

Israël de sterkere partij. De hulp die Israël ontving van de Amerikaanse regering, die via 

een luchtbrug een grote hoeveelheid wapens stuurde, was hierbij van cruciaal belang. 

77  Kissinger, Years of Upheaval, 731.

78  Codebericht, ambassade Washington aan Min. van bz, 06-12-1973, map 5912, code 913.510, Europa-vs verhouding, 

deel ii  1960-1973, abz.

79  Ronald E. Powaski, The Entangling Alliance. The United States and European Security, 1950-1993 (Westport, ct: Greenwoord 

Press, 1994) 104. Andere karakteriseringen zijn ‘Perhaps the most debilitating blow to (…) us relations with nato’, Joan Hoff-

Wilson, ‘ “Nixingerism,” nato, and Détente’, in: Diplomatic History, 13 (1989) 516), en ‘a destructive centrifugal movement 

that threatened to destroy the alliance’, Lawrence S. Kaplan, nato Divided, nato United. The Evolution of an Alliance (Westport, ct: 

Praeger Publishers, 2004) 70.
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Het Israëlische leger wist de tegenstanders uit de Golan en de Sinai te verdrijven, en op 

22 oktober riepen de Verenigde Naties op tot een wapenstilstand.80

Dit conflict in het Midden-Oosten bleef niet tot de regio beperkt. De Verenigde Staten, 

de Sovjet-Unie en West-Europa zagen hun belangen bedreigd en mengden zich in het 

conflict. De Europese en Amerikaanse uitgangspunten ten aanzien van de Oktoberoor-

log en de daarop volgende oliecrisis waren in belangrijke mate verschillend en werden 

daardoor een zware beproeving voor de Atlantische samenwerking. Omdat beide su-

permachten zich al snel in het conflict mengden door het leveren van militair materieel 

aan de strijdende partijen, had het conflict voor de Amerikaanse regering een sterke po-

litiek-strategische betekenis. Israël was het voornaamste Amerikaanse steunpunt in de 

Arabische wereld; Moskou had zich opgeworpen als bondgenoot van Egypte en Syrië. 

De Amerikaanse regering wilde met haar steun aan Israël voorkomen dat de Sovjets hun 

macht uit zouden breiden in de regio. Voor de Europese bondgenoten speelden andere 

overwegingen een rol: West-Europa was, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, voor 

het merendeel van de olietoevoer afhankelijk van olie uit de Perzische Golf.81 De Organiza-

tion of Petroleum Exporting Countries (opec) had vanaf eind jaren zestig van zich laten horen 

door het eisen van flinke prijs- en belastingverhogingen, en van grotere zeggenschap in 

de oliewinning.82 De prioriteit voor de West-Europese regeringen was te voorkomen dit 

georganiseerde blok van olieproducerende landen tegen zich in het harnas te jagen. Op-

nieuw had de Amerikaanse regering grote moeite om steun bij de West-Europese bond-

genoten te vinden, en opnieuw werd de Nederlandse regering geconfronteerd met een 

keuze tussen een Atlantische en een Europese orientatie.

Het Amerikaanse beleid tijdens deze crisis was in handen van Kissinger. Nixon was 

door de toenemende druk rondom het Watergateschandaal feitelijk politiek uitgescha-

keld. De president was in het najaar van 1973 verwikkeld in rechtszaken over het over-

dragen van de White House tapes die mogelijk belastende informatie tegen hem konden 

opleveren. Op 30 oktober werd de impeachment-procedure tegen de president in gang ge-

zet. Tevens trad op 10 oktober vice-president Agnew af vanwege verdenkingen van be-

lastingontduiking en het aannemen van steekpenningen.83 Kissinger nam de touwtjes 

in handen en maakte aan de navo-bondgenoten duidelijk dat hij hun steun verwacht-

te. Gezien de uiteenlopende belangen bleek een eensgezinde westerse opstelling echter 

een illusie. Kissinger was hierover bijzonder ontstemd. Dit conflict was volgens hem in 

wezen een Koude Oorlogconflict en daarom diende navo-solidariteit voorop te staan. 

Toen de bondgenoten weigerden mee te werken aan Amerikaanse militaire transporten 

naar Israël, ontstak Kissinger in woede. Op de Nederlandse ambassade in Washington 

had men van een hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar op het State Department ver-

nomen dat Kissinger ‘buitengewoon ontstemd en teleurgesteld’ was over de houding 

van sommige bondgenoten tijdens de crisis in het Midden-Oosten:

80  Kirsten E. Schulze, The Arab-Israeli Conflict (Londen: Longman, 1999) 46-49.

81   Lundestad, The United States and Western Europe, 162.

82  Duco Hellema, Cees Wiebes en Toby Witte, Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 

1998) 45.

83  Dallek, Nixon and Kissinger, 516-535.
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[De] bondgenoten waren zo kortzichtig geweest om dit als een regionaal probleem te zien 

terwijl het hier duidelijk ging om de ‘balance of power’ tussen het Westen als zodanig en 

het Oostblok. Europa zou toch hebben moeten begrijpen dat hier een manoeuvre op grote 

schaal gaande was van de Sovjet Unie om militair, politiek en economisch het Midden Oos-

ten en de energiebronnen te beheersen. Het Atlantisch Bondgenootschap als zodanig had 

hier eensgezindheid moeten tonen en weigeren zich te laten chanteren.84

Kissinger doelde hierbij in de eerste plaats op Frankrijk en Groot-Brittannië. Deze twee 

landen hadden zich niet bereid getoond zich naar Amerikaanse wensen te schikken, om-

dat zij zelf de controle wilden houden over hun beleid ten aanzien van het Midden-Oos-

ten en olievoorziening. Voor Nederland had Kissinger echter een uitzondering gemaakt: 

hij had niet ‘alle navo-landen over een kam geschoren en met name West-Duitsland en 

Nederland een pluim gegeven. Nederland (…) omdat het zich had onthouden van poli-

tieke acties of verklaringen die zijn “peace efforts” in het m.o. [Midden-Oosten – kw] 

konden dwarsbomen.’85 De Nederlandse regering had zich in een regeringsverklaring na 

het uitbreken van de oorlog op 6 oktober inderdaad achter Israël geschaard. Dit was één 

van de oorzaken waarom Nederland – samen met de Verenigde Staten en Denemarken – 

vanaf 21 oktober te maken kreeg met een olieboycot.86 Hiermee week Nederland af van de 

dominante lijn onder de eg-leden, die meer pro-Arabisch was.87 Deze opstelling kwam 

op de Amerikaanse ambassade in Den Haag niet als een verrassing. In september stelde 

Tanguy in zijn commentaar op het begrotingsdebat van Buitenlandse Zaken: ‘[the] new 

coalition has generally seemed more pro-Israel than its predecessor.’88 Bij Den Uyl, Van 

der Stoel en Vredeling bestond inderdaad veel persoonlijke sympathie voor Israël, die 

voornamelijk voortkwam uit hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.89

In het Amerikaanse schuitje

Het Nederlands beleid ten aanzien van het Midden-Oosten lag over het algemeen in lijn 

met het Amerikaanse. In beide landen was er een sterk gevoelde verbondenheid met Isra-

el. In de jaren vijftig en zestig onderhield Nederland nauwe banden met Israël en leverde 

het in de oorlogen van 1956 en 1967 zowel diplomatieke als militaire steun. Tijdens het 

ministerschap van Schmelzer werd een voorzichtige koerswijziging ingezet: zo stemde 

Nederland in de Verenigde Naties – tegen de wens van de Verenigde Staten en Israël – 

voor een resolutie waarin de rechten van de Palestijnen werden erkend als onlosmake-

lijk onderdeel van een vredesregeling. De aanpassingen van het beleid onder Schmel-

zer sloten aan bij met het beleid van de Europese partners. Het optreden van Israël in de 

Zesdaagse oorlog van 1967 had het sentiment in verschillende Europese landen doen 

84  Codebericht, Van Lynden aan min. van bz, 05-12-1973, map 5912, code 913.510, Europa-vs verhouding, deel ii  1960-

1973, abz.

85  Ibid.

86  Zie voor meer details over de boycot Hellema e.a., Doelwit Rotterdam, 53-69.

87  West-Duitsland (ook genoemd in het citaat van Kissinger) nam een middenpositie in in de eg. Bonn stelde zich niet zo 

sterk pro-Israëlisch op als Den Haag, maar was wel afhankelijk van olietransporten via Rotterdam, en sloot zich daarom ook 

niet geheel bij de grotere eg-partners aan.

88  Telegram, Tanguy to Secretary of State, 24-09-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara. 
89  Bleich, Joop den Uyl, 306-309, Casteleijn en Krop, ‘Rechtlijnig en tegendraads’, 274.
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kantelen, omdat Israël nu ook als agressor 

werd gezien in plaats van enkel als slacht-

offer van Arabische agressie. Daarbij kwa-

men de toenemende macht en dreiging van 

de opec-landen, waardoor een aantal Euro-

pese landen er geen belang bij hadden Ara-

bische landen verder tegen zich in het har-

nas te jagen. Onder minister Schmelzer leek 

Nederland zich bij deze trend aan te sluiten, 

maar het kabinet-Den Uyl zette deze lijn niet 

voort. Er bleef goed contact tussen de twee 

landen, wat zich onder meer uitte in voort-

durende militaire contacten.90

Terwijl de Amerikanen de meeste West-

Europese landen tegenover zich vonden, 

vormde de Nederlandse opstelling voor hen 

dus een positieve uitzondering. Als blijk van 

waardering hiervoor bracht de Amerikaan-

se minister van Defensie James Schlesinger 

begin november een bezoek aan Nederland, 

bedoeld om het kabinet een hart onder de 

riem te steken. In Den Haag was inmiddels 

een nieuwe ambassadeur gearriveerd, King-

don Gould, Jr., die was aangesteld vanwege 

zijn bijdragen aan de Republikeinse partij. Van der Stoel stelt achteraf over de nieuwe 

ambassadeur dat hij sterk leunde op zijn tweede man, Charles Tanguy, die al langer in 

Den Haag zat en volgens Van der Stoel de de facto ambassadeur was. In een telegram aan 

Schlesinger stelde Gould, dat ‘an expression of appreciation would be especially wel-

come at a time when the Dutch are worried and isolated.’91 Een bevestiging van de waar-

dering voor Nederlandse steun, ook bij het opstellen van een Atlantische verklaring, zou 

de regering een duwtje in de rug kunnen geven om een behulpzame rol te spelen binnen 

de navo.92 Gould informeerde Schlesinger tevens dat Nederland door zijn pro-Israëli-

sche opstelling geïsoleerd was geraakt van het merendeel van de eg-partners. ‘This has 

brought them closer to the United States, [and] another positive by-product has been in-

creased Dutch awareness of the need for a strong nato to meet the dangers stemming 

from Soviet intervention from the side of the Arabs.’93 Deze opmerking van de ambassa-

deur onderstreept het gewicht dat de Amerikaanse regering gaf aan een gemeenschap-

pelijk optreden van het Westen tegen agressie van de Sovjets. Of Gould hiermee een 

waarheidsgetrouw beeld gaf van de overwegingen van het kabinet-Den Uyl is een andere 

90  Hellema e.a., Doelwit Rotterdam, 17-18.

91   Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.

92   Telegram, Gould to Secretary of Defense, 01-11-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

93  Telegram, Gould to Secretary of Defense, 02-11-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

Afb. 8 De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag 

vanaf oktober 1973, Kingdon Gould, Jr. (National 

Archives and Records Administration).
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zaak. De Sovjetdreiging werd in de kabinetsberaadslagingen niet aangehaald als motiva-

tie voor het Nederlands beleid ten aanzien van dit conflict. Nederland werd door zijn op-

stelling voor de Amerikanen echter een ‘voorbeeldpartner’ en de Amerikanen lieten niet 

na dit te benadrukken.

Tijdens zijn bezoek aan Den Haag benadrukte Schlesinger, die gesprekken had met 

Vredeling, Van der Stoel, Den Uyl en Lubbers, zijn waardering voor het Nederlandse 

optreden in deze crisis en de getoonde solidariteit als navo-bondgenoot. In zijn ge-

sprek met Van der Stoel verzekerde hij de minister dat de Amerikaanse regering ‘Arab 

blackmail’ niet zou tolereren, en niet accepteerde dat Nederland een zondebok van de 

Arabische landen zou worden. Indien nodig zouden Schlesinger en Kissinger er bij de 

president op aandringen om Nederland bij te staan met extra olieleveranties. De onder-

handelingen die de Amerikanen voerden in het Midden-Oosten werden sterk bemoeilijkt 

door het feit dat andere Europese bondgenoten toegaven aan deze Arabische druk. Van 

der Stoel benadrukte de Nederlandse steun aan het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid 

en het feit dat de twee landen zich in hetzelfde schuitje bevonden: ‘Neth[erland]s and us 

had stuck together’. Hierbij leverde hij stevige kritiek op de Britten (‘trying to save their 

skin’), voor wie volgens Van der Stoel Europese samenwerking ten koste van het Atlan-

tisch Bondgenootschap ging.94 Voor Van der Stoel bood dit gesprek de mogelijkheid om 

de Amerikanen te verzekeren van zijn Atlantische inslag.

Het gesprek dat Schlesinger had met Den Uyl had een geheel ander karakter. Hoewel 

Den Uyl zich kon vinden in de Nederlandse opstelling achter Israël, had hij er in tegen-

stelling tot Van der Stoel moeite mee dat het Nederlandse beleid hierdoor aansloot bij 

het Amerikaanse. In zijn gesprek met Schlesinger had hij het hart op de tong liggen en 

maakte hij de Amerikaanse minister van Defensie deelgenoot van zijn gewetensbezwa-

ren. Waar Van der Stoel nadruk legde op de gezamenlijke positie waar Nederland en de 

Verenigde Staten zich in bevonden, liet Den Uyl meer doorschemeren van zowel zijn ei-

gen ambivalentie ten aanzien van de Verenigde Staten, als van de twijfels die er in de Ne-

derlandse publieke opinie leefden. Hij vroeg zich hardop af hoe het uit te leggen was dat 

een links Nederlands kabinet deze positie ten aanzien van de Oktoberoorlog had inge-

nomen. ‘Perhaps, he speculated, the Dutch are too much theologians in foreign policy.’ 

Schlesinger antwoordde hierop dat Nederland op hem vooral consistent overkwam – een 

stelling die hij overigens met een opmerkelijk argument onderbouwde: ‘it was more in 

character for a socialist government in Europe to support socialist Israel than embrace 

the Kuwaitis or the crucial sheikdoms.’ Gevraagd of de Amerikaanse regering zich ver-

baasd had over de Nederlandse positie, antwoordde Schlesinger dat de enige verrassing 

voor de Amerikanen de opstelling van Groot-Brittannië was geweest.95

Den Uyl constateerde dat door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten de eensge-

zindheid onder de Westerse landen nog verder te zoeken was. In dit verband speculeerde 

hij openlijk over de vraag of Nederland er goed aan deed de Verenigde Staten te blijven 

steunen. Misschien was dat verstandig, dacht Den Uyl hardop, om een verdergaande ero-

94  Telegram, Rush to Embassy Bonn, 12-11-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, rg 

59, nara, Codebericht, Min. bz aan Ambassade Washington, 08-11-1973, map 430, paw, abz.

95  Telegram, Rush to ambassy Bonn, 12-11-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, rg 

59, nara.
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sie van de samenwerking te voorkomen. Er was een stroming van anti-Amerikanisme in 

Europa, en ook in Nederland was er kritiek op de Verenigde Staten als leider van de Wes-

terse wereld. Den Uyl stelde dat het proces van Europese integratie en het ontwikkelen 

van een gemeenschappelijk buitenlands beleid ten dele voortkwam uit een wens onaf-

hankelijk van de Verenigde Staten te worden. De premier maakte duidelijk dat deze ge-

voelens over een onafhankelijker koers voor Europa ook bij hem leefden, en Gould rap-

porteerde hierover: 

He pointed out that while Holland has a tradition of defending Atlantic solidarity he had to 

admit that his support and that of other groups for Atlantic unity was under stress. The Mid-

dle East situation had created a peculiar position for his cabinet and government. He said 

he belonged to those who in the 1950s had felt strong ties to the us but Viet Nam had affec-

ted him and his personal change in attitude reflected the change in Dutch public opinion to-

wards [the] us that began in the late 1960s.96

Den Uyl spreidde een ambivalente visie op de relatie met de Verenigde Staten ten toon 

door te stellen dat ‘the gon [Dutch government – kw] is convinced on the one hand of the 

need for a more independent European policy and position, yet knows that it must still 

depend on the us for military security.’ Den Uyl vond dat de Amerikanen, Kissinger in 

het bijzonder, te weinig oog hadden voor Europese wensen en verlangens. Zijn visie op 

de zaak was dat eenheid tussen de Verenigde Staten en West-Europa op veiligheidsge-

bied nodig was (‘in order to prevent Soviet adventurism’), maar dat dit alleen maar be-

werkstelligd kon worden als de Amerikaanse regering meer begrip zou tonen voor Eu-

ropese landen die zich onafhankelijker wilden opstellen. Den Uyl vroeg zich af of deze 

linkse stroming in Europa wel echt begrepen werd in de Verenigde Staten. Dit waren 

woorden die gewoonlijk niet in goede aarde vielen bij de Amerikaanse regering. De re-

actie van Schlesinger op Den Uyls uiteenzetting was echter beheerst. De transatlantische 

betrekkingen bevonden zich inderdaad in een nieuwe fase, zo bevestigde de Amerikaan-

se minister. De bondgenoten hoefden het ook niet overal over eens te zijn: de Amerika-

nen vonden het echter moeilijk te verteren dat de Europeanen wel verwachtten dat de 

Verenigde Staten een nucleaire oorlog zouden beginnen om hen te beschermen, maar 

tegelijkertijd niet bereid waren tot samenwerking op andere gebieden.97

Gould concludeerde naderhand dat het bezoek zeer effectief was geweest:

[The] timing of Secretary Schlesinger’s visit could not have been more opportune from [the] 

Dutch point of view and gave them a real shot in the arm. From [the] us point of view [the] 

Secretary’s visit was most helpful in enhancing confidence in and respect for usg [United 

States Government – kw] on [the] part of [the] Den Uyl government, which came into office 

last May with certain ideological hangups toward the United States. Den Uyl and company 

will recognize more clearly now that their need for us understanding and support is funda-

mental to their country’s national interest.98

96  Ibid.

97  Ibid.

98  Telegram, Gould to Secretary of State, 08-11-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.
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Toch bleef Den Uyl nog wel met zijn ideological hangups zitten, zo bleek uit een gesprek 

met de ambassadeur ongeveer tien dagen later. Opnieuw maakte hij van zijn hart geen 

moordkuil. Het was duidelijk dat de olieboycot, waar Nederland zich nu een paar weken 

mee geconfronteerd zag, Den Uyl hoog zat. Zijn prioriteit was het vinden van een oplos-

sing voor het olieprobleem en hij twijfelde openlijk aan de rol die de eg hierin kon spe-

len. Daarom stelde hij dat er in Nederland brede steun was voor het Amerikaanse Mid-

den-Oostenbeleid en sprak hier ook zijn eigen steun voor uit. Deze steun kwam echter 

niet van harte: de rol van de Amerikaanse regering in het Midden-Oosten werd volgens 

de premier belemmerd door de binnenlandse toestanden in de Verenigde Staten en de 

‘erfenis’ van het Amerikaanse Indochinabeleid.99 Den Uyl was zich er terdege van bewust 

dat Nederland zich in een geïsoleerde positie bevond en Amerikaanse steun goed kon ge-

bruiken, maar was niettemin niet bereid de Amerikanen naar de mond te praten. Hij gaf 

aan grote twijfels te hebben over het Amerikaanse handelen in de wereld. Hij erkende de 

‘principal responsibility for world leadership’ van de Amerikanen sinds 1945. ‘In recent 

years, however, he felt it was hard to justify some of the methods by which us had sought 

to achieve its goals.’100

De beeldvorming van Den Uyl over de Verenigde Staten werd beïnvloed door het nega-

tieve imago van de Verenigde Staten, met name veroorzaakt door Vietnam en Watergate, 

maar in het najaar van 1973 ook door ontwikkelingen in Chili. In september had daar een 

militaire coup plaatsgevonden waarbij de socialistische leider Salvador Allende om het 

leven kwam en generaal Augusto Pinochet de macht overnam. Deze coup werd in Ne-

derland fel veroordeeld, maar was door de Amerikaanse regering juist met instemming 

ontvangen. In de loop van 1974 kwam er mondjesmaat informatie naar buiten over mo-

gelijke betrokkenheid van de Amerikaanse geheime dienst cia. Deze berichten veroor-

zaakten grote verontrusting in het kabinet; Van der Stoel deed herhaaldelijk tevergeefs 

pogingen informatie bij de Amerikanen los te krijgen. Ook maakte de minister ambassa-

deur Gould duidelijk dat een Amerikaans optreden in Chili een slechte invloed had op de 

relatie tussen de Verenigde Staten en Europa vanwege het effect op de publieke opinie.101 

Den Uyl vond het voor zichzelf moeilijk te verdedigen dat zijn kabinet zich in lijn met de 

regering-Nixon opstelde en maakte de Amerikanen deelgenoot van zijn gewetenswroe-

ging hierover.

Ambassadeur Gould besloot zich echter niet op Den Uyls kritiek te richten, of wilde 

deze naar zijn collega’s in Washington ontkrachten. Gould rapporteerde zelfs onder de 

indruk te zijn van de in zijn eigen woorden ‘sterke steun’ van Den Uyl voor het Ameri-

kaanse Midden-Oostenbeleid. Hij had er vertrouwen in dat onlangs de negatieve uitlatin-

gen van de premier deze nog steeds het belang inzag van de rol die de Verenigde Staten 

speelden als de bewaker van de veiligheid van West-Europa en internationale vrede. De 

oliecrisis had een positieve uitwerking gehad: ‘I am convinced one benefit of the Middle 

East situation in the Netherlands is that it has demonstrated our ability to operate effec-

99   Telegram, Gould to Secretary of State, 16-11-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.

100   Ibid.

101   Notulen mr, 18-10-1974, na. Zie voor een behandeling van de Nederlandse houding ten aanzien van Chili P.A.M. Mal-

content, Op kruistocht in de Derde Wereld. De reacties van de Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele 

mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981 (Hilversum: Verloren, 1998) 145-178.
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tively despite momentary domestic turbulence. This has strengthened Atlanticist senti-

ment among the Dutch leadership, who appear to be having second thoughts about ex-

actly what [the] ec can do for them in the crunch.’102 Deze samenvatting strookt niet met 

de teneur van Den Uyls woorden, maar ondanks diens kritiek in woord stond Nederland 

in daad nog steeds aan de kant van de Amerikanen. En deze steun was meer dan welkom.

Wapenleveranties

Het nauwe contact tussen de Nederlandse en Amerikaanse regering wordt onderstreept 

door geheime verzoeken aan het kabinet-Den Uyl voor wapenleveranties aan Israël. Er 

is al het een en ander geschreven over het leveren van tankonderdelen en munitie door 

Nederland aan Israël in oktober en november 1973, een uiterst geheime operatie waarin 

minister Vredeling en staatssecretaris Stemerdink een centrale rol speelden.103 Egypte 

en Syrië hadden in de eerste dagen van de oorlog de overhand en de Israëlische ambas-

sadeur in Den Haag Ch. Bar-On benaderde de Nederlandse regering met een dringend 

verzoek om wapens. Vredeling gaf achteraf aan dat zijn besluit gebaseerd was op emoti-

onele overwegingen, namelijk zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. De meningen 

verschillen over welke bewindslieden van deze leveranties op de hoogte waren. Volgens 

Hellema, Wiebes en Witte moeten Van der Stoel en Den Uyl hiervan geweten hebben; 

Bleich laat het enigszins open, maar neigt naar de conclusie dat zij dat niet waren. Ste-

merdink bevestigt dit achteraf en stelt dat Van der Stoel hem en Vredeling dit later zeer 

kwalijk nam.104 Ook over de betrokkenheid van de Amerikanen bestaat onduidelijkheid, 

maar in Doelwit Rotterdam wordt gesteld dat er waarschijnlijk gedurende de gehele ope-

ratie contact is onderhouden met de Amerikaanse ambassade.105 Dit is echter maar de 

vraag; in februari 1974 stelde Tanguy dat Nederland ongerechtvaardigd werd beschul-

digd van leveranties in 1973, wat suggereert dat noch hij, noch Gould op de hoogte was 

van de geheime leveringen in oktober en november 1973.106

In de eerste maanden van 1974 was er opnieuw sprake van verzoeken om wapens, 

waarbij geen twijfel mogelijk is over de betrokkenheid van de Amerikaanse regering. 

Hoewel de oorlog voorbij was, kwam er onafhankelijk van elkaar zowel van het Ameri-

kaanse ministerie van Defensie als van de Israëlische ambassadeur een verzoek om afge-

schreven Centuriontanks aan Israël te leveren. Deze Britse tank werd in Groot-Brittan-

nië, Nederland en Israël gebruikt. Bij de geheime leveranties van oktober 1973 was het 

ook om onderdelen van en munitie voor Centuriontanks gegaan. De regering in Londen 

had echter besloten geen wapens te leveren aan de strijdende partijen. In februari infor-

meerde Kissinger de ambassade in Den Haag over een verzoek dat hij van Defensie had 

ontvangen. Gezien het feit dat men daar op peak capacity zat – de Amerikaanse regering 

had Israël in oktober en november 1973 door middel van een grootschalige operatie per 

luchtbrug van grote hoeveelheden wapens voorzien – vroeg men zich daar af of de Ne-

102   Ibid.

103   Zie Hellema e.a., Doelwit Rotterdam, 22-37; Bleich, Joop Den Uyl, 306-309.

104   Interview Mr. A. Stemerdink, 19-04-2011.

105   Hellema e.a., Doelwit Rotterdam, 30.

106   Telegram, Tanguy to Secretary of State, 19-02-1974, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- [1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.
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derlandse regering ertoe bereid zou zijn om 175 Centuriontanks af te schrijven en deze 

vervolgens op Amerikaanse schepen naar Israël te laten vervoeren. Kissinger vroeg de 

ambassade om advies: zonder de Nederlanders nog te benaderen, wat voor problemen 

konden er verwacht worden bij een dergelijk verzoek?107 Gould verwachtte niet dat de 

ambtenarij (deze wordt specifiek genoemd, niet de regering) er positief tegenover zou 

staan. Nederland bevond zich in een moeilijke positie door de olieboycot, en het voor-

naamste doel was uit deze benarde positie te komen. Omdat de Arabische landen Ne-

derland al beschuldigden van eerdere wapenleveranties, zou een nieuw verzoek hiertoe 

waarschijnlijk negatief ontvangen worden. Als Kissinger dit toch door wilde zetten, dan 

zou het raadzaam zijn dit op het hoogste niveau aan te kaarten – bij voorkeur bij Van der 

Stoel, omdat het verzoek dan ingekleed kon worden in bredere politieke overwegingen.108

Op 5 april besprak Gould de Centurionkwestie met Van der Stoel. Daarbij toonde de 

ambassadeur begrip voor de netelige situatie waar Nederland in terecht zou komen als 

deze transactie openbaar zou worden. Van der Stoel zegde toe de zaak te bespreken met 

Vredeling en twee topambtenaren van Buitenlandse Zaken. Ook hij benadrukte de com-

plexiteit van de kwestie gezien ‘[the] Arabs’ acute sensitivity to anything even vaguely re-

sembling an anti-Arab gesture.’ Het ging hier om de politieke kant van de zaak, juridisch 

kon Nederland namelijk niets verweten worden: de regering zou de tanks, die altijd al 

Amerikaans bezit waren, teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.109 Toch stemde Van 

der Stoel niet met het verzoek in. De oorlog was immers voorbij, waardoor de urgentie 

minder hoog was. Ook wordt uit de woorden van Van der Stoel duidelijk dat Nederland 

een te groot risico zou lopen met het oog op de olietoevoer. Gould ontving het bericht 

van dgpz Van Lynden. De ambassadeur deed nog een laatste poging Van Lynden om te 

praten, maar deze beëindigde de discussie door te stellen dat ‘he had been instructed 

to state unequivocally that gon [Dutch government, kw] needed all of the Centurions it 

possessed.’110 Duidelijk moge zijn dat dit niet de werkelijke reden was, maar dat deze ge-

legen was in het feit dat als het kabinet akkoord zou gaan met dit verzoek het de Arabi-

sche landen nog meer tegen zich in het harnas zou jagen. In dit geval was Van der Stoel 

niet bereid zo ver te gaan – ook had Nederland al een wit voetje bij de Amerikanen ge-

haald en had het er op dit moment geen belang bij dit nog eens te benadrukken.

Schipperen

Het kabinet-Den Uyl had echter niet alleen met de Verenigde Staten te maken, maar ook 

met de Europese partners. Frankrijk en Groot-Brittannië probeerden tot een gemeen-

schappelijk eg-optreden te komen, zodat de eg een politieke speler in het Midden-Oos-

tenconflict kon worden. De Nederlandse regering wilde hier echter niet in meegaan; zij 

107   Telegram, Kissinger to embassy The Hague, 12-02-1974, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

108   Telegram, Tanguy to Secretary of State, 19-02-1974, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

109   Telegram, Gould to Secretary of State, 05-04-1974, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- 1972-1974] 

[2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

110   Telegram, Gould to Secretary of State, 10-04-1974, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972-[1972-1974] 

[2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.
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zag meer heil in een Amerikaanse leidende rol. Het kabinet wilde wel in eg-verband 

spreken over de gevolgen van de olieboycot waardoor Nederland getroffen was en over 

de vraag hoe tot een evenredige verdeling van de verminderde toevoer te komen. Hier 

hadden de Franse en Britse regeringen op hun beurt echter geen behoefte aan. Het beleid 

van de Franse regering was er ook op gericht om tot een meer dirigistisch eg-energie-

beleid te komen dat onafhankelijker van de Verenigde Staten zou zijn.111 Nederland was 

daar sterk tegen gekant en stond een vrije markt voor olie in de eg voor, waarbij het zelf 

– met Rotterdam als belangrijke speler in de oliesector – belang had. De oliemaatschap-

pijen hadden zich ook op het standpunt opgesteld dat de olie gelijkelijk over de West- 

Europese landen verdeeld zou blijven worden, waardoor het kabinet-Den Uyl er baat bij 

had hen de vrije hand te laten. Het kabinet-Den Uyl wilde zich echter niet te sterk van zijn 

Europese partners isoleren; Van der Stoel besloot daarom begin november enige conces-

sies te doen en in te stemmen met een nieuwe eps-verklaring ten aanzien van het Mid-

den-Oosten. Hierin sprak de eg onder meer de wens uit een rol te spelen in het Midden-

Oostenconflict en werd opgeroepen werd tot beëindiging van de Israëlische bezetting 

van gebieden die stamde uit de Zesdaagse Oorlog in 1967. Deze stap werd in Nederland 

kritisch ontvangen: het kabinet had slappe knieën getoond naar de Arabische landen en 

liet zich leiden door oliebelangen in plaats van solidariteit met Israël, zo luidde de kri-

tiek. Binnen de ministerraad kreeg Van der Stoel echter wel steun, waaronder van Den 

Uyl en ook Pronk. Alleen Vredeling toonde zich kritisch: hij had de sterke pro-Israëlische 

beleidslijn voort willen zetten.112

Het feit dat het kabinet zich binnen Europa niet teveel wilde isoleren en zich niet nog 

meer problemen met de Arabische landen op de hals wilde halen had tot gevolg dat het, 

toen de olieboycot voort bleek te duren, wilde voorkomen dat het openlijk te sterk met de 

Verenigde Staten geassocieerd werd. Dit betekende dat het kabinet zich terughoudend 

toonde ten aanzien van voorstellen van de regering-Nixon om Nederland bij te staan met 

eventuele olieleveranties. Eind november berichtte Van der Stoel ambassadeur Van Lyn-

den dat hij ‘erkentelijk’ was voor het ‘genereuze Amerikaanse aanbod’, maar dat het voor 

Nederland wel van groot belang was ‘niet door een te zware presentatie van dit hulp-

aanbod de richting uitgetrokken te worden van een politieke keuze’ tussen de Verenigde 

Staten en de Europese partners.113 Vredeling stelde in de ministerraad dat hij het ‘verstan-

dig’ achtte ‘van het aanbod van de Amerikaanse regering hulp te verlenen aan Nederland 

geen gebruik te maken om zo te voorkomen dat Nederland politiek gezien nog meer ge-

isoleerd wordt en nog meer op een lijn met de Verenigde Staten wordt gesteld.’ Van der 

Stoel wilde zeker geen deuren dichtgooien, en wilde dus geen beleid voeren dat de Ame-

rikanen tegen de borst zou stuiten, maar vond ook dat de ‘afhankelijkheid van de Ver-

enigde Staten (…) niet extra [moet] worden onderstreept.’114 Men was zich wel bewust 

van het feit dat dit Amerikaanse aanbod niet geheel onbaatzuchtig was: ambassadeur 

Van Lynden berichtte aan Den Haag dat het aanbieden van hulp ‘naar Amerikaanse ziens-

111   Het bleek dat Nederland tegen de verwachtingen in niet op Britse steun kon rekenen, omdat Heath zijn naam als voor-

stander van de eg waar wilde maken, en tevens met binnenlandse problemen kampte en hij zich daarom niet ‘solidair’ met 

Nederland wilde tonen. Zie Hellema e.a., Doelwit Rotterdam, 83-85.

112   Ibid., 78-99; Notulen mr, 09-11-1973, na.

113   Codebericht, Van der Stoel aan ambassade Washington, 30-11-1973, map 430, paw, abz.

114   Notulen mr, 23-12-1973, na.
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wijze niet “under the counter” zou moeten gebeuren (in verband met gewenst politiek 

effect), maar op openlijke manier zodat behalve de nadelen, ook maximaal de voordelen 

zouden kunnen worden geplukt, waaronder het nader associëren van Nederland aan de 

v.s. doelstellingen in het Midden-Oosten.’115

Inderdaad was voor de Amerikanen deze steun van belang voor de beeldvorming om 

aan de buitenwereld te laten zien dat zij zich niet zouden laten chanteren door de opec 

en dat zij landen die hier ook onder gebukt gingen, bij zouden staan. Dit was bijvoor-

beeld ook Kissingers doel toen hij voorafgaand aan een navo-ministersconferentie in 

december 1973 doelbewust als eerste met de Nederlandse en Portugese minister van Bui-

tenlandse Zaken sprak – ‘the ministers of allies that had stood by us through the Mideast 

crisis.’ Helaas, merkte Kissinger later op, werd het signaal dat hij hiermee af wilde geven 

niet opgemerkt: ‘As with many gestures in whose subtlety one takes pride, its significance 

apparently was lost on my colleagues. Or else they decided that no point would be served 

in noticing it.’116 De openlijke steunbetuigingen aan Nederland waren echter ook bedoeld 

om duidelijk te maken dat de Amerikaanse regering zich door de boycot niet liet intimi-

deren in haar onderhandelingspogingen in het Midden-Oosten. Naast een signaal aan de 

buitenwereld wilde Kissinger ook zijn waardering aan Van der Stoel laten blijken en er-

voor zorgen dat Nederland niet van koers zou wijzigen. Vanwege de ‘pervasive sense of 

isolation’ van Nederland was het Amerikaanse aanbod om Nederland in de oliecrisis bij 

te staan ‘of particular political and psychological importance to the Dutch (…) They are 

touched and appreciative of our offer to assist them’, zo schreef het State Department. 

Anderzijds wilde het State Department proberen de Nederlandse regering haar invloed 

aan te laten wenden om in eg-verband tot een ‘constructievere’ houding te komen.117 Ne-

derland nam in de verhouding tussen de eg en de Verenigde Staten over het Midden-Oos-

ten dus een sleutelpositie in. Via de Nederlandse regering en Van der Stoel in het bijzon-

der, probeerde de Amerikaanse regering de eg-beraadslagingen te beïnvloeden.

Volgens de Amerikaanse ambassade in Den Haag deelde het kabinet de Amerikaanse 

visie op de crisis in het Midden-Oosten, namelijk dat deze, zoals eerder opgemerkt, deel 

uitmaakte van het bredere Koude Oorlogkader. Zo stelde ambassademedewerker Tan-

guy dat ‘the Middle East conflict is not just between the Arabs and the Israelis but creates 

an inescapable challenge to the solidarity and responsibility to the nato alliance. The 

Dutch understood this better than some of our allies but they like the others have tend-

ed to lose sight of this basic fact once the threat of direct Soviet intervention appeared to 

subside.’118 Opnieuw werd de Sovjetdreiging ten onrechte aangehaald als motivatie voor 

het Nederlands beleid. Toch moest ook de Nederlandse regering bij de les worden ge-

houden, zo blijkt uit Tanguy’s woorden. Het ging hierbij met name om een aantal amb-

tenaren van Buitenlandse Zaken die zich zorgen maakten om de verdeeldheid in de eg en 

115   Codebericht, Van Lynden aan Min. van bz, 30-11-1973, map 430, paw, abz.

116   Kissinger, Years of Upheaval, 722. Van der Stoel gaf overigens in een interview met de auteur aan dit signaal zelf wel opge-

merkt te hebben. Dus wie hier nu subtiel te werk ging, is de vraag.

117   Department of State Briefing Paper Netherlands, december 1973, Folder Political Affairs – Netherlands pol – us 1973, 

Box 2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, 

Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

118   Telegram, Tanguy to Secretary of State, 06-12-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.
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de geïsoleerde positie van Nederland daarin.119 Van der Stoel had het beter begrepen: ‘we 

believe that Van der Stoel’s own instincts are right on the strategic nature of the conflict 

and the kind of unified allied response it calls for.’120

Vanaf december 1973 namen de Verenigde Staten bij monde van Kissinger een actievere 

houding aan in het vinden van oplossingen voor de olieproblematiek. Deze initiatieven 

waren in belangrijke mate bedoeld om een stokje te steken voor een Europees-Arabische 

dialoog zoals voorgesteld door Frankrijk, waarmee het een meer sturende rol voor de eg 

op het gebied van energiebeleid wilde bereiken door zonder tussenkomst van de olie-

maatschappijen met de producentenlanden te kunnen communiceren.121 Kort voor een 

Europese topconferentie in Kopenhagen waar onder andere over de olieproblematiek 

gesproken zou worden, had Kissinger op 12 december opgeroepen tot overleg tussen de 

consumentenlanden. Hij had gewaarschuwd tegen het tot stand brengen van Europese 

eenheid ten koste van Atlantische samenwerking. Vervolgens volgde er in januari een uit-

nodiging voor een conferentie in Washington over het energievraagstuk.122 Het kabinet 

reageerde positief op deze uitnodiging: in januari schreef Den Uyl een brief aan Nixon 

waarin hij de uitnodiging aanvaardde. Binnen de eg zorgde dit plan echter opnieuw voor 

verdeeldheid. Van der Stoel wilde niet wachten op een gezamenlijk eg-standpunt en had 

gepleit voor een snelle positieve reactie. Nederland zou zich hoe dan ook niet laten leiden 

door een dergelijk standpunt, als het er zou komen: eg-overeenkomst of niet, zo meldde 

de Directeur-Generaal van Buitenlandse Zaken Italianer ambassadeur Gould, ‘the Dutch 

(…) in any case would be present with their own ideas and suggestions.’123 Het kabinet 

koos hier duidelijk voor Atlantische samenwerking boven Europese.

Toch liet het kabinet-Den Uyl in de aanloop naar de conferentie ook haar progressie-

ve signatuur blijken, door aandacht te vragen voor het betrekken van olieproducerende 

en ontwikkelingslanden bij de dialoog over energie. Den Uyl maakte van dit punt al mel-

ding in zijn bovengenoemde brief, en ook daarna brachten kabinetsleden dit punt her-

haaldelijk ter sprake in gesprekken met de Amerikanen.124 Dit was een kwestie waarvoor 

weinig interesse bestond aan Amerikaanse zijde. Nederland was echter een belangrijke 

partner; Gould suggereerde daarom het State Department om aandacht te besteden aan 

de Nederlandse wensen op dit gebied. De Nederlandse regering zou een constructieve en 

nuttige rol kunnen spelen tijdens de conferentie. De inzet van de Nederlandse delegatie 

zou wel bepaald worden door de Amerikaanse houding ten aanzien van het betrekken 

van ontwikkelingslanden bij de dialoog: ‘We suggest that in our own interest we do what 

we can to accommodate the Dutch’.125 Er was regelmatig contact via de ambassade in de 

119   Zie hiervoor ook Hellema e.a., Doelwit Rotterdam, 89-97. Ook met Economische Zaken waren er meningsverschillen.

120   Telegram, Tanguy to Secretary of State, 06-12-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

121   Hellema e.a., Doelwit Rotterdam, 143.

122   Ibid., 212-214.

123   Telegram, Gould to Secretary of State, 17-01-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.

124   Letter, Den Uyl to Nixon, Netherlands, pm Johannes Den Uyl [Jan/Feb 74], Box 758, nsc Files, Presidential Correspon-

dence 1969-1974, npm, nara.

125   Telegram, Gould to Secretary of State, 08-02-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.
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aanloop naar de conferentie in Washington, waarbij er vanuit Buitenlandse Zaken onder 

meer hulp aan de Amerikanen werd aangeboden: zo stelde een hoge ambtenaar van Bui-

tenlandse Zaken voor aan Gould na te gaan ‘how Dutch can be helpful in supporting cer-

tain us positions in ec (…) meetings’.126 bz-ambtenaren en Van der Stoel consulteerden 

zo regelmatig met de Verenigde Staten voorafgaand aan het eg-overleg. Gould sprak in 

dit verband van een ‘helpful attitude’.127

Op de conferentie in Washington in februari slaagde de eg er uiteindelijk niet in een 

eensgezind geluid te laten horen. Groot-Brittannië en West-Duitsland, die zich eerder 

nog in meer of mindere mate bij Frankrijk aangesloten hadden in het streven naar een 

onafhankelijker energiebeleid, schaarden zich nu achter Amerikaanse leiding. Hier-

door kon de Amerikaanse regering, gebruik makend van de Europese verdeeldheid, 

haar leiderschap op het gebied van energiebeleid weer herstellen.128 De eg had wederom 

geen eenheid kunnen vormen, en slaagde er daardoor in deze periode van transatlan-

tische strubbelingen niet in een vuist te maken en een meer onafhankelijke positie van 

de Verenigde Staten te creëren. Van der Stoel toonde zich tevreden over de afloop van de 

energieconferentie, waarvan het succes volgens hem te danken was aan het feit dat de 

Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland effectief hadden samen-

gewerkt. Hij had zich naar eigen zeggen ingespannen om deze samenwerking te berei-

ken, omdat hij van mening was dat ‘the Atlantic Community could not afford another 

failure.’129 Voor Van der Stoel, en het kabinet in het algemeen, was het tevens van belang 

dat er in de slottekst aandacht was voor de positie van ontwikkelingslanden en het be-

lang van de Verenigde Naties.130 Op dit punt was er voor de Nederlandse regering dus aan 

haar wensen voldaan; tevens was Atlantische solidariteit in ieder geval deels hersteld.

In de laatste fase van de boycot tegen Nederland deed zich nog een merkwaardige 

ontwikkeling voor in de Nederlands-Amerikaanse relatie. De boycot tegen de Verenigde 

Staten was in maart opgeheven; de boycot tegen Nederland duurde echter voort, offici-

eel omdat de regering nog steeds te weinig begrip toonde voor de Arabische kant van de 

zaak. Het werd echter duidelijk dat dit niet langer de voornaamste reden kon zijn, voor-

namelijk omdat de landen die hier altijd het sterkst op hadden gehamerd – onder meer 

Algerije en Syrië – niet langer de voortrekkers waren. Het waren nu de landen die zich 

steeds gematigd hadden opgesteld, waarvan Saoedi-Arabië de belangrijkste was, die zich 

nu onverzettelijk opstelden. De meest voor de hand liggende reden hiervoor was dat Sa-

oedi-Arabië geen voorstander was van de eerder genoemde Europees-Arabische dialoog 

en deze door het embargo tegen Nederland in stand te houden effectief kon blokkeren 

– de Europese landen bleven zo immers verdeeld. Saoedi-Arabië onderhield echter ook 

nauwe banden met de Amerikaanse regering, die er ten aanzien van de Europees-Arabi-

sche dialoog dezelfde mening op nahield. Zo ontstond de curieuze situatie dat de Ame-

126   Telegram, Gould to Secretary of State, 06-02-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

127   Telegram, Gould to Secretary of State, 29-05-1974, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- [1972-1974] 

[2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

128   Hellema e.a., Doelwit Rotterdam, 222-223.

129   Telegram, Gould to Secretary of State, 15-02-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

130   Notulen mr, 15-02-1974, na.
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rikaanse regering indirect belang had bij het voortduren van de olieboycot tegen Neder-

land.131 Er gingen in het voorjaar van 1974 geruchten dat de Amerikaanse regering de 

Saoediërs hierbij steunde of zelfs aanmoedigde. Bewijzen waren er echter niet en Van der 

Stoel maakte ook geen werk van deze kwestie. Desalniettemin was het opvallend dat de 

olieboycot tegen Nederland tot in juli voortduurde, terwijl de Amerikanen hun invloed 

bij een bevriende staat aan hadden kunnen wenden om deze te beëindigen. Herhaalde-

lijk kwamen er verzoeken van Van der Stoel aan Kissinger om de beëindiging van de boy-

cot aan te kaarten met zijn Saoedische collega’s, waarbij hem altijd verzekerd werd dat 

de Nederlandse belangen de Amerikanen na aan het hart lagen.132 De indruk wordt ech-

ter gewekt dat hij zich hier niet voor inspande, omdat de Amerikaanse regering hier zelf 

geen baat bij zou hebben.

De Oktoberoorlog en de oliecrisis vormen tezamen een opvallend voorval in de na-

oorlogse Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. Niet geheel volgens de verwachting 

werden de banden tussen de twee landen geïntensiveerd doordat zij zich in hetzelfde 

schuitje bevonden. Van der Stoel bevestigt dit achteraf.133 Nederland vormde hiermee een 

uitzondering op het Europese patroon: waar de oorlog en de oliecrisis een verdere ver-

wijdering tussen West-Europa en Washington tot gevolg had, bracht het Nederland en 

de Verenigde Staten juist dichter bij elkaar. De Nederlandse bewindslieden lieten zich in 

hun eerste reactie, en tevens bij de geheime wapenleveranties, hoofdzakelijk leiden door 

pro-Israëlische sentimenten, onder meer voortkomend uit herinneringen aan de Tweede 

Wereldoorlog. Toen de oorlog eenmaal voorbij was en Nederland getroffen werd door 

de olieboycot, speelden andere overwegingen een rol. Ten eerste, zoals in Doelwit Rot-

terdam is aangetoond, zorgde de prominente positie van Rotterdam in de internationale 

oliesector ervoor dat het kabinet zich teweer stelde tegen een meer van bovenaf gestuurd 

eg-energiebeleid. De meningen hierover binnen het kabinet liepen wel enigszins uiteen 

– Minister van Economische Zaken Lubbers was tegenstander van sturing en minister 

van Ontwikkelingssamenwerking Pronk zag wat minder bezwaren – maar in de eg bleef 

Nederland tegen de Franse plannen gekant.

Voor Van der Stoel speelden er ook Atlantische sentimenten mee. Hij wilde in een 

moeilijke periode voor de Atlantische samenwerking aan de Amerikanen laten blijken 

dat de relatie met de belangrijkste Atlantische partner hem ernst was. Hij zag ook geen 

reden om de Amerikanen over het Midden-Oosten beleid, waarover de twee landen het 

in grote mate eens waren, voor het hoofd te stoten.134 Zoals beschreven had Den Uyl er 

meer moeite mee dat Nederland zich als uitzondering in West-Europa aan Amerikaanse 

zijde bevond. De Amerikanen toonden zich verheugd met Nederland als goed voorbeeld 

en wilden dit ‘publicitair’ uitbuiten. Nederland werd zo gepresenteerd als trouwe Atlan-

tische partner in de strijd tegen de Sovjets, terwijl de Sovjetdreiging in de interne kabi-

131  Hellema e.a. (red.), Doelwit Rotterdam, 231-233, 252-256.

132  Codebericht, Van der Stoel aan ambassade Washington, 05-11-1973 en 11-01-1974, map 430, paw, abz. De ambassadeur 

berichtte Van der Stoel dat Kissinger de Nederlandse belangen ‘very much at heart’ had en dat hem verzekerd was dat Amerika 

Nederland ‘niet in de steek zou laten.’ Codebericht Van Lynden aan Min. van bz, 14-01-1974 en 25-01-1974, map 430, paw, 

abz. Voor geruchten over en vermoedens van Amerikaanse ‘influisteringen’, zie Codebericht De Ranitz (Parijs) aan Min. van 

bz, 07-06-1974, Codebericht Van Schelle (Brussel) aan Min. van bz, 19-06-1974, Codebericht Derksen (Saoedi-Arabië) aan 

Min. van bz, 25-06-1974, Codebericht De Ranitz (Parijs) aan Min. van bz, 19-06-1974, map 430, paw, abz.

133  Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.

134  Notulen mr, 16-11-1973, na.
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netsdiscussies geen rol speelde. Het kabinet moest echter schipperen: teveel openlijke 

Amerikaanse steunbetuigingen zouden de Nederlandse positie in Europa bemoeilijken, 

en tevens het al problematische imago van Nederland in de Arabische wereld nog verder 

doen verslechteren. De economische belangen van Nederland, evenals sympathieën voor 

Israël en het Atlanticisme van Van der Stoel, bleken – niet voor het eerst – het best te ge-

dijen bij samenwerking met de Verenigde Staten en tegenwerking tegen Europese poli-

tieke samenwerking met een dominante Franse rol.

Een nieuwe defensienota

Met de détente hoog op de agenda bleef het defensievraagstuk binnen het Atlantisch 

Bondgenootschap onverminderd onder druk staan. Bij het aantreden van het kabinet-

Den Uyl waren de eerste rondes voorbereidende besprekingen voor zowel cvse als 

mbfr in het eindstadium aanbeland. In juni 1973 tekenden Nixon en Brezjnev een De-

claration on the Prevention of Nuclear War, dat net als het in 1972 getekende salt-akkoord 

bedoeld was om de dreiging van een nucleaire oorlog te verminderen. Alhoewel deze 

overeenkomsten West-Europese regeringen met wantrouwen vervulden en zorgen ten 

aanzien van de eigen veiligheid voedden, bleef de bereidheid in West-Europa om in de-

fensie te investeren gering. Ook in de Verenigde Staten bleef de druk op de ketel wat be-

treft het terugbrengen van het aantal militairen in Europa: senator Mansfield toonde 

zich vasthoudend ten aanzien van dit thema. Zijn initiatieven konden overigens niet los 

gezien worden van de economische problemen waar de Verenigde Staten voor stonden, 

die door de oliecrisis nog verergerden. Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor de 

regering-Nixon om de defensieplannen van de Europese bondgenoten scherp in de ga-

ten te houden.

Zoals eerder opgemerkt had het defensiebeleid onder de kabinetten-De Jong en Bies-

heuvel voor de Amerikaanse regering aanleiding gegeven tot complimenten. Er was 

waardering voor de inzet van Nederland binnen de Eurogroup en de navo om tot een 

evenwichtiger lastenverdeling te komen. Maar waar het defensievraagstuk in Nederland 

in de late jaren zestig en vroege jaren zeventig al een heikele kwestie was, werd het on-

der het kabinet-Den Uyl daadwerkelijk een heet hangijzer. Het defensiebeleid werd voor 

linkse politici het thema bij uitstek om uiting te geven aan hun progressieve denkbeel-

den omtrent een ‘kritisch bondgenootschap’. De uitgangspunten voor een nieuw defen-

siebeleid waren uiteengezet in Keerpunt en in het PvdA-rapport Doelmatig Defensiebeleid 

uit 1968 – verschenen in de nasleep van de verhoging van de defensieuitgaven na de in-

val in Praag. Het uitgangspunt van dit laatste stuk was dat Nederland zijn bijdrage zou 

moeten blijven leveren aan het waarborgen van vrede en veiligheid in het navo-kader, 

maar dat men hierbij toe kon met minder geld. Door middel van taakverdeling en speci-

alisatie konden binnen het bondgenootschap de bijdragen van de individuele lidstaten 

efficiënter ingezet worden.135 De bewindslieden van het kabinet-Den Uyl werden uiterst 

kritisch gevolgd vanuit de partij en de fractie: brachten zij deze doelen wel in de praktijk? 

135   Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 193-195.
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Met Keerpunt in de hand werd het defensiebeleid van het kabinet-Den Uyl getoetst – Ne-

derland moest een actieve vredespolitiek voeren en een kritisch navo-lid zijn.136 Het was 

duidelijk dat de Amerikaanse regering minder gecharmeerd zou zijn van een dergelijke 

koers.

Het was dus zowel voor de linkse achterban in Nederland als voor de Amerikanen 

een belangrijke vraag in wiens handen het defensiebeleid zou komen te liggen. Het wer-

den twee PvdA’ers: Henk Vredeling als minister en Bram Stemerdink als staatssecretaris 

(naast staatssecretaris Joep Mommersteeg van de kvp belast met personeelszaken, die 

echter slechts tien maanden in fucntie bleef ). Vredeling had een politieke achtergrond 

op landbouwgebied en was tevens actief geweest als Europarlementariër. Waar Vrede-

ling geen achtergrond op het gebied van defensie had, was dat voor zijn jongere collega 

Stemerdink wel het geval, die een militaire loopbaan achter de rug had. Twee sociaal-

democraten op defensie was meer dan genoeg aanleiding voor de Amerikaanse ambas-

sade om de zaken goed in de gaten te houden. Vier dagen na het aantreden van het kabi-

net-Den Uyl stuurde Middendorf het State Department een eerste indruk van de nieuwe 

minister die hij had opgesteld aan de hand van interviews in een aantal Nederlandse 

kranten. De ambassadeur presenteerde Vredeling op basis van deze interviews als een 

gematigd politicus, die weliswaar Keerpunt als uitgangspunt voor zijn beleid zou ne-

men, maar zich hier niet met handen en voeten aan gebonden zag. Bezuinigingen moch-

ten alleen op verantwoorde wijze gebeuren, waarbij geen essentiële navo-taken in het 

geding mochten komen. Ook was hij van mening dat Nederland geen eenzijdige beslis-

singen kon nemen over het verwijderen van kernwapens: ‘the Netherlands must not be-

come a second France’, zo haalde Middendorf de minister aan.137

Keerpunt en Doelmatig Defensiebeleid hadden dan wel een nieuwe richting aangege-

ven voor het Nederlandse defensie- en veiligheidsbeleid, maar concreet regeringsbeleid 

was het nog niet. Dit zou uitgewerkt moeten worden in een nieuwe defensienota. Hier-

in zou het kabinet een aantal knopen door moeten hakken over kwesties die door voor-

gaande kabinetten vooruitgeschoven waren.138 Er moest onder andere besloten worden 

over de vervanging van Honest John-raketten, die nucleair uitgerust waren, en van de Star-

fighter-gevechtsvliegtuigen.139 Ondanks Vredelings opmerkingen maakte Middendorf 

zich zorgen over het karakter van deze aankomende nota. De achterliggende gedachte 

voor de bezuinigingen was volgens de ambassadeur ‘a tendency to focus on the ussr’s 

seemingly more benign intentions and to overlook its enormous and increasing military 

capabilities’. Het kabinet wilde bezuinigen en in het bestaande klimaat was defensie een 

voor de hand liggende post. De grote zorg van de Amerikanen was dat het uiteindelijk 

niet om meer efficiëntie in het defensieapparaat ging, maar dat dit in wezen een dekman-

tel voor inkrimping was. Middendorf rapporteerde dat het van het grootste belang was 

dat het kabinet-Den Uyl goed geïnformeerd werd over de werkelijke dreiging die er van 

136   Ibid., 268-269.

137   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 15-05-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

138   Hoffenaar, ‘ “De baby is er!” ’, 39-40. Zie dit artikel voor een uitgebreide behandeling van de totstandkoming van de de-

fensienota.

139   Zie voor de vervanging van de Starfighter het volgende hoofdstuk.
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Moskou uitging.140 De ambassadeur was daarom tevreden over staatssecretaris Stemer-

dink, die regelmatig de ambassade bezocht om daar van gedachten te wisselen over de 

defensieplannen van het nieuwe kabinet. De staatssecretaris presenteerde zichzelf daar-

bij als belangrijkste auteur van de defensienota.141 Hij had de ambassadeur zelfs gevraagd 

hem in te lichten over de Amerikaanse visie op onder meer het thema lastenverdeling zo-

dat hij deze ideeën mee kon nemen in het voorbereiden van de defensienota. ‘An unusu-

ally forthcoming and helpful gesture’, aldus Middendorf.142

Van minister van Defensie Schlesinger kwam een uitnodiging aan Vredeling om in de 

tweede helft van augustus een bezoek aan Washington te brengen. De aanleiding voor 

deze uitnodiging was de Amerikaanse zorg over de defensieplannen van het nieuwe ka-

binet. In de aanloop naar het bezoek werd men op het State Department echter al meer 

gerustgesteld door de houding van Vredeling, die zich welwillend toonde ten aanzien van 

de Amerikaanse voorstellen op het gebied van lastenverdeling en zich teweer stelde tegen 

grote bezuinigingen. Er was echter wel onrust aan Amerikaanse kant over de vervanging 

van de Honest Johns en de Starfighter-vliegtuigen, waarover niet besloten zou worden voor 

de navo-specialisatiestudie er zou liggen.143 In de loop van augustus 1973 meldde Vrede-

ling zich in Washington voor de ontmoeting. Hij verontschuldigde zich voor het feit dat 

hij nog niet helemaal ingewerkt was in de defensieproblematiek, maar sprak zijn waarde-

ring uit voor de gedetailleerde informatie die hij tijdens zijn bezoek van zijn Amerikaanse 

collega’s ontving. Er werd gesproken over de Sovjetdreiging en de noodzaak van het in 

stand houden van een adequate conventionele sterkte. Vanwege het heersende klimaat in 

West-Europa over defensie- en veiligheidskwesties was het de moeilijke taak van politici 

om de defensie op peil te houden en het publiek van de noodzaak hiervan te overtuigen, 

zo stelde de Nederlandse minister.144 Wat de Nederlandse plannen over de specialisatie-

studie betreft gaf Vredeling aan dat deze essentieel was om de strijd met de linkse achter-

ban aan te kunnen. Op de ambassade in Den Haag had men de indruk dat deze studie voor 

Vredeling vooral een instrument was om critici de mond te kunnen snoeren.145

Het lijkt erop alsof de onzekerheid bij de Amerikaanse regering over de Nederlandse 

defensieplannen in oktober 1973 toch serieuze vormen aannam. Tweede ambassademan 

Tanguy maakte melding van de twijfels over de bereidheid van het kabinet-Den Uyl om 

voldoende politieke en budgettaire steun aan defensie te blijven besteden. Hoewel Ne-

derland zich op het moment van schrijven niet van de navo af zou keren, was er wel de-

gelijk twijfel over het nut van de navo voor de Nederlandse veiligheid. Tanguy verwees 

hierbij naar verdeeldheid binnen het kabinet, waarbij hij verwachtte dat Den Uyl – in te-

140   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 22-05-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

141   Airgram, Tanguy aan State Department, 01-08-1973, Folder pol 15 neth 1/1/70, Box 2497, rg 59, Department of State 

Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

142   Telegram, Middendorf to Secretary of State, 25-06-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

143   Briefing memorandum, eur State Department to Deputy Secretary, 21-08-1973, Folder pol 7 neth 1-10-73, Box 2497, 

rg 59, Department of State Subject-Numerical Files 1967-1973, nara (rsc).

144   Memorandum of Conversation, State Department, 22-08-1973, Folder Political Affairs – Netherlands pol – us 1973, Box 

2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Re-

cords relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

145   Telegram, Tanguy to Secretary of State, 04-09-1973, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- [1972-

1974] [2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.
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genstelling tot eerdere berichten – zijn steun en zelfs aanmoediging aan de ‘radical ele-

ments’ zou geven.146 Later in oktober blijkt er sprake te zijn geweest van een ‘crisis’ in de 

betrekkingen met Nederland, althans, daar werd in een document van het State Depart-

ment naar verwezen. Waar deze crisis precies over ging, blijft onduidelijk. Waarschijn-

lijk had het betrekking op een defensiegerelateerde kwestie. Er werden verschillende ver-

gaande opties besproken om de Amerikaanse ‘displeasure’ duidelijk te maken, waarbij 

het om zware sancties ging: onder meer het terugroepen van ambassadeur Gould en/of 

het op andere manieren inperken van de bilaterale contacten. Ook werd er onder meer 

gesproken over economische sancties, het ontnemen van de klm-landingsrechten in 

Chicago, of het verplaatsen van de op Soesterberg gestationeerde Tactical Air Force Wing 

naar één van de Nederlandse bêtes noirs: Griekenland, Portugal of Turkije.147

Onderminister George Springsteen, de auteur van dit document, was geen voor-

stander van dergelijke sancties, omdat deze de traditioneel goede relatie met Neder-

land zwaar onder druk zouden zetten. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat Neder-

land zich van de Verenigde Staten af zou keren, zeker gezien het feit dat een dergelijke 

tendens zich al manifesteerde in de Nederlandse politiek en samenleving. ‘In effect, we 

need more from the Dutch than they need from us’, stelde Springsteen.148 Hard optreden 

zou dus Amerikaanse belangen schenden, omdat de Verenigde Staten dan mogelijk niet 

meer op Nederland zouden kunnen rekenen als vertolker van een pro-Amerikaans en 

pro-Atlantisch geluid binnen Europa. Springsteen haalde tevens het feit dat Nederland 

door de olieboycot getroffen was aan als verzachtende omstandigheid. Al met al werd 

geen van de besproken opties ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Vast staat dat er 

sprake was van serieus ongenoegen bij de Amerikaanse regering.

Het vaststellen van de defensienota bleek een zeer moeizaam en langdurig proces te wor-

den. Er werden ongekend lange discussies in de ministerraad over gevoerd waarin aller-

lei bewindslieden zich over de thematiek uitspraken. In eerste instantie zou de nota nog 

in 1973 afgerond worden; al snel werd het januari 1974, waarna de presentatie weer uit-

gesteld werd, totdat de nota uiteindelijk met de grootste moeite in juli verscheen. Naast 

de politieke gevoeligheid van de thematiek werd de voortgang ook belemmerd door het 

opstappen van een aantal generaals (de zogeheten ‘generaalscrisis’), alsmede door de 

Oktoberoorlog en de oliecrisis.149

De defensienota werd uiteindelijk een groot struikelblok voor het kabinet-Den Uyl, 

dat tot het opstappen van minister Vredeling had kunnen leiden, en waar zelfs het ka-

binet over had kunnen vallen. Het was namelijk sterk verdeeld: de progressieve be-

windslieden – met name Jan Pronk, die zich in deze kwestie vaak gesteund zag door de 

ppr-bewindslieden Van Doorn en Trip – bevonden zich tegenover de meer behouden-

146   Department of State Briefing Paper, us-Netherlands Relations, 09-11-1973, Folder Political Affairs – Netherlands pol – 

us 1973, Box 2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European 

Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

147   Briefing memorandum, George Springsteen to Secretary, 29-10-1973, Folder Political Affairs – Netherlands pol – us 

1973, Box 2, rg 59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Af-

fairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

148   Ibid.

149   Hoffenaar, ‘ “De baby is er!” ’, 41-42, 55.
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de ministers, met name Van der Stoel en Vredeling. Waar Pronk meer ruimte voor Ne-

derland wilde om zonder navo-overleg met plannen voor onder meer ontwapening en 

voorwaardelijk bondgenootschap te komen, bleef Van der Stoel juist doorlopend bena-

drukken dat Nederland zonder medewerking van navo-partners niets kon beginnen. 

Besluiten over defensie konden alleen in bondgenootschappelijk verband genomen 

worden en met eenzijdige reducties zou Nederland (en West-Europa) alleen maar verder 

verwijderd raken van het doel van ontwapening en vrede – de westerse positie in de mb-
fr-onderhandelingen zou er immers door verzwakt worden. De effectiviteit van het Ne-

derlandse handelen zou er internationaal ook door afnemen, zeker gezien het feit dat het 

volgens Van der Stoel de laatste tijd al een ‘geprononceerd’ buitenlands beleid had ge-

voerd.150 Overigens waren ook Vredeling en Van der Stoel het niet in alle opzichten eens. 

Waar Van der Stoel in de nota toch iets van het kabinetsstandpunt inzake vrede en veilig-

heid wilde laten doorklinken, wilde Vredeling vooral een ‘zakelijke aanpak’ in de nota en 

politieke kwesties zoals ontspanning er zoveel mogelijk buiten laten. Daar kon Buiten-

landse Zaken zich over buigen.151

De verslagen van de ministerraadsvergaderingen overziend valt op dat de twee kam-

pen niet nader tot elkaar kwamen. De discussies duurden eindeloos voort en er was wei-

nig coördinatie. Ook Den Uyl was niet bij machte een bemiddelende rol te spelen. De 

(verplichte) navo-consultatie hing als een donkere wolk boven de discussies en een 

aantal bewindslieden, waaronder de premier, zat hier erg mee in zijn maag. Den Uyl had 

moeite met de positie waar hij zich in bevond, enerzijds onder (grote) druk vanuit de par-

tij om de ideeën van Keerpunt te verwezenlijken – standpunten waar hij zelf ook ten dele 

achter stond – en anderzijds de internationale verplichtingen waar hij niet onderuit kon. 

Hij bevond zich in een spagaat tussen zijn rol als voorman van een partij die hervormin-

gen voorstond en die als premier, die om zijn internationale geloofwaardigheid moest 

denken. In het voorjaar van 1974 nam de druk op het kabinet toe, toen de nota nog steeds 

niet gepresenteerd was. De Amerikaanse ambassade zag het zorgelijk in: het berichtte 

begin mei aan het State Department dat er mogelijk een kabinetscrisis aan zat te komen. 

In een ministerraadsvergadering eind april die tot in de kleine uurtjes had geduurd had 

Den Uyl Vredeling laten weten dat hij meer moest bezuinigen. Als de tegenstanders van 

Vredelings plannen echter hun zin kregen, zou zowel Vredeling als Van der Stoel waar-

schijnlijk opstappen, zo rapporteerde Tanguy.152

Na al een keer uitgesteld te hebben, legde het kabinet op 21 mei dan toch zijn plan-

nen aan de bondgenoten voor. De verdeeldheid in het kabinet was niet minder sterk ge-

worden, integendeel: tot in de laatste ministerraadvergadering was er grote onenigheid. 

In de plannen was een aantal bezuinigingsposten opgenomen, waarop Vredeling zware 

kritiek van de bondgenoten verwachtte.153 Dit bleek het geval te zijn: verschillende West-

150   Notulen mr, 17-07-1973, na.

151   Notulen mr, 04-09-1973, na.

152   Telegram, Tanguy to Secretary of State, 02-05-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

153   Hoffenaar, ‘ “De baby is er!” ’, 49-52; Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 275. Volgens Hoffenaar was Vredeling zelf geen 

voorstander van deze bezuinigingen, maar was Stemerdink de drijvende kracht hierachter. Mogelijk had Vredeling de hoop dat 

het verzet van de confessionele regeringspartijen en van de bondgenoten een blokkade op zou werpen voor het realiseren van 

deze plannen.
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Europese bondgenoten, maar ook de Amerikanen vielen over de Nederlandse bezuini-

gingsvoorstellen. Ook secretaris-generaal Luns uitte openlijk zijn kritiek.154 De Ameri-

kaanse regering verweet de Nederlandse dat zij precies had gedaan waar de Amerikanen 

zo vaak voor gewaarschuwd hadden: het gebruiken van de taakverdelingsstudie voor 

eenzijdige afstoting van taken. Tevens was er grote zorg bij de Amerikanen dat de Neder-

landse bezuinigingsplannen een sneeuwbaleffect zouden hebben, en was er vrees voor 

de reactie van het Congres.155

Van der Stoel probeerde achter de schermen de Amerikanen gerust te stellen. Ambas-

sadeur Gould was ter ore gekomen dat volgens Van der Stoel het kabinet in zou stemmen 

met zijn eigen en Vredelings voorstellen om de ‘serious shortcomings’ van het plan te-

niet te doen. Het ging er hierbij dan met name om inkrimping afhankelijk te maken van 

succes in de mbfr-besprekingen.156 Den Uyl aan de andere kant trakteerde ambassadeur 

Gould op een monoloog van een dik half uur waarin hij zijn frustratie over de navo-re-

actie op de Nederlandse defensieplannen uitte – hij was hier ‘angry’ over volgens Gould. 

De premier was van mening dat het kabinet met een zeer verantwoorde nota was geko-

men. Nederland besteedde nog steeds een groter deel van het nationaal inkomen aan de-

fensie dan andere Noordwest-Europese landen, inclusief West-Duitsland. Den Uyl wilde 

het beeld wegnemen als zou een centrumlinkse regering geen intelligent en krachtig de-

fensiebeleid kunnen voeren; de problemen waren volgens hem door rechtse kabinetten 

in de jaren zestig veroorzaakt en tegen deze achtergrond zou een rechts kabinet niet be-

ter presteren. De bondgenoten zagen de verdiensten van de Nederlandse plannen niet: 

Den Uyl dreigde dat als zij Nederland onder druk zetten de status quo te handhaven, daar 

uiteindelijk niemand gebaat mee zou zijn, omdat de kwaliteit van de Nederlandse defen-

sie hierdoor juist achteruit zou gaan.157 De premier voelde zich in het nauw gedreven, zo 

blijkt uit zijn geprikkelde houding tijdens het gesprek.

De druk van de bondgenoten leidde er uiteindelijk toe dat het kabinet de plannen aan-

paste – zo werd er inderdaad een mbfr-clausule in opgenomen. Hier tegenover stond 

dat de navo zich zou blijven inzetten voor studies naar taakverdeling. Van der Stoel 

was tevreden met het eindresultaat en verdedigde het bij ambassadeur Gould.158 Vanuit de 

PvdA kwam nog wel kritisch commentaar, maar uiteindelijk stelde het Partijbestuur zich 

achter de nota op.159 Het vaststellen van het defensiebeleid van het kabinet-Den Uyl had 

echter de nodige voeten in de aarde gehad.

De Amerikaanse regering – goed op de hoogte gehouden vanuit de ambassade in Den 

Haag – was beducht voor de plannen van het nieuwe kabinet en maakte herhaaldelijk de 

eisen duidelijk waar Nederland aan moest voldoen: geen eenzijdige inkrimping of af 

154   Van der Stoel gaf in een interview met de auteur aan dat de kritiek van Luns op de defensienota contraproductief werkte: 

het terechtwijzen van het kabinet als een ‘kwajongen’ speelde uiteindelijk de tegenstanders van de navo in de kaart. Interview 

Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.

155   Hoffenaar, ‘ “De baby is er!” ’, 50-51.

156   Telegram, Gould to Secretary of State, 07-06-1974, Folder Country Files – Europe – Netherlands Vol. ii  1972- [1972-1974] 

[2 of 2], Box 697, nsc Files, Country Files – Europe, npm, nara.

157   Telegram, Gould to Secretary of State, 07-06-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

158   Telegram, Gould to Secretary of State, 01-07-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

159  Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 280.
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wenteling van taken. Een dergelijke actie zou een sneeuwbaleffect in West-Europa kun-

nen hebben. Defensie vormde nog steeds de kern van de Atlantische samenwerking en 

hier mocht niet aan getornd worden. Binnen de Amerikaanse regering was men dus te-

vreden met bewindspersonen op Defensie en Buitenlandse Zaken die deze opvattingen 

deelden. Vredeling en Van der Stoel hadden het in hun eigen regering echter moeilijk. 

Voor de voorstanders van Keerpunt was defensie een thema waarop de linkse signatuur 

van het kabinet tot uiting moest komen. Uiteindelijk zorgden Van der Stoel, Vredeling en 

ook Den Uyl er evenwel voor dat de Nederlandse internationale verplichtingen de door-

slag gaven.

Conclusie

De jaren 1973-1974 vormden een bewogen periode in de transatlantische betrekkingen. 

De relatie tussen de Verenigde Staten en West-Europa stond sterk onder druk, en nie-

mand leek bij machte het tij te keren. Na de eerste termijn van Nixon, waarin de bond-

genoten zich verwaarloosd voelden, moest zijn tweede een periode van nieuw élan inlui-

den. Hierin slaagden Nixon en Kissinger echter niet. Vanwege het feit dat Nixon steeds 

verder verstrikt raakte in het Watergateschandaal, werd de geloofwaardigheid van zijn 

regering ook steeds meer aangetast, wat twijfel veroorzaakte bij de bondgenoten over 

de leiderschapskwaliteiten van de Verenigde Staten in de wereld. Deze sentimenten wer-

den in Nederland onder meer verwoord door de premier, die zichtbaar in de problemen 

kwam met zijn eigen geweten. Den Uyl hechtte niettemin wel degelijk belang aan een 

goede relatie met de Verenigde Staten en aan het voortbestaan van de navo – zo blijkt 

ook uit zijn keuze voor Van der Stoel als minister – maar kon deze houding soms moei-

lijk voor zichzelf verdedigen. Hierin hadden de kwesties Vietnam en Chili een groot aan-

deel, evenals binnenlandse ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waarvan het Water-

gateschandaal de voornaamste was.

Het is opvallend te noemen dat ondanks deze complicerende factoren de Nederlands-

Amerikaanse relatie op regeringsniveau niet verslechterde, omdat de beleidsdoelstellin-

gen van de twee landen op een aantal belangrijke kwesties overeenkomsten vertoonden. 

Vanuit de Nederlandse regering werd met name door Van der Stoel tegenwicht gegeven 

aan de negatieve spiraal in de relatie tussen Washington en West-Europa: de minister 

zette zich in om tussen het gekrakeel omtrent het Year of Europe de Amerikanen tegemoet 

te komen. Hij nam verschillende initiatieven om de Amerikaanse regering duidelijk te 

maken dat hij de relatie zeer serieus nam, evenals het belang van een krachtig bondge-

nootschap. In een tijd waarin dit niet vanzelfsprekend was – ook niet in zijn eigen land 

en regering – leek Van der Stoel nog een stap extra te willen doen, getuige ook zijn inzet 

bij de totstandkoming van de Defensienota. Mede hierdoor bleven grootschalige bezui-

nigingen op Defensie, zoals gewenst door het progressieve deel van de Nederlandse po-

litiek, uit.

De Amerikanen lieten hun waardering hiervoor blijken. Nederland was in deze peri-

ode een belangrijke West-Europese bondgenoot van de Amerikaanse regering: zo kon 

het tijdens de oliecrisis als voorbeeld dienen voor andere bondgenoten. Nederland raak-
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te met deze positie soms in moeilijkheden met de Europese partners. Alhoewel Van der 

Stoel volhield dat een Atlantische en een Europese houding elkaar niet in de weg zaten, 

was het duidelijk geworden dat die stelling in de jaren 1973-1974 niet altijd opging.

Van der Stoel vertolkte echter ook elementen van het progressieve geluid van het ka-

binet-Den Uyl. Deze ideeën over buitenlands beleid – het nastreven van vrede en veilig-

heid in de wereld en aandacht voor het naleven van mensenrechten – vonden echter geen 

weerklank in Washington. Desalniettemin kaartte hij deze kwesties bij de Amerikaanse 

regering aan wanneer hij daar mogelijkheid toe zag. Zijn voorstel voor een Atlantische 

verklaring is hier een goed voorbeeld van. In het kader van het Year of Europe slaagde Van 

der Stoel er echter niet in om resultaat te boeken op de bovengenoemde progressieve 

thema’s. Dit moet gezien worden in het kader van het geheel mislukken van het Year of 

 Europe-project, door de uiterst moeizame communicatie tussen de Verenigde Staten en 

West-Europa. Ook het optreden van de eg als eenheid maakte het voor Van der Stoel 

moeilijker om gehoord te worden: door de activiteit die er in eps-verband ontplooid 

werd in deze periode, was er minder ruimte voor bilaterale contacten. Na het aftreden 

van Nixon – toen ook de rust weer wat was teruggekeerd in de transatlantische betrek-

kingen – zou er meer ruimte komen voor progressieve denkbeelden in de internationa-

le politiek; met name in cvse-verband, zoals in het volgende hoofdstuk aan de orde zal 

komen.
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5  ‘Zaken die hoger gaan dan de F-16 
kan vliegen’
Schipperen tussen landings- en mensenrechten 
(augustus 1974-december 1976)

Inleiding

In een zeer moeizame periode in de transatlantische betrekkingen had het kabinet-Den 

Uyl zich gezien de omstandigheden een opvallend pro-Atlantische partner getoond. Juist 

in een tijd van transatlantische strubbelingen en binnenlandse weerstand tegen de Ver-

enigde Staten en de navo had minister Van der Stoel zich ingezet om de Amerikanen 

te laten blijken hoezeer hij belang hechtte aan de Atlantische samenwerking. De mate 

waarin het kabinet-Den Uyl ook een progressief geluid had laten doorklinken in het bui-

tenlands beleid was daarom beperkt geweest. Natuurlijk waren er op het terrein van ont-

wikkelingssamenwerking door minister Pronk al de nodige initiatieven genomen die ui-

ting gaven aan de progressieve signatuur van het kabinet. Wat voor indruk zijn beleid op 

de Amerikanen maakte komt in dit hoofdstuk aan bod. In de periode na het aftreden van 

president Nixon kwam er meer ruimte voor deze onderwerpen, omdat de crisissfeer in 

het Atlantisch Bondgenootschap, met name ontstaan door de Oktoberoorlog en de olie-

boycot, verdween. Dit had tot gevolg dat de verschillen tussen de visie van de Nederland-

se PvdA-bewindslieden en de Amerikaanse Republikeinse president en zijn Secretary of 

State geprononceerder naar voren kwamen. Aan Amerikaanse kant had men weinig op 

met sommige Nederlandse principiële standpunten op het gebied van mensenrechten of 

ontwikkelingssamenwerking. In Nederland had men moeite met de machtspolitieke be-

nadering van het Amerikaanse buitenlandse beleid, waarin voor dergelijke thema’s wei-

nig aandacht was.

Tevens veranderde de relatieve positie van Nederland in de transatlantische betrek-

kingen. In 1974 kwamen in Groot-Brittannië, Frankrijk en West-Duitsland nieuwe re-

geringsleiders aan de macht die zich meer op de transatlantische samenwerking wilden 

richten dan hun voorgangers. Hiermee waren niet op slag alle problemen van tafel, maar 

het betekende wel dat het klimaat verbeterde. Ten gevolge van deze ontwikkelingen ver-

anderde de rol van Nederland: waar het in het voor de transatlantische betrekkingen zeer 

moeizaam verlopende jaar 1973 nog een opvallende rol speelde, zou dit tijdens het presi-

dentschap van Ford minder het geval zijn.

De bilaterale betrekkingen in de periode vanaf het najaar van 1974 tot de zomer van 

1975 werden – wellicht anders dan verwacht zou worden ten tijde van het meest linkse ka-

binet in de Nederlandse geschiedenis – voor een belangrijk deel beheerst door kwesties 
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die betrekking hadden op de luchtvaart. Het ging om twee netelige bilaterale vraagstuk-

ken: enerzijds de vervanging van de Starfighter-gevechtsvliegtuigen, en anderzijds op-

nieuw een kwestie die betrekking had op de klm – ditmaal ging het om het inperken van 

het aantal transatlantische vluchten. Bij dit laatste probleem laaiden de emoties aan Ne-

derlandse kant hoog op: de klm was een zaak van nationale trots en groot economisch 

belang, waardoor Nederland zich tot het uiterste verzette tegen unilaterale Amerikaanse 

maatregelen. Al enkele malen eerder in de voorafgaande decennia had onenigheid over 

de internationale positie van de klm tot botsingen tussen de twee landen geleid – onder 

andere in 1969, zoals gebleken is in hoofdstuk 2. In 1974-1975 liep deze kwestie deels pa-

rallel met de geplande vervanging van de Nederlandse Starfighter-gevechtsvliegtuigen, 

die al langer op de agenda stond maar uiteindelijk door het kabinet-Den Uyl afgehan-

deld zou worden. Beide vraagstukken laten een intrigerend onderhandelingsspel zien 

waarin verschillende factoren samenkwamen: de keuze tussen Atlantisch en Europees, 

economische belangen, binnenlandse weerstand in Nederland tegen de Verenigde Sta-

ten en tegen wapenaankopen, en tot slot het belang van Nederland als bondgenoot voor 

de Verenigde Staten.

De koopman en de dominee: de afweging van buitenlands beleidsdoelen

In het eerste jaar van het kabinet-Den Uyl was gebleken dat de wens om een moreel ge-

inspireerd buitenlands beleid te voeren op gespannen voet kon staan met meer ‘traditi-

onele’ beleidsuitgangspunten op het terrein van veiligheid en economie. Deze spanning 

kwam tot uiting binnen het kabinet zelf – waar bewindslieden verschillende afwegin-

gen maakten – maar ook in het buitenlands beleid van het kabinet als geheel. Het meest 

duidelijk was dit naar voren gekomen in de discussie over de Defensienota, waarin de 

wens om de aantallen (nucleaire) wapens terug te dringen botste met de gebruikelijke 

veiligheids- en bondgenootschappelijke belangen. Maar ook tijdens de Oktoberoorlog 

en de oliecrisis openbaarde zich dit spanningsveld, ook in de persoon van Den Uyl zelf, 

die zich klem gezet voelde tussen weerstand tegen de Amerikaanse buitenlandse poli-

tiek bij zijn achterban enerzijds, en de Nederlandse economische belangen anderzijds. 

Deze frictie kon de effectiviteit van het kabinetsbeleid aantasten, zeker nu er niet alleen 

in de samenleving en het parlement sprake was van meer betrokkenheid bij buitenlands 

beleid, maar ook omdat verschillende bewindslieden er zowel binnenskamers als in het 

openbaar hun mening over gaven. Dit baarde Van der Stoel zorgen: hij had zich van meet 

af aan ingezet voor een sterke coördinatie van het buitenlands beleid, wat voortkwam uit 

zijn overtuiging dat het afgeven van verschillende signalen de Nederlandse positie inter-

nationaal zou verzwakken.1

Dit thema vormde in het voorjaar van 1974 het onderwerp van een discussie in de mi-

nisterraad. Als directe aanleiding dienden de problemen die zich voordeden rondom de-

monstraties bij ambassades en consulaten, zo stelde Van der Stoel, die ervoor zorgden 

dat hij ‘tal van verontwaardigde ambassadeurs’ had moeten ontvangen. Hij gaf aan dat 

1  Notulen mr, 29-11-1974, na.
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dergelijke demonstraties ‘een belasting voor de betrekkingen met andere landen’ waren 

en tevens consequenties voor het Nederlandse bedrijfsleven hadden.2 De discussie ver-

breedde echter al snel naar de bovengenoemde afweging van buitenlands beleidsdoelen, 

zo blijkt ook uit een nota die in dit verband werd opgesteld. Een belangrijke achterlig-

gende vraag was die van de machtsverdeling binnen het kabinet op buitenlandspolitieke 

thema’s, met name tussen Van der Stoel en Pronk. De doelstelling van de nota was ‘het 

vinden van een evenwicht tussen enerzijds de erkenning van de legitieme plaats van mo-

rele oordeelsvorming in het buitenlands beleid en anderzijds de noodzaak rekening te 

houden met de beperkte mogelijkheden op dit gebied en met het risiko van ekonomische 

en andere schade.’ Deze nota, die werd opgesteld door het plan-bureau ging in de wan-

delgangen al snel de nota-‘Koopman-Dominee’ heten. Het kabinet had zich tot doel ge-

steld aandacht te besteden aan het bevorderen van vrede, solidariteit en mensenrechten, 

zo werd in de nota gesteld. Deze doelen zouden echter altijd ingepast moeten worden in 

de algemene doelstellingen van het buitenlands beleid en bij het nastreven ervan moest 

effectiviteit voorop staan. Met andere woorden, er moest niet slechts sprake zijn van 

‘lucht geven aan gevoelens’, want ‘getuigen is nu eenmaal niet hetzelfde als overtuigen’.3 

Het bestaan van een inherente tegenstelling tussen politieke en economische aspec-

ten van het buitenlands beleid werd tegengesproken: er zou per casus gekeken moeten 

worden naar de weging van deze aspecten. Hierbij zou de regering altijd zorgvuldigheid 

moeten betrachten: ‘juist voor ons land, met zijn wijdvertakt, maar kwetsbaar handels-

patroon en met een ekonomische basis van bescheiden omvang, is extra grote zorgvul-

digheid vereist.’ Ook een verlies aan goodwill kon namelijk schade opleveren.4 De nota 

droeg duidelijk het stempel van Van der Stoel, wat bleek uit het doorslaggevende belang 

dat werd gehecht aan internationale samenwerking, terwijl in de visie van Pronk Neder-

land juist middels solistisch optreden een voorbeeldfunctie kon vervullen. Daarnaast 

werd uit de nota duidelijk dat het voor het imago van Nederland van groot belang was 

dat er niet zonder afstemming met Buitenlandse Zaken kritiek geleverd werd op binnen-

landse aangelegenheden elders.5

Bij de bespreking van de nota in de ministerraad – die overigens pas een aantal maan-

den later plaatsvond – bleek dat er met name bij Pronk verzet was tegen de in het stuk 

naar zijn mening te sterk aangezette coördinerende taak van Buitenlandse Zaken. Deze 

taak berustte volgens hem bij het kabinet; en tevens wilde hij de vrijheid om een ‘kri-

tisch-contesterende opstelling’ te kiezen.6 Pronk kreeg enige steun voor zijn standpunt 

van zijn collega’s. Den Uyl leek de kool en de geit te willen sparen. Hij stelde dat het bui-

tenlands beleid ondersteund moest worden door het kabinet; wel was van belang dat er 

2  Notulen mr, 15-03-1974 en 19-04-1974, na.

3  Nota plan, ‘Politieke en ekonomische aspekten van het buitenlands beleid’, 31-05-1974, map 1155, code 912.10, Nederland 

– Buitenlandse politiek deel vi, abz.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Pronk klaagde achteraf in een interview dat er voor een dergelijke houding weinig ruimte was in de ministerraad. Hij stel-

de: ‘Een vreemde gewaarwording: als je minister van Ontwikkelingssamenwerking bent en je zit op het departement van Bui-

tenlandse Zaken, wordt er gevonden dat je in de ministerraad niet van mening mag verschillen met de minister van Buitenland-

se Zaken, dan moet je onderlinge meningsverschillen maar op het departement uitvechten. Naar mijn idee is dat onzin, maar 

daar heb ik mijn collega’s nooit van kunnen overtuigen.’ Arnout Weeda, ‘Jan Pronk’, in: Wouter Gortzak (red.), De kleine stappen 

van het kabinet-Den Uyl. Gesprekken met PvdA-bewindslieden (Deventer: Kluwer, 1978) 99.
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één geluid uitgedragen werd. Transparantie was van belang: hiertoe zouden er op meer 

structurele basis dan nu het geval was notities van Buitenlandse Zaken aan de minister-

raad voorgelegd moeten worden. Van der Stoel toonde zich niet tevreden met het verloop 

van de discussie: ministers konden niet zomaar hun mening uiten in internationaal ver-

band of zonder overleg buitenlandse reizen maken, zo stelde hij. Wie moest er vervol-

gens steeds klaar staan om tekst en uitleg aan geïrriteerde ambassadeurs te geven? Even-

min was discussie over alle aspecten van het buitenlands beleid mogelijk, omdat dit ‘bij 

uitstek wordt bepaald door kwesties die op de korte termijn spelen.’ Den Uyl sloot de 

discussie af door op te merken dat het een ‘illusie’ was ‘te denken dat de vraag, waar de 

grens van het eigen terrein ligt en waar de coördinatie door Buitenlandse Zaken begint 

met deze discussie zou kunnen worden beantwoord. Dit laat zich beter in concrete situ-

aties beantwoorden.’7

Het soms ‘kritisch-contesterende’ optreden van de PvdA-bewindslieden moet ge-

zien worden tegen de achtergrond van de maatschappelijke en politieke discussie over 

vredes- en veiligheidskwesties. In 1974 en 1975 stonden de navo en de band met de 

Verenigde Staten volop in de belangstelling. In het najaar van 1974 vond er in de minis-

terraad een discussie plaats over de beeldvorming over de navo bij het Nederlandse pu-

bliek en over de positie van Nederland in het bondgenootschap. Vredeling constateerde 

dat er een groeiende anti-navo stemming in Nederland heerste. Den Uyl deelde deze 

zorg en stelde dat dit repercussies had voor de internationale beeldvorming over Neder-

land: het werd sinds de navo-consultatie over de Defensienota ‘met argusogen’ beke-

ken door de bondgenoten. Binnenlands was een dieptepunt in de peilingen bereikt wat 

de waardering voor de navo betreft, zo stelde de premier: slechts 61% van de bevolking 

was nog voorstander van het Nederlandse lidmaatschap. Ook buiten progressieve krin-

gen nam het vertrouwen in de navo af.

Den Uyl stelde dat het van het grootste belang was dat binnen de navo geluisterd 

werd naar deze signalen, en dat er met name op het terrein van ontwapening initiatie-

ven genomen werden om het tij van de afbrokkelende publieke steun te keren. Daarom 

zou Van der Stoel deze trend ‘aan minister Kissinger duidelijk moeten maken.’ Het was 

‘noodzakelijk’ dat de geloofwaardigheid van de navo zou worden hersteld, zo bena-

drukte de premier. Het belang van het bondgenootschap stond voor hem dus niet ter 

discussie. Maar kritische zelfreflectie en een herbezinning waren wel nodig om ook aan 

de wensen van toekomstige generaties te kunnen appelleren. Van der Stoel onderschreef 

Den Uyls analyse over de uitholling van de geloofwaardigheid van de navo, maar zag 

op het moment weinig mogelijkheden voor Nederland om bijvoorbeeld kwesties met 

betrekking tot ontwapening aan te kaarten, gezien het feit dat Nederland ‘krediet bij de 

navo verspeeld’ had.8 Hiermee verwees hij naar de perikelen rondom de Defensienota. 

Waar Den Uyl het probleem van het draagvlak voor het buitenlands beleid wilde verstevi-

gen door te pogen de koers van het bondgenootschap bij te sturen, zag Van der Stoel daar 

op dat moment geen mogelijkheid toe.

Den Uyl stond onder druk vanuit zijn eigen partij, waar de interne meningsverschillen 

over defensie en veiligheid hoog opliepen. In het voorgaande hoofdstuk zijn de botsin-

7  Notulen mr, 29-11-1974, na.

8  Notulen mr, 27-09-1974, na.
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gen tussen Van der Stoel en zijn radicalere partijgenoten al aan de orde geweest. De PvdA 

speelde een centrale rol in de commotie over deze thema’s, die tot een hoogtepunt kwam 

tijdens een PvdA-congres in april 1975 waarin het vredes- en veiligheidsbeleid centraal 

stond.9 Tijdens dit congres werd een resolutie over voorwaardelijk lidmaatschap van de 

navo aangenomen die ook daadwerkelijk aan een termijn verbonden werd: Nederland 

zou in 1978 uittreden als niet aan een aantal voorwaarden werd voldaan, hoofdzakelijk 

op het gebied van nucleaire ontwapening. Zo zouden tactische nucleaire wapens meege-

nomen moeten worden in de mbfr-onderhandelingen, de navo zou moeten verklaren 

nooit als eerste kernwapens te gebruiken (een zogeheten no first use verklaring) en de Ne-

derlandse strijdkrachten zouden geen nucleaire taken meer mogen verrichten.10

De term ‘kritisch bondgenootschap’ was belangrijk in deze PvdA-discussie. Neder-

land zou (voorlopig) lid blijven van de navo, maar zou daarin wel een ‘kritische rol’ 

moeten vervullen. Een aantal dagen voor het partijcongres had Den Uyl zich genoodzaakt 

gezien in de media een beroep te doen op zijn achterban om zich niet van de navo af 

te keren. Hij voegde daaraan toe dat er ‘geen twijfel’ was dat Nederland een ‘kritisch lid’ 

was, maar dat Nederland deze functie alleen kon blijven vervullen als duidelijk was dat 

de weg naar ontspanning via het bondgenootschap zou blijven lopen.11 Ook in de minis-

terraad had Den Uyl al eerder zijn intentie duidelijk gemaakt om Nederland in de Tweede 

Kamer als een ‘kritische partner’ in het bondgenootschap te presenteren.12 Den Uyl zette 

deze termen hier in om de linkse achterban van de PvdA tevreden te houden en in ieder 

geval voorlopig in te doen stemmen met gecontinueerd Nederlands lidmaatschap van de 

navo. Natuurlijk, zo is gebleken, was Den Uyl geen kritiekloos volger van de Verenigde 

Staten, maar de noodzaak van de bondgenootschappelijke samenwerking was voor hem 

bij gebrek aan een serieus alternatief nog steeds duidelijk, en in het heersende klimaat 

voelde hij zich genoodzaakt dit te verdedigen. Hij hoopte dat het inzetten van het ‘kri-

tisch bondgenoot’-argument daarbij zou helpen. Hieruit blijkt dat het gebruik van deze 

term hoofdzakelijk bedoeld was voor binnenlands gebruik. Het kabinet moest het mid-

den zien te vinden tussen enerzijds de denkbeelden die leefden in de samenleving en bij 

progressieve partijen en anderzijds de Nederlandse positie op het internationale toneel. 

Duidelijk is dat bewindslieden hier verschillende afwegingen in maakten.

De Amerikaanse gezagscrisis in Nederlandse ogen

Het behoedzaam varen van deze koers door de Nederlandse bewindslieden werd niet ver-

gemakkelijkt door ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek. Het Watergateschandaal 

had president Nixon verlamd. Meer dan een jaar lang was de druk op hem steeds verder 

opgevoerd door rechtszaken, inperkingen van zijn macht door het Congres, en een vijan-

dige pers. Voor de Amerikaanse bondgenoten betekende het schandaal een aanzienlijke 

9   Zie voor het debat over vrede en veiligheid binnen de PvdA Frank Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en 

veiligheid binnen de PvdA in de periode 1958-1977 (Amsterdam: Aksant, 2001).

10   Ibid., 319-320, 336.

11   Zie bijv. Persspiegel, 05-04-1975, map 1155, code 912.10, Nederland – Buitenlandse Politiek deel vi, abz.

12   Notulen mr, 18-09-1974, na.
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aantasting van de geloofwaardigheid van de president. Zoals in het voorgaande hoofd-

stuk duidelijk is geworden was Van der Stoel zich maar al te zeer bewust van de verzwak-

te positie van Nixon en was hij hem daardoor als een minder serieuze gesprekspartner 

gaan beschouwen. Hij richtte zich daarom indertijd veel meer op Kissinger. Van der Stoel 

was hier overigens zelf niet rouwig om: ondanks verschil van mening – hoofdzakelijk 

over mensenrechtenkwesties – had hij naar eigen zeggen respect voor zijn Amerikaanse 

ambtgenoot.13

Toen begin augustus 1974 Nixons aftreden bekend werd, verwoordde Den Uyl in de 

ministerraadvergadering dan ook het ‘gevoel van opluchting’ dat bij velen heerste nu 

de kogel door de kerk was. De lucht was volgens de premier geklaard en ‘een zware hy-

potheek’ was weggenomen. De raad vond het nu van belang de band met de Verenigde 

Staten te onderstrepen en te polsen of Ford niet een bezoek aan Nederland zou kunnen 

brengen. ‘De voorbehouden, die tijdens het presidentschap van de heer Nixon zijn ge-

maakt, [hoeven] niet langer te worden gehanteerd.’14 Hiermee verwees Den Uyl naar het 

kabinetsstandpunt in 1973 en 1974 toen een bezoek van Nixon aan Nederland niet wen-

selijk geacht werd. Zoals in het vorige hoofdstuk opgemerkt stond Nederland hierin 

destijds niet alleen in West-Europa. Dit standpunt onderstreept des te meer hoe groot 

de imagoproblemen van Nixon waren; zoals is gebleken hechtte de regering gewoonlijk 

aan dergelijke bezoeken veel waarde.

Ook voor de nieuwe Amerikaanse regering was het zaak Watergate zo snel mogelijk 

achter zich te laten. Met dit doel voor ogen had Ford kort na zijn beëdiging het omstre-

den besluit genomen om Nixon een presidentieel pardon te verlenen. Het zogeheten 

Nixon pardon veroorzaakte grootschalige binnenlandse kritiek. Tammenoms Bakker, die 

in 1974 Van Lynden opvolgde als ambassadeur in Washington, rapporteerde hierover 

aan Den Haag: Ford had zich met het pardon als een staatsman willen presenteren, maar 

was hierin niet geslaagd. De ambassadeur stelde daarom dat de kans dat ‘loutering, met 

name op het punt van het herkrijgen van nationaal zelfvertrouwen, kan worden bereikt 

(…) nochtans dubieus [lijkt].’15

Ook in de betrekkingen met Nederland bleef de echo van Watergate nog naklinken. 

In september 1974 maakte de regering-Ford het voornemen kenbaar generaal Alexander 

Haig als opvolger van generaal Goodpaster te benoemen tot navo-opperbevelhebber, 

ondanks het feit dat Goodpasters termijn bij de navo nog twee jaar zou duren. In de mi-

nisterraad liet Van der Stoel blijken dat hij niet gelukkig was met dit voornemen vanwege 

het feit dat Haig jarenlang voor de regering-Nixon had gewerkt en stafchef was geweest 

tijdens het hoogtepunt van de Watergate-affaire. Van der Stoel maakte duidelijk dat hij 

geen bezwaar zou maken tegen de benoeming, maar dat hij wel via de Nederlandse per-

manente vertegenwoordiger bij de navo overleg met de andere bondgenoten over deze 

kwestie had gezocht. Een aantal van hen had, samen met Secretaris-Generaal Luns, aan-

getekend het wenselijk te vinden dat Goodpaster in de gelegenheid werd gesteld zijn ter-

mijn uit te dienen. Van der Stoel gaf aan het ‘psychologisch verkeerd’ te vinden dat Haig 

13   Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.

14   Notulen mr, 13-08-1974, na.

15   Codebericht, Tammenoms Bakker aan Min. van bz, 16-09-1974, map 1779, code 911.31, Ver. Staten Politieke verhoudin-

gen en partijen 1970-1974, abz.
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werd benoemd, maar bleek niet bereid over deze zaak openlijk verzet aan te tekenen bij 

de Amerikanen.16 Ook hij wilde de kwestie-Watergate zo snel mogelijk tot het verleden 

laten behoren.

In de maanden na Fords aantreden ging de storm over het Watergateschandaal steeds 

meer liggen. Dit betekende echter allerminst een einde aan de Amerikaanse imagopro-

blemen, zo zou blijken. Ongeveer acht maanden nadat Nixon zijn aftreden had aange-

kondigd, viel op 30 april 1975 de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon in de handen van 

de communisten. Eerder die maand hadden de laatste Amerikanen al Cambodja moeten 

verlaten, toen de communistische Rode Khmer de hoofdstad Phnom Penh binnentrok. 

De Amerikaanse ambassadeur ter plaatse vertelde vanuit één van de laatste helikopters 

die op 12 april de hoofdstad verlieten met ontzetting ooggetuige te zijn geweest van het 

bestoken met mortieren door de Rode Khmer van een toekijkende menigte Cambodja-

nen. Wat volgde in de maanden en jaren daarna waren massale executies door het onge-

kend brute regime van Pol Pot – een inktzwarte bladzijde in de Cambodjaanse geschie-

denis.17 Later die maand vond het slot van de evacuatie uit Saigon plaats, opnieuw vanuit 

een stad onder vuur. Dit gebeurde voor de buitenwereld onverwachts snel. Voor Ford en 

Kissinger kwamen deze ontwikkelingen natuurlijk niet uit de lucht vallen – in de voor-

gaande maanden hadden zij herhaaldelijk gepoogd financiële steun voor Zuid-Vietnam 

en Cambodja door het Congres (dat na de verkiezingen van november 1974 door Demo-

craten gedomineerd werd) te krijgen, maar waren daarbij tot hun frustratie op sterke 

weerstand gestuit.18 Twee uur nadat de laatste Amerikaanse militairen de stad verlaten 

hadden werd Saigon door de Noord-Vietnamezen ingenomen. Beelden van vluchtende 

Amerikanen en Zuid-Vietnamezen die wanhopig aan boord van de laatste helikopters 

probeerden te komen gingen de wereld over en vormden een indringend beeld van de 

machteloosheid van de Amerikaanse supermacht. Dit was allesbehalve het ‘eervolle ein-

de’ aan de oorlog in Vietnam dat Nixon en Kissinger hadden gezocht.19 

Ambassadeur Tammenoms Bakker zag in de ontwikkelingen in Zuidoost-Azië aanlei-

ding om een serie rapporten voor Buitenlandse Zaken op te stellen die hij de titel meegaf: 

‘Naar een wijziging in de Amerikaanse buitenlandse politiek?’ Aan de vooravond van de 

communistische machtsovername in Cambodja constateerde hij dat er een ‘crisissitu-

atie’ was ontstaan door de dreigende communistische overnames in Cambodja en Zuid-

Vietnam – en dit zo snel na de jarenlange enorme investeringen die de Verenigde Staten 

in de regio hadden gedaan en de enorme verliezen aan manschappen die er waren gele-

den.20 In de zoektocht naar een zondebok voor het drama was er sprake van een ‘hyste-

rische’ stemming, aldus Tammenoms Bakker. Alle woede richtte zich op Kissinger, die 

geassocieerd werd met de regering-Nixon en ook mede verantwoordelijk werd geacht 

16   Notulen mr, 06-09-1974 en 13-09-1974, na. Van der Stoels bedenkingen werden echter niet breed gedeeld binnen het ka-

binet. Andere bewindslieden, waaronder Pronk, hadden geen bezwaren tegen de benoeming.

17   Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect. Henry Kissinger and American Foreign Policy (Oxford: Oxford University Press, 2004) 392-

393, John Robert Greene, The Presidency of Gerald R. Ford (Kansas: University Press of Kansas, 1995) 138-139.

18   Greene, The Presidency of Gerald R. Ford, 132-135.

19   Ibid., 136, William Bundy, A Tangled Web. The Making of Foreign Policy in the Nixon Presidency (New York: Hill and Wang, 1998) 

495, Hanhimäki, The Flawed Architect, 396.

20  Codebericht, Tammenoms Bakker aan min. van bz, 08-04-1975, map 2020, code 912.2, Verenigde Staten / buitenlandse 

politiek 1975, abz.
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voor het Vietnambeleid. De ambassadeur wond zich op over de perscommentaren over 

Kissinger, die in zijn woorden van een ‘ontstellend misleidende strekking’ waren en de 

‘grenzen van het neurotische’ overschreden; hij noemde ze zelfs ‘sick’. De pers was de 

drijvende kracht achter de aanval op Kissinger, maar het Congres deed niets om deze te 

temperen. Deze situatie maakte de Verenigde Staten kwetsbaar: tegenstanders zouden 

zich gesterkt voelen ‘de interne kracht en de bereidheid van de VS zich internationaal te 

laten gelden ook elders te gaan aftasten’, aldus de ambassadeur.21 

Helaas kon er door de chaotische binnenlandse situatie nog geen sprake zijn van be-

zinning, rapporteerde Tammenoms Bakker: ‘de administratie is volkomen verlamd, de 

ambtenarij tracht aan de bevriende buitenwereld de indruk te verschaffen dat er niets 

wezenlijks is veranderd, het Congres zoekt een uitvlucht in negativisme over de gehele 

lijn, de media blazen de controverse en frustratie slechts aan en het publiek betoont in 

overheersende mate verbittering en kortzichtigheid.’ Hoe dan ook was het duidelijk dat 

Vietnam een keerpunt was geweest. De Verenigde Staten waren zich bewust geworden 

van de grenzen van de eigen macht en de Amerikaanse aandacht voor en bemoeienis 

met de rest van de wereld zou afnemen. Om te voorkomen dat de Verenigde Staten zich 

ook van West-Europa af zouden keren, was het voor de West-Europese bondgenoten van 

groot belang een voor de Amerikanen toereikend deel van de defensielasten te dragen.22

De binnenlandse politieke machtsverschuiving van het Witte Huis naar het Congres 

werd door deze ontwikkelingen slechts versterkt, zo stelde de ambassadeur. Het Con-

gres had haar macht niet alleen laten gelden door het blokkeren van voorstellen voor 

financiële hulp om de door de Amerikanen gesteunde regimes in Cambodja en Zuid-

Vietnam in het zadel te houden, maar liet haar stem over steeds meer buitenlandspo-

litieke kwesties horen – onder meer de relatie met de Sovjet-Unie. Aangevoerd door 

senator Jackson werd het verzet binnen het Congres tegen de détente steeds sterker. 

Ford en Kissinger op hun beurt verweten het Congres een isolationistische inslag en 

gaven het de schuld van de communistische overnames in Zuidoost-Azië. Het bleek 

dat deze verschuiving vooral gevolgen had voor de positie van Kissinger. Zoals zojuist 

opgemerkt werd hij verantwoordelijk gehouden, waardoor zijn positie verzwakte. Het 

bedrijven van politiek via geheime back channels, de tactiek die Nixon en Kissinger hun 

buitenlandspolitieke successen had opgeleverd, werd na het Watergate-schandaal niet 

meer geaccepteerd door publiek en het Congres.23 Er waren al speculaties over een mo-

gelijk aftreden van Kissinger, berichtte ambassadeur Tammenoms Bakker. Kissinger 

voelde zich in toenemende mate gefrustreerd door het Congres dat steeds vaker aan 

de handrem trok. Volgens de ambassadeur speelde het ego van Kissinger hierbij ook 

een belangrijke rol. Zijn handelwijze, die in de woorden van de ambassadeur praktisch 

neerkwam op ‘l’Amérique c’est moi’, werd niet langer geaccepteerd.24

Kissinger wist zijn machtige positie te behouden tot eind 1975. In de loop van dat jaar 

21   Codebericht, Tammenoms Bakker aan min. van bz, 10-04-1975, map 2020, code 912.2, Verenigde Staten / buitenlandse 

politiek 1975, abz.

22  Codebericht, Tammenoms Bakker aan min. van bz, 07-05-1975, map 2021, code 912.2, Verenigde Staten / buitenlandse 

politiek 1975, abz.

23  Hanhimäki, The Flawed Architect, xvii, 333.

24  Codebericht, Ambassadeur Tammenoms Bakker aan Min. van bz, 26-03-1975, map 1034, code 911.23, Verenigde Staten 

State Department 1975 deel viii, abz.
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begonnen in Washington de presidentsverkiezingen van november 1976 hun schaduw 

vooruit te werpen. Tammenoms Bakker rapporteerde dat de kandidaten en hun partijen 

zich in hun beslissingen en optreden lieten leiden door nauwelijks gecamoufleerd ‘elec-

toraal opportunisme’.25 Het verkiezingsspel draaide op volle toeren, en als Ford de strijd 

met zijn tegenstrever Ronald Reagan om de Republikeinse nominatie wilde winnen, was 

het van belang associaties met zowel Nixon als het détentebeleid te vermijden. Dit leid-

de tot een reorganisatie in Fords regering op 4 november 1975, die door politieke com-

mentatoren de Halloween Massacre werd genoemd. In deze stoelendans was een rol weg-

gelegd voor een aantal rising stars in de Republikeinse partij: cia-directeur William Colby 

werd vervangen door George H.W. Bush, op dat moment ambassadeur in China; Donald 

Rumsfeld werd gepromoveerd van stafchef van het Witte Huis naar minister van Defen-

sie en Richard Cheney, voorheen Rumsfelds assistent, nam diens functie over. Kissin-

ger was één van de slachtoffers: in zijn functie als nsc-adviseur werd hij vervangen door 

Brent Scowcroft – de tweede man op de National Security Council – maar behield wel de 

positie van Secretary of State. Toch was dit een duidelijke inperking van zijn macht. Kis-

singer was een last voor Ford geworden in de race om het presidentschap. Ook werd hij 

gedwongen zijn détentebeleid en de presentatie ervan aan te passen naar een meer mili-

tante koers ten aanzien van de Sovjet-Unie.26

Tammenoms Bakker vond het zagen aan de stoelpoten van Kissinger een zorgelijke 

ontwikkeling. De Amerikaanse buitenlandse politiek kwam zo steeds meer in het teken 

te staan van ‘binnenlandse konfusie en ekscessieve emotionaliteit’.27 Hij uitte kritiek op 

de pers, de jongere Congresleden en de staf van het Witte Huis, die slechts bezig zou-

den zijn met het bewaken van de huidige en toekomstige reputatie van de president met 

het oog op de verkiezingen.28 Het bleek dat de oordelen van de ambassadeur in de tele-

grammenreeks, en specifiek zijn negatieve uitspraken over de pers, discussie opriepen 

bij Buitenlandse Zaken. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking Lodewijk van 

Gorkom stelde in een notitie aan dgpz Charles Rutten dat naar zijn mening de reeks ‘be-

paald een voorbarig en op veel punten vertekend beeld van de situatie in de VS geeft’. Met 

name de passages over de media ademden een ‘geest van reactionaire bitterheid’.29 De 

ambassadeur bezag de situatie in het traditionele Koude Oorlogkader, waarin de kracht 

van de Verenigde Staten van fundamenteel belang was om communistische expansie 

tegen te gaan. Met zijn kritiek verwoordde Van Gorkom de bezwaren die ook in het ka-

binet leefden tegen het beleid zoals het door Nixon en Kissinger gevoerd was. Hoe dan 

ook, er was geen twijfel dat de Amerikaanse regering zoekende was naar een nieuwe in-

vulling van haar rol op het wereldtoneel. Hierdoor was er ook in Den Haag verdeeldheid 

ontstaan over de vraag in hoeverre Nederland een meer onafhankelijke koers van de Ver-

enigde Staten zou moeten varen.

25  Posttelegram, Ambassadeur Tammenoms Bakker aan Min. van bz, 23-10-1975, map 1044, code 911.32, Verenigde Staten 

deel vi Presidentsverkiezingen, abz.

26  Greene, The Presidency of Gerald R. Ford, 161-162, Hanhimäki, The Flawed Architect, 427-428.

27  Codebericht, Tammenoms Bakker aan min. van bz, 10-04-1975 en 16-04-1975, map 2020, code 912.2, Verenigde Staten / 

buitenlandse politiek 1975, abz.

28  Codebericht, Tammenoms Bakker aan min. van bz, 10-04-1975, 17-10-1975 en 25-04-1975, map 2020, code 912.2, Ver-

enigde Staten / buitenlandse politiek 1975, abz.

29  Memorandum, Van Gorkom aan dgpz, 08-05-1975, map 2021, code 912.2, Verenigde Staten / buitenlandse politiek 1975, abz.

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   182 20-07-11   08:55



ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten 183

Ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten

Het beleid van Pronk

Minister zonder portefeuille belast met Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk was als 

Nieuw-Linkssympathisant in de buitenlanddriehoek het progressieve ‘geweten’ van het 

kabinet. Ontwikkelingssamenwerking ressorteerde onder Buitenlandse Zaken. Zoals 

eerder is aangegeven hadden er in het kabinet discussies plaatsgevonden over de coördi-

nerende bevoegdheden van Van der Stoel ten aanzien van het buitenlands beleid in brede 

zin. Die hadden niet in de laatste plaats betrekking op zijn relatie met Pronk – de eerste 

minister van Ontwikkelingssamenwerking met een vaktechnische achtergrond. Deze 

had een sinds de oprichting in 1964 flink uitgebreid Directoraat-Generaal Internationa-

le Samenwerking (dgis) achter zich staan. Deze factoren zorgden ervoor dat Pronk zijn 

invloed naast Van der Stoel meer deed gelden dan zijn voorgangers plachten te doen.30 

De vraag rijst daarom in hoeverre het beleid van Pronk een rol speelde in de Nederlands-

Amerikaanse betrekkingen tijdens het kabinet-Den Uyl.

De doelen die Pronk nastreefde – naleving van mensenrechten, vrede en democratie – 

lagen in lijn met de doelen van Van der Stoel. Toch was hun samenwerking moeizaam, 

zoals door verschillende historici en oud-topambtenaren is gesteld.31 Pronk was een re-

presentant van Nieuw Links binnen het kabinet, terwijl Van der Stoel het meer gematigde 

en Atlantisch georiënteerde geluid verwoordde. Minstens even belangrijk was het feit dat 

hun stijl van politiek bedrijven sterk verschilde. Pronk bediende zich van een confronte-

rende stijl waarmee hij gehoor wilde geven aan binnenlandse progressieve denkbeelden 

en waarmee hij in het buitenland een voorbeeldrol wilde vervullen; Van der Stoel daar-

entegen handelde juist pragmatisch en omzichtig, vertrouwend op de kracht van stille 

diplomatie. Het blijkt dan ook dat de problemen in de verstandhouding vaak meer ver-

oorzaakt werden door een wederzijdse irritatie over de aanpak dan over de inhoudelijke 

doelstellingen.

Kenmerkend voor het beleid van Pronk was dat hij ontwikkelingssamenwerking zag 

als een vorm van ‘buitenlandse politiek ten aanzien van de Derde Wereld’.32 Ontwikke-

lingssamenwerking was in zijn visie niet los te zien van buitenlands beleid. Deze insteek 

bleek volgens de historicus Peter Malcontent het meest duidelijk uit Pronks keuze van 

zogeheten concentratielanden.33 Bij het kiezen van landen waarop het bilaterale hulp-

beleid zich in de eerste plaats zou richten ging de minister uit van een drietal criteria: 

de mate van armoede, de feitelijke hulpbehoefte en tot slot, en dit was het criterium dat 

het meest in het oog sprong, woog hij ook de binnenlandse ‘sociaal-politieke structuur’ 

mee, waarbij er tevens aandacht was voor de mensenrechtensituatie. Het was op dit laat-

30  P.A.M. Malcontent en J.A. Nekkers, ‘Doe wel en zie niet om’, in: J.A. Nekkers en P.A.M. Malcontent (red.), De geschiedenis 

van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999) 28, 37.

31   P.A.M. Malcontent, ‘De schaduwminister van Buitenlandse Zaken. Ontwikkelingshulp als politiek instrument’, in: Nek-

kers en Malcontent (red.), De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 227-228 en Op kruistocht in de Derde 

Wereld, 69-71; Wim van Eekelen, Sporen trekken door strategische jaren (Meppel: Ten Brink, 2000) 83-85; Lodewijk van Gorkom, 

Door Europa en de wereld. Een trektocht in de Buitenlandse Dienst (Amsterdam: Boom, 2009) 157-158.

32  Malcontent, ‘De schaduwminister van Buitenlandse Zaken’, 217-218.

33  Ibid., 218.
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ste punt dat buitenlandspolitieke overwegingen meespeelden in het beleid van Pronk.34

Een relatief welvarend ontwikkelingsland dat op Pronks lijst van concentratielanden 

verscheen was Cuba. Het communistische eiland voldeed volgens Pronk het beste aan 

zijn derde criterium, namelijk een sociaal-politieke structuur waarin spreiding van wel-

vaart werd bevorderd. Bij de Directie Westelijk Halfrond van Buitenlandse Zaken was er 

vrees dat het verstrekken van hulp aan Cuba negatieve consequenties voor de relatie met 

de Verenigde Staten kon hebben.35 Door Van Staden is later gesteld dat de Amerikaanse 

regering Nederland de keuze voor Cuba kwalijk genomen had.36 Er zijn echter geen aan-

wijzingen die dit bevestigen. Cuba was echter niet de enige ontvanger van Nederlandse 

ontwikkelingshulp waarover mogelijk wrijving met de Amerikanen kon ontstaan: ook 

Chili was door Pronk als concentratieland aangewezen, al werd het in september 1973 

van de lijst afgevoerd na de coup tegen Allende. Tevens verstrekte de Nederlandse rege-

ring hulp aan Noord-Vietnam en na de communistische machtsovername ook aan de 

Voorlopige Revolutionaire Regering van Zuid-Vietnam. Tot slot ontvingen marxistische 

bevrijdingsbewegingen in Portugese koloniën in Zuidelijk Afrika humanitaire steun van 

Pronk.

Aspecten van het Nederlandse beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking 

stuitten inderdaad op weerstand bij de Amerikanen. Kissinger uitte zijn bedenkingen bij 

de Nederlandse minister op voor hem karakteristieke wijze in een gesprek met Van der 

Stoel in het najaar van 1975: ‘the Dutch Marxists see me as the depth of human depra-

vity. I met with your minister – Pronk? (…) I disturbed him. I said things he thought we 

should fight about. He had a real ideological problem.’37 In het voorjaar van 1975 stelde 

ambassadeur Gould op subtielere wijze dat meningsverschillen over onder meer de sta-

tus van de Voorlopige Revolutionaire Regering van Zuid-Vietnam of het herschikken van 

de schuldenlast van het dictatoriaal geregeerde Chili onder Pinochet regelmatig naar vo-

ren kwamen in de Verenigde Naties of in andere internationale fora. De ambassade con-

stateerde dat ‘on these and similar issues the gon gives absolute priority to its special 

interpretation of human rights and humanitarian criteria and feels a compulsion to in-

troduce political factors into questions which are normally handled on an economic or 

financial basis.’38

Op de Amerikaanse ambassade werd Pronk gezien als een exponent van het linkse ge-

luid in de Nederlandse samenleving en met name van het meer radicale deel van de PvdA. 

De ambassade had een goed beeld van de populariteit van de progressieve denkbeelden 

en nam deze ontwikkelingen serieus. De verwachting was dat het politieke landschap 

ook in de nabije toekomst nog beheerst zou worden door links. Zoals in de voorgaande 

hoofdstukken duidelijk is geworden greep de ambassade deze ‘draai naar links’ aan om 

de bilaterale betrekkingen aan te passen en ook voor de toekomst veilig te stellen. Dit 

34  Ibid., 218-222.

35  Malcontent, Op kruistocht in de Derde Wereld, 224.

36  Alfred van Staden, ‘De rol van Nederland in het Atlantisch Bondgenootschap. Wat veranderde en wat uiteindelijk bleef ’, 

in N.C.F. van Sas (red.), De kracht van Nederland. Internationale positie en buitenlands beleid (Haarlem: H.J.W. Becht, 1991) 221.

37  Memorandum of conversation, 24-09-1975, Folder Political Affairs – Netherlands pol 3-6 UN (UNGA) 1975, Box 2, rg 

59 General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records re-

lating to the Netherlands, 1965-1975, nara.

38  Telegram, Gould to Secretary of State, 09-04-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.
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was reden om een figuur als Pronk – die gekarakteriseerd werd als het meest linkse kabi-

netslid – niet van de Verenigde Staten te vervreemden maar om juist contact te houden. 

Dit nam niet weg dat dit niet altijd even makkelijk was: Tanguy beschreef Pronk als een 

‘forceful, self-assured speaker who relishes breaking someone else’s china by his vehe-

ment, admonitory judgments.’39

De beste manier om met Pronk om te gaan was volgens de ambassade dus niet het 

zoeken van de confrontatie, maar juist zoveel mogelijk de dialoog. Dit werd duidelijk 

toen Pronk eind 1974 aangaf een bezoek aan Washington te willen brengen. Dit zou de 

eerste keer zijn dat Pronk in de Verenigde Staten zou zijn voor bilaterale gesprekken met 

zijn Amerikaanse collega’s, zo meldde de ambassade in Den Haag. Gould benadrukte 

het belang van ontmoetingen op het State Department, maar ook met Congresleden, zo-

dat Pronk zoveel mogelijk inzicht zou krijgen in de Amerikaanse zienswijzen alsmede 

de werking van het besluitvormingsproces.40 Het zou hem zo duidelijk gemaakt moeten 

worden dat het klimaat voor het verstrekken van buitenlandse hulp in deze moeilijke tij-

den niet gunstig was. De ontmoetingen zouden tevens een bijdrage kunnen leveren aan 

een ‘broadening [of ] his political education and tempering [of ] his left wing zeal with 

a better sense of American political realities’.41 Het plannen van een vol programma met 

veel gesprekken bleek goed aan te sluiten bij de wensen van Pronk zelf, zo bleek: in de 

korte tijd die hij tot zijn beschikking had, wilde de minister zoveel ‘relevante afspraken’ 

als mogelijk hebben. Hij had Gould duidelijk gemaakt dat hij geen behoefte had aan 

formele lunches of diners: met het oog op efficiency zou hij het avondeten geheel kun-

nen overslaan.42 Aan zijn wens werd voldaan: Pronk sprak in maart 1975 in Washington 

met verschillende medewerkers van het State Department en leden van het Congres. Hij 

toonde zich achteraf tevreden met de vele ontmoetingen, al was hij inhoudelijk teleurge-

steld over de visies in de regering en bij Congresleden over ontwikkelingshulp.43

De Amerikaanse ambassade had er tevens vertrouwen in dat Pronk door zijn collega-

ministers afgehouden zou worden van radicale beleidsvoornemens. Dit vertrouwen was 

voor een belangrijk deel gegrond: Van der Stoel gaf tegenwicht aan het beleid van Pronk, 

en zoals duidelijk is geworden, werd de minister van Buitenlandse Zaken vaak gesteund 

door Den Uyl. Daarnaast werd ook onder de topdiplomaten het beleid van Pronk niet al-

tijd ondersteund. Dit bleek toen Pronk een maand na zijn aantreden van zich liet horen 

bij de Verenigde Naties. Hij instrueerde Lodewijk van Gorkom, toen nog de permanent 

vertegenwoordiger in New York, om bij het United Nations Development Programme (undp) 

na te gaan of er hulp gegeven kon worden aan de bevolking in de ‘bevrijde gebieden’ van 

Angola, Mozambique en Guinee-Bissau. Deze terminologie lag gevoelig, omdat deze 

gebieden formeel nog onder Portugese soevereiniteit vielen. Er werd echter al sinds de 

39  Telegram, Tanguy to Secretary of State, 24-09-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/

1976, rg 59, nara.

40  Telegram, Gould to Secretary of State, 08-10-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.

41   Telegram, Tanguy to Secretary of State, 08-01-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

42  Telegram, Gould to Secretary of State, 18-02-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.

43  Telegram, Gould to Secretary of State, 21-03-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.
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eerste helft van de jaren zestig voor onafhankelijkheid gestreden, waardoor er in vn-ver-

band een resolutie was aangenomen waarin opgeroepen werd tot het geven van hulp aan 

de bevolking in deze Afrikaanse landen.44 De Amerikaanse regering had er echter geen 

behoefte aan haar bondgenoot Portugal tegen zich in het harnas te jagen, noch om steun 

te verlenen aan de betreffende bevrijdingsbewegingen die een marxistische inslag had-

den. Toen Van Gorkom dan ook volgens zijn instructies de Amerikaanse ambassadeur 

bij de vn-veiligheidsraad William Bennett benaderde, gaf deze aan dat de Amerikaanse 

regering aan dit initiatief geen medewerking wilde verlenen.45 Dat Van Gorkom het even-

min met dit standpunt eens was, blijkt uit een opvallend initiatief van zijn kant. Hij sug-

gereerde zijn gesprekspartner dat het nuttig zou zijn als de Amerikaanse ambassade in 

Den Haag Buitenlandse Zaken (en specifiek dgis) zou benaderen om duidelijk te maken 

dat dit voorstel niet gewaardeerd werd door de Amerikaanse regering en dat hierdoor de 

Amerikaanse bijdrage aan het undp in gevaar kon komen. Vanwege het uiterst vertrou-

welijke karakter van dit voorstel was het belangrijk dat Van Gorkom als bron beschermd 

werd, zo stond vermeld in het telegram aan het State Department.46 Hij ondermijnde 

hiermee immers het beleid van zijn minister.

Deze aanpak zou volgens tweede ambassademan Tanguy echter zijn doel voorbij-

schieten. Vanuit Den Haag berichtte hij geen heil te zien in een dergelijk initiatief. Het 

zou naar zijn mening geen effect sorteren en daarnaast wilde hij de relatie met Pronk 

niet direct onder druk zetten. Ook hij ergerde zich aan Pronks plan: volgens Tanguy was 

het verstrekken van hulp aan de bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika voor het ka-

binet een ‘relatively cheap method of proving its progressive character’. Het was echter 

wel een ‘prestige issue’; het nieuwe kabinet stond onder druk van de linkse achterban en 

zou daarom niet zomaar op dit punt terugkomen. Volgens Tanguy zou het op de lange 

termijn meer effect hebben als de ambassade zou investeren in een constructieve dialoog 

met Pronk.47 Pronks voorstel haalde het uiteindelijk niet door een gebrek aan steun bin-

nen de Verenigde Naties – dus deze kwestie waaide snel over. Desalniettemin wordt dui-

delijk dat er zowel bij de Amerikanen als bij Buitenlandse Zaken weerstand bestond te-

gen Pronks beleidsinitiatieven en dat er van beide kanten stappen werden genomen om 

zijn beleid te matigen.

Al met al had de ambassade zich neergelegd bij de progressieve oriëntatie van het ka-

binet-Den Uyl: het gevoel overheerste dat het Nederlandse politieke landschap voorlo-

pig niet zou veranderen. De verwachting was zelfs dat de linkse oppositie vanuit de PvdA 

nog verder zou groeien – een voorlopig hoogtepunt werd verwacht op het PvdA-congres 

in april. Gezien deze omstandigheden toonde de ambassade zich tevreden met de staat 

van de betrekkingen; er werd gesteld dat ‘Dutch policies run parallel to ours in almost 

44  Van Gorkom, Door Europa en de wereld, 143.

45  Telegram, Secretary of State to embassy Lisbon, 15-06-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/

31/1976, rg 59, nara.

46  Telegram, us mission Geneva to Secretary of State, 16-06-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 

7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara. Van Gorkom had een reputatie als ‘Amerikanofiel’ bij de ambassade in Den Haag, zo blijkt 

uit een telegram uit januari 1975. Van Gorkom was inmiddels DGIS geworden, en Tanguy schreef dat hij hem wel eens toever-

trouwd had dat hij zich beter op zijn plaats voelde in New York dan in zijn nieuwe functie. Telegram, Tanguy to Secretary of 

State, 04-01-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara.

47  Telegram, Tanguy to Secretary of State, 18-06-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.
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all areas of major importance’. In het algemeen gold, en deze aanpak werd door de am-

bassade ook toegepast op Pronk, dat om de goede relatie te behouden het van essentieel 

belang was dat de Nederlanders zich serieus genomen voelden: ‘to make greatest use of 

our relationship with the Dutch we should be careful not to overlook them or take them 

for granted-- they are particularly sensitive to real or imagined slights.’ De Amerikaanse 

regering had baat bij een goede relatie met Nederland: de ambassade stelde dat de Ame-

rikanen hun Nederlandse collega’s konden vragen leiderschap te tonen in met name de 

eg en de navo op punten waar de twee landen het eens waren. Op aspecten waarover 

de meningen in de Verenigde Staten en Nederland uiteen liepen – met name wat betreft 

het beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden – had het geen zin de confrontatie te 

zoeken: deze standpunten waren namelijk ‘profoundly held’ en zouden niet makkelijk 

veranderen. Het in stand houden van de dialoog zou op de lange termijn constructiever 

zijn.48

De ambassade presenteerde Pronk uiteindelijk niet als een bedreiging voor Ameri-

kaanse belangen, noch voor de relatie met Nederland. Vanuit dit perspectief bezien is 

dat ook te verklaren: de taak van de ambassade was de relatie tussen Washington en 

Den Haag zo soepel mogelijk te laten verlopen, men had er daar dus geen baat bij de 

relatie in een negatief daglicht te plaatsen. Desalniettemin waren er ook minder sub-

jectieve redenen om Pronks invloed te relativeren. In de periode 1974-1976 keek men 

in Washington de opkomst van socialistische en communistische partijen in Zuid- 

Europa (met name Italië, Portugal en Frankrijk) met lede ogen aan; er was vrees voor 

de opkomst van het zogeheten ‘eurocommunisme’. Vergeleken met de ontwikkelin-

gen in deze landen was de invloed van Pronk inderdaad beperkt. Het vertrouwen in Van 

der Stoel en andere bewindslieden als tegenwicht was groot. Het was de Amerikanen 

duidelijk dat Pronks zienswijze niet algemeen gedeeld werd binnen de Nederlandse re-

gering en Buitenlandse Zaken. Daarnaast speelden er, zoals in dit hoofdstuk nog aan 

de orde zal komen, in 1974-75 twee andere kwesties die van invloed waren op de bila-

terale betrekkingen en spanningen veroorzaakten, namelijk de vervanging van de Star-

fighter-gevechtsvliegtuigen en opnieuw een klm-gerelateerde kwestie. Het incident 

rondom de hulp in undp kader aan de bevolking in de ‘bevrijde gebieden’ in zuidelijk 

Afrika laat desalniettemin zien dat de Nederlandse en Amerikaanse zienswijzen op het 

gebied van ontwikkelingssamenwerking inderdaad uiteenliepen. Net als dat in zekere 

mate ook voor Den Uyl gold, konden de Amerikanen niet goed uit de voeten met het ka-

rakter en de stijl van Pronk. Ze vonden hem stug en moraliserend, en verbaasden zich 

over zijn opstelling in het diplomatieke verkeer, zoals zijn afkeer van bijvoorbeeld of-

ficiële diners. Het contrast met een figuur als Luns kon voor de Amerikanen niet gro-

ter zijn.

Van der Stoel en mensenrechten

Het progressieve geluid in het buitenlands beleid van het kabinet-Den Uyl werd echter 

niet uitsluitend door Pronk vertolkt. Van der Stoel had de naleving van mensenrechten 

48  Telegram, Gould to Secretary of State, 09-04-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.
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hoog op de agenda staan. Zoals al eerder aan de orde gekomen is, speelde het thema 

mensenrechten geen rol van betekenis in de machtspolitieke visie van Nixon en Kissin-

ger. Hier kwam in eerste instantie geen verandering in na het aantreden van Ford. De 

vraag die zich opwerpt is of dit verschil van inzicht tot spanningen in de bilaterale be-

trekkingen leidde. Ergerde Kissinger zich aan Van der Stoels voortdurende internationa-

le inzet voor het naleven van mensenrechten, en was er binnen het Nederlandse kabinet 

irritatie over het gebrek aan aandacht in de Amerikaanse regering voor dit thema? Van 

dit laatste was inderdaad sprake: de verontwaardiging over het Amerikaanse optreden in 

Vietnam en over de mogelijke betrokkenheid van de cia bij de coup in Chili waren daar 

duidelijke tekenen van. In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat Den Uyl hier 

veel moeite mee had, des te meer gezien het feit dat hij de Verenigde Staten in eerdere de-

cennia juist ook als voorbeeld had gezien.

Kissinger had meer moeite met de kritiek van Van der Stoel op de situatie in navo-

lidstaten (Griekenland, Portugal, maar ook Spanje dat geen lid was) dan met zijn opstel-

ling ten aanzien van het vrije verkeer van personen, ideeën en informatie in het kader van 

de cvse-onderhandelingen. Hieraan lag ten grondslag dat bewaking van de eenheid van 

het bondgenootschap voor de Amerikaanse regering een absolute prioriteit was. Het ui-

ten van openlijke kritiek op het beleid van bondgenoten kon zij dan ook niet waarderen. 

Van der Stoel was zich hiervan maar al te zeer bewust en uitte zijn kritiek daarom altijd 

op omzichtige wijze – zelf wilde hij ook geen afbreuk aan de kracht van het bondgenoot-

schap doen. Hij gaf zelf later aan dat hij meningsverschillen met zijn Amerikaanse ambt-

genoot had over deze kwesties, maar dat er toch ook altijd sprake was van een dialoog.49

De wijze waarop Den Uyl zich uitsprak over mensenrechtenkwesties in navo-lid-

staten stuitte op meer weerstand bij de Amerikanen. In de jaren 1974-1975 was de poli-

tiek in Zuid-Europa echter volop in beweging: achter elkaar kwamen drie autoritaire re-

gimes ten val. Waar deze ontwikkelingen in West-Europa werden toegejuicht, waren er 

reserves aan Amerikaanse kant: Kissinger vreesde voor revoluties en communistische 

invloed.50 Het Griekse kolonelsregime viel in juli 1974 waarna een snelle en succesvolle 

transitie naar democratie werd ingezet: hiermee verdween Griekenland als twistpunt in 

de bilaterale betrekkingen. Ook in Portugal vond er in april 1974 een omwenteling plaats 

waarbij een einde kwam aan het autoritaire regime van Marcelo Caetano, maar omdat 

de situatie daar instabiel bleef, was het kabinet-Den Uyl (net als andere West-Europese 

regeringen) actief betrokken in het steunen van de socialisten onder leiding van Mário 

Soares. Kissinger was daarentegen niet positief gestemd over de snelle opvolgingen van 

regeringen na de val van het regime: ‘all of them moved progressively to the left’.51 Tot 

slot onderhield Washington militaire banden met het regime van Franco en zag Span-

je daarom graag toetreden tot de navo. Het kabinet-Den Uyl verzette zich hier samen 

met België en Scandinavische landen tegen. In november 1975 overleed Franco echter, 

waardoor een einde kwam aan het repressieve regime. Tot die tijd bleven er fundamen-

tele verschillen van mening over de politieke ontwikkelingen in Zuid-Europa tussen Den 

49  Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.

50  Geir Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945. From “Empire” by Invitation to Transatlantic Drift (Oxford: Oxford 

University Press, 2001) 188.

51   Ibid.
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Haag en Washington: dit zou blijken tijdens het bezoek van Den Uyl aan Washington in 

mei 1975. Ook op een navo-topbijeenkomst later die maand liet Den Uyl zijn ongenoe-

gen over de Amerikaanse positie ten aanzien van Spanje blijken, waarover Kissinger later 

stelde: ‘Dutch Prime Minister Johannes Den Uyl (…) did not miss this occasion to deliver 

a new lecture.52

Zoals in hoofdstuk 3 is gebleken stelde zowel de Amerikaanse als de Nederlandse re-

gering zich aanvankelijk terughoudend op ten aanzien van de cvse. Zowel in Washing-

ton als in Den Haag had men twijfels bij de vooruitzichten voor het Westen voordeel te 

halen uit een dergelijke conferentie en beide zagen daarom meer heil in de mbfr-onder-

handelingen. Toen echter bleek dat deze vastliepen en voorlopig geen resultaat op zou-

den leveren, kreeg de cvse meer belang. Verschillen in benadering tussen Nederland en 

de Verenigde Staten kwamen daarbij aan het licht. Voor Nixon en Kissinger was de deel-

name aan de cvse in belangrijke mate gericht op het beperken van schade op twee be-

langrijke gebieden: ten eerste wilden zij voorkomen dat de onderhandelingen de bond-

genoten verder uit elkaar zouden drijven; hun tweede doel was het vermijden van een 

negatieve impact op de Sovjet-Amerikaanse détente.53 De Nederlandse vasthoudendheid 

in het streven naar een veroordeling van de Brezjnev-doctrine in het kader van de cvse 

stuitte dan ook op Amerikaanse weerstand, omdat dit de relatie met Moskou onder druk 

zette.54 Deze doctrine, die zijn oorsprong had in het neerslaan van de Praagse opstand in 

1968, hield in de praktijk in dat Moskou zich het recht toe-eigende bij politieke onrust op 

te kunnen treden in Warschaupactstaten.

Desalniettemin kon de Amerikaanse regering vanuit het oogpunt van het bewaken 

van een krachtige positie van het Westen tevreden zijn met de harde Nederlandse op-

stelling. Deze kwam tot uiting in de opstelling van de Nederlandse delegatie tijdens de 

in september 1973 aangevangen cvse-besprekingen, waar zij een zestal voorstellen in-

diende op onder meer het gebied van volkenrecht, culturele vrijheid en, de belangrijkste, 

het zelfbeschikkingsrecht.55 Baudet heeft aangetoond dat deze voorstellen tot doel had-

den de communistische regimes te ondermijnen: in de visie van de Nederlandse regering 

kon alleen op die manier duurzame vrede op het Europese continent bereikt worden, niet 

door een bevestiging van de status quo en daarmee erkenning van de Sovjet-invloeds-

sfeer in Oost-Europa.56 De Verenigde Staten hoefden dus niet te vrezen dat de inbreng 

van Nederland een (morele) overwinning van de Sovjets in de hand zou werken.

De vasthoudendheid van Nederland ten aanzien van de voorstellen in de Derde Mand 

is eerder gekarakteriseerd met de term Dutch cabaret.57 Het blijkt dat deze term zowel door 

52  Henry Kissinger, Years of Renewal (New York: Touchstone, 1999) 633. Zie voor een behandeling van het Nederlandse beleid 

ten aanzien van Spanje, Portugal en Griekenland T. de Goede, ‘De mensenrechten in het Nederlandse buitenlands beleid ten 

aanzien van Spanje, Portugal en Griekenland, 1945-1975’, in: Maarten Kuitenbrouwer en Marij Leenders (red.), Geschiedenis van 

de mensenrechten. Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering (Hilversum: Verloren, 1996) 227-258.

53  Sarah B. Snyder, The United States, Western Europe, and the Conference on Security and Cooperation in Europe, 1972-1975, in: Matth-

ias Schulz en Thomas A. Schwartz (red.), The Strained Alliance. u.s.-European Relations from Nixon to Carter (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010) 258.

54  Floribert Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’. Nederland en de rechten van de mens in Oost-Europa en Joegoslavie, 1972-1989 (Amster-

dam: Boom, 2001) 90.

55  Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken 1973-1974 (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1974) 77-78.

56  Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’, 96.

57  Zie Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’, 85, en ‘ “It was the Cold War and we wanted to win”. Human rights, “détente”, and the 

csce’, in: Wenger e.a. (red.), Origins of the European Security System, 189.
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Kissinger als door Sovjetpolitici gebezigd werd. Voor Kissinger blijkt de term in de eerste 

plaats een terugkerende humoristische noot te zijn geweest in zijn contacten met Andrej 

Gromyko, de Sovjetminister van Buitenlandse Zaken; hij noemde de term in meerdere 

gesprekken om een stortvloed aan naar zijn mening irrelevante voorstellen in de Derde 

Mand aan te duiden. Zo heeft Kissinger het in één van deze gesprekken spottend over het 

openen van een Dutch cabaret in Moskou. Ook Gromyko bediende zich van deze term; hij 

stoorde zich echter wel degelijk aan de Nederlandse opstelling. Voor Kissinger was dit 

minder het geval – slechts in zoverre dat de Nederlandse vasthoudendheid zijn relatie 

met zijn Sovjetrussische gesprekspartners kon bemoeilijken.58

De Amerikaanse rol in het cvse-proces werd voornamelijk gekarakteriseerd door 

desinteresse en een weinig actieve houding. Hierdoor ontstond volgens een aantal au-

teurs in het cvse-kader ruimte voor een eigen Europese inbreng in het denken over vei-

ligheid op het eigen continent.59 Deze week af van de Amerikaanse visie op ontspanning 

en veiligheid, die vrijwel uitsluitend gericht was op het niveau van de grote mogendhe-

den. In de Europese ideeën hierover was meer ruimte voor met name het thema men-

senrechten. Deze visie op veiligheid was in tegenstelling tot de Amerikaanse gericht op 

het bevorderen van vrije intermenselijke contacten op het continent, waarbij het dus om 

meer dan slechts stabiele grenzen en een militair evenwicht ging. Dit geluid was in het 

détenteproces tot dan toe maar beperkt naar voren gekomen – de Europese (kleinere) 

staten hadden geen stem gehad in het proces van de superpower détente – maar werd wel 

leidend in het cvse-proces.60

De cvse werd zo een podium en vanaf eind 1972 een vroege test voor de eps. Na-

tuurlijk bleven er verschillen van mening tussen de eg-landen onderling over hoeveel 

toenadering gewenst was; desalniettemin was er de wil om samen te werken voor een 

gezamenlijke Europese toekomst. De eg-landen kregen zo een belangrijke stem in de 

onderhandelingen, waarvoor meer ruimte ontstond door de desinteresse van Kissinger. 

De Amerikaanse delegatie – die niet altijd beschikte over gedetailleerde instructies vanuit 

Washington – sloot zich vaak bij de Negen aan. Ook toen Kissinger zelf meer betrokken 

raakte bij de cvse volgde hij de Europese lijn.61 Dit had te maken met het feit dat in de aan-

loop naar de slotconferentie in Helsinki détente in de Verenigde Staten in toenemende 

mate onder vuur kwam te liggen. Door de druk van het Jackson-Vanik amendement kon 

Kissinger het zich niet veroorloven zwak over te komen op het gebied van mensenrech-

ten, en schaarde hij zich daarom bij de Europeanen die concessies van de Sovjets eisten.62

De samenwerking tussen en voorbereiding van de Negen was een belangrijke factor 

in de uiteindelijke uitkomst – het aanvaard krijgen van westerse doelen die later het gro-

te succes van het cvse-proces zouden zijn. Het thema van vrije uitwisseling van perso-

nen, ideeën en informatie in de Derde Mand waarvoor Nederland zich sterk had ingezet 

58  Zie: Memoranda of Conversation, 26-03, 28-04, 29-06, 01-08, 26-8 en 24-11-1974, Foreign Relations of The United States 1969-

1976, Vol. xxxix European Security, http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v39.

59  Zie Daniel Möckli, ‘Asserting Europe’s Distinct Identity. The ec Nine and Kissinger’s Year of Europe’, in: Schulz en Schwartz 

(red.), The Strained Alliance en Jeremi Suri, ‘Henry Kissinger and the reconceptualization of European security, 1969-75’, in: 

Wenger e.a. (red.), Origins of the European Security System.

60  Suri, ‘Henry Kissinger and the reconceptualization of European security’, 53-55.

61   Möckli, ‘The ec Nine, the csce, and the changing pattern of European security’, 145-151.

62  Morgan, ‘North America, Atlanticism, and the making of the Helsinki Final Act’, 32-33.
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was hierbij van groot belang. Nederland opereerde echter duidelijk niet in een vacuüm: 

de eerder genoemde voorstellen waren ingediend na overleg in zowel eg- als navo-

verband. Voor de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten was de cvse niet van 

vooraanstaande betekenis; daarvoor was de Amerikaanse regering te weinig betrok-

ken. En omdat de Nederlandse regering zich steeds had ingezet voor het bewaken van 

de kracht van het Westen, werd in Fords briefing papers voor de slotconferentie geconclu-

deerd dat ‘their [de Nederlandse – kw] contribution was quite constructive from the 

Western point of view.63

Opnieuw hoog oplaaiende emoties over de luchtvaart

Eén van de twee kwesties die een spanningsbron vormde in de Nederlands-Amerikaanse 

betrekkingen midden jaren zeventig had niets te maken met mensenrechten of ontwik-

kelingsbeleid, maar met de internationale positie van de klm. Voor beide landen waren 

economische belangen in het geding en voor Nederland ook prestige – kwesties die los 

bleken te staan van de politieke oriëntatie van het kabinet, zo zou blijken. Omdat het 

twistpunt over de transatlantische vluchten van de klm naar het hoogste politieke ni-

veau getild werd, raakte het verbonden met het bredere kader van de politieke betrekkin-

gen tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Zoals in hoofdstuk 2 al gebleken is, waren luchtvaartbetrekkingen tussen de Ver-

enigde Staten en Europa vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog geen onderge-

schikt thema. Dit kwam niet alleen voort uit economische belangen – de noordelijke At-

lantische Oceaan was de grootste internationale luchtvaartmarkt ter wereld – maar ook 

uit het verband dat er bestond met de bredere transatlantische betrekkingen op econo-

misch, politiek en strategisch gebied.64 Traditioneel was het Amerikaanse beleid met 

name gericht op Groot-Brittannië, omdat dit de belangrijkste toegangspoort tot Europa 

was en over veel landingsplaatsen over de hele wereld beschikte, maar deze vooraan-

staande Britse positie nam geleidelijk af in de naoorlogse decennia. Ook de klm was in 

de transatlantische luchtvaartbetrekkingen een speler van belang: de Nederlandse maat-

schappij had een goede concurrentiepositie en vervoerde het overgrote deel van de pas-

sagiers tussen Nederland en de Verenigde Staten. Deze goede positie had deels te maken 

met een voor de klm gunstige overeenkomst met de Verenigde Staten, maar ook met het 

feit dat de klm zich met succes gericht had op het meenemen van passagiers van andere 

bestemmingen naar de Verenigde Staten en omgekeerd (het ging hier om zogeheten sixth 

freedom rights): deze vormden in 1974 55 procent van het totale aantal passagiers dat met 

de klm naar de Verenigde Staten reisde.65

Deze situatie was de Amerikanen een doorn in het oog. Mede onder invloed van de 

verslechterende marktpositie van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen door de 

63  Department of State Briefing Paper, ongedateerd, National Security Adviser. Trip briefing Books and Cables of Gerald 

Ford, Box 11, July 26 – August 4, 1975 – Europe: Briefing Book – csce Bilateral Book– Volume ii (2), Gerald R. Ford Library, 

Ann Arbor, mi (hierna fl).

64  Alan P. Dobson, ‘Economic Leverage: The United States, Civil Aviation, and Europe, 1945-1996’, in: Kathleen Burk en Mel-

vyn Stokes (red.), The United States and the European Alliance since 1945 (Oxford: Berg, 1999) 45-46.

65  Ibid., 45-46, 43-54.
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economische recessie en de oliecrisis kwamen de Amerikanen midden jaren zeventig tot 

de conclusie dat de overeenkomsten met onder andere de klm aangepast moesten wor-

den. Zo besloot de Civil Aeronautics Board (cab) – de overheidsinstelling die het luchtver-

keer van en naar de Verenigde Staten reguleerde – tot een aantal protectionistische en 

regulatieve maatregelen om de problemen aan te pakken. Door deze maatregelen werd 

de exploitatie door de klm van de transatlantische diensten naar en van de Verenigde 

Staten ingeperkt. Voor veel Europeanen kwam dit als een onaangename verrassing, om-

dat de Verenigde Staten zich altijd sterk hadden gemaakt voor een vrije luchtvaartmarkt. 

Voor Europese landen was deze kwestie ook vaak gepolitiseerd omdat luchtvaartmaat-

schappijen nationaal bezit waren en daarom prestige in het geding was.66 Nederland 

was het eerste Europese land dat werd aangepakt – hetgeen te maken had met de sterke 

positie van de klm – waarna andere kleinere Europese landen zouden volgen. Het resul-

taat van onderhandelingen hierover was daarom ook van belang voor landen zoals Zwit-

serland, België en Denemarken.

De reducties die de Amerikanen de klm wilden opleggen waren van een dergelijke 

orde dat de Nederlandse regering op haar achterste benen stond: van de vijfentwintig 

vluchten per week zouden er slechts acht over mogen blijven.67 Een dergelijke reductie 

zou vergaande gevolgen hebben voor de klm en de Nederlandse economie. Men nam 

de zaak dan ook hoog op: Den Uyl sprak in de ministerraad zelfs over het ‘Amerikaanse 

verderfelijke beleid’.68 Na afloop van de eerste plenaire bijeenkomst van de eerste ron-

de luchtvaartonderhandelingen die in oktober 1974 aanving toonde Van der Stoel zich 

hoogst verontwaardigd over het Amerikaanse voorstel, waardoor ‘het transitverkeer via 

Nederland vrijwel [zou worden] geliquideerd.’ Het voorstel was voor Nederland en voor 

de minister onacceptabel en Van der Stoel instrueerde de ambassadeur in Washington 

dat Nederland geen heil zag in voortzetting van de consultaties als de Amerikanen dit 

standpunt handhaafden. Minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp, die de on-

derhandelingen leidde, en Van der Stoel hadden ook aan ambassadeur Gould hun ver-

ontrusting laten blijken dat ‘een zo extreem nationalistisch Amerikaans standpunt te-

genover Nederland wordt ingenomen.’69

Deze gekwetste houding kwam voor een belangrijk deel voort uit de betekenis van 

de klm als nationaal symbool waarmee Nederland zich internationaal een grote spe-

ler toonde: Nederland mocht dan geen groot land zijn, maar het liet zich haar nationale 

trots niet zomaar door de grote bondgenoot ontnemen. Daarnaast, en niet minder be-

langrijk, zouden ook de directe economische gevolgen van een dergelijk besluit van de 

cab vergaand zijn. De klm zou hiermee gereduceerd worden tot een luchtvaartmaat-

schappij van ‘provinciale’ betekenis. Nederland zou niet meer de vitale functie van door-

voerland kunnen spelen, en er zouden vele banen moeten verdwijnen. De Telegraaf begon 

zelfs met een succesvolle actie voor het inzamelen van handtekeningen, die uiteindelijk 

werden aangeboden aan president Ford.70

66  Ibid., 54-55, 46.

67  Notulen mr, 25-10-1974, na.

68  Ibid.

69  Codebericht, Van der Stoel aan ambassadeur te Washington, 23-10-1974, map 243, paw, abz.

70  Codebericht, Tammenoms Bakker aan Min. van bz, 05-03-1975, map 244, paw, abz.
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Nadat het overleg in oktober vastgelopen was en een maand later weer was hervat, be-

gon Van der Stoel zich zorgen te maken over de weerslag van de landingsrechtenkwes-

tie op de bilaterale betrekkingen. Om deze kwestie niet te lang voort te laten slepen en 

resultaat te kunnen boeken, was de minister van mening dat deze kwestie in het bredere 

kader van de bilaterale betrekkingen geplaatst moest worden. De cab zag de klm als 

een geïsoleerd vraagstuk; daarom moesten Kissinger en het State Department bij de pro-

blematiek betrokken worden, zodat ‘special considerations’ in het overleg meegenomen 

zouden kunnen worden.71 Het State Department had echter aangegeven dat de cab auto-

noom opereerde en dat het daarom zelf maar zeer beperkt invloed uit kon oefenen. Am-

bassadeur Tammenoms Bakker was het met Van der Stoel eens dat een mogelijkheid om 

de Amerikanen tot meer inschikkelijkheid te bewegen was om te proberen de kwestie in 

de context van de algemene economische en politieke relaties tussen Nederland en de 

Verenigde Staten te plaatsen. Hij noemde ook een tweede mogelijkheid om de Amerika-

nen meer onder druk te zetten, namelijk het uitstellen of annuleren van orders bij Ame-

rikaanse bedrijven. Een specifieke order die in aanmerking kwam was de vervanging van 

de Starfighter. Maar, zo schreef de ambassadeur, in dat geval moest de Nederlandse re-

gering dan ook serieus bereid en in staat zijn om naar andere leveranciers uit te kijken.72

Van der Stoel en Tammenoms Bakker brachten verschillende argumenten in stelling 

bij het State Department. Eén daarvan was dat de Verenigde Staten Nederland met de 

voorgestelde maatregel recht in het hart zouden treffen: namelijk in een sector die ‘de in-

ternationalistische instelling van de natie belichaamde.’ Een tweede argument dat aan-

gevoerd werd was dat Nederland één van de grootste buitenlandse investeerders in de 

Verenigde Staten was.73 Ten derde was Nederland een klein land en werd het in haar be-

perkte mogelijkheden nu disproportioneel hard getroffen door een zeer groot land met 

een uiterst gediversifieerde economie.74 Van der Stoel zag dit als een ‘gevaarlijke omme-

zwaai’, namelijk unilaterale power politics tegen een klein land.75 Een vierde argument van 

de Nederlandse regering was haar zorg over de ‘politieke repercussies voor de wederzijd-

se relaties’ als de Verenigde Staten tot eenzijdige maatregen zouden overgaan. Bij veel 

Nederlanders, links en rechts, zou dit kwaad bloed zetten en dit zou anti-Amerikaanse 

gevoelens in de hand kunnen werken.76

De Nederlandse regering gooide zo de goede betrekkingen met de Verenigde Staten in 

de strijd met de hoop dat de geschiedenis van nauwe samenwerking de Amerikanen tot 

inkeer zou doen komen. Van der Stoel bediende zich daarbij van tactieken die opvallend 

veel gelijkenis vertoonden met die van Luns in 1969. Tijdens een bezoek in Washington 

eind november benadrukte staatssecretaris van Europese Zaken Laurens-Jan Brinkhorst 

in gesprek met de Acting Secretary dat het hier het enige politiek belangrijke bilaterale pro-

bleem tussen Nederland en de Verenigde Staten betrof. Een eenzijdig optreden zou vol-

gens de staatssecretaris in Nederland, ‘het meest Atlantisch van de Europese landen’, 

71   Codebericht, Van der Stoel aan ambassadeur te Washington, 01-11-1974, map 243, paw, abz.

72  Codebericht, ambassadeur te Washington aan Min. van bz, 05-11-1974, map 243, paw, abz. Zie voor deze koppeling ver-

derop in dit hoofdstuk.

73  Notulen mr, 08-11-1974, na.

74  Codebericht, ambassadeur te Washington aan Min. van bz, 06-11-1974, map 243, paw, abz.

75  Codebericht, Van der Stoel aan ambassades Bern, Brussel, Kopenhagen, Oslo en Stockholm, 31-10-1974, map 243, paw, abz.

76  Codebericht, Van der Stoel aan ambassadeur te Washington, 24-10-1974, map 243, paw, abz.
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niet worden begrepen.77 Van der Stoel sprak in het voorjaar van 1975 – een derde ronde 

onderhandelingen eind januari 1975 had nog steeds geen resultaat opgeleverd – met am-

bassadeur Gould en vroeg zich hardop af waar Nederland deze behandeling aan te dan-

ken had. Het had toch ‘in vele kaders blijk gegeven een loyaal bondgenoot te zijn’, wat 

zich onder meer geuit had in een coöperatieve houding ten aanzien van het energievraag-

stuk (bijvoorbeeld tijdens de energieconferentie in Washington in het voorjaar van 1974), 

steun voor het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid en de Nederlandse pogingen om con-

sultaties tussen de eg en de Verenigde Staten te verbeteren. Tegen deze achtergrond was 

dit Amerikaanse besluit gericht tegen een zeer belangrijke Nederlandse onderneming 

een klap in het gezicht van Nederland. Van der Stoel kon niet anders concluderen dan 

dat als de Amerikanen bij hun beslissing bleven, de repercussies voor de relatie met Ne-

derland ernstig zouden zijn.78 Van der Stoel gebruikte stevige bewoordingen en zette zo 

de positie van Nederland als loyale bondgenoot in om de Amerikanen te overtuigen. De 

vraag was echter hoeveel gewicht Nederland hiermee in de schaal kon leggen.

In het voorjaar van 1975 was het namelijk duidelijk dat er geen beweging in de onder-

handelingen zat. De situatie was er voor Nederland niet beter op geworden: de klm werd 

in december 1974 door middel van een Amerikaanse gerechtelijke uitspraak gedwongen 

de dienstregeling aan de cab te overleggen, op straffe van een dwangsom. De klm wei-

gerde aan deze eis te voldoen. Kissinger had Van der Stoel toegezegd dat er geen eenzij-

dige maatregelen zouden worden genomen totdat overleg op hoog niveau zou beginnen, 

maar op Nederlandse klachten over deze dwangsom reageerde hij met de mededeling 

dat dit een procedurele kwestie was waarop hij geen invloed kon uitoefenen.79 De positie 

waarin het kabinet-Den Uyl zich op dat moment gemanoeuvreerd voelde wordt het best 

verwoord door de minister van Verkeer en Waterstaat Westerterp die bij de onderhande-

lingen aanzat. Hij merkte op dat hij zich voelde als een kikker die op het punt stond opge-

geten te worden door een ooievaar. De ooievaar vroeg de kikker of hij liever gefrituurd of 

gebakken zou worden. Toen de kikker stelde dat hij liever helemaal niet opgegeten zou 

worden, antwoordde de ooievaar dat dat helaas geen optie was.80

Toch begon op dat moment de dynamiek van de onderhandelingen te veranderen, en 

niet in het nadeel van Nederland. Dit had te maken met de op korte termijn te nemen be-

slissing over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen door Nederland. Zo ontstond er 

door een samenloop van omstandigheden een situatie waarin de Nederlandse onderhan-

delingspositie versterkt werd. Eind februari drong ambassadeur Gould er bij Kissinger op 

aan dat hij een oplossing moest zoeken voor de klm-kwestie. Volgens de ambassadeur 

hadden de Amerikanen bij de huidige situatie meer te verliezen dan te winnen: naast het 

feit dat het nadelige consequenties voor de betrekkingen had, zou het ook de mogelijke 

aankoop van de F-16 in gevaar kunnen brengen. Na drie zeer moeizame rondes van on-

derhandelingen was het wel duidelijk dat de Nederlandse regering zich niet vrijwillig in 

het cab-besluit zou schikken. Het protest in Nederland was wijdverbreid, schreef Gould, 

77  Codebericht, ambassadeur te Washington aan Min. van bz, 22-11-1974, map 243, paw, abz.

78  Codebericht, Van der Stoel aan ambassadeur te Washington, 08-04-1975, map 245, paw, abz. Zie ook: Telegram, Gould 

to Secretary of State, 09-04-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara. 
79  Codebericht, Tammenoms Bakker aan Min. van bz, 27-12-1974, map 243, paw, abz.

80  Telegram, Gould to Secretary of State, 31-01-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.
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waarbij hij verwees naar de succesvolle handtekeningenactie van De Telegraaf. Ook vrijwel 

het gehele kabinet had zijn ongenoegen aan de ambassade kenbaar gemaakt, evenals een 

aantal prominente burgers onder wie drie oud-premiers en voormalig Secretaris-Generaal 

van de navo Dirk Stikker en de huidige Secretaris-Generaal Joseph Luns.81

Laatstgenoemde gooide nog persoonlijk zijn gewicht in de schaal tijdens een ont-

vangst door Ford en Kissinger op het Witte Huis op 24 februari 1975. Op zijn eigen ka-

rakteristieke wijze maakte de oud-minister de president duidelijk dat het optreden van 

de Verenigde Staten inzake de klm-kwestie zijn goedkeuring niet kon wegdragen. Hij 

haalde het argument van Nederland als middelgrote macht aan en het feit dat Nederland 

een belangrijke handelspartner van de Verenigde Staten was. Daarnaast merkte hij (half ) 

schertsend op dat het voor hemzelf onmogelijk zou worden per klm naar New York te 

reizen als de luchtvaartmaatschappij geen transitpassagiers meer naar de Verenigde Sta-

ten zou mogen vervoeren. Het is niet ondenkbaar dat Kissinger gevoelig was voor de 

woorden van Luns. Hij toonde zich welwillend en reageerde dat Luns nog verzuimd had 

te vermelden dat Nederland een ‘goede en betrouwbare bondgenoot’ was en dat dit ar-

gument ook belangrijk was.82

Tevens gebruikte net als in 1969 Ernst van der Beugel zijn connectie met Kissinger om 

een duit in het zakje te doen. Van der Stoel noemt hem achteraf als factor van belang en het 

blijkt inderdaad dat Van der Beugel in december 1974 met Kissinger over de kwestie had 

gesproken. Van der Beugel had Tammenoms Bakker over dit gesprek geïnformeerd: het 

was een goed gesprek geweest tussen ‘persoonlijke vrienden’ en Kissinger had aangege-

ven zich voor een goede uitkomst in te willen zetten, mede omdat ‘Nederland met Duits-

land op het ogenblik het enige eeg-land [was] waarover hij een gunstig oordeel [had]’.83

Nederland bleek dus in staat druk op de Amerikanen uit te oefenen, terwijl dit in deze 

kwestie op het eerste gezicht niet gemakkelijk leek. Zoals opgemerkt had Gould bij het 

State Department aangedrongen op een voor de Nederlandse kant acceptabele oplos-

sing. Het bleek dat Kissinger en zijn medewerkers aldaar hiertoe wel bereid waren. Van 

der Stoels tactiek – namelijk het betrekken van het State Department bij het vraagstuk 

zodat het in de bredere context van de goede relatie kon worden geplaatst – bleek zijn 

vruchten af te werpen. Men bleek daar gevoelig te zijn voor het argument dat handhaving 

van het Amerikaanse standpunt negatieve gevolgen voor de relatie kon hebben. Het bleek 

dat juist op dit moment Nederlandse rancune jegens de Amerikanen bijzonder slecht uit 

zou kunnen pakken, omdat een besluit over de vervanger van de Starfighters aanstaande 

was. De Amerikaanse regering legde een direct verband tussen de klm-kwestie en deze 

vervanging. Het feit dat Nederland nog over de nieuwe aankoop moest beslissen had tot 

gevolg dat de Amerikanen niet tot het uiterste wilden gaan in de onderhandelingen, zo 

bleek: in januari 1975 kreeg de Amerikaanse delegatie bij de Nederlands-Amerikaanse 

onderhandelingen de instructie om niet tot het breaking point te gaan.84

81   Telegram, Gould to Secretary of State, 24-02-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.

82  Memorandum, Mr. J.M.A.H. Luns, 01-03-1975, map 245, paw, abz.

83  Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007, Codebericht, Tammenoms Bakker aan Min. van bz, 03-12-1974, map 243, 

paw, abz.

84  Memorandum, Robert Hormats to General Scowcroft, 24-01-1975, White House Central Files Subject File, Box 15, ca 7 

Netherlands – u.s, fl.
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Deze overwegingen leidden er uiteindelijk toe dat Kissinger (een kleine twee weken 

nadat Luns op het Witte Huis zijn visie op de zaak had gegeven) met een nieuw voorstel 

kwam waarin in beperkte mate tegemoet gekomen werd aan de Nederlandse eisen. Hoe-

wel hij de tegemoetkoming van Kissinger waardeerde, maakte Van der Stoel duidelijk dat 

dit voorstel voor de regering nog niet acceptabel was. Het gat tussen het Amerikaanse en 

het Nederlandse voorstel was nog te groot, en het zag er niet naar uit dat dit binnen af-

zienbare tijd overbrugd zou worden. Dit was volgens Van der Stoel geen wenselijke situ-

atie, omdat dit de ‘Nederlands-Amerikaanse betrekkingen ernstig [zou] belasten.’85 In 

een nieuw overleg eind april op Schiphol werd besloten de strijdbijl voorlopig te begra-

ven. De twee partijen sloten een wapenstilstand: er werden voorlopig geen eenzijdige 

maatregelen genomen. De Nederlandse regering zegde toe een verzoek bij de klm in te 

dienen om het aantal vluchten op New York en Chicago enigszins terug te brengen, maar 

niet zo veel als de Amerikanen wilden. De frequenties op Houston bleven gehandhaafd.86 

Aan de vooravond van het bezoek van Den Uyl en Van der Stoel aan Washington was de 

lucht op dit vlak, in ieder geval voor het moment, geklaard. Nederland had zich niet hoe-

ven schikken in het Amerikaanse besluit.

Zo werd de klm in de periode oktober 1974 tot mei 1975 opnieuw inzet van spanning 

en conflict in de Nederlands-Amerikaanse bilaterale betrekkingen. De oplopende emo-

ties hierover lieten zien dat de Nederlandse regering – onafhankelijk van diens signa-

tuur – het schaden van economische belangen door de Amerikanen zeer hoog opnam. 

De kwestie raakte echter aan meer dan alleen economische belangen. Het kabinet voelde 

zich door deze Amerikaanse behandeling van een nationaal symbool in haar trots ge-

krenkt. De klm was een speler die ertoe deed in de internationale luchtvaartsector en 

Nederland wilde serieus genomen worden door Washington. Aan de andere kant speel-

de de regering ook in op Amerikaanse schuldgevoelens door haar ondergeschikte posi-

tie te benadrukken. De Amerikanen mochten wel wat meer waardering tonen voor een 

trouwe bondgenoot als Nederland, zo was de insteek. De Nederlandse aanpak vertoonde 

in 1974-1975 veel parallellen met die van Luns in 1969.

Het is uit het bovenstaande gebleken dat deze strategie andermaal effect sorteerde. 

Het State Department was niet de eerst verantwoordelijke om over deze kwestie te beslis-

sen. Het had te kampen met druk van onder andere de cab om de eigen luchtvaartmaat-

schappijen bij te staan en geen precedent scheppen voor andere Europese luchtvaart-

maatschappijen door een concessie aan de klm te doen. Desalniettemin kreeg het State 

Department uiteindelijk de overhand, waardoor er voorlopig geen reducties van klm ge-

eist werden. Een belangrijke factor hierbij was het feit dat Nederland op het punt stond 

te beslissen over de vervanging van de Starfighter-vliegtuigen, waarvoor de Amerikaanse 

F-16 een serieuze kandidaat was. Deze order was belangrijk voor de Amerikaanse econo-

mie: Nederland zat immers in een consortium met drie andere Europese landen die een 

gezamenlijke aankoop zouden doen. Een voor Nederland negatief besluit inzake klm 

85  Codebericht, Van der Stoel aan ambassadeur te Washington, 14-04-1975, map 351, paw, abz.

86  Twee telexen, Min. van bz aan ambassade te Washington, 06-05-1975, map 245, paw, abz. Uiteindelijk zouden Neder-

land en de Verenigde Staten in 1978 bilaterale afspraken maken om tot een grotere vrijheid in de luchtvervoerssector te komen. 

De klm kreeg na decennialang aandringen landingsrechten aan de Amerikaanse westkust in Los Angeles, in ruil hiervoor 

kregen de Amerikanen ruimere toegang tot de Europese markt via Schiphol. Die Marc J.L. Dierikx, Blauw in de lucht. Koninklijke 

Luchtvaart Maatschappij, 1919-1999 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999) 249-250.
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kon wel eens repercussies hebben voor deze aankoop. Tevens bevonden de Verenigde 

Staten zich internationaal in een moeilijke positie, waarin gebleken was dat steun van 

de bondgenoten uit West-Europa niet vanzelfsprekend was. In een tijd waarin de Ame-

rikaanse regering alle internationale steun die het kon krijgen goed kon gebruiken, was 

het tegen zich in het harnas jagen van een Atlantisch georiënteerde partner als Neder-

land voor de Amerikanen geen verstandige zet. Samen met de inzet van de betrokken be-

windslieden en contacten buiten de officiële kanalen zorgden deze factoren ervoor dat 

Nederland substantieel gewicht in de schaal kon leggen. Zo werd de asymmetrie in de 

relatie voor dit moment teniet gedaan.

Nederland en de arms deal of the century

Zoals in het voorgaande al is gebleken, speelde tegelijkertijd met het conflict tussen de 

klm en de cab de vervanging van de Nederlandse Starfighter-gevechtsvliegtuigen.87 De 

Starfighter-vervanging stond al sinds het begin van de jaren zeventig op de agenda. In 

1971 ging het kabinet-De Jong ervan uit dat het aantal benodigde toestellen voor Neder-

land rond de honderd zou liggen, waarmee een bedrag van anderhalf tot twee miljard 

gulden gemoeid zou zijn. Hiermee zou het ‘de wapenaankoop van de eeuw’ worden.88 

Gezien het economische klimaat en de problemen bij Defensie en de moeite die het kost-

te de defensie-uitgaven op peil te krijgen en te houden, zag het er toen al naar uit dat deze 

aankoop niet zonder slag of stoot zou verlopen. Minister van Defensie in het kabinet-De 

Jong Den Toom besloot de vervanging vooruit te schuiven naar het kabinet-Biesheuvel; 

vanwege de val van dit kabinet kon ook minister De Koster uiteindelijk geen knopen 

doorhakken en kwam de vervangingskwestie op het bord van zijn opvolger Vredeling te 

liggen. Het werd een gevoelig thema voor het kabinet, niet alleen omdat er grote econo-

mische belangen mee gemoeid waren, maar ook omdat het kabinet voor het dilemma ge-

steld werd ‘Europees’ of ‘Amerikaans’ te kiezen en de vervanging zeer gevoelig lag bin-

nen de PvdA. Ten slotte had Nederland zich nog gevoegd in een aankoopconsortium met 

drie andere Europese landen. Voor de Amerikanen deed de beslissing die Nederland zou 

nemen er daarom extra toe; deze werd van invloed geacht op de besluitvorming van de 

andere consortiumleden. De Amerikanen zagen binnen de navo het liefst uniformiteit 

in materieel, uiteraard bij voorkeur van Amerikaanse afkomst.

De nieuwe minister van Defensie Vredeling zette taakspecialisatie en standaardisatie 

op de agenda om aldus de effectiviteit van het defensieapparaat te verhogen en in de toe-

komst betaalbaar te houden. Tevens hechtte Vredeling belang aan het stimuleren van de 

Europese defensie-industrie. In de defensienota was de vervanging van de Starfighters al 

aan de orde gekomen. Het al dan niet vervangen stond bij de totstandkoming van de nota 

ter discussie, maar in de eindversie was de weg hiernaartoe open gebleven. Wel werd 

overwogen de vervanging over langere tijd uit te smeren en tegelijkertijd niet alle oude 

vliegtuigen te vervangen. Het nieuwe toestel moest met name geschikt zijn voor conven-

87  Zie voor een uitgebreide verhandeling over deze vervanging een in 2009 verschenen proefschrift over deze kwestie: Bert 

Kreemers, Hete hangijzers. De aanschaf van Nederlandse gevechtsvliegtuigen (Amsterdam: Balans, 2009).

88  Ibid., 85-86.
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tionele taken, maar een nucleaire taak werd niet uitgesloten.89 Met name dit punt stuitte 

binnen de PvdA op weerstand.

Een beslissing liet langer op zich wachten dan gepland: dit had deels te maken met 

het feit dat pas over de vervanging kon worden besloten na vaststelling van de Defensie-

nota.90 Dit droeg ertoe bij dat er verschillende opties in beeld kwamen. In de Verenigde 

Staten was in 1972 het zogeheten Lightweight Fighter Program gestart, waarin een aantal 

fabrikanten de competitie aanging om het beste lichtgewicht gevechtsvliegtuig te ont-

wikkelen. In eerste instantie zou de uitslag van deze competitie te laat komen (in 1975) 

voor Nederland om meegewogen te kunnen worden, maar deze situatie veranderde door 

uitstel van het besluit. Hierdoor kwam naast de al bekende opties – de Amerikaanse 

Northrop Cobra, de Franse Dassault Mirage en de Zweedse Saab Viggen91 – ook de F-16 

van General Dynamics in beeld. De Cobra was aanvankelijk een voor de hand liggende 

optie voor Nederland, maar door de Amerikaanse competitie verdrong de F-16 de Cobra 

als voornaamste Amerikaanse kandidaat.92

Vroeg in 1974 begon overleg tussen Nederland, België, Denemarken en Noorwegen 

over een gezamenlijke aanpak. In al deze vier kleinere navo-landen moesten in de na-

bije toekomst gevechtsvliegtuigen vervangen worden. In mei vormden zij officieel een 

consortium, wat betekende dat zij een gezamenlijk besluit over een aan te schaffen vlieg-

tuig zouden nemen. Het voordeel van deze samenwerking was dat bij een grotere order 

er meer financieel voordeel behaald kon worden: het was daarom van groot belang om 

tot een gezamenlijk besluit te komen.93 Nederland was in Amerikaanse ogen een be-

langrijke schakel in dit consortium. De keuze van Nederland zou volgens de Amerika-

nen van invloed zijn op de andere consortiumleden, maar mogelijk ook op andere klei-

nere landen. Zo publiceerde de Washington Post in juli 1972 een artikel waarin stond dat 

een Nederlands besluit wel eens cruciaal zou kunnen zijn voor de toekomst van de ver-

koop van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen aan navo-landen. De Nederlandse regering 

coördineerde zijn aanschafbeleid meestal met België. ‘Such arms choices have a certain 

momentum in the alliance and as Benelux goes- so, perhaps, goes nato’, berichtte de 

krant.94 Dit beeld werd bevestigd door ambassadeur Van Lynden, die in mei 1973 aan mi-

nister Van der Stoel schreef: ‘Wat staat er voor de v.s. op het spel? Het aantal vliegtuigen 

dat Nederland zal bestellen is niet groot maar de beslissing van Nederland kan doorslag-

gevend zijn voor andere potentiële klanten (…) Daarbij valt voorts te bedenken dat de 

Amerikaanse vliegtuigindustrie buitenlandse orders hard nodig heeft.’95

89  Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 283.

90  Kreemers, Hete hangijzers, 139-140.

91   Aanvankelijk ook de Lockheed Lancer, maar deze speelde geen rol in de Amerikaanse lightweight fighter -competitie. Zie 

Kreemers, Hete hangijzers, 121.

92  Zie voor de aanvankelijk goede positie van de Cobra Kreemers, Hete hangijzers, 94. Over de betrokkenheid van prins Bern-

hard bij een Northrop-omkopingsaffaire is door Anet Bleich in haar biografie over Den Uyl informatie onthuld. Zo had de prins 

goede persoonlijke contacten met de president-directeur en is gebleken dat hij geld ontvangen heeft om zich in te zetten voor 

de verkoop van de Cobra aan Nederland. Zie Anet Bleich, Joop Den Uyl 1919-1987. Dromer en Doordouwer (Amsterdam: Balans, 

2008) 342-346.

93  Kreemers, Hete hangijzers, 145.

94  Ambassadeur Van Lynden aan Min. van bz, 01-07-1972, map 486, paw, abz.

95  Codebericht, ambassadeur Van Lynden aan Min. van bz, 09-05-1973, map 486, paw, abz.
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Contacten op de ambassade in Den Haag

Bovenstaande overwegingen leidden ertoe dat de Amerikanen zich actiever gingen be-

moeien met het selectieproces in Nederland. In februari 1974 rapporteerde Gould aan 

Washington dat het nuttig zou zijn de Nederlanders aan te moedigen de leiding te nemen 

in het consortium, om in dat verband uiteindelijk een Amerikaans toestel aan te schaf-

fen.96 De vrees bestond in Washington dat de Amerikanen achterstand hadden opgelo-

pen ten opzichte van de Franse Mirage. Ambassadeur Gould schreef minister Vredeling 

daarom in maart 1974 een brief waarin hij de voordelen van een keuze voor een Ameri-

kaans toestel uiteenzette. De kopers zouden gebruik kunnen maken van Amerikaanse 

technologische en logistieke steun; ook zou een nucleaire component bij een Ameri-

kaanse aanschaf geen problemen opleveren en zou er samenwerking mogelijk zijn bij de 

vervaardiging van onderdelen en op het gebied van research and development. Gould haalde 

echter ook een heel ander argument van stal waarmee hij de druk wat wilde opvoeren: 

een keuze voor een Amerikaans toestel zou ook een positief signaal betekenen voor het 

Congres, waar nog steeds verzet bestond tegen het handhaven van de Amerikaanse mi-

litaire aanwezigheid.97

Directe contacten op de ambassade bleken echter ook een uitstekend middel om be-

trokken bewindslieden van het belang van een keuze voor een Amerikaans toestel te 

doordringen. Vredeling hield zich hier afzijdig van, maar in staatssecretaris Stemerdink 

vond de ambassade een geïnteresseerde gesprekspartner. De ambassade had Stemer-

dink leren waarderen als een Amerikaans georiënteerd bewindspersoon die goed con-

tact wilde onderhouden – zoals in het vorige hoofdstuk besproken met name in verband 

met de Defensienota.98 Ook over de vervanging van de Starfighter sprak Stemerdink re-

gelmatig op de Amerikaanse ambassade. Ambassadeur Gould rapporteerde naar aan-

leiding van zo’n gesprek in oktober 1973 dat volgens de staatssecretaris de regering niet 

geïnteresseerd was in de Mirage of de Viggen en dat zij waarschijnlijk de Cobra aan zou 

schaffen. Hij verwachtte op korte termijn een beslissing – terwijl de uiteindelijke beslis-

sing pas anderhalf jaar later genomen zou worden – en voorzag hierover geen problemen 

met zijn linkse partijgenoten. De ambassadeur concludeerde dat hoewel er nog niets in 

kannen en kruiken was en de uiteindelijke uitkomst nog onzeker, Stemerdink zeer po-

sitief was over de aanschaf van de Cobra. Zoals Gould het een paar maanden later ver-

woordde: Stemerdink ‘makes no bones about his preference for an American plane.’99

Stemerdink probeerde de Amerikanen op zijn beurt te overtuigen van het gewicht dat 

hij in de schaal kon leggen. Zo stelde hij dat Vredeling geen advies over het vervangende 

toestel kon uitbrengen zonder dat hij daar zelf achter stond. De staatssecretaris ging nog 

verder, zo rapporteerde Gould:

96  Telegram, Gould to Secretary of State, 07-02-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.

97  Brief, Ambassadeur Gould aan Min. Vredeling, 01-03-1974, map 486, paw, abz.

98  Zie ook: Ko Colijn en Freke Vuijst, ‘De Holland-Amerika-lijn’, in: Vrij Nederland, 13-05-2006 (webversie).

99  Telegram, Gould to Secretary of State, 07-02-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, 

rg 59, nara.
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Since Stemerdink was not repeat not in favor of the Mirage, he could in effect kill whatever 

chances the Mirage had within the MOD [Ministerie van Defensie – kw]. With no trace of 

either boasting or false modesty, he said that he was too important politically to both Vrede-

ling and the Dutch Labor Party for Vredeling to try to override Stemerdink’s views on the re-

placement fighter question.100

In het kort: Stemerdink stelde dat zijn invloed groot genoeg was om de keuze voor de Mi-

rage te blokkeren. Gould was naar eigen zeggen onder de indruk van de autoriteit waar-

mee Stemerdink sprak. De staatssecretaris leek de sleutelbesluitvormer in het ministerie 

te zijn, omdat Vredeling zich nog aan het inwerken was en zijn collega-staatssecretaris 

Mommersteeg ‘relatively weak’ was, zo rapporteerde Gould aan Washington.101 Het con-

tact tussen Stemerdink en de ambassade bleef doorlopen tijdens de selectieperiode en 

de ambassadeur toonde zich tevreden met diens pro-Amerikaanse inslag: ‘Stemerdink 

remains one of the strongest assets we have in the gon [Nederlandse regering – kw] in 

favor of an American replacement aircraft’, zo rapporteerde hij in het voorjaar van 1974. 

De signalen van Stemerdink waren belangrijk voor de ambassade; Vredeling had immers 

nog steeds geen voorkeur uitgesproken, maar de nadruk die hij legde op het stimuleren 

van de Europese defensie-industrie bleef de ambassade wel zorgen baren. Daarnaast was 

de stem van Stemerdink van invloed, zo meende Gould, vanwege zijn banden met de jon-

ge, meer radicale elementen binnen de PvdA.102

Het beeld dat uit de Amerikaanse documenten naar voren komt strookt niet met de 

uitleg die Stemerdink achteraf presenteerde in zijn Dagboeken. Hierin komen deze con-

tacten op de Amerikaanse ambassade niet aan de orde. Hij stelt daarin zelfs dat hij een 

suggestie van een topambtenaar in mei 1975 om op de ambassade te gaan praten om de 

keuze voor de F-16 te vergemakkelijken had afgewezen. Stemerdinks commentaar op dit 

voorstel was: ‘Er zijn grenzen aan een eigen politiek spelletje’.103 Stemerdink komt zowel 

in zijn eigen dagboeken als in secundaire literatuur naar voren als onderdeel van de jonge 

garde van de PvdA, die zich inspande om de doelen zoals geformuleerd in Doelmatig De-

fensiebeleid te verwezenlijken.104 Achteraf bevestigt Stemerdink dat hij zich inzette voor het 

ontwikkelen van een Europees toestel.105 Ook  was hij inderdaad voorstander van een re-

organisatie om meer efficiëntie te bewerkstelligen en de kosten te beperken. Echter, van 

zijn inzet voor de Europese vliegtuigindustrie en het streven naar een goedkopere optie 

als vervanger gaf Stemerdink geen blijk tijdens zijn gesprekken op de ambassade.106 Zijn 

steun voor een Amerikaans high performance aircraft was bij dergelijke gelegenheden altijd 

onomwonden. Stemerdink stelt achteraf dat hij de Amerikanen met opzet de (onterech-

te) indruk wilde geven dat hij voorstander van de aankoop van een Amerikaans toestel 

was om er zo voor te zorgen dat zij zich niet te kritisch zouden uitlaten over de defensie-

100   Telegram, Gould to Secretary of State, 30-10-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/

31/1976, rg 59, nara.

101   Telegram, Gould to Secretary of State, 17-10-1973 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/

31/1976, rg 59, nara.

102   Telegram, Gould to Secretary of State, 29-04-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/

31/1976, rg 59, nara.

103   Bram Stemerdink, Dagboeken (Amsterdam: Balans, 1986) 62.

104   Stemerdink, Dagboeken, 11-12, 17-18, 35, Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 284.

105   Interview Mr. A. Stemerdink, 19-04-2011.

106   Zijn steun hiervoor noemt Stemerdink bv. in zijn Dagboeken, 35-36, 39.
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nota van het kabinet-Den Uyl.107 Dat de Amerikanen dit verband legden blijkt echter niet 

uit de documenten – wel werd er een direct verband gelegd met de klm-kwestie. Tevens 

stelt Stemerdink achteraf dat Vredeling de regie over de vervanging van de Starfighter 

strak in eigen handen hield en dat hij door zijn minister zelf lang niet altijd op de hoog-

te werd gesteld van de relevante ontwikkelingen.108 Ook dit beeld wijkt af van de Ameri-

kaanse gespreksverslagen, waarin Stemerdink zich herhaaldelijk als centraal figuur in 

de besluitvorming presenteerde. 

Amerikaanse twijfels over de Nederlandse keuze

Door het internationale consortiumoverleg raakten naast het ministerie van Defensie 

ook Economische Zaken en Buitenlandse Zaken betrokken bij het selectieproces.109 Al-

hoewel Van der Stoel zich tot het voorjaar van 1975 onthield van het uitspreken van een 

voorkeur, lag die bij een Amerikaans toestel.110 Vredeling bleef lange tijd wikken en we-

gen. Vanuit de Koninklijke Luchtmacht werd druk uitgeoefend op Vredeling om Ameri-

kaans te kopen: daar was traditioneel een sterke voorkeur voor Amerikaans materieel. 

Zelf wilde Vredeling met de vervanging van de Starfighter de Europese defensie-indus-

trie stimuleren: de aanschaf van een Europees toestel moest daarom goed overwogen 

worden. Hierbij ging het om de Franse Mirage. De Belgische regering, hierin aange-

voerd door de minister van Defensie Vanden Boeynants, had een voorkeur voor dit toe-

stel, waar het zogeheten compensatieaspect een belangrijke rol bij speelde – namelijk de 

hoeveelheid orders die het Belgische bedrijfsleven zou krijgen van de leverancier waar-

mee België in zee zou gaan. Vanuit Brussel werd al in een vroeg stadium druk uitgeoe-

fend om de Mirage te kiezen. De Nederlandse en Deense regeringen verzetten zich hier 

echter tegen.111

Bij de Franse vliegtuigfabrikant Dassault was er irritatie over het Nederlandse gebrek 

aan belangstelling voor de Mirage, zo had de Nederlandse ambassadeur in Parijs De Ra-

nitz van twee topmannen van het bedrijf vernomen.112 Hierbij speelde de prijs een rol 

– de Mirage was duurder dan de F-16 – evenals het feit dat de Franse regering zelf niet 

van plan was de Mirage aan te schaffen, wat nadelige consequenties kon hebben voor de 

prijs, opleiding van piloten en levering van reservedelen.113 In mei 1974 werd duidelijk dat 

de Amerikaanse regering de winnaar van de lightweight fighter-competitie zou aanschaf-

fen.114 Het feit dat de Amerikaanse regering deze stap zette, was een steun in de rug van 

het kabinet om voor een Amerikaans toestel te kiezen. 

Hiervoor moest echter wel de uitkomst van deze competitie afgewacht worden, waar-

door het in het belang van de voorstanders van een Amerikaans toestel werd om het be-

sluit uit te stellen. Van der Stoel zette zich hier dan ook voor in: in augustus informeerde 

107   Interview Mr. A. Stemerdink, 19-04-2011.

108   Ibid., 61.

109   Kreemers, Hete hangijzers, 145-146.

110   Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.

111   Kreemers, Hete hangijzers, 155.

112   Codebericht, Ambassadeur De Ranitz aan Min. van bz, 22-03-1974, map 486, paw, abz.

113   Kreemers, Hete hangijzers, 186-188.

114   Codebericht, Ambassadeur Van Lynden aan Min. van bz, 13-05-1974, map 486, paw, abz.
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hij de ambassadeur in Brussel dat uitstel met een zodanige periode moest komen dat ‘de 

v.s. in staat zijn duidelijke en uitgewerkte aanbiedingen te doen voor de twee in aanmer-

king komende Amerikaanse vliegtuigen de F-16 en de F-17 (Cobra)’, zodat een goede ver-

gelijking met het Franse aanbod mogelijk zou zijn.115 Uit het antwoord van de Belgische 

ambassadeur werd duidelijk dat de Belgische regering er niets voor voelde dit ‘Ameri-

kaanse spelletje’ mee te spelen en daardoor steeds met nieuwe voorwaarden geconfron-

teerd te worden. Men was in Brussel ontevreden over hoe de Belgisch-Nederlandse con-

tacten over deze zaak verliepen: ‘het leek wel of de voorkeur van de een en van de andere 

partij voor respectievelijk het Franse of een v.s.-jager zo vast lag dat het bilaterale ge-

sprek een (…) “dialogue des sourds” (…) scheen te zijn geworden.” ’116

De Amerikanen trokken ook alles uit de kast en schuwden daarbij de inzet van hun 

machtspositie niet. In het najaar van 1974 legden de ministers van Defensie van de vier 

consortiumlanden bezoeken aan Washington en Parijs af om van de laatste ontwikkelin-

gen op de hoogte gesteld te worden. De Amerikaanse ambassade in Den Haag adviseerde 

Washington om de delegaties met alle égards te ontvangen, om niet onder te doen voor 

de behandeling die zij eerder in Parijs hadden gekregen. Nadat de vier ministers verwel-

komd waren met kanongebulder en muziek van het korps van de Amerikaanse marine 

kregen zij de bijna voltallige politieke en militaire top van het Pentagon te spreken.117 De 

Belgische minister Vanden Boeynants, die voorheen weinig interesse had getoond in de 

Amerikaanse kandidaten, was volgens de Nederlandse delegatie na afloop positiever ge-

stemd over een Amerikaanse optie.118 Hij was dan ook akkoord gegaan met een uitstel 

van het besluit tot januari 1975, waarvoor Nederland zich sterk had gemaakt en wat vol-

doende tijd zou bieden om de winnaar van de lightweight fighter-competitie in de besluit-

vorming mee te kunnen nemen. Het bezoek van het consortium aan de Verenigde Staten 

was van groot belang geweest, zo concludeerde ook ambassadeur Gould achteraf. De 

Amerikanen hadden de vier landen overtuigende argumenten kunnen presenteren voor 

de aanschaf van een Amerikaans toestel, onder andere met betrekking tot de kosten. Met 

name de toezegging van de Amerikaanse regering om zelf de winnaar van de lightweight 

fighter-competitie aan te schaffen had een positieve indruk gemaakt. De Amerikanen zet-

ten echter ook andere middelen in: Gould concludeerde dat verwijzingen naar mogelijke 

druk van het Congres (namelijk door een verband met troepenterugtrekkingen te leg-

gen) als het consortium niet Amerikaans zou kiezen ‘extremely effective’ was geweest.119

In het voorjaar van 1975 kwam de besluitvorming in een cruciale fase terecht en begon 

ook Kissinger zich met de kwestie te bemoeien. Alhoewel Van der Stoel voorstander was 

van de aankoop van een Amerikaans toestel en Stemerdink zich in vergelijkbare bewoor-

dingen op de ambassade had uitgesproken, was een keuze hiervoor allerminst zeker: 

Vredeling had nog niet besloten, de PvdA verzette zich sterk, en Nederland had ook nog 

rekening te houden met de overwegingen van de andere drie consortiumlanden. Toen er 

in februari 1975 nog geen knoop doorgehakt was – de Amerikaanse minister van Defen-

115   Codebericht, minister Van der Stoel aan ambassadeur te Brussel, 31-07-1974, map 486, paw, abz.

116   Codebericht, Ambassadeur te Brussel aan min. van bz, 02-08-1974, map 486, paw, abz.

117   Kremers, Hete hangijzers, 214-215.

118   Memorandum, dnw aan M via dgpz en S, 18-09-1974, map 486, paw, abz. 

119    Telegram, Gould to Secretary of State, 20-09-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.
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sie Schlesinger had inmiddels zijn keuze laten vallen op de F-16 – uitte Kissinger zijn zor-

gen over de zaak aan president Ford. Hij stelde dat het consortium zich ooit tot doel had 

gesteld om tot standaardisatie in de navo te komen, maar dat het overleg nu uitmondde 

in politieke spanningen en Frans-Amerikaanse competitie. In de informatie die Kissin-

ger aan Ford stuurde stond vermeld dat Noorwegen en Denemarken een voorkeur voor 

de F-16 hadden, maar dat er in Nederland en België een (lichte) voorkeur voor de Mirage 

was. Kissinger zag Nederland dus als een ‘risico’. De oorzaak hiervan schreef Kissinger 

toe aan het feit dat de beslissing in Nederland hoogstwaarschijnlijk op politieke gron-

den genomen zou worden en dat de rol van Den Uyl hierbij doorslaggevend kon zijn – en 

deze leek gevoelig voor druk vanuit zijn eigen partij om niet Amerikaans te kopen. Daar-

naast compliceerde de klm-landingsrechtenkwestie de zaak, waarover zoals gezien de 

emoties hoog opliepen.120

Hiermee onderschreef Kissinger de visie van ambassadeur Gould van een aantal 

maanden eerder. Gould had toen aan Kissinger gerapporteerd dat het probleem in Ne-

derland van politieke aard was. De klm-kwestie en de kritiek uit linkse kring maakten de 

uiteindelijke keuze van de Nederlandse regering ongewis. Zo koppelde het partijbestuur 

van de PvdA de aankoop van een Amerikaans gevechtsvliegtuig aan de kwestie-Chili. Op 

een partijbijeenkomst in het najaar van 1974 nam het partijbestuur een motie aan om 

geen Amerikaans toestel te kopen vanwege het gebruik van Amerikaanse financiële mid-

delen om de regering van Allende omver te werpen. De gebeurtenissen in Chili hadden ‘a 

great deal of anti-American feeling’ in de partij veroorzaakt.121 Later, in het voorjaar van 

1975 suggereerde Gould daarom een gebaar van goede wil te maken naar hun belangrijk-

ste steunpilaar in het kabinet, Van der Stoel. Van hem was bekend dat hij zich inzette voor 

de aanschaf van de F-16. De klm-kwestie zou hiervoor een goede gelegenheid bieden: 

‘his ability to help us on the F-16 when the chips come down will be severly handicapped 

if he has gotten no satisfaction on the klm issue’.122

De keuze voor de F-16 en Van der Stoels Atlanticisme

Van der Stoel gooide in het voorjaar van 1975 inderdaad zijn gewicht in de strijd en ging 

ver om een keuze voor de F-16 te bewerkstelligen. Toen eind maart bleek dat de Fransen 

in een poging om een keuze te forceren de prijs van hun aanbieding hadden verlaagd, zag 

Van der Stoel een keuze voor de F-16 in gevaar komen. Het Franse aanbod was tot dan toe 

duurder geweest dan het Amerikaanse, maar nu naderde de prijs van de Mirages die van 

de F-16. Van der Stoel schreef naar aanleiding van deze ontwikkeling een uiterst geheime 

brief aan het Pentagon, waarin hij aangaf dat Nederland niet van plan was op het Franse 

aanbod in te gaan, en waarin hij de Amerikaanse regering vroeg of zij wellicht de prijs 

van de F-16 nog konden verlagen. Er was officieel nog geen besluit genomen, dus dit ver-

zoek was strikt vertrouwelijk. Van der Stoel was zich ervan bewust dat als zijn initiatief 

120   Memorandum, Kissinger to the president, 17-02-1975, National Security Adviser. Presidential Country Files for Europe 

and Canada, Box 1, Europe – General (1), fl.

121   Telegram, Gould to Secretary of State, 23-09-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara. Vgl. Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 283.

122   Telegram, Gould to Secretary of State, 18-02-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.
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naar buiten kwam de Belgen mogelijk uit het consortium zouden stappen en definitief 

voor de Mirage zouden kiezen.123

Het bleek dat een besluit voor de F-16 Van der Stoel een lief ding waard was. Hij was 

niet alleen bereid de samenwerking binnen het consortium op het spel te zetten, maar 

zelfs zijn eigen positie. Dit wordt duidelijk uit een opmerkelijke gedachtewisseling tus-

sen de Nederlandse ambassadeur in Washington en Van der Stoel in maart 1975. Het be-

sluit zou op korte termijn genomen worden. Hoewel de ambassadeur principieel voor 

de aanschaf van een Amerikaans toestel was, zag hij op dat moment een tactische mo-

gelijkheid voor de Nederlandse regering om voordeel te halen uit de situatie die was ont-

staan door de Franse prijsverlaging. Als Nederland de Starfightervervanging expliciet in 

verband zou brengen met de klm-landingsrechtenkwestie, had het kabinet een unieke 

mogelijkheid om resultaten op het laatste punt te boeken. Dit was precies waarvoor de 

Amerikanen vreesden. De vervanging van de Starfighter bood een uitgelezen kans voor 

Nederland om de Verenigde Staten in de landingsrechtenkwestie onder druk te zetten, 

en een dergelijke mogelijkheid kreeg Nederland maar zelden. Als Nederland er niet in 

zou slagen de druk op te voeren, zagen de vooruitzichten voor klm er somber uit, aldus 

Tammenoms Bakker.124

De ambassadeur schreef aan Van der Stoel dat hij aan Kissinger zou kunnen commu-

niceren dat ‘een insisteren op de huidige houding met betrekking tot de klm-landings-

rechten in Nederland politieke, economische en sociale consequenties zou oproepen, 

die tezamen een klimaat zouden veroorzaken waarin de aanschaffing van de Ameri-

kaanse F-16 een controversieel karakter zou krijgen.’ Zo zou voorkomen worden dat de 

Amerikanen Nederlandse belangen en wensen niet serieus zouden nemen. Tammenoms 

Bakker gaf treffend de moeilijke situatie van de kleine partner weer:

De consequentie (…) kan (…) zijn dat men ons voor ‘granted’ neemt en in de ongelukkige 

Amerikaanse behandeling van de klm-kwestie is dit gevoelen niet alleen aan de dag getre-

den maar zelfs wel uitgesproken. Er is geen reden aan te nemen dat wij inzake specifieke 

kwesties door de v.s. ooit speciaal gunstig zullen worden behandeld, indien wij geen ‘lever-

age’ opbouwen op terreinen die voor hen van belang zijn. De mogelijkheid daartoe is slechts 

zeer zelden aanwezig, maar hij doet zich thans met betrekking tot de Starfighter-opvolging 

voor.125

Tammenoms Bakker was dus van mening dat de Nederlandse regering het spel harder 

kon spelen: er viel nu daadwerkelijk iets te halen. Drie weken later drong hij hier nog-

maals sterk op aan door de suggestie te doen vóór het aanstaande bezoek van Den Uyl en 

Van der Stoel aan Washington, dat gepland stond voor mei 1975, geen beslissing over de 

F-16 te nemen. De ambassadeur vreesde dat men er in Washington al van uit ging dat Ne-

derland voor de F-16 zou kiezen, ongeacht de uitkomst van de luchtvaartonderhandelin-

gen – wat overigens, zoals beschreven, niet het geval was. ‘De betoonde toegankelijkheid 

voor Amerikaanse belangen zal elementen in de administratie alhier sterken in hun over-

123   Codebericht, Van der Stoel aan ambassadeur te Washington, 21-03-1975, map 487, paw, abz. Op de brief stond vermeld 

‘Opbergen in archief op zaterdagochtend 22 maart tussen 0900 en 1000’.

124   Codebericht, ambassadeur te Washington aan Min. van bz, 24-03-1975, map 487, paw, abz.

125   Ibid.
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tuiging dat zij op de bondgenoot Nederland altijd kunnen rekenen en zich dientenge-

volge op terreinen waar het de v.s. past, zoals de luchtvaartbetrekkingen, jegens Neder-

land alles kunnen veroorloven.’ Tammenoms Bakker verwees naar de tactiek die Luns in 

1969 met succes had toegepast om resultaat te boeken in de klm-kwestie, toen de rech-

ten voor Chicago waren verkregen. Als Nederland voorafgaand aan de reis een besluit tot 

aanschaf van de F-16 kenbaar zou maken, zou de regering zich van ‘het enige en laatste 

wapen’ hebben ontdaan, en zou er geen enkel gewicht in de schaal gelegd kunnen wor-

den.126 Van der Stoel zou zich wel meer van zulke tactieken mogen bedienen.

Dit waren bijzonder openhartige en opvallend scherpe observaties van de ambassa-

deur in Washington, wiens berichten dan ook strikt persoonlijk aan de minister geadres-

seerd waren. Het antwoord van Van der Stoel was eveneens opvallend openhartig. Eind 

april verwachtte Van der Stoel dat het kabinet zich voor de F-16 zou uitspreken – inder-

daad voor het bezoek van half mei aan Washington. Noorwegen en Denemarken, en naar 

verwachting ook België, zouden dezelfde keuze maken. Van der Stoel zag naar eigen zeg-

gen geen mogelijkheid deze beslissing nog verder uit te stellen. Door de sterke binnen-

landse oppositie zou ieder uitstel een ‘verzwakking van de besluitvaardigheid’ beteke-

nen, niet alleen voor Nederland, maar ook voor de andere consortiumlanden. Daarnaast 

wilde Van der Stoel pertinent geen verband leggen met de landingsrechtenkwestie. Hij 

schreef over een dergelijk ‘nauw en vitaal verband’ tussen het besluit over de Starfighter-

vervanging en het regeringsbeleid ten aanzien van de navo, dat een verbinding met ‘ex-

terne’ kwesties zoals klm-landingsrechten niet gelegd zou moeten worden.127 Van der 

Stoel was dus niet bereid te onderhandelen over de klm-kwestie met een navo-gerela-

teerde zaak als onderpand.

Dit document bevestigt het beeld dat een goede relatie met de Verenigde Staten en een 

op de navo gerichte buitenlandse politiek voor Van der Stoel absoluut voorop stonden. 

Duidelijk wordt ook dat de minister de aankoop van de F-16 boven resultaten in de lucht-

vaartonderhandelingen stelde, en hij hiervoor zelfs een persoonlijke politieke nederlaag 

en aantasting van zijn geloofwaardigheid op de koop toe zou nemen. Hij was zich er na-

melijk terdege van bewust wat een voor Nederland negatief besluit inzake klm teweeg 

kon brengen: zowel voor het kabinet als voor Van der Stoel zelf was een goede afloop van 

de klm-kwestie daarom van groot belang. Van der Stoels eigen woorden zijn tekenend:

(…) uit de verslagen over het congres van de PvdA [zult u] hebben kunnen opmaken dat de 

oppositie tegen het navo-beleid van de regering in belangrijke mate wordt geïnspireerd 

door anti-Amerikaanse overwegingen. Deze tendens zou ongetwijfeld nieuw voedsel vin-

den in een Amerikaans beleid betreffende de klm dat door een groot deel van de publieke 

opinie alhier als anti-Nederlands zou worden ervaren. Hierdoor zouden emotionele reacties 

kunnen worden opgeroepen die het de regering in het algemeen en mijzelf in het bijzonder, 

moeilijker zouden maken vast te houden aan een politiek die gebaseerd is op een nauwe sa-

menwerking met de vs binnen de alliantie.

De minister was zich er maar al te zeer van bewust wat een voor Nederland negatieve be-

slissing in de landingsrechtenkwestie zou betekenen: het zou als een politieke nederlaag 

126  Codebericht, ambassadeur te Washington aan Min. van bz, 16-04-1975, map 487, paw, abz.

127  Codebericht, Van der Stoel aan ambassadeur te Washington, 17-04-1975, map 487, paw, abz.
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voor hem persoonlijk gezien worden, en daarmee zou het zijn politieke geloofwaardig-

heid ernstig aantasten. Van der Stoel hoopte dat dit niet zou gebeuren, maar was bereid 

deze consequenties te aanvaarden mocht het wel zo uitpakken.128 De F-16 wilde hij hier-

voor in ieder geval niet op het spel zetten.

Een belangrijke stap in de richting van een keuze voor de F-16 was al gezet toen Van 

der Stoel deze woorden opschreef. Vredeling had besloten dat de F-16 het goedkoopste 

en beste toestel was en had half maart in de ministerraad gesteld dat ‘het kabinet niet kan 

ontkomen aan het uitspreken van een voorkeur voor de F-16’, hoewel hij ‘lang gehoopt 

[had] dat de Mirageprijs zou dalen’.129 Deze uitspraak kwam vlak na een bezoek van Vre-

deling aan minister Schlesinger in Washington, waartoe Vredeling zelf het initiatief had 

genomen. Dit had Gould zeer verbaasd: de minister had tot dan toe contacten met de 

Amerikaanse regering en vliegtuigfabrikanten vermeden. In het gesprek erkende Vrede-

ling de technische superioriteit van de F-16. Wel vreesde hij dat een aanschaf van de F-16 

de Europese defensie-industrie in slaap zou sussen. Gould zag dit als een significante 

ontwikkeling gezien Vredelings eerdere terughoudendheid.130 Na dit bezoek had Vrede-

ling zijn besluit genomen.

Hiermee was een cruciaal bewindspersoon voor de F-16 gewonnen. Nu het besluit 

daadwerkelijk dichtbij kwam wilde Vredeling doorpakken; Den Uyl wilde echter geen 

besluit voor het PvdA-congres in april. Dit congres dat plaatsvond van 10 tot 12 april en 

als thema ‘vrede en veiligheid’ had, werd niet met veel vertrouwen tegemoet gezien door 

de betrokken PvdA-bewindslieden. In de aanloop naar het congres werd Vredeling in-

derdaad vanuit de PvdA-fractie onder druk gezet om niet voor de F-16 te kiezen. De frac-

tie wilde het liefst überhaupt geen vervanging, maar als dit onvermijdelijk was, dan door 

een goedkoper toestel. Vredeling dreigde vervolgens met opstappen als de fractie tegen 

zijn keuze zou stemmen. Op het congres werd de F-16 met grote meerderheid afgewe-

zen. Vredeling legde dit besluit naast zich neer met de vaak geciteerde woorden ‘congres-

sen kopen geen vliegtuigen’.131 Op 23 mei besloot de ministerraad inderdaad officieel 

tot aankoop van de F-16. Tijdens het kamerdebat over de kwestie diende de PvdA-fractie 

een motie in om de aanschaf van de F-16 te heroverwegen, maar die haalde geen meer-

derheid. Deze uitkomst was voor de betrokken bewindslieden een grote opluchting. Het 

vraagstuk had heel wat voeten in de aarde gehad, met name door de sterke oppositie van-

uit de PvdA. Den Uyl voelde zich hierdoor onder druk gezet en ook Vredeling, alhoewel 

hij zich publiekelijk weinig gelegen liet liggen aan de kritiek vanuit de PvdA, had zich wel 

degelijk zorgen gemaakt.

Waar er bij de critici met name discussie was over de vraag of de Starfighters über-

haupt vervangen zouden moeten worden en zo ja, of dit niet met een minder geavan-

ceerd toestel kon, ging het bij de besluitvorming om een bekend thema, namelijk kiezen 

tussen een Europese en een Amerikaanse oriëntatie. Geconfronteerd met dit bekende 

dilemma koos Nederland opnieuw – samen met de drie andere consortiumleden – voor 

128   Ibid.

129   Notulen mr, 14-03-1975, na.

130   Telegram, Gould to Secretary of State, 26-02-1975 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/

1976, rg 59, nara.

131   Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid, 286-289.
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de Verenigde Staten. Deze keuze werd overigens van harte ondersteund door de Lucht-

macht en uiteindelijk vergemakkelijkt door het feit dat de F-16 ook kwalitatief boven zijn 

concurrenten uitsteeg en bovendien voor een lagere prijs aangeboden kon worden. Hier 

kon Dassault niet tegenop. Voor de Amerikanen bleek de Nederlandse keuze er toe te 

doen: deze zou namelijk invloed hebben op het besluitvormingsproces in andere navo-

landen. De gezamenlijke bestelling van de consortiumlanden zou een belangrijke im-

puls voor de Amerikaanse vliegtuigindustrie zijn. Het verband dat er in Washington ge-

legd werd tussen de Starfightervervanging en de klm-kwestie onderstreept het belang 

dat de Amerikanen hechtten aan een Nederlandse keuze voor de F-16. Dit gaf de Neder-

landse regering, zoals in het voorgaande beschreven, uiteindelijk onbedoeld een druk-

middel in handen in de onderhandelingen over de klm-kwestie. Hierbij hoefde zij niet 

de door de ambassadeur gesuggereerde tactiek, namelijk het expliciet ter discussie te 

stellen van de aankoop van de F-16, toe te passen.

‘A kind of Dutch reform school’: een bezoek van Den Uyl aan het Witte Huis 

De woorden uit het bovenstaande citaat komen van ambassadeur Gould, waarmee hij 

doelde op de argumentatiestijl van links Nederland.132 Kissinger en Ford konden dit oor-

deel onderschrijven toen Den Uyl na een bewogen bezoek aan het Witte Huis weer ver-

trok op 15 mei 1975. Dit bezoek vond plaats onder moeilijke omstandigheden, waardoor 

de verschillen in zowel politieke oriëntatie als stijl tussen de PvdA’er Den Uyl en de Repu-

blikeinen Ford en Kissinger duidelijk aan de dag traden. Er was sprake van een principi-

ele en idealistische benadering van de Nederlandse premier tegenover de Realpolitik van 

het Witte Huis. De gesprekken tussen Den Uyl enerzijds en Ford en Kissinger anderzijds 

hadden een duidelijk ander karakter dan de conversaties die zij met Van der Stoel had-

den. Laatstgenoemde kon met zijn aandacht voor mensenrechten niet op instemming 

van de Amerikanen rekenen, maar veroorzaakte geen ergernis door zijn diplomatieke 

benadering. Den Uyl voelde echter de druk van zijn achterban en stelde zich niet terug-

houdend op: hij trad de Amerikanen met open vizier tegemoet.

Den Uyl had in februari 1975 zelf het initiatief tot een bezoek aan Washington geno-

men. In eerste instantie zou Van der Stoel niet meereizen, omdat hij in diezelfde periode 

met de koningin mee op staatsbezoek zou gaan naar Roemenië.133 Om deze reden was 

de voorbereiding in eerste instantie in handen van het kabinet van de minister-president, 

dat een lange lijst van gespreksonderwerpen opstelde. Het ging hier zowel om economi-

sche als om internationaal-politieke zaken, waaronder humanitaire kwesties en de Der-

de Wereld. Met het benadrukken van deze laatste thema’s – waarvan duidelijk was dat 

Den Uyl en Kissinger tegenover elkaar zouden staan – werd de toon voor het bezoek al 

gezet. Dat dit Van der Stoel tot zorg stemde, bleek uit het feit dat hij om deze reden deel-

name aan het staatsbezoek van de koningin afzegde en besloot toch met Den Uyl mee 

132    Telegram, Gould to Secretary of State, 30-10-1974 [Electronic Records], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-

12/31/1976, rg 59, nara.

133   Interview Dr. M. van der Stoel dd. 31-05-2007, vgl. Telegram, Gould to Secretary of State, 20-03-1975 [Electronic Re-

cords], Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara.
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te reizen naar Washington.134 Tevens werd er vanuit de top van Buitenlandse Zaken op 

aangedrongen dat de lange en ambitieuze lijst van discussiepunten beperkt zou worden 

tot een aantal kernonderwerpen die diepgaander behandeld zouden kunnen worden.135

Het State Department, en tevens Kissinger persoonlijk, had er bij Ford op aangedron-

gen akkoord te gaan met het door Den Uyl voorgestelde bezoek. Den Uyls verzoek werd 

dan ook geaccepteerd en het bezoek werd vastgesteld voor 14 mei. In de aanloop naar het 

bezoek schreef Kissinger aan Ford dat er geen groter belang was voor zowel de Verenigde 

Staten als Nederland dan het handhaven en tonen van de kracht en de solidariteit van het 

Westen. Kissinger keek hierbij ook vooruit naar een geplande navo-top in Brussel eind 

mei; gezien de moeilijkheden waar het bondgenootschap zich in bevond was het volgens 

Kissinger van groot belang de bondgenoten van de noodzaak van eensgezind optreden 

te doordringen.136

Ook op het bilaterale vlak speelde er een aantal kwesties waarop een persoonlijke ont-

moeting volgens het State Department wellicht een positieve uitwerking kon hebben. De 

eerste hiervan was de onenigheid over de klm. Zoals gezien werd dit onderwerp door 

beide landen hoog opgenomen en zorgde het voor spanning, die mogelijk zou kunnen 

overslaan naar andere aspecten van de betrekkingen, zo vreesde men aan beide kanten. 

134   Interview Dr. M. van der Stoel, 31-05-2007.

135   Memorandum, Secretaris-Generaal aan de minister, 03-04-1975, map 1164, code 912.12, Nederland / M.P. Reizen minis-

ter-president en Van der Stoel deel 2, abz, Telegram, Gould to Secretary of State, 14-04-1975 [Electronic Records], Central Fo-

reign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1976, rg 59, nara.

136   Meeting with Johannes Den Uyl, Prime Minister of the Netherlands, 14 May 1975, Henry Kissinger aan President Ford, 

ongedateerd, Edward J. Savage Files (wh Press Secretary’s Office), Box 4, Netherlands – Visit of Prime Minister Den Uyl, 

1975/05/14 – Briefing Book, fl.

Afb. 9 Premier Joop den Uyl en president Gerald Ford in het Witte Huis, 14 mei 1975 (Gerald R. Ford Library).
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Het had, zo realiseerde men zich op het State Department, een golf van anti-Amerikaan-

se gevoelens veroorzaakt in Nederland, dat ‘one of our oldest and closest allies’ werd 

genoemd. Omdat op het moment van schrijven de beslissing over de vervanging van de 

Starfighter nog niet genomen was, was dit een tweede kwestie die genoemd werd als mo-

gelijk punt van spanning in de betrekkingen.137

Ook was er een reden van algemenere maar niet minder dringende aard die een be-

zoek volgens het State Department opportuun maakte. Het ging hier om de groeiende 

linkse invloed en de toenemende kritiek op de navo in Nederland. Opvallend is dat het 

State Department Nederland ‘consistently critical’ noemde, waardoor de indruk wordt 

gewekt dat links in Amerikaanse ogen nu een dusdanig sterk stempel op de beeldvor-

ming over Nederland had gedrukt dat de ‘meer pro-Amerikaanse jaren’ tot het verleden 

behoorden.138 De Amerikaanse beeldvorming werd hierbij wellicht beïnvloed door het 

PvdA-partijcongres van april 1975. De anti-Amerikaanse toon van dit congres was niet 

voorbijgegaan aan Kissinger, die hier melding van maakte in een memorandum aan 

Ford. Alhoewel de resoluties die op het congres waren aangenomen niet bindend waren, 

waren deze en de anti-Amerikaanse toon indicatief voor een linkse trend in de Neder-

landse politiek, aldus Kissinger.139

Desalniettemin zag men Den Uyl – inmiddels – als een vakkundig politicus die voor-

zichtig zou handelen om een botsing tussen linkse en meer gematigde elementen in zijn 

partij te voorkomen; om zijn kabinet in het zadel te houden was het sluiten van compro-

missen noodzakelijk. Ook kon de Amerikaanse regering enigszins gerust zijn omdat het 

Nederlandse publiek volgens het State Department in grote meerderheid voorstander 

bleef van deelname aan de navo.140 Opnieuw maakte het State Department onderscheid 

tussen het kabinetsbeleid en sentimenten die buiten de regering leefden. Hoewel het 

Nederlandse buitenlandse beleid onder druk stond, bleef het State Department toch ver-

trouwen houden in de continuïteit op regeringsniveau.

Voorafgaand aan zijn bezoek aan Washington reisde Den Uyl naar Ottawa, waar hij ge-

sprekken had met zijn Canadese ambtsgenoot en de minister van Buitenlandse Zaken. 

Deze gesprekken hadden een open karakter en Den Uyl vond in de Canadezen medestan-

ders voor een aantal van zijn standpunten op internationaal terrein. Vanwege de gelijk-

gezindheid voelde Den Uyl zich niet belemmerd zijn denkbeelden nader uiteen te zetten. 

Van der Stoel was bij deze gesprekken niet aanwezig. De Nederlandse premier toonde 

zich in gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken MacEachen sceptisch ten aan-

zien van de navo en over een aankomende navo-top. Eerder had hij al de indruk gehad 

137  Memorandum, George S. Springsteen to Lieutenant General Brent Scowcroft, 07-02-1975, Edward J. Savage Files (wh 

Press Secretary’s Office), Box 4, Netherlands – Visit of Prime Minister Den Uyl, 1975/05/14 – Briefing Book, fl.

138   Briefing memorandum, Arthur A. Hartman to Secretary of State, 09-05-1975, Box 216, rg 59 General records of the De-

partment of State. Executive secretariat. Briefing Books, 1958-1976, Lot 75D246, Department of State Subject-Numerical Files 

1967-1973, nara (rsc).

139   Meeting with Johannes Den Uyl, Prime Minister of the Netherlands, 14 May 1975, Henry Kissinger aan President Ford, 

ongedateerd, Edward J. Savage Files (wh Press Secretary’s Office), Box 4, Netherlands – Visit of Prime Minister Den Uyl, 

1975/05/14 – Briefing Book, fl.

140   Briefing memorandum, Arthur A. Hartman to Secretary of State, 09-05-1975, Box 216, rg 59 General records of the De-

partment of State. Executive secretariat. Briefing Books, 1958-1976, Lot 75D246, Department of State Subject-Numerical Files 

1967-1973, nara (rsc).
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dat Nixon dergelijke bijeenkomsten gebruikte om zijn binnenlandse positie te verstevi-

gen – tevergeefs volgens Den Uyl: de laatste top had Nixon ‘niet kunnen redden’. Van de 

aankomende topconferentie verwachtte hij niet veel, ook niet van Fords pogingen door 

middel van de navo-bijeenkomst zijn verhouding tot het Congres te versterken. Ook 

uitte Den Uyl zijn zorgen over Derde Wereld- en mensenrechtenkwesties; zo keurde hij 

de behandeling van energieproblematiek in navo-verband af, omdat dit naar zijn me-

ning in samenwerking met Derde Wereldlanden zou moeten gebeuren. Tevens had hij 

bezwaar tegen het bezoek dat Ford na afloop van de conferentie aan Spanje zou brengen. 

Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat de Verenigde Staten het lidmaatschap van 

Spanje van de navo zouden willen bevorderen. Dergelijke kwesties zouden ‘de navo 

schaden omdat de geloofwaardigheid wordt ondermijnd.’141

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken deelde de belangrijkste zorgen van 

Den Uyl. De Canadese regering meende dat de Verenigde Staten zich in zwaar weer be-

vonden waar ook de Amerikaanse buitenlandse politiek nadelige gevolgen van onder-

vond. Minister-president Trudeau opperde een idee waarvoor Den Uyl zich geïnteres-

seerd toonde: een zogeheten third option, wat een positie tussen volledige aansluiting 

en volledige distantie ten opzichte van Washington betekende. Canada zou daartoe een 

nauwere samenwerking met Europa en de zogeheten Pacific Rim-landen (landen rondom 

de Grote Oceaan) nastreven. Dit waren ideeën die goed vielen bij Den Uyl: hij stelde dat 

er in Nederland opvattingen in diezelfde richting leefden, en dat er ‘vraagtekens [wer-

den] gesteld bij de sterke oriëntatie op de v.s.’ Den Uyl had begrip voor dergelijke opvat-

tingen: ‘Te vaak steunen de v.s. regimes in landen waarvoor in Nederland weinig sym-

pathie bestaat.’142 De premier liet hiermee een ander geluid horen dan zijn minister van 

Buitenlandse Zaken gewoonlijk deed: Van der Stoel waakte er altijd voor in woorden of 

daden afbreuk aan de navo-samenwerking te doen. Den Uyl had hier duidelijk minder 

moeite mee.

Afgezien van de meningsverschillen zorgde de timing ervoor dat het bezoek van Den 

Uyl aan Washington moeizaam zou verlopen. De Nederlandse bewindslieden hadden 

net een partijcongres achter de rug dat zich uiterst kritisch over de Verenigde Staten en 

de navo had uitgelaten. De ontvangst van de Nederlandse delegatie kwam ook wat het 

de bredere internationale context betrof op een uiterst ongunstig moment. Net twee we-

ken eerder was Saigon in handen van het communistische Noord-Vietnam gevallen, wat 

een gevoelige nederlaag voor Washington betekende. Eerder in dit hoofdstuk is de chao-

tische binnenlandse situatie zoals die door ambassadeur Tammenoms Bakker geschetst 

werd aan de orde geweest. De rapporten had hij opgesteld met het oog op het bezoek van 

Den Uyl en Van der Stoel aan Washington. Zijn doel was naar eigen zeggen om ‘inzicht te 

verschaffen in de wezenlijke malaise die hier thans heerst en een poging te ondernemen 

om een rationele prognose te destilleren uit de bitterheid en geestesverwarring die het 

beeld hier op het ogenblik bepalen.’143

141   Codebericht, Minister-President Den Uyl aan Min. van bz, 13-05-1975, map 1164, code 912.12, Nederland / M.P. Reizen 

minister-president en Van der Stoel deel 2, abz.

142   Codebericht, Ambassadeur Thorn Leeson aan Min. van bz, 14-05-1975, map 1164, code 912.12, Nederland / M.P. Reizen 

minister-president en Van der Stoel deel 2, abz.

143   Codebericht, Tammenoms Bakker aan min. van bz, 07-05-1975, map 2021, code 912.2, Verenigde Staten / buitenlandse 

politiek 1975, abz.
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Alsof dit nog niet genoeg was zag de Amerikaanse regering zich een paar dagen voor 

de ontmoeting met de Nederlandse delegatie geconfronteerd met nog een acute crisis. 

Op 12 mei kaapte de communistische Rode Khmer het Amerikaanse vrachtschip de May-

aguez in internationale wateren, die echter door Phnom-Penh geclaimd werden als beho-

rend tot Cambodja. Ford was gezien de recente ontwikkelingen vastbesloten doortas-

tend op te treden in deze crisis en te laten zien dat de Verenigde Staten niet met zich lieten 

sollen. Op 14 mei verordonneerde de president een militaire operatie om de Mayaguez en 

de bemanning te redden – de dag waarop de ontmoeting met Den Uyl en Van der Stoel 

plaatsvond. Tijdens het diner verliet zowel Ford als Kissinger regelmatig de tafel om over 

de laatste ontwikkelingen over de operatie op de hoogte gehouden te worden. Kissinger 

noemde deze avond in zijn memoires ‘one of the most bizarre and tense evenings of my 

experience in government.’144

Uit het verslag van het gesprek tussen aan Nederlandse kant Den Uyl, Van der Stoel, 

ambassadeur Tammenoms Bakker en dgpz Rutten en aan Amerikaanse kant Ford, Kis-

singer en diens naaste medewerker Brent Scowcroft, kwam de tegenstelling waar Van 

der Stoel van tevoren voor had gevreesd duidelijk aan het licht. Er was sprake van een 

uiterst gebrekkige verstandhouding tussen Den Uyl en zijn Amerikaanse gesprekspart-

ners. Ford en Kissinger probeerden het ijs te breken door wat over voetbal te praten. Den 

Uyl deed hier echter niet aan mee en kwam direct ter zake. Hij had een aantal punten 

voorbereid dat hij in dit gesprek wilde behandelen en realiseerde zich dat de tijd hiervoor 

maar beperkt was. Toen Ford bij wijze van introductie verwees naar het grote aantal kie-

zers van Nederlandse afkomst dat hij 25 jaar lang vertegenwoordigd had in het Congres, 

haakte Den Uyl hier direct op in door te stellen dat, net als toen emigranten Nederland 

verlieten, het land nog steeds een calvinistische aard had. ‘We stick to principles’, voegde 

de minister-president hieraan toe. Nederland nam in de buitenlandse politiek herhaal-

delijk standpunten in op basis van principiële opvattingen die soms schadelijk waren 

voor materiële en economische belangen. Den Uyl wilde hiermee zeggen dat de situatie 

in het Nederlandse buitenlandse beleid niet meer zo was als in de jaren vijftig. Hij maak-

te duidelijk dat de aandacht was verschoven naar nieuwe thema’s en dat er een kritischer 

houding naar de Verenigde Staten was ontstaan.145

De discussie concentreerde zich vervolgens op twee hoofdpunten, die Den Uyl aan-

kaartte en waarvan hij aangaf dat ze van groot belang waren voor Nederland: ten eerste 

de situatie binnen de navo, specifiek aangaande de Zuid-Europese landen, en ten twee-

de de Derde Wereldproblematiek en ontwikkelingssamenwerking. Wat het eerste punt 

betreft, benadrukte Den Uyl dat het bondgenootschap volgens hem vrijheid en demo-

cratie moest verdedigen en uitdragen. In Griekenland was het kolonelsregime inmid-

dels beëindigd en was er een hoopgevende ontwikkeling naar een stabiele democratie 

in gang gezet, maar de chaotische ontwikkelingen in Portugal stemden nog tot zorg. Na 

de Anjerrevolutie van april 1974 was er sprake van een instabiele politieke situatie. Over 

deze problemen waren de gesprekspartners het met elkaar eens, alleen over de benade-

ring ervan verschilden de Nederlanders en de Amerikanen fundamenteel van mening 

144   Kissinger, Years of Renewal, 566.

145   Memorandum of conversation, 14-05-1975, National Security Adviser. Memoranda of Conversations, Box 11, May 14, 

1975 – Ford, Kissinger, Netherlands Prime Minister Johannes Den Uyl, fl.
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– waarbij Van der Stoel Den Uyl steunde. De Nederlandse regering wilde de Portugese 

socialisten onder leiding van Mário Soares steunen tegen de communisten. Kissinger 

en Ford waren niet van plan steun te verlenen aan welke partij links van het centrum dan 

ook, die voor hen allemaal onder de noemer ‘communistisch’ vielen. Zij zagen een seri-

euze communistische dreiging in Portugal en vreesden voor een soort domino-effect in 

de richting van Italië. Ook wat Spanje betreft was Nederland voorstander van steun aan 

de gematigde socialisten, terwijl de Amerikanen de voorkeur gaven aan samenwerking 

met Franco.146

Met betrekking tot het tweede punt, ontwikkelingssamenwerking, wees Den Uyl de 

Amerikanen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de Derde Wereld. De pre-

mier refereerde hierbij aan de speciale rol die de Verenigde Staten hadden gespeeld bij 

de dekolonisatie, waardoor het land het imago van voorvechter van Derde Wereldlanden 

had gekregen. Opnieuw verwijzend naar de calvinistische traditie van Nederland bena-

drukte hij de belangrijke plaats van ontwikkelingssamenwerking in zijn regeringspoli-

tiek, en verklaarde hij dat de Amerikaanse houding ten aanzien van dit punt als ‘negatief ’ 

werd ervaren. In verband hiermee bracht Den Uyl zijn steun voor het initiatief van een 

New International Economic Order ter sprake, waarin ontwikkelingslanden meer zeggen-

schap zouden krijgen in de wereldhandel. De energieproblematiek speelde hierin een 

belangrijke rol. Ook hier bevond hij zich tegenover het standpunt van zijn Amerikaanse 

gesprekspartners.147

Den Uyl domineerde het gesprek, wat een compleet ander beeld gaf dan bijvoorbeeld 

het gesprek tussen Biesheuvel en Nixon drie jaar eerder. Hij was goed voorbereid en vast-

besloten een aantal onderwerpen ter sprake te brengen die niet alleen van belang waren 

voor hem persoonlijk, maar waarvoor ook bij zijn achterban veel interesse bestond. Het 

optreden van Den Uyl strookt met het eerder geschetste beeld van een regerings- en par-

tijleider die de druk van het linkse deel van de PvdA op zijn schouders voelde en er in ge-

sprekken met de Amerikanen geen moeite mee had zich op zeer directe wijze uit te druk-

ken. Wel verzachtte Den Uyl zijn kritiek enigszins door aan het begin van de discussie 

duidelijk te maken dat hij als vertegenwoordiger van een relatief klein land besefte dat de 

verantwoordelijkheden van de Amerikaanse regering ‘onvergelijkbaar groter en zwaar-

der’ waren. Hij toonde hiervoor begrip en voegde hieraan toe dat ‘indien hij in de loop 

van dit gesprek zich kritische opmerkingen zou veroorloven’ deze niet voortkwamen uit 

een ‘behoefte aan goedkope kritiek maar uit de wens om tot een openhartige gedachte-

wisseling te komen.’148

De strekking van deze opmerking was in ieder geval niet bij zijn Amerikaanse ge-

sprekspartners aangekomen. Alhoewel de officiële speeches en dankbetuigingen van 

Amerikaanse kant aan het einde van het bezoek positief waren en spraken over een ‘po-

sitive exchange of views’, lieten Kissinger en Ford later in hun memoires een heel an-

der geluid horen. Volgens Kissinger was Den Uyl die avond bepaald niet de ideale gast 

146   Ibid.

147   Memorandum of conversation, 14-05-1975, National Security Adviser. Memoranda of Conversations, Box 11, May 14, 

1975 – Ford, Kissinger, Netherlands Prime Minister Johannes Den Uyl, fl, en: Codebericht, Ambassadeur te Washington aan 

Min. van bz, 14-05-1975, map 1164, code 912.12, Nederland / M.P. Reizen minister-president en Van der Stoel deel 2, abz.

148   Codebericht, Ambassadeur te Washington aan Min. van bz, 14-05-1975, map 1164, code 912.12, Nederland / M.P. Reizen 

minister-president en Van der Stoel deel 2, abz.
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voor Amerikaanse beleidsmakers die bezig waren een militaire operatie te coördineren. 

Alhoewel de premier volgens Kissinger duidelijk geïnstrueerd was zich in te houden, 

kon Den Uyl het niet laten ‘in a professorial manner’ duidelijk te maken dat hij militaire 

macht geen goed middel vond om een politiek probleem op te lossen. Kissinger stoorde 

zich aan dit commentaar van een navo-bondgenoot aan wiens verdediging de Verenig-

de Staten zich per slot van rekening had gecommitteerd. Het feit dat Den Uyl ook niet 

met een alternatieve oplossing kwam voor het probleem waar de Amerikaanse regering 

voor stond vergrootte Kissingers frustratie nog meer.149 Ook Ford stoorde zich aan Den 

Uyls kritiek op de Amerikaanse handelswijze in deze crisis. In zijn memoires schreef hij 

beeldende woorden over de Nederlandse minister-president:

Den Uyl seemed irritated that I wasn’t giving him my full attention. Many Dutch leaders had 

been carping at us for years about our involvement in Vietnam and had exhibited a smug sa-

tisfaction over the defeat of our allies there. Yet they still expected us to shoulder the major 

burdens of Europe’s – and their – defense. And here I was responding to an act of piracy by 

doing everything I could to save American lives. Furthermore, decisive action would reassu-

re our allies and bluntly warn our adversaries that the u.s. was not a helpless giant. This ef-

fort, if successful, would benefit not only the United States but the Netherlands as well. Den 

Uyl’s inability to understand this annoyed the hell out of me.150

149   Kissinger, Years of Renewal, 566.

150   Gerald R. Ford, A Time to Heal (New York: Harper & Row, 1979) 282.

Afb. 10 Den Uyl in gesprek met Ford; op de achtergrond Kissinger en Van der Stoel, 14 mei 1975 (Gerald R. 

Ford Library).
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De laatste zin van dit citaat is opvallend: Ford was een gematigd persoon die zich niet 

snel in dergelijke sterke bewoordingen uitdrukte.151 De combinatie van de spanning van 

de reddingsactie van de Mayaguez en de belerende woorden van de Nederlandse premier 

werkten klaarblijkelijk zelfs hem op de zenuwen.

In een brief bedankte Den Uyl na afloop Ford voor zijn gastvrijheid en voor de ‘open 

exchange of views’ over een aantal onderwerpen die van vitaal belang waren voor beide 

landen.152 De Telegraaf wist na afloop van het bezoek te melden dat deze opmerking de di-

plomatieke vertaling was voor ‘we zijn het niet over alle punten eens, maar we hebben 

wel ons standpunt heel hard naar voren gebracht.’ De krant wist ook te melden dat de 

premier ‘zichtbaar nerveus’ was geweest. Aan de pers had de premier laten weten dat er 

niet over de klm-kwestie of de opvolging van de Starfighter gesproken was, al had Van 

der Stoel over het laatste onderwerp wel degelijk kort met Schlesinger gesproken. Den 

Uyl maakte duidelijk dat ze hun aandacht aan ‘meer verheven zaken’ hadden gewijd, ‘aan 

zaken die hoger gaan dan het Amerikaanse jachtvliegtuig F-16 kan vliegen.’153 

Omdat het gesprek gedomineerd werd door de kwesties mensenrechten en Derde We-

reld, ontstaat de indruk dat Nederland en de Verenigde Staten zich op heel verschillende 

sporen bevonden. Dat nam niet weg dat vlak voor het bezoek besloten was tot aankoop 

van de F-16. Den Uyl was echter degene die het gesprek domineerde en ervoor koos in 

plaats van gemeenschappelijke standpunten te benadrukken juist de verschillen naar vo-

ren te halen. Dit kwam niet alleen voort uit zijn streven de standpunten van zijn achter-

ban te vertegenwoordigen, maar ook uit zijn eigen overtuigingen.

Conclusie

Meer dan in de jaren 1973-1974, kwam in de periode 1974-1976 het verschil in politieke 

oriëntatie tussen het kabinet-Den Uyl en de Amerikaanse Republikeinse regering naar 

voren. Nederland stelde zich in deze jaren minder uitgesproken als Atlantische partner 

op dan in 1973 en de eerste maanden van 1974. Dit had niet zozeer te maken met een wij-

ziging in het Nederlandse buitenlands beleid, maar met veranderde internationale om-

standigheden. Nu dringende kwesties die een crisissfeer in de transatlantische betrek-

kingen hadden veroorzaakt op de achtergrond waren geraakt (met name het Year of Europe 

en de Oktoberoorlog en oliecrisis, maar ook de onrust omtrent de Defensienota) kwam 

er ruimte voor andere kwesties in de Nederlands-Amerikaanse relatie. Zo kwamen de 

thema’s mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking sterker naar voren, waarbij de 

denkbeelden van de Amerikaanse en de Nederlandse bewindslieden sterk uiteenliepen. 

Nederland was hier overigens niet uniek in: ook in andere West-Europese landen werd 

aandacht besteed aan deze thema’s. Fords en Kissingers beoordelingen achteraf van het 

bezoek van Den Uyl aan Washington spraken wat dat betreft boekdelen. Het ontlokte 

151   Alfons Lammers, De Halleluja Republiek. Van Ford tot Bush (Amsterdam: Balans, 2004) 51.

152   Letter, Den Uyl to Ford, 16-05-1975, National Security Adviser. Presidential Correspondence with Foreign Leaders, Box 

3, Netherlands – Prime Minister Johannes Den Uyl, fl.

153   ‘Den Uyl sprak met Ford niet over klm’, in: De Telegraaf, 15-05-1975, map 1164, code 912.12, Nederland / M.P. Reizen 

minister-president en Van der Stoel deel 2, abz.
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Kissinger een paar maanden na het bezoek de volgende uitspraak, op een suggestie van 

Van der Stoel om een bezoek aan Nederland te brengen: ‘Is it safe? You have become such 

an emotional people.’154

De bilaterale betrekkingen werden in de periode 1974-1975 uiteindelijk vooral be-

heerst door zaken die zich hoog in de lucht afspeelden. De klm-kwestie liet opnieuw 

zien dat Nederland door haar grote partner serieus genomen wilde worden en dat een 

aantasting van een nationaal prestigesymbool en een belangrijke economische speler 

heftige sentimenten losmaakte. Ook het kabinet-Den Uyl accepteerde niet op deze ma-

nier behandeld te worden. Het inzetten van zwaar geschut en het feit dat Van der Stoel 

Kissinger bij deze kwestie betrok, leverde Nederland opnieuw, net als in 1969, resultaat 

op. De aanpak die Van der Stoel hierbij liet zien, riep herinneringen op aan de tactiek van 

Luns. Zo werd schade aan de betrekkingen, waar ook de Amerikaanse ambassade voor 

vreesde, voorkomen.

De inschikkelijkheid van de Amerikanen hing ook samen met de vrees dat Nederland 

niet voor de F-16 als vervanger van de Starfighter-gevechtsvliegtuigen zou kiezen. Een 

Nederlandse keuze voor de F-16 was in de ogen van de Amerikaanse regering niet alleen 

essentieel voor de toekomstige Nederlandse betrokkenheid bij de navo, maar zou ook 

van invloed zijn op de keuze van andere kleinere West-Europese landen. Nederland pro-

fiteerde van het Amerikaanse besef van dit belang, met name in de klm-kwestie. De keu-

ze voor de F-16 liet tegelijkertijd echter zien dat ook midden jaren zeventig ‘Amerikaans 

kiezen’ een moeilijk te onderdrukken reflex was bij beleidsmakers.

Van der Stoel bleef in de jaren 1974-1976 een belangrijke rol spelen in het overbrug-

gen van meningsverschillen tussen de Nederlandse en de Amerikaanse regering. Hij 

bleef sterk tegenwicht geven aan een mogelijk afdrijven van de Atlantische uitgangspun-

ten van het Nederlandse buitenlands beleid. Hierdoor bleven ook de navo en de rela-

tie met de Verenigde Staten een belangrijke rol spelen in het beleid, hetgeen onder meer 

bleek uit Van der Stoels inzet voor de aanschaf van de F-16. Een belangrijke aantekening 

hierbij is dat de Atlantische samenwerking volgens de meeste bewindslieden van het ka-

binet-Den Uyl, met inbegrip van Van der Stoel, wel aangepast moest worden. Binnen de 

bondgenootschappelijke samenwerking zou meer gewicht moeten worden gegeven aan 

ontspanning en mensenrechten. De Amerikaanse regering zag voor deze zaken in na-
vo-verband minder noodzaak. Hier was er dus sprake van ruimte tussen een pro-Ame-

rikaanse en een Atlantische opstelling, waarbij de Nederlandse regering naar het laatste 

neigde. Om een Atlantische koers te kunnen blijven varen, was het echter wel van belang 

de Verenigde Staten niet teveel voor het hoofd te stoten. De opstelling van de Nederland-

se minister van Buitenlandse Zaken sterkte de Amerikanen in het onderscheid dat zij 

consistent maakten tussen het beleid van het kabinet en de visies die daarbuiten leefden. 

Zij konden er echter niet om heen dat deze progressieve en ten aanzien van de Verenigde 

Staten kritische denkbeelden nu ook in het kabinet vertegenwoordigd waren, niet in het 

minst bij minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk.

154   Memorandum of conversation, 24-09-1975, Folder Political Affairs – Netherlands pol 3-6 un (unga) 1975, Box 2, rg 

59, Bureau of European Affairs, Office of Northern European Affairs, Records relating to the Netherlands, 1965-1975, nara.
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De late jaren zestig en eerste helft van de jaren zeventig vormen een bewogen periode in 

de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. Er was in Nederland groeiende kritiek op de 

Verenigde Staten, met name tijdens de regering-Nixon. Het Amerikaanse optreden in 

Vietnam was hierin een belangrijke katalysator. De Nederlandse regering kon niet aan 

deze ontwikkelingen voorbijgaan. In eerder verschenen literatuur waarin de Nederlands-

Amerikaanse relatie aan de orde is gesteld, overheerst het Nederlandse nationale per-

spectief. Vanuit deze benadering wordt, mede gezien alle maatschappelijke kritiek, al 

snel geconcludeerd dat Nederland in deze jaren een ‘kritische bondgenoot’ was, omdat 

de Nederlandse opstelling ten aanzien van de Verenigde Staten in deze periode zou afwij-

ken ten aanzien van de voorgaande jaren.1 Andere auteurs zijn van mening dat ondanks 

kritische uitingen Nederland een ‘trouwe bondgenoot’ bleef.2 Uit een nadere beschou-

wing wordt echter duidelijk dat er veeleer sprake was van een veranderende dynamiek, 

die voortkwam uit spanningen in de bredere context waarin de Nederlands-Amerikaanse 

betrekkingen zich afspeelden, namelijk het transatlantische kader.

Nu was er binnen de navo wel vaker sprake geweest van spanningen, bijvoorbeeld 

tijdens de Suezcrisis in de jaren vijftig, en in de jaren zestig met het uittreden van Frank-

rijk uit de militaire structuur van het bondgenootschap. Zoals Harlan Cleveland, voor-

malig Amerikaanse ambassadeur bij de navo, heeft gesteld: ‘In nato, “disarray” is 

sometimes another way of saying “alliance at work” ’.3 In de eerste helft van de jaren 

zeventig stapelden de problemen zich evenwel in hoog tempo op. Bij Buitenlandse Za-

ken maakte men zich zorgen over de soms korzelige opstelling van Nixon en Kissinger 

tegenover de West-Europese partners. Amerikaanse en Europese belangen leken steeds 

meer met elkaar in botsing te komen en de bestaande Atlantische consultatie- en over-

legstructuren voldeden niet om de kloof te overbruggen. De morele grondslagen van 

het Amerikaanse leiderschap wankelden. Kon een grote mogendheid die grootschalige 

1  Alfred van Staden, ‘De rol van Nederland in het Atlantisch Bondgenootschap. Wat veranderde en wat uiteindelijk bleef ’, in: 

N.C.F. van Sas (red.), De kracht van Nederland. Internationale positie en buitenlands beleid (Haarlem: H.J.W. Becht, 1991) 220-221; Alf-

red E. Pijpers, ‘Dekolonisatie, compensatiedrang en de normalisering van de Nederlandse buitenlandse politiek’, in: Van Sas 

(red.), De kracht van Nederland, 210-213.

2  J.L. Heldring, ‘De Nederlandse buitenlandse politiek na 1945’, in: E.H. van der Beugel e.a., Nederlands buitenlandse politiek. He-

den en verleden (Baarn: In den Toren, 1978); Duco A. Hellema, Dutch Foreign Policy. The Role of the Netherlands in World Politics (Dor-

drecht: Republic of Letters, 2009).

3  Christian Nuenlist en Anna Locher, ‘Drifting Apart? Restoring the nato Consensus, 1956-1972’, in: Christian Nuenlist en 

Anna Locher (red.), Transatlantic Relations at Stake. Aspects of nato, 1956-1972 (Zürich: Center for Security Studies, 2006) 11, 19.
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bombardementen uitvoerde op een klein land in Zuidoost-Azië, die rechtse dictaturen 

steunde, en wiens president verwikkeld was in een proces over inbraak en afluisterprak-

tijken, zich nog wel de leider van de westerse wereld noemen?

Ten grondslag aan de veranderende dynamiek lagen verschuivende machtsverhoudin-

gen, die geworteld waren in ontwikkelingen op drie onderling samenhangende niveaus. 

Ten eerste ging het om ontwikkelingen op mondiaal niveau: er was sprake van een verschui-

ving in de machtsbalans tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in het nadeel van de 

laatste. De internationale positie van de Sovjet-Unie werd versterkt door het bereiken van 

nucleaire pariteit en een grootschalige uitbreiding van de vloot, terwijl de Amerikaanse 

machtspositie verzwakte door de betrokkenheid bij het voortdurende conflict in Vietnam. 

De détente die uit deze verschuivingen voortvloeide, had aanzienlijke invloed op de ver-

houdingen binnen het Atlantisch Bondgenootschap. Ten tweede kreeg de Amerikaanse 

regering door de uitbreiding en versterking van de Europese Gemeenschap te maken met 

een economisch krachtiger en politiek assertiever West-Europa. Het effect hiervan werd 

nog versterkt door de (relatieve) economische neergang van de Verenigde Staten. Tot slot 

werd het Amerikaanse imago aangetast door de Vietnamoorlog, het Watergateschandaal 

en berichten over de betrokkenheid van de regering-Nixon bij de coup tegen Allende in 

Chili in 1973. Deze veranderende internationale omstandigheden vereisten aanpassin-

gen in de relatie tussen de Verenigde Staten en de West-Europese navo-bondgenoten.

Dit ging ook Nederland aan: de problemen die speelden in de transatlantische betrek-

kingen in de periode 1969-1976, zijn terug te vinden in de verhouding tussen Den Haag 

en Washington. De toenadering tussen Washington en Moskou leidde tot verontrusting 

bij Luns: bij de salt-onderhandelingen ging het immers ook om de Nederlandse veilig-

heid. De stijl van politiek bedrijven van Nixon en Kissinger, waarbij het gebrek aan con-

sultatie in het oog sprong, vormde vooral een probleem voor Schmelzer. En het was met 

name Den Uyl die in zijn maag zat met het aangetaste imago van de Verenigde Staten, 

veroorzaakt door het Amerikaanse optreden in Vietnam en de betrokkenheid bij de coup 

tegen Allende. Tevens zorgden economische kwesties voor spanningen in de bilaterale 

relatie. Het ging hierbij in het begin van de jaren zeventig om handelsproblemen en de 

zogenoemde Nixon shock, maar ook om specifieke zaken als de internationale positie van 

de klm. Ook de politieke samenwerking binnen de eg, vaak genoemd als spannings-

bron in de transatlantische betrekkingen, was van invloed op de Nederlands-Amerikaan-

se relatie. Politieke beraadslagingen in eps-verband maakten de door de Amerikaanse 

regering geprefereerde bilaterale onderonsjes lastiger.

De Nederlandse regering stond onder druk van de groeiende maatschappelijke kri-

tiek op de Verenigde Staten en de navo. De relatie met de Verenigde Staten stond in de 

periode die dit onderzoek bestrijkt volop ter discussie – in de samenleving maar ook in 

de politiek, waar met name bij het linkerdeel van de PvdA gepleit werd voor een ‘kritisch 

navo-lidmaatschap’. Beleidsuitgangspunten waarover tot de tweede helft van de jaren 

zestig een grote mate van overeenstemming bestond werden nu inzet van verhitte debat-

ten. Deze ontwikkelingen zijn in verschillende publicaties over de Nederlandse politiek 

en maatschappij in de jaren zestig en zeventig aan de orde geweest.4 Het is met name 

4  Zie bv. Hans Blom, ‘Jaren van ‘contestatie en continuïteit’, in: Jan Hoffenaar et al. (red.), Confrontatie en ontspanning. Maat-

schappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (Den Haag: Sdu, 2004); James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland 
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hierdoor dat het beeld ontstond van Nederland als een kritische, links georiënteerde 

bondgenoot. 

De ministers van Buitenlandse Zaken probeerden de gevolgen van alle maatschap-

pelijke kritiek zoveel mogelijk te beperken om schade aan de relatie met Washington te 

voorkomen, maar voelden wel degelijk de last ervan op hun schouders. Zo stond Van der 

Stoel onder druk vanuit Nieuw Links en zijn eigen partij, had Schmelzer te kampen met 

binnenlandse weerstand tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam, en sprak premier 

De Jong tegenover zijn collega’s twijfels uit of het gezien het politieke klimaat wel ver-

standig was een bezoek te brengen aan Washington. De Nederlandse bewindslieden za-

ten zelf ook in hun maag met de Amerikaanse imagoproblemen, met name tijdens het 

hoogtepunt van de Watergatecrisis in 1973 en 1974: het kabinet-Den Uyl stond toen ne-

gatief tegenover de mogelijkheid van een bezoek van Nixon aan Nederland. Het was een 

voortdurend schipperen om een middenweg te vinden tussen gehoor geven aan – soms 

ook door het kabinet gedeelde – kritiek op de Amerikaanse politiek en het belang de Ver-

enigde Staten te vriend te houden.

Tegen deze achtergrond stonden de Nederlandse kabinetten een zekere aanpassing 

van het traditionele Nederlandse Atlanticisme aan de nieuwe omstandigheden voor. Dat 

was niet alleen het streven van het kabinet-Den Uyl; ook minister Schmelzer had in de 

jaren daarvoor aandacht besteed aan de inbreng van publieke opinie en die van de Twee-

de Kamer, en tevens op het departement aan dit vraagstuk gewerkt. Een dergelijke aan-

passing had onder meer betrekking op de betekenis van de democratische waarden van 

het navo-bondgenootschap, de mensenrechten, Vietnam, en ontwikkelingssamenwer-

king. In Washington vielen deze opvattingen evenwel niet in goede aarde. Dat is voor een 

deel te verklaren door de tegenovergestelde trend die zich in deze jaren in de Amerikaan-

se en Nederlandse politieke ontwikkelingen aftekende.

Terwijl er in Nederland sprake was van toenemende linkse invloed, maakte het po-

litieke klimaat in Washington met de verkiezing van Nixon juist een draai naar rechts. 

Dat leidde tot verschillen van inzicht over de gedeelde belangen en waarden in de Neder-

lands-Amerikaanse betrekkingen. Dergelijke meningsverschillen kwamen aan de op-

pervlakte tijdens de regeerperiode van het kabinet-Biesheuvel, maar nog duidelijker in 

de periode 1973-1977, toen een centrumlinks kabinet in Den Haag stond tegenover een 

Republikeinse regering in Washington. Zij kwamen ook tot uitdrukking in de discussies 

over de hernieuwde doelstellingen van het Atlantisch bondgenootschap. De wensen van 

het kabinet-Den Uyl om binnen het Atlantische kader democratisering en mensenrech-

ten te bevorderen, vonden weinig gehoor bij Nixon, Ford en Kissinger. Laatstgenoemden 

waren van mening dat er in de Atlantische samenwerking andere wijzigingen nodig wa-

ren, met name gericht op het komen tot een redelijke lastenverdeling tussen de Verenig-

de Staten en West-Europa. De Nederlandse wensen pasten in de veranderende aard van 

het bondgenootschap, waarin de Europese bondgenoten een grotere rol opeisten. Naast 

militaire kwesties ging er meer aandacht uit naar politieke vraagstukken.5 Voor Neder-

in de jaren zestig (Amsterdam: Boom, 1995); Walter Laqueur, ‘Hollanditis: A New Stage in European Neutralism’, in: Commen-

tary, 72 (1981).

5  Vgl. Andreas Wenger, Christian Nuenlist en Anna Locher (red.), Transforming NATO in the Cold War. Challenges beyond Deterrence 

in the 1960s (Abingdon: Routledge, 2007).

Wijngaart van der_binnenwerk Handel DEF.indd   218 20-07-11   08:55



conclusie 219

land moet echter aangetekend worden dat het militaire aspect van de bondgenootschap-

pelijke samenwerking wel steeds voorop bleef staan, terwijl in sommige andere West-

Europese landen de détente meer aandacht kreeg.

Aan Amerikaanse kant leidden de veranderingen in het Nederlandse maatschappelijke 

en politieke landschap tot zorgen over de toekomst van de banden met Nederland. Ame-

rikaanse beleidsmakers en diplomaten verwachtten dat de verschuiving van het Neder-

landse politieke spectrum in progressieve richting slechts het begin was van een lange-

re periode van linkse dominantie. Steun voor Amerikaans beleid zou volgens het State 

Department en de ambassade in Den Haag minder vanzelfsprekend zijn. Dit betekende 

niet dat de relatie acuut gevaar liep, maar wel dat hij aangepast zou moeten worden aan 

deze nieuwe realiteit. Over het algemeen bleef er echter vertrouwen bij de Amerikanen 

in Nederland als Atlantisch georiënteerde partner. Dit was het sterkst het geval bij de 

Amerikaanse ambassade, die dicht op de politieke ontwikkelingen in Den Haag zat en 

goede contacten onderhield met verscheidene Nederlandse politici, en bij het State De-

partment, dat geïnformeerd werd door de ambassade. Beide maakten steeds een duide-

lijk onderscheid tussen de sentimenten die leefden in de publieke opinie en de opposi-

tie enerzijds en het regeringsbeleid anderzijds. Bij de National Security Council bestond 

meer twijfel over de Nederlandse opstelling. Hier hield men zich meer bezig met de gro-

te lijnen van het buitenlands beleid en was er daardoor minder ruimte voor een genuan-

ceerde blik.

Het vertrouwen van de Amerikaanse ambassade en het State Department was ge-

rechtvaardigd. De term ‘kritische bondgenoot’ werd in het Nederlandse debat in de ja-

ren 1969-1976 dan wel veelvuldig gebezigd, maar dit kon niet verhullen dat het Neder-

lands buitenlands en veiligheidsbeleid gebaseerd bleef op het adagium van Atlantische 

samenwerking onder Amerikaanse leiding. Dit was op het eerste gezicht het meest dui-

delijk het geval in de periode 1969-1971, toen Luns nog de scepter zwaaide over het Ne-

derlands buitenlands beleid. Onder zijn opvolger Schmelzer werd een overgang ingezet 

naar een meer zakelijke invulling van de relatie met de Verenigde Staten, die zijn daad-

werkelijke doorbraak leek te gaan krijgen onder het na de val van het instabiele kabinet-

Biesheuvel geformeerde centrumlinkse kabinet-Den Uyl. Het is des te opvallender dat 

juist toen dit kabinet aantrad in 1973, en al binnen een paar maanden geconfronteerd 

werd met de Oktoberoorlog en de oliecrisis, het door de Amerikanen als een voorbeeld 

werd neergezet. Kissinger presenteerde Nederland als een navolging verdienende bond-

genoot in West-Europa, die net als de Amerikaanse regering begreep dat deze oorlog in 

wezen een Koude Oorlogconflict was – dit overigens ten onrechte. Onder aanvoering 

van het progressieve kabinet-Den Uyl toonde Nederland zich in de ogen van de Ameri-

kanen een kleine, dappere bondgenoot, die geen zwakke knieën toonde voor druk van 

de opec. Nederland stelde zich daarnaast in de oliecrisis op als voorbeeldige pleitbe-

zorger van Atlantische eenheid. De Oktoberoorlog was een dieptepunt in de transatlan-

tische betrekkingen, zoals meermaals in literatuur hierover wordt bevestigd, maar voor 

wat betreft de Nederlands-Amerikaanse relatie moet dus een opvallende uitzondering 

gemaakt worden. Het Amerikaanse beeld van Nederland was enkele maanden daarvoor 

ook al positief beïnvloed door de welwillende houding van Van der Stoel ten aanzien van 
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Kissingers Year of Europe-speech: als eerste Europese minister kwam hij met een concrete 

reactie op dit initiatief.

Niet alleen Luns, maar ook Schmelzer en Van der Stoel bleven er dus van overtuigd dat 

de Nederlandse veiligheid en andere Nederlandse belangen het beste gediend waren bij 

de handhaving van een solide Atlantisch Bondgenootschap, ook al behoefden de doel-

stellingen van dat bondgenootschap dan enige aanpassing. De kabinetten-De Jong en 

-Den Uyl stelden zich dan ook, anders dan andere Europese bondgenoten, wantrouwig 

op tegenover het proces van détente tussen Oost en West. Hiermee toonde Nederland 

zich zelfs ‘roomser dan de paus’; Washington beschouwde de détente immers als een 

centraal onderdeel van het Amerikaanse buitenlandse beleid. De Nederlandse regering, 

en dan met name de Atlantisch georiënteerde ministers Luns en Van der Stoel, bleven be-

ducht voor de mogelijke schadelijke gevolgen die het Atlantisch bondgenootschap zou 

kunnen ondervinden van onderhandelingen met Moskou. Zo toonden zij zich uiteinde-

lijk meer Atlantisch georiënteerd dan pro-Amerikaans – alhoewel deze voorkeuren vaak 

dichtbij elkaar lagen. 

Met name Van der Stoel zag het dan ook als zijn taak om in eigen land tegenwicht 

te bieden aan door de détente veroorzaakt optimisme over de houding van de Sovjets, 

en het belang van de navo te blijven benadrukken. Voor het belangrijkste doel van de 

navo – de collectieve defensie van de lidstaten – waren en bleven de Verenigde Staten 

onmisbaar. Er mocht niet getornd worden aan het Amerikaanse leiderschap. Daarom 

nam Nederland in deze jaren verschillende beslissingen die mede bedoeld waren om de 

Atlantische banden te verstevigen, zoals de initiatieven van het kabinet-De Jong om tot 

een redelijker lastenverdeling te komen en de keuze van het kabinet-Den Uyl voor de F-16 

als vervanging van de Starfighter-gevechtsvliegtuigen. De Nederlandse regering was ook 

afhankelijk van deze Atlantische structuren om haar invloed internationaal te laten gel-

den. In deze opzichten verschilden de kabinetten-De Jong en -Den Uyl, en ook Luns en 

Van der Stoel, niet veel van elkaar. 

De complexiteit van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde 

Staten in de jaren zeventig, en het palet aan factoren dat daarop van invloed was, maken 

duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een simpele, eenduidige karakterisering van 

Nederland als kritische danwel trouwe bondgenoot. Om de betrekkingen zo goed mo-

gelijk te kunnen duiden is het noodzakelijk gebleken de relatie met en het Nederlands 

beleid ten aanzien van de Verenigde Staten in een bredere context te plaatsen. Hieruit is 

naar voren gekomen dat de Nederlandse rol, bezien vanuit Amerikaans oogpunt, niet 

in negatieve zin afweek van andere West-Europese landen, en op een aantal belangrijke 

momenten hierbij juist positief afstak, zoals onder meer bleek tijdens de Oktoberoorlog 

en de oliecrisis. Nederland was voor de Verenigde Staten daarbij niet slechts een ‘minor 

detail’. Het behoorde weliswaar niet tot de belangrijkste West-Europese partners, maar 

Washington kon vaak wel op Den Haag rekenen. Zo was Nederland van belang omdat 

het een zeer betrouwbare vertolker van het Atlantische geluid binnen de eg was. Ook na 

toetreding van de Britten kon Nederland deze opvallende rol voort blijven zetten, omdat 

premier Edward Heath als ‘Mr. Europe’ weinig boodschap had aan de special relationship 

met de Amerikanen.
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Nederland vervulde daarmee in de transatlantische betrekkingen voor Amerika een 

nuttige voorbeeldfunctie, met name richting andere kleine West-Europese bondgeno-

ten. Het meest duidelijk was dit het geval bij de vervanging van de Starfighter-gevechts-

vliegtuigen. Washington signaleerde dat de keuze van Nederland van grote invloed zou 

zijn op die van andere West-Europese landen. Hetzelfde gold mutatis mutandis voor het 

Nederlandse defensiebeleid in bredere zin. Toen binnen het kabinet-Den Uyl de defen-

siebegroting onder grote druk stond, spande de Amerikaanse regering zich dan ook 

sterk (en met succes) in om Nederland te overtuigen van de noodzaak de uitgaven op peil 

te houden. In een tijd waarin de contacten met de West-Europese bondgenoten moei-

zaam verliepen en de legitimatie van het Amerikaanse buitenlands beleid barsten ver-

toonde, was de steun van Nederland meer dan welkom. 

Een andere belangrijke factor in de duiding van de Nederlands-Amerikaanse betrek-

kingen wordt gevormd door het asymmetrische karakter van de relatie. Het gaat om ‘on-

gelijke grootheden’, met aan de ene kant een mondiale supermacht (een global power) en 

aan de andere kant één van de kleinere landen in West-Europa. Een logisch uitvloeisel 

van deze asymmetrie is dat een kleine staat zich soms tekort gedaan voelt door de wereld-

macht. Ook de Nederlandse regering had vaak het gevoel dat er in Washington te weinig 

aandacht was voor de betrouwbare, kleine bondgenoot in Noordwest-Europa. Dit was 

des te meer het geval in een periode waarin de aandacht van de Amerikaanse president 

en zijn voornaamste buitenlands beleidsadviseur hoofdzakelijk op Vietnam, de Sovjet-

Unie en China gericht was. In Den Haag was men er beducht voor overgeslagen te wor-

den; wat men absoluut wilde vermijden was dat met name veiligheidskwesties door de 

grotere landen onderling besproken zouden worden. De Nederlandse regering stak dan 

ook veel energie in het onderhouden en versterken van de consultatieve procedures in 

bondgenootschappelijk verband, en het op de agenda krijgen van bilaterale ontmoetin-

gen met Amerikaanse collega’s.

Als de Nederlandse regering de indruk had dat zij niet de waardering van de Ameri-

kaanse regering kreeg die zij verdiende, kon dit tot spanningen in de bilaterale relatie 

leiden. Zoals de Amerikanen regelmatig moesten constateren: ‘the Dutch do not want 

to be taken for granted’. Nederland was een welwillende en betrouwbare partner, die de  

belangrijkste Amerikaanse doelstellingen voor het Atlantisch Bondgenootschap onder-

schreef en actief ondersteunde. Dit betekende dat de Nederlanders op specifieke mo-

menten van mening waren dat zij recht hadden op een speciale behandeling van de Ame-

rikanen: quid pro quo. Dit had tot gevolg dat de voornaamste spanningen in de bilaterale 

betrekkingen niet zozeer voortkwamen uit de grote internationaal-politieke kwesties, 

zoals Vietnam, de détente, de relatie met de Sovjet-Unie, maar juist uit een aantal ‘klei-

nere’ bilaterale zaken. 

Zowel tijdens het kabinet-De Jong als het kabinet-den Uyl waren het dergelijke niet-

strategische kwesties die de betrekkingen nog het meest op scherp zetten, zoals het al 

dan niet verlenen van landingsrechten aan de klm.

Het was voornamelijk aan Nederlandse kant dat de emoties hierover hoog opliepen. 

De onenigheid met de Amerikanen over klm-landingsrechten was dan ook meer dan 

een louter economische kwestie: de luchtvaartmaatschappij was een symbool van natio-

nale trots. Aantasting hiervan door de grote partner werd door de Nederlandse regering 
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dan ook hoog opgenomen: zij vond dat Nederland als betrouwbare partner een betere 

behandeling verdiende. De klm-kwestie werd aan Nederlandse kant beschouwd als een 

testcase: namen de Amerikanen Nederland wel serieus en waren zij bereid daar een blijk 

van waardering voor te geven in de vorm van landingsrechten? Luns was de meest uitge-

sproken uitdrager van dit standpunt, maar ook Van der Stoel liet zich niet onbetuigd toen 

de landingsrechten opnieuw aan de orde kwamen. De Atlantische oriëntatie van de Ne-

derlandse regering betekende dus niet dat zij alles dat uit de Verenigde Staten kwam voor 

zoete koek slikte. Zij gebruikte de Amerikaanse goodwill die het gevolg was van die Atlan-

tische oriëntatie op gezette tijden om eigen, specifiek Nederlandse belangen na te jagen. 

De Amerikaanse regering bleek hiervoor gevoelig: op bepaalde momenten was ze 

bereid tot het doen van voor Amerika economisch ongunstige concessies, met het doel 

de relatie met Nederland een positieve impuls te geven. Op zulke momenten was er dus 

sprake van wat wel ‘relatieve wederkerigheid’ kan worden genoemd. Naast diplomatie-

ke vaardigheid van de minister was timing bij dergelijke bilaterale kwesties ook cruciaal. 

Nederland moest de kansen om wat van de Amerikaanse regering gedaan te krijgen grij-

pen als ze zich aandienden, omdat het gevaar op de loer lag dat de Amerikanen de Neder-

landse regering over het hoofd zagen, a priori uitgaand van haar pro-Amerikaanse hou-

ding. De Nederlandse regering kon meer gewicht in de schaal leggen als de Amerikaanse 

regering er belang bij had Den Haag te vriend te houden. Dit was onder meer het geval bij 

de klm-kwestie in het najaar van 1974 en voorjaar van 1975; in Washington legde men 

een verband tussen deze kwestie en de mogelijke aanschaf van de F-16 door Nederland. 

Bij het uitoefenen van invloed op Washington speelden informele relaties en de ‘che-

mie’ tussen de hoofdrolspelers een soms moeilijk te traceren, maar belangrijke rol. Zo is 

in dit onderzoek enkele malen gebleken dat de vriendschappelijke betrekkingen tussen 

Kissinger en de Nederlandse oud-staatssecretaris Ernst van der Beugel een belangrijk 

vehikel vormden om de Nederlandse zaak in Washington te bepleiten. Het tegenoverge-

stelde kon echter ook: botsende denkbeelden en compleet verschillende karakters ston-

den een goede verstandhouding soms danig in de weg, zoals is gebleken uit de ontmoe-

ting van Den Uyl met Ford en Kissinger. Ook Luns’ wijze van opereren werd niet in alle 

gevallen door de Amerikanen gewaardeerd: de Amerikaanse ambassade in Den Haag en 

het State Department hielden hem in het voorjaar van 1969 persoonlijk verantwoordelijk 

voor de spanningen die er op dat moment in de relatie waren. De staat van de betrekkin-

gen tussen Washington en Den Haag werd dus deels bepaald door de opstelling van de 

verantwoordelijke bewindslieden. Kijkend vanuit een lange-termijnperspectief laat de 

continuïteit op het terrein van het buitenlands beleid echter zien dat structurele verhou-

dingen en belangen toch van grotere betekenis zijn dan zaken van meer voorbijgaande 

aard als de partijpolitieke kleur en de specifieke opvattingen van de bewindslieden, of 

heftige kritiek vanuit delen van de samenleving. Nederland bleef voor Amerika ook in 

woelige tijden een betrouwbare, zij het soms wat eigenzinnige partner. Als tegenpres-

tatie wilde Nederland serieus genomen worden, en vroeg het af en toe om een speciale 

gunst. De Amerikanen waren hier, soms na zacht aandringen vanuit Nederland, over het 

algemeen graag toe bereid. Voor wat hoort wat, tenslotte.
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Summary

Dutch-American relations in the post-war period have been inexorably intertwined with 

the Cold War. The relationship intensified after the end of the Second World War, and 

through nato became part of the struggle between East and West. The start of a new 

phase in the Cold War therefore had direct consequences for the Dutch-American rela-

tionship. It was in the course of the 1960s that the Cold War took a new turn with the be-

ginning of a period of détente. A rapprochement between the two leading powers, the 

United States and the Soviet Union, had important and complicating consequences for 

the relations among the western countries.

The focus in much of the research conducted on the Dutch attitude (both government 

policy and public opinion) towards the United States has strongly been on the domestic 

context in the Netherlands, which witnessed polarised politics, public involvement in 

foreign policy issues and protests against among other issues the Vietnam war. This re-

search aims to place Dutch-American relations in the period 1969-1976 in the wider in-

ternational context, specifically transatlantic relations. In addition, the American side of 

this bilateral relationship has been largely disregarded, and takes a prominent place in 

this book. The focus of this research is on the governmental level. Based on an extensive 

body of archival material, among which a large number of recently declassified Ameri-

can sources, the following issues are dealt with: firstly, to what extent was the relation-

ship affected by the complicating developments that took place in the late 1960s and first 

half of the 1970s? The question to what extent there was a significant change in the re-

lationship with Washington in the post-war period is considered. This also involves the 

domestic pressure exerted on Dutch politicians to change their course. Similarly, the al-

terations in the American attitude towards the Netherlands in this period are evaluated. 

Secondly, how did Dutch and American policy makers view the relationship? Was there a 

sense that the character of the relationship was being modified due to changing circum-

stances, both domestically and internationally? And what was the importance of the rela-

tionship to both players? Finally, what did the asymmetry in the relationship mean – were 

the Dutch able to exert any influence, and if so, under what circumstances, and to what 

extent were they successful? 

The late 1960s and first half of the 1970s in fact constitute a tumultuous period for 

transatlantic relations. Due to a number of developments, but most visibly because of its 

involvement in the Vietnam war, the United States was coping with a tarnished image. 
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This caused doubts among the allies in Western Europe to what extent the United States 

would be able and willing to make the sacrifices that it had made in the previous decades 

as undisputed leader of the Western world. A question that the allies also faced, was to 

what extent these efforts were in fact still needed. The Cold War entering a phase of relax-

ation of tensions posed a dilemma for the allies: did détente mean that the bipolar struc-

ture of the Cold War had come to an end, and that they could follow a more independent 

course, or was continued close cooperation among the Atlantic allies needed, because 

the intentions of the Soviet government had not changed? In the latter situation, détente 

could also be seen as a threat by policy makers, because it caused unfounded optimism, 

which had to be countered by unremitting efforts to maintain the defensive power of the 

nato member states.

This last assumption had been the basis for the foreign policy course of the succes-

sive Dutch governments in the post-war period. As one of the smaller allies in the Atlan-

tic Alliance, the Netherlands was dependent on other powers for its defence – in prac-

tice mainly the United States. This has led the Dutch political scientist Alfred van Staden 

to the conclusion that the Dutch position in nato can best be characterised as ‘loyal’. 

By consistently making a considerable contribution to nato in the post-war period 

the Dutch government invested in the Atlantic Alliance, and thus in the security of the 

 Netherlands. This loyal attitude was, however, challenged in the 1970s and early 1980s 

according to Van Staden, because of a leftward turn in Dutch politics. For the centre-left 

government led by prime minister Den Uyl (1973-1977) humanitarian concerns took pre-

cedence over the more ‘traditional’ security concerns.

When taking both international and domestic factors into account, the picture that 

emerges is one of both change and continuity. What makes the period concerned stand 

out is the fact that the Atlantic Alliance found itself at a point where a redefinition of the 

common goals seemed unavoidable. Dutch-American relations, just as the relations be-

tween Washington and other Western European allies, were under pressure because of 

the altered international power structure. Western Europe had developed into an eco-

nomically strong and politically more assertive entity, while the Nixon administration 

saw itself weakened geopolitically as well as strategically vis-à-vis the Soviet Union and 

faced serious economic problems. Critics in Congress and the American public argued 

that it was not in the American interest to continue supporting the Western European 

allies militarily while they challenged the United States on the political and economic 

fronts. In addition, the Nixon administration faced worsening problems concerning 

its image and credibility, both domestically and abroad. Vietnam and Watergate were 

the main causes of this: the bombings in Vietnam and neighbouring countries caused 

widespread resentment in the Western world. When the Vietnam war officially came to 

an end in early 1973, Nixon’s credibility became severely damaged by the allegations of 

covering up a break-in into the Democratic Party headquarters at the Watergate Hotel in 

1972. To what extent could this president still be seen as a credible leader of the Western 

countries?

This posed a dilemma for the successive Dutch governments: should the Netherlands 

follow a more independent course, or should it continue to stress the importance of 

strong Atlantic cooperation as well as the need of a substantial Dutch contribution? The 
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De Jong (1967-1971), Biesheuvel (1971-1973), and Den Uyl (1973-1977) cabinets all faced 

pressure from parliament and public opinion to take a more critical stance towards the 

United States. These critics pleaded for a condemnation of the American role in the Viet-

nam war, cutbacks in defence spending, and even disengagement from nato if the al-

liance did not prove itself a serious proponent of détente. These sentiments made their 

way to government level with the formation of the centre-left Den Uyl cabinet in 1973, 

which has been labelled ‘the most progressive cabinet in Dutch history’. In the leading 

party in this coalition, the Partij van de Arbeid (Labour Party), the abovementioned ideas 

about foreign policy and the relationship with the United States were strongly repre-

sented. In addition, the negative image with which Nixon had to cope was also present 

among Dutch politicians. The Dutch and American political scenes seemed to move in 

opposite directions: whereas the Dutch political scene took a leftward turn, across the 

Atlantic the Republican Richard Nixon won a landslide re-election in 1972.

Indeed differences of opinion were present on both sides of the ocean about what At-

lantic cooperation should mean. Nixon and Kissinger took a Realpolitik-vision as their 

starting point, which meant that they were willing to deal with all powers in the world, 

including the communist ones. American foreign policy should in their eyes be based 

on power political realities, and ideological differences should be set aside. In fact, ide-

ology in general should not have a prominent place in foreign policy. Security concerns 

and preserving the American dominant position in the international arena were Nixon 

and Kissinger’s foremost concerns. These ideas clashed with those of Dutch politicians 

of for instance the Labour Party who wanted détente, an active human rights policy and 

development cooperation with Third World countries to be part of the Atlantic foreign 

policy agenda. But also Foreign Minister Norbert Schmelzer of the Katholieke Volkspartij 

(Catholic People’s Party) voiced similar ideas. Surprisingly, it was Schmelzer who stood 

out as the least pro-American Foreign Minister. His term in office was for the American 

government also the most uncertain period in the bilateral relationship with the Dutch. 

Although he did not openly distance himself from his predecessor and fellow party 

member Luns, his actions revealed a more businesslike approach towards the bilateral 

relationship. These include his talks with American colleagues, his course in the China-

UN issue, as well as his policy concerning the Vietnam war. Schmelzer and the Ministry 

of Foreign Affairs also prepared papers on the future of Atlantic cooperation, which stat-

ed that the Dutch had to adapt to a new phase, in which American support could not be 

taken for granted and more conflicts were to be expected.

The American embassy in The Hague was acutely aware of these changes: it noticed 

a turn to the left in Dutch society and the political landscape. The ambassador and his 

staff stated that they would have to adapt to a longer period of left-wing dominance. This 

meant that the embassy and the State Department had to take into account that the Dutch 

government would give more weight to foreign policy themes that were not necessarily 

American priorities. A member of the embassy staff aptly called this the ‘do something 

mentality’, with which he referred to a tendency to fight perceived injustices in the world. 

In practice this meant a focus on the protection of human rights and development coop-

eration. These themes could have a direct bearing on the Dutch-American bilateral re-

lationship, since human rights, to the Americans’ displeasure, also became an issue in 
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nato (concerning the autocratic regimes in Greece, Portugal and Spain). Cooperation 

with developing countries and increasing aid did not always go along well with the Real-

politik-view on the Cold War of Nixon and Kissinger, according to which these countries 

could be potential pawns in the Soviet game of increasing its global power.

On the other hand, unmistakable signs of continuity in the Dutch-American relationship 

were present in the period 1969-1976. None of the three governments that were in power 

in these years in The Hague turned away from Atlantic cooperation. There was no serious 

alternative that could be considered to secure the defence of the country; the Netherlands 

thus remained dependent on the American military commitment to Western Europe. Dé-

tente was in this sense not a cause for optimism, but rather for concern, particularly for For-

eign Minister Joseph Luns (1952-1971), as well as for Max van der Stoel, who held the same 

office in the years 1973-1977. They were both concerned that the spirit of détente would 

reduce the willingness among the population, but also in parliament, to maintain the de-

fence burdens that were needed to counter Soviet expansionism. Negotiations with Mos-

cow to lessen tensions in Europe should only take place based on a position of strength. If 

the Western allies were divided among themselves, and were not able to back up their posi-

tion with a credible military force, the Soviets would take advantage of the negotiations to 

strengthen their position. Particularly Van der Stoel was committed to reducing tensions 

and furthering the human rights cause, but always remained wary of Soviet intentions.

A second aspect of continuity, and a defining factor of the bilateral relationship, was 

the fact that the Dutch government wanted to be treated as a serious partner by the Amer-

ican government. The Americans were acutely aware of this desideratum: the embassy 

in The Hague, the State Department, and the National Security Council repeatedly men-

tioned that ‘the Dutch do not want to be taken for granted’. In American eyes, this was 

the factor which was potentially most destabilising for the bilateral relationship. If the 

Dutch had the impression that they were overlooked, they would not hesitate to open-

ly express their discontent, as well as threats concerning the negative implications this 

would have for the bilateral relationship. Luns was the most conspicuous exponent of 

this line of policy, which can be seen most clearly from his actions in the first months of 

1969, when he felt left out because Nixon had not included the Netherlands in his first 

visit as President to Europe. The confrontational tactics Luns used were also part of his 

strategy to obtain maximum result in his dealings with his American counterparts. Al-

though van der Stoel’s political orientation was different from that of Luns, used simi-

lar tactics when in 1974 the Americans tried to protect their own airline companies by 

restricting the number of transatlantic flights of klm, the Royal Dutch Airlines. It was 

only Luns’ successor Schmelzer who was not as outspoken about the issue of being over-

looked by the Americans. This was partly due to the fact that during his (short) term in 

office, he faced domestic opposition against the American military engagement in Viet-

nam, most strongly after the so-called the Christmas bombings on North-Vietnam in De-

cember 1972. Schmelzer had stated that he would be more open to sentiments on foreign 

policy issues expressed by the public and parliament.

The Dutch government wanted to be taken seriously by the Americans, because fre-

quent and substantive contacts were of crucial importance to the Dutch in order to be 
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able to exert influence in the international arena. These contacts could take place on a 

bilateral basis, or through consultation procedures in nato. The extreme sensitivity 

of Dutch policy makers to being left out by the Americans was to an important extent 

caused by the fear of not belonging to the significant players on the global scene. The 

concessions that the Dutch asked for – paying a visit to Washington, improving klm’s 

international position – were also to show that the Netherlands indeed was a factor to 

be taken into account. The Dutch contribution to nato was therefore not only an insur-

ance for its security, but also its most important means of having a say in world affairs.

The Nixon and Ford administrations had an interest in good relations with the Dutch. 

Repeatedly American policymakers stated that the Dutch were able to fulfil an exemplary 

role for other (smaller) Western European allies. This was for instance the case regard-

ing the defence budget and the replacement of the Starfighter aircrafts. The Americans 

knew that they could often count on Dutch support for their foreign policy, and particu-

larly in times when support from the Western European allies was not forthcoming – as 

for instance during the Year of Europe and the October War in the Middle East in 1973 – 

this support was strongly appreciated. In the period 1969-1976, the year 1973 was a low 

point for transatlantic relations; this was however not the case for the Dutch-American 

relationship, which was in fact strengthened in this year because of the support of the 

Den Uyl government and Van der Stoel in particular for the Year of Europe project and its 

pro-Israeli standpoint in the October War.

In these times of transatlantic strain, the American government could also use Dutch 

support as justification for its own foreign policy agenda. By openly promising the Neth-

erlands to deliver extra oil supplies in case of shortage due to the 1973-74 boycott the 

Nixon administration wanted to show that it stood by its loyal allies, and that it did not 

shirk its responsibilities as world power. Another example were the visits of Dutch poli-

ticians to Washington; these also served to show that the United States paid attention to 

smaller allies. This makes clear that the Dutch were sometimes used for the American 

agenda. It also illuminates the fact that support of the Dutch government was of impor-

tance to the Americans, particularly in those times when the White House was under 

pressure.

The dynamics of the relationship make clear that a characterisation of the Netherlands 

as a loyal (or critical) ally is not sufficient. In order to evaluate the relationship, more 

factors have been taken into account: the American position and the international and 

transatlantic developments which set the framework for the bilateral relationship. Thus 

a more complex picture emerges. First, political issues such as détente and human rights 

played a more prominent role in nato in the late 1960s and first half of the 1970s than 

was the case in the earlier post-war period. The leadership of the United States within 

the alliance was no longer undisputed, and the European members let their voices be 

heard in discussions on these political themes. This was also the case for the Dutch gov-

ernments in the period 1971-1976. Nevertheless, these discussions should not cloud the 

importance of the alliance’s main goal: defence of its member states against Soviet ex-

pansionism. This leads up to the second characteristic: Atlantic cooperation as well as 

cooperation with the American government, although strongly criticised, remained a 
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cornerstone of Dutch foreign policy in the period 1969-1976. The successive Dutch for-

eign ministers Luns, Schmelzer and Van der Stoel wanted to avoid endangering defence 

cooperation in nato: first and foremost because of the security situation of the Nether-

lands, but also because through nato the Dutch government was able to have a finger 

in the pie when it came to international and transatlantic issues. Third, for the govern-

ment in The Hague, support for the Atlantic Alliance and American foreign policy did 

not come cheap. From time to time, certain issues arose which were test cases for the 

Dutch to find out whether they were being taken seriously by their most important part-

ner. If the Americans failed to notice this, or did not appear willing to meet their wishes, 

Dutch politicians did not hesitate to increase the pressure by threatening that this would 

cause damage to the relationship. Finally, for the Nixon and Ford administrations, the 

position of the Dutch government was of importance because of its exemplary role for 

other smaller West-European countries. This often concerned defence issues, including 

the Starfighter replacement. This makes clear that the relationship was certainly not a 

one-way street.
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shington bewaard werden,1 en in de Gerald R. Ford Presidential Library ben ik door de 

archivarissen en medewerkers goed geholpen. In particular I would like to mention Geir 

Gundersen and Nancy Mirshah at the Ford Library, and Pamla Eisenberg at the Nixon Li-

brary, who have been very helpful in tracking down both textual and visual records.

Mijn leven als aio heeft zich op twee plaatsen afgespeeld: enerzijds in verschillende 

universiteitsgebouwen in de binnenstad van Utrecht, en anderzijds in de mooie abdij van 

Middelburg. Een aio kan het wat werklocatie betreft slechter treffen. Op het rsc ben ik 

Hans Krabbendam dankbaar voor het organiseren van een reeks inspirerende seminars 

voor aio’s op het gebied van American Studies, waar in een goede sfeer onder zijn bezielen-

de leiding onderzoeksopzetten en hoofdstukken van kritisch commentaar werden voor-

zien. Mijn dank gaat ook uit naar Leontien Joosse, als spin in het web van het rsc. Apart 

noem ik hier nog Bruce Kuklick, die mij tijdens zijn verblijf in Middelburg als bevlogen 

wetenschapper geïnspireerd heeft. De bijzondere gastvrijheid van Jenny Riemens in de 

Koningin van Lombardije zorgde voor een tweede thuis in Middelburg gedurende de vier 

jaar van mijn onderzoek.

1  Inmiddels in de Nixon Presidential Library in Yorba Linda, Californië.
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In Utrecht heb ik veel van mijn werktijd doorgebracht met aio’s van het Onderzoeksin-

stuut voor Geschiedenis en Cultuur, met een aantal van wie ik een hechte band heb opge-

bouwd. In het bijzonder wil ik Martine Veldhuizen en Daniëlle van Grieken noemen, en 

ze bedanken voor de vele gesprekken onder het genot van minstens zovele kopjes thee, 

die me geholpen hebben het onderzoek weer in het grotere geheel te zien. Ook de ge-

zamenlijke lunches en gesprekken met mijn andere zoldergenoten van Janskerkhof 13, 

Paul Bijl, Koen Leurs, Dana Mustata en Willemien Sanders, Roeland Harms die een ver-

dieping lager zat en mijn directe collega Hans Righolt heb ik als een waardevol deel van 

mijn aio-bestaan ervaren. Hetzelfde geldt voor Laurien Crump, die ik tevens dank voor 

het nalezen van mijn Engelse samenvatting. David Onnekink, als de ervaren postdoc tus-

sen de aio’s, ben ik dankbaar voor zijn adviezen over zowel het onderzoek als het acade-

mische leven in bredere zin.

Een woord van dank gaat uit naar Maarten Prak, bij wie ik op University College 

Utrecht één van mijn eerste geschiedenisvakken volgde en die mij later een gouden 

schrijftip (‘500 woorden per dag’) aan de hand deed. Kate Kirk dank ik voor haar vriend-

schap die begon op ucu – haar hoef ik niets te vertellen over hoe hoog de druk kan op-

lopen in de laatste fase. 

Ik ben het rsc en het ogc erkentelijk voor de financiële ondersteuning van mijn on-

derzoeksreizen. Hans Krabbendam, Rimko van der Maar, Jacco Pekelder en Bart Stol 

dank ik voor het becommentariëren van verschillende hoofdstukken, en Bob de Graaff 

voor zijn taalcorrecties. Anja van Leusden van Uitgeverij Verloren ben ik dankbaar voor 

haar ondersteuning en Katinka Schrey voor het nauwkeurig doornemen van het manus-

cript op inconsequenties.

Zij vormt direct de brug naar mijn familie. Ik ben me er maar al te zeer van bewust dat 

ik er, zeker in de laatste fase, veel minder ben geweest voor mijn ouders, zus en Tink, 

maar ook voor mijn vrienden, dan ik had willen zijn. Ik wil hen dan ook voor hun geduld 

en liefde danken, die mij net zozeer als de eerder genoemden in staat hebben gesteld 

dit project te voltooien. Ook onze gesprekken aan de eettafel waren van grote betekenis 

voor mij. Last, but definitely not least, Sander, die het hele traject van het meest nabij heeft 

meegemaakt. Hem wil ik bedanken voor verhelderende brainstorm- en helikopterses-

sies, maar ook voor zijn geduld op momenten dat het proefschrift weer eens op de eerste 

plaats kwam. Tot slot ook voor zijn vertrouwen –  omdat dit tenslotte is wat je nodig hebt 

als het je soms boven het hoofd lijkt te groeien. Our life is what our thoughts make it.

Kim van der Wijngaart

Utrecht, juni 2011
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