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Brandende olietanks na Britse bombardementen op Port Saïd nabij het Suezkanaal, begin november 1956 (wikipedia.org)

De Nederlandse betrokkenheid bij
de Suezcrisis 1956
De chaotische Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan afgelopen augustus,
maar vooral het niet afstemmen hiervan met Europese bondgenoten, ontlokte
onder andere bij EU-buitenland chef Josep Borrell plannen voor een eigen
defensiemacht. Hij, alsook eerder regeringsleiders in Parijs en Berlijn, pleitte
ervoor dat Europa op defensiegebied voortaan zijn eigen broek moet kunnen
ophouden.1 Iets wat al decennialang niet het geval is.

D

e laatste keer dat Europese landen zonder militaire
steun van de Verenigde Staten of politieke afstemming militair intervenieerden, was tijdens de BritsFranse Operatie Musketeer, 31 oktober - 6 november
1956, nu 65 jaar geleden, gericht tegen de Egyptische
nationalisering van het Suezkanaal. In dit artikel komt
naast gemoeide Nederlandse belangen alsook de internationale achtergrond van deze invasie, voor het eerst aan
bod dat ook de Koninklijke Marine (KM) in deze operatie
participeerde.
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Overzeese belangen van Nederland en
internationale crisis rondom het Suezkanaal
De Nederlandse verplichtingen buiten het gebied van de
in april 1949 opgerichte Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) richtten zich in de eerste jaren op stabiliteit binnen de (semi-) koloniale invloedssferen en niet
zozeer op de beknotting van de Sovjetinvloed. Daarnaast
stonden overzeese belangen als de Sea Lines of Communication (SLOCS) en hiermee de aanvoer van grondstoffen
hoog op de agenda.2 Civiele facetten van Nederlandse
Sea Power in Zuidwest-Azië en Noordoost-Afrika, zo-
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als zeescheepvaart (koopvaardij, sleepdiensten, enz.),
het lidmaatschap van het internationaal toezicht op het
Suezkanaal en participatie in nautische diensten van deze
waterweg, maakten dat de vaderlandse driekleur aldaar
nog met grote regelmaat te vinden was. Ook bleven in
de periode na de Tweede Wereldoorlog Nederlandse
oorlogsschepen, maar ook vliegtuigen van de Marine
Luchtvaartdienst (MLD), een bekend verschijnsel in en
nabij voornoemde waterweg. Dit was toe te schrijven aan
de blijvende (lucht)vaart op Nederlands-Indië/Indonesië,
alsook later die op Nederlands Nieuw-Guinea.3

staat, waarbij het regime van Nasser een voortrekkersrol
vervulde, maakte eveneens dat Den Haag zich kritisch
opstelde ten opzichte van Caïro.6

Op 23 augustus 1956 vond Nederlands-Brits overleg
plaats inzake te verwachten moeilijkheden met Egypte. In
dit beraad kwam onder andere aan bod dat Nederlandse
handelsschepen dan onder begeleiding van (mogelijk Nederlandse) oorlogsbodems door het Suezkanaal moesten
varen. De Britten gaven te kennen dat in een dergelijk geval de Royal Navy ook Nederlandse koopvaardijvaartuigen
door deze waterweg zou escorteren. Een andere kwestie
Op 26 juli 1956 nationaliseerde de Egyptische president
vormden Nederlandse baggeraars en loodsen die in dienst
Gamal Abdal Nasser het tot dan toe onder internatiowaren van de Kanaalmaatschappij. Zij weigerden met de
naal (door Groot-Brittannië en Frankrijk geleide) beheer
Egyptische autoriteiten samen te werken. Uiteindelijk wist
staande Suezkanaal. Londen en Parijs meenden dat deze
na de nodige onderhandelingen het gros van hen tezanationalisatie onwettig was en beschouwden ze als een
men met enige vaartuigen de Nijlnatie begin oktober te
aanslag op vitale westelijke
verlaten.7
belangen zoals de doorvaart
Na geheime voorbesprekingen
‘Een andere kwestie vormden
naar Azië en vreesden ten
met Frankrijk en later ook met
Nederlandse baggeraars en loodsen die in Groot-Brittannië, viel Israël,
gevolge van deze ingreep
dienst waren van de Kanaalmaatschappij. dat zijn strategische positie
nationalisaties door regionale landen van bijvoorbeeld
tegenover Caïro wilde verbeZij weigerden met de Egyptische
installaties van westerse (olie)
teren, op 29 oktober Egypte
autoriteiten samen te werken’
maatschappijen.4
binnen. De twee Europese
De Nederlandse minister van
grote mogendheden lanceerBuitenlandse Zaken Joseph Luns (1952-1971) zag in de
den van hun kant op 31 oktober een aanval op de KanaalSuezkanaal-kwestie kansen de eigen nationale positie ten
zone onder de codenaam Operatie Musketeer. Hoewel
opzichte van Indonesië te versterken. Een gezamenlijk
Londen en Parijs officieel te kennen gaven dat het hier
Westers afkeuren van het Egyptische beleid en (militair)
slechts een bufferstrijdmacht betrof voor zowel de scheiingrijpen zou zijns inziens Jakarta doen inbinden wat
ding der strijdende partijen (Egypte en Israël) als ter bebetreft pogingen Nederlandse belangen in Zuidoost-Azië
scherming van het Suezkanaal, was het velen duidelijk dat
als die in Nieuw-Guinea, aan te tasten.5 Verder was er de
de interventie een tegen het regime-Nasser gericht Fransjonge staat Israël, waarmee Nederland in toenemende
Brits-Israëlisch opzetje inhield. De aanval was, zeker waar
mate samenwerkte, zeker waar het politieke steun voor
het het Israëlische offensief aanging, een succes. Toch
het veiligheidsbeleid van dit land betrof alsook hieruit
leidde ze tot een politieke nederlaag voor Frankrijk en
voortkomende wapenleveranties. De vijandige houding
Groot-Brittannië. Washington, dat op het laatste moment
van het gros van de Arabische landen vis-à-vis de Joodse
officieel met de invasie bekend werd gemaakt, betrachtte

Door Egypte afgezonken schepen in het Suezkanaal, 1956 (Russia-now.com)
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Het Britse vliegkampschip
HMS Eagle midden jaren ‘50
(MilitaryImages.net)
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het optreden van de Europese bondgenoten als onwenselijk. De VS meenden dat de interventie de Sovjet-Unie in
de kaart speelde en niet alleen Egypte, maar ook andere,
recent gedekoloniseerde landen (verder) in de armen van
Moskou joeg. Ook vond gelijktijdig de mislukte Hongaarse opstand tegen de Sovjetoverheersers plaats, wat de
internationale verhouding met het Kremlin al op scherp
zette. De Amerikanen veroordeelden de Brits-Franse actie
niet alleen in de VN Veiligheidsraad, maar zetten de beide
NAVO-landen tevens financieel onder druk om hen zo
te dwingen hun operatie te staken nadat de Sovjet-Unie
dreigde met militair ingrijpen ten faveure van het door
haar gesteunde Egypte. Berichten over het feit dat Parijs
en Londen de overige bondgenoten om de tuin hadden geleid, brachten geen wijziging in het eerdere, pro
Brits-Franse Nederlandse standpunt. Ons land weigerde
evenmin in de VN, als een van de weinige West-Europese
landen, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk af te vallen.8

staten hadden op het spel gestaan en zodoende “onontkoombaar” ook die van Nederland. Het samengaan van
Washington met Moskou in dezen achtte hij “bedenkelijk”. Realist als hij was gelet op de verdediging van het
oude continent, juichte de bewindsman in dit verband
evenwel een inmiddels begonnen toenadering van de VS
tot de twee belangrijkste Europese bondgenoten toe.10
Wat de kras op het VN-blazoen betrof, kwam Nederland
inzake de naweeën van het Suezavontuur bij de volkerenorganisatie al snel meer in een goed daglicht te staan.
Luns liet 1,5 miljoen gulden storten in het VN-fonds voor
de ruiming van de door de Egyptische autoriteiten met
blokschepen versperde waterweg. Het gros van de wrakken werd vervolgens tot genoegen van de VN-leiding
in korte tijd merendeels door een Nederlandse offshore
maatschappij geborgen.11

Betrokkenheid van de Koninklijke Marine

In het Nederlandse parlement bleef onbesproken welke
De laatstgenoemde mogendheden accepteerden op 6
rol de KM bij de Suezcrisis en vooral Operatie Musketeer
november een staakt-het-vuren. Nadat kort voor kersthad gehad. Deze (bescheiden) inbreng was niet aan de
mis 1956 de bezettingsmacht van Britten, Fransen en
grote klok gehangen, maar had wel degelijk plaatsgevonIsraëli’s door een VN- vredesmacht, de United Nations
den.
Emergency Force (UNEF) vervangen was, werd NederGelet op de nauwe onderlinge band die de Nederlandse
land gelet de voorgeschiedenis door velen, de VN-leiding
en de Britse marine sinds de Tweede Wereldoorlog met
incluis, beschouwd als een “trouwe bondgenoot” van
elkaar hadden opgebouwd, 12 verwondert het niet dat
in een situatie waarin Den Haag spoedig aangaf het
de twee West-Europese grootmachten. Deze zienswijze
harde standpunt van Whitehall tegenover Egypte poliwoog mee bij de samenstelling van de internationale
tiek te steunen, de Royal
VN-vredesmacht waaraan
Navy eind juli 1956 de KM
Nederland graag had deel‘Twee Nederlandse officieren waren
had gepolst of zij wilde mede
genomen. Verder dan een
aan boord (…) op een moment dat
participeren in een multinatikortstondige uitzending van
het Nederlandse vliegkampschip Karel
onale interventiemacht voor
een enkele landmacht-officier
de Suezkanaalzone. Hoewel
in de aanvangsfase van de VNDoorman werd verbouwd’
de regering in Den Haag zich
missie kwam het dan ook niet.
Het Nederlandse beleid kreeg ook in eigen land kritiek.
op dit vlak terughoudend opstelde om de crisis met de
aanwezigheid van eigen marineschepen in de regio niet
Diplomaten als de oud-bewindslieden van Buitenlandse
verder op te laten lopen, stuurde de Nederlandse admiraZaken Herman van Royen (1945-1946) en Dirk Stikker
liteit aan op het uitwerken van een plan voor de inzet van
(1948-1952) wezen erop dat naast het uitblijven van een
één of twee torpedobootjagers mocht het tot een ingrijrol in het VN-verband, de gevoerde politiek Nederlandse
olie- en scheepvaartbelangen in de Arabische wereld geen pen komen.13 Hoewel hierna een mogelijke Nederlandse
goed hadden gedaan.9 Op 6 december 1956 verdedigde
marine-deelname aan het Suezingrijpen op beleidsniveau
minister Luns in het parlement de steun aan het Britsonvermeld blijft, kwam het hier als gezegd toch van.
Franse optreden in Suez. De “levensbelangen” van beide
Aan boord van een van de Britse carriers, HMS Eagle, het
vlaggenschip van het geallieerde eskader, dienden ten
tijde van de interventie namelijk twee Nederlandse marineofficieren. Te weten de luitenants-ter-zee der tweede
klasse oudste categorie W.G. Landzaat en C.J. van Westenbrugge. Zij waren aan boord van het vliegkampschip
gedetacheerd voor het opdoen van ervaringen en behoud
van geoefendheid op een moment dat het Nederlandse
vliegkampschip Karel Doorman werd verbouwd.14 Het
duo bekleedde niet onbelangrijke posities als aircraft
direction en controller officer.15

W.G. Landzaat en C.J. van Westenbrugge, hier respectievelijk afgebeeld
in de rang van KTZ en KLTZ (NIMH; Herinneringsboek Hr.Ms. Evertsen
STANAVFORLANT 1973)

In de aanloop naar de aanval was het eenieder op het
Britse smaldeel duidelijk dat een ingrijpen tegen Egypte
in de lucht hing. Met het oog hierop liet Nieuw-Zeeland,
dat gelijk Nederland de Britten en Fransen enkel politiek
steunde, de kruiser HMNZS Royalist uit het vlootverband
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Royal Navy Westland Wyvern jachtbommenwerpers aan boord van HMS
Eagle in 1956 (wikimedia.org)

terug trekken.16 De Royal Navy deed hierop bij de Nederlandse autoriteiten navraag wat hun standpunt was
tegenover de aanwezigheid van de beide officieren op de
Eagle. Het uitblijven van een reactie, alsook het gegeven
dat de commandant van de carrier er weinig voor voelde
kort voor de vijandelijkheden op voornoemde functies
twee officieren in te laten vliegen en opwerken, bracht de
Britten ertoe de Nederlanders op hun posities te handhaven. Zodoende was LTZ2OC Landzaat verantwoordelijk
voor de aansturing van tientallen sorties van vliegtuigen
van HMS Eagle gedurende Operatie Musketeer. Van
zonsopgang tot ondergang draaide de carrier die dagen
om de 20 minuten met haar boeg in de wind om toestellen te kunnen laten opstijgen of landen. De te bestoken
doelen waren onder meer kazernecomplexen en strategische objecten als de Gamil Bridge, de enige verbinding
tussen Port Saïd en de Nijldelta. Bij deze aanvallen vanaf
de Eagle ging ten gevolge van Egyptische luchtafweer
een Westland Wyvern jachtbommenwerper verloren en
raakte een aangeschoten de Havilland Sea Venom jager
bij een noodlanding op het vliegdek zwaar beschadigd. Al
het betrokken personeel bracht het er levend vanaf maar
bij een van de Venom-vliegers moest een been worden
geamputeerd. De piloot van de op 70 mijl van de Eagle
gecrashte Wyvern, kon na een urenlange door LTZ2OC
Van Westbrugge vanaf deze carrier gecoördineerde SARhelikoptermissie, worden opgepikt. Na het bestand bleven
eenheden van de Royal Navy voor de Egyptische kust
patrouilleren. Voornoemd vliegkampschip verliet op 24
december 1956 de oostelijke Middellandse Zee en zette
koers naar Malta.17 De beide Nederlanders waren op dat
moment niet meer aan boord: zij verlieten op 9 december
het vaartuig om terug naar Nederland te keren.18

Conclusie
Dat de Nederlandse autoriteiten kennelijk niet al te zwaar
tilden aan de aanwezigheid van beide marineofficieren
in de Brits-Franse Task Force verrast enerzijds gelet de
houding van Nieuw-Zeeland, dat een eigen eenheid uit de
bondgenootschappelijke aanvalsmacht terugtrok. Anderzijds lijkt dit eerste standpunt verklaarbaar in de context
van de aanhoudende Nederlandse politieke steun voor de
harde aanpak van Egypte en in het verlengde hiervan mogelijk verhoopte beïnvloeding van het Indonesische beleid
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tegenover Nederlands Nieuw-Guinea. De toevallige aanwezigheid van het KM-duo kan gelet het mogelijk verkrijgen van enige toekomstige rugdekking van zeker Londen
bij eigen problemen met Jakarta, Den Haag zelfs goed zijn
uitgekomen. Dat de Suezcrisis uitmondde in een internationaal politiek debacle voor zowel het Verenigd Koninkrijk
als Frankrijk en de VS-hegemonie in het Westerse kamp
bevestigde, had een waarschuwing moeten zijn voor het
Nederlandse standpunt, vast te willen houden aan westelijk Nieuw-Guinea. Onder vooral Amerikaanse politieke
druk, dat hier in het licht van eigen belangen in de Koude
Oorlog een eigen nationale koers volgde, kwam het in
1962 ook inzake deze overzeese kwestie tot een aftocht
van een Europese mogendheid.
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