
Vaststelling van hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1957 21ste vergadering - 4 december '56 309 

Bakker 
een fiasco, maar iedere huisvrouw, die wc op straat tegen-
komen, kan ons nu reeds vertellen, hoeveel dit koloniale avon-
tuur ons nu weer gekost heeft. 

Tot in zijn Memorie van Antwoord gaat de Minister nog 
door, met de militaire agressie in Egypte goed te praten. Hij 
zegt op blz. 7, dat: 

„de Egyptische Regering een einde gemaakt heeft aan 
een in wezen internationaal beheersregime over een grote 
internationale verkeersader, een regime, dat ca. 70 jaar tot 
volle tevredenheid van de gehele wereld heeft gefunctio-
neerd.". 

Hier ziet men weer eens, waartoe men komt wanneer men 
gemakshalve het belang van de groepen, namens welke men 
spreekt — of dat de Shell of de Standard Oil is, is in zulke 
gevallen niet altijd duidelijk — ,voor dat van de gehele wereld 
gaat houden. 

De Conventie van Constantinopel geeft namelijk het beheer 
over het Suezkanaal in het geheel niet in handen van een inter-
nationaal lichaam. Ze legt dat nadrukkelijk in handen van 
Egypte, dat voor de vrije doorvaart verantwoordelijk is. Zoals 
ook de Minister kan weten, heeft de Egyptische Regering deze 
verantwoordelijkheid nadrukkelijk aanvaard. In werkelijkheid 
is het Engeland geweest, dat tachtig jaar lang de doorvaart heelt 
gecontroleerd, in strijd met de Conventie van Constantinopel. 
En de tevredenheid over de Engelse uitleg van het begrip „vrije 
doorvaart" is beslist niet algemeen. In 1905 verhinderde Enge-
land de vrije doorvaart van de Russische vloot, die naar de 
Pacific opstoomde. In de twee wereldoorlogen verhinderde 
Engeland — overigens terecht en met onze volle instem-
ming — de doorvaart van de Duitse schepen. 

En nog tussen 1951 en 1953, tijdens de nationalisatie van 
de Iraanse olievelden, heeft Engeland pertinent verklaard, dat 
het iedere tanker in beslag zou nemen, die zou proberen om 
Iraanse olie door het kanaal te vervoeren. 

Heus, Mijnheer de Voorzitter, de „hele wereld" is niet zo 
tevreden over de Britse opvatting van „vrije doorvaart" als de 
Minister zegt te menen. Het komt me zelfs voor, dat de 
Amerikaanse bondgenoten van de Minister daarover de nodige 
reserve zullen hebben. Hen tenminste zal het zeker wel dwars 
zitten, dat de Engelsen er steeds nauwlettend op hebben toe-
gezien, dat de doorvaart voor'Amerikaanse en Panamese tan-
kers wel vrij, maar niet diep genoeg was. Ze is net diep genoeg 
om de verouderde Britse tankersvloot van schepen tot 25 000 
ton dooi te laten, maar niet voor de Amerikaanse grote tank-
schepen, die zich aldus door de ondiepte van het kanaal de 
doorvaart verhinderd zien. Hier zal wel een van de antwoorden 
liggen op de vraag, waarom de Verenigde Staten zich zo bij-
zonder gesteld hebben getoond op „internationaal" beheer van 
het kanaal. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Kunt u niet 
voor enige orde zorgen, die zich ook uitstrekt tot achter het 
gordijn? De spreker is voor ons onverstaanbaar door het lawaai 
achter het gordijn. 

De Voorzitter: Het woord is aan de heer Bakker. 

De heer Bakker: Ik roep er wel overheen. 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister volgt bij zijn verdedi-

ging van de inmiddels gefaalde agressie tegen Egypte dezelfde 
lijn, die in de jongste historie gevolgd is door alle agressoren 
overal ter wereld: het bolsjewistische gevaar. 

De Minister zegt in zijn Memorie van Antwoord: 
„De wijze waarop de Sovjet-Unie in het Midden-Oosten 

haar actie heeft gevoerd door aanwakkering van een anti-
westers pan-Arabisme, wapenleveranties aan de Arabische 
staten en de ondersteuning van Egypte inzake de nationa-
lisering van het Suez-kanaal, is een der hoofdoorzaken van 
het huidige grote conflict.". 
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„Cherchez la femme" is geworden tot „cherchez Ie boIché-
visme" en het „Russische gevaar" wordt hier met hetzelfde 
gemak als alibi voor agressie geproduceerd als dat destijds werd 
gedaan door Hitler, Mussolini, Franco, Horthy, Syngman Khee 
en Tsjang Kai Sjek. Maar wie zijn er begonnen met het kweken 
van wat de Minister noemt „pan-Arabisme"? Dat waren de 
Engelsen. En niet maarschalk Zjoekow was de aanvoerder van 
het Arabische legioen, maar de befaamde Glubb Pasja. 

Wie zijn er begonnen, wapens te leveren aan de Arabische 
Staten? De Engelsen, Fransen en Amerikanen! Slechts toen zij 
daaraan en aan de afname van de Egyptische katoen politieke 
voorwaarden verbonden (de deelname aan een soort pan-
Arabisch pact onder leiding van Amerika en/of Engeland, ge-
richt tegen de Sovjet-Unie), hebben de Egyptenaren zich voor 
wapens tot Tsjecho-Slowakije gewend. 

Wie heeft er aanleiding gegeven tot nationalisering, niet 
van het Suezkanaal, zoals de Minister schrijft, maar van de 
Kanaalmaatschappij? Dat hebben dezelfde imperialistische 
machten gedaan, die in de hoop, dat zij de Egyptische Regering 
op de knieën zouden dwingen, de aangegane verplchtingen tot 
hulp bij de bouw van de Assoeandam verbraken. 

De mensen in Egypte hebben geen groot verlanglijstje. De 
eenvoudige Egyptenaar weet, dat de tijd, die hij te leven heeft, 
gemiddeld niet langer is dan dertig jaar. En hij heeft gezien, dat 
ieder jaar, dat het meer zou kunnen zijn, tot nu toe in de vorm 
van goud weggevloeid is naar vreemde brandkasten. 

Nu grijpt hij naar het leven zelf. En daarbij vindt Egypte, 
vindt Syrië, of welke andere Staat in het Nabije of Midden-
Oosten ook, de Sovjet-Unie aan zijn zijde. 

Is dat een wonder, Mijnheer de Voorzitter? Men heeft de 
Sovjet-hulp geaccepteerd om de eenvoudige reden, dat er geen 
andere hulp was. Men heeft eindelijk een bondgenoot gevon-
den, die niet kwam als plunderaar en overheerser, maar als ge-
lijkwaardige en vriend. 

En die hulp heeft men geaccepteerd. Terecht, zoals nu ten 
overvloede is gebleken. Wil ik daarmee zeggen, dat de Sovjet-
Unie geen belang heeft bij deze nieuwe vriendschapsbanden? 

Neen, zeker niet! Alleen zijn die belangen van een andere 
soort dan die van de Shell of van de Caltex. Het zijn precies 
dezelfde belangen, die wij, het Nederlandse volk, bij deze 
vriendschap hebben. 

De Sovjet-Unie is een arbeiders- en boerenstaat, die denkt 
en handelt volgens de marxistisch-leninistische beginselen. Om 
dat te weten, hoeft men Chroestsjow niet in het Engels te 
citeren, zoals de heer Blaissc deed. Dat betekent, dat zij op het 
standpunt staat, dat de arbeidersklasse de plicht heeft de kolo-
niale volkeren overal ter wereld te helpen om zich te bevrijden 
van imperialistische onderdrukking. Als de Sovjet-Unie de Ara-
bischc volkeren terzijde staat, dan is het om hen bij te staan 
bij het afschudden van een eeuwenlang juk van onbeschrijfe-
lijke armoede, van ziekten en van imperialistische onder-
drukking. 

Daarmee verbonden is nog een groter belang. Het is het 
belang van de vrede. Het imperialisme en het kolonialisme 
zijn de enige haarden van oorlogsgevaar in de wereld. Ieder 
steunpunt, dat aan de aanstichters van een nieuwe oorlog 
wordt ontrukt, is daarmee een steunpunt voor de vrede ge-
worden. Wij allen weten, welk een belangrijke rol het Nabije 
en Midden-Oosten in de agressicplannen van sommige lieden 
heeft gespeeld en nog steeds speelt. 

Dat deze plannen door de Arabische volkeren worden ver-
stoord, is een belang, een levensbelang van de Sovjet-Unie. 
Maar niet alleen van haar. Het is ook ons belang; het zou van 
do grootste betekenis zijn, als er ook in den Haag eens een 
Regering kwam, die dit belang inziet. 

Mijnheer de Voorzitter! Steeds duidelijker wordt het, dat 
niet de Sovjet-Unie, maar heel andere zaken achter de agres-
sie tegen Egypte staan. 

In de eerste plaats is er uiteraard de olie. Het gevecht om 
het Suezkanaal en de plotselinge ontdekking van communis-
tische complotten in andere Arabische landen wijzen alle in 
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