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HOOFDSTUKK 1 

Inleiding g 

'Ikk ben op binnenlands gebied er beter in geslaagd duidelijk te maken dat er smalle 
margess zijn dan in de internationale politiek. We hebben in de jaren zeventig onze mo-
gelijkhedenn overschat', bekende Joop den Uyl begin jaren tachtig tegenover het week-
bladd Vrij  Nederland' In de jaren zeventig vormden binnen de PvdA de buitenlandse 
politiekk en de defensie-politiek inderdaad het terrein waarop veel partijgenoten zich als 
'échtt links of idealistisch' gingen profileren.' De politicoloog Bart Tromp spreekt in dit 
verbandd zelfs van facties en groepen binnen de partij die elkaar links passeerden door 
hethet innemen van 'fundamentalistische standpunten'.3 Dit 'fundamentalisme' kwam 
onderr meer tot uiting in een motie die door het partijcongres in 1975 werd aangeno-
men.. In deze motie werd het Nederlandse NAVO-lidmaatschap aan een aantal voor-
waardenn gebonden, die bovendien binnen drie jaar gerealiseerd moesten worden. Het 
wass zeer onwaarschijnlijk dat binnen de gestelde tijd aan de voorwaarden kon worden 
voldaan,, zodat het congres zich in feite op het standpunt stelde dat Nederland de NAVO 

diendee te verlaten. De belangrijkste pijler van het Nederlandse veiligheidsbeleid kon 
bijj  de sociaal-democraten dus niet meer op onvoorwaardelijke steun rekenen. 

Dezee opstelling verschilde nogal met de PvdA-standpunten op het terrein van 
vredee en veiligheid in de jaren vijftig , toen de NAVO als volstrekt onmisbaar werd 
beschouwdd en de partijleiding van geen kritiek op de Atlantische oriëntatie wilde 
weten.. Hoewel de partij pas na enige aarzeling de NAVO en de Europese integratie tot 
dee hoeksteen van het buitenlands beleid had gemaakt, bestond er voor andersdenken-
denn op dit terrein weinig ruimte. De pacifistische socialisten zochten na een mislukte 
toenaderingg tot de PvdA in 1957 mede daarom hun heil bij de Pacifistisch Socialis-
tischee Partij (PSP) en de linkse socialisten van het tweede Sociaal Democratisch Cen-
trumm (SDC) werden in 1959 uit de PvdA gezet. Slechts enkele atoompacifisten werden 
inn de fractie 'gedoogd' en kregen zodoende de gelegenheid om een eigen geluid te 
latenn horen. 

Uitt bovenstaande blijkt dat de PvdA haar koers inzake vrede en veiligheid in een 
tijdsbestekk van ruim vijftien jaar radicaal wijzigde. Standpunten die lange tijd een 
marginalee onderstroom in de partij vertegenwoordigden, werden in zeer korte tijd tot 
officiëlee partijlijn verheven.4 Tot midden jaren zestig verliep dit veranderingsproces 
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nogg niet zo snel, maar na 1966 veranderden de standpunten van de partij in hoog 

tempo.. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is dan ook: waarom zijn de offi-

ciëlee standpunten van de PvdA inzake vrede en veiligheid in relatief zeer korte tijd zo 

radicaall  omgeslagen? Meer precies: hoe komt het dat de kritiek op de Atlantische 

koerss van de PvdA tot midden jaren zestig uiterst marginaal bleef en daarna door een 

zeerr snel groeiend aantal partijgenoten werd gesteund? Het nieuwe was immers niet 

gelegenn in het feit dat er kritiek op het veiligheidsbeleid van de partij werd geleverd; 

linksee socialisten en atoompacifisten hebben zich nimmer willen verenigen met de 

Atlantischee koers van de sociaal-democraten. Het bijzondere is dat deze kritiek met 

namee na 1966 door een zeer snel groeiend aantal partijleden werd onderschreven en 

opp partijcongressen ook tot de officiële partijlijn werd verheven. Met dit onderzoek 

wordtt tevens beoogd de vraag te beantwoorden waarom de snelle omslag juist op het 

terreinn van vrede en veiligheid plaatsvond en niet, of in veel mindere mate, op het ter-

reinn van de binnenlandse politiek. 

Alvorenss aan te geven langs welke lijnen deze vraag zal worden beantwoord, wordt 

eerstt kort ingegaan op een aantal achtergronden van dit onderzoek. 

W egg van de neutral i te i tspol i t iek 

Dee Duitse inval in Nederland in mei 1940 had duidelijk gemaakt dat de vooroorlogse 

neutraliteitspolitiekk van Nederland uiteindelijk op een mislukking was uitgelopen. 

Zelfss voormalige aanhangers bestempelden in 1945 dee neutraliteitspolitiek als 'struis-

vogelpolitiek',, die teveel riekte naar 'ben ik mijn broeders hoeder'.' Tijdens de oorlog 

hadd de regering in Londen zich reeds bezonnen op een nieuw veiligheidsbeleid, maar 

veell  verder dan wat algemene en vage aanbevelingen was men niet gekomen. Ook na 

dee oorlog zou men maar moeizaam tot het formuleren van nieuwe uitgangspunten 

komen.. Het buitenlands beleid tot 1948 werd gekenmerkt door 'verwarring, onzeker-

heidd en frustratie over de Nederlandse rol en status in de wereld'.6 Gedurende de eerste 

naoorlogsee jaren wist men nog maar moeilijk te breken met de vooroorlogse opvattin-

gen.. Nog altijd koesterden velen een rooskleurig en overtrokken beeld van de rol die 

Nederlandd in de wereld kon en moest spelen. Men miste veelal het besef dat de plaats 

vann Nederland in de wereld niet door Nederland, maar door de wereld werd bepaald." 

Voorr het feit dat er niet direct radicaal met de vooroorlogse veiligheidspolitiek 

werdd gebroken, zijn een aantal redenen aan te voeren. Zo was er geen samenhangend 

ideee ontwikkeld over vitale kwesties in de buitenlandse politiek, als de status van 

Nederlands-Indiëë en de verhouding tussen Nederland en Duitsland. Daarbij kon ook 

dee internationale constellatie geen richting geven aan het Nederlandse beleid. De eer-

stee naoorlogse jaren waren voor Europa zowel economisch als politiek een zeer on-

zekeree tijd. Bovendien werd de Nederlandse regering in beslag genomen door de 

wederopbouww en allerlei andere binnenlandse verwikkelingen. 
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Inn de jaren 1948 en 1949 werd de impasse in de Nederlandse buitenlandse politiek 
doorbroken.. Enerzijds omdat de aspiratie van Nederland om als 'middelgroot' land in 
dee nieuwe internationale realiteiten een rol te spelen, geen haalbare kaart bleek te zijn. 
Dee oude koloniale positie wankelde en ook de pogingen om de economische belangen 
inn Europa veilig te stellen, met name met betrekking tot Duitsland, waren op niets 
uitgelopen.. Anderzijds omdat de internationale gebeurtenissen ons land tot een her-
nieuwdd overdenken van het buitenlands beleid dwongen. De Koude Oorlog kreeg 
mett het uitspreken van de Truman-doctrine in maart 1947, de communistische 
machtsovernamee in Tsjechoslowakije en de Berlijnse crisis in 1948 steeds meer vorm. 
Dee Marshallhulp van de Amerikanen zorgde bovendien voor het geld dat zo hard 
nodigg was voor de wederopbouw. 

Hett doorbreken van de impasse in de buitenlandse politiek kreeg op verschillende 
terreinenn z'n beslag. Europese integratie leek vooralsnog de beste oplossing te bieden 
voorr 'het probleem' Duitsland en ook aan het moeizame dekolonisatieproces van 
Nederlands-Indiëë kwam een einde: op 27 december 1949 droeg Nederland de soeve-
reiniteitt over aan Indonesië. Op het gebied van de veiligheidspolitiek werd de koers 
eveneenss gewijzigd. De vooroorlogse neutraliteitspolitiek werd ingeruild voor mili-
tairee samenwerking in het Pact van Brussel (maart 1947) en de NAVO (april 1949). Van 
Nederlandsee zijde werd de Westerse militaire aaneensluiting vooral in Atlantisch per-
spectieff  gezien. Het doel van deelname aan het Atlantische verdedigingsblok was 'to 
keepp the Russians out, the Americans in, and the Germans down'.9 

Eenn trouw bondgenoot? 

Nadatt de impasse in de buitenlandse politiek eind jaren veertig was doorbroken, leken 
dee uitgangspunten wel uitgekristalliseerd. Het Atlantisch bondgenootschap, meer in 
hethet bijzonder de vs als belangrijkste bondgenoot, vormde de hoeksteen van het veilig-
heidsbeleid.. In de geschiedschrijving is de veiligheidspolitiek van Nederland, zoals dat 
inn de verschillende naoorlogse kabinetten vorm kreeg, lange tijd eenduidig beoor-
deeld.. Ons land gold tot de jaren zeventig als een trouw NAVO-bondgenoot en een 
welhaastt kritiekloos volger van de Amerikaanse buitenlandse politiek.0 Bouwstenen 
voorr het beeld van een trouwe bondgenoot waren onder meer: relatief opvallend hoge 
defensie-uitgaven,, een manifest anticommunisme, een groot vertrouwen in de Ameri-
kaansee nucleaire garantie, een afkeer van Europese veiligheidsarrangementen en het 
zichh lang onthouden van kritiek op de Amerikaanse rol in de oorlog in Vietnam." De 
belichamingg van deze politiek was de Atlanticus Luns (KVP), minister van Buiten-
landsee Zaken van 1952 tot en met 1971. Zijn lange ministerschap zorgde voor een grote 
matee van continuïteit in de buitenlandse politiek (lees Atlantische oriëntatie). Het 
aftredenn van Luns wordt vaak als een keerpunt beschouwd. Niet dat onder zijn opvol-
gerss Schmelzer en Van der Stoel de Atlantische koers drastisch werd gewijzigd, maar 
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dee toonzetting en accenten van het beleid waren, vooral onder Van der Stoel, wel 

degelijkk anders. 

Hett beeld van Nederland als trouwe bondgenoot zou met name opgeld doen voor 

dee jaren vijftig , toen de Koude Oorlog op z'n hoogtepunt was. Hierop is kritiek geko-

men:: ons land was minder volgzaam ten aanzien van de vs dan veelal verondersteld. In 

dee loop van de jaren vijfti g deden zich verschillende conflicten voor tussen Nederland 

enn de vs. Deze meningsverschillen betroffen wezenlijke zaken. Zo stond het standpunt 

vann Nederland inzake de Europese Defensie Gemeenschap (EDG) op gespannen voet 

mett dat van de Amerikanen en ook in de Suez-crisis kwamen beide landen lijnrecht 

tegenoverr elkaar te staan. De meeste irritatie ontstond echter over de houding van de 

vss ten aanzien van Indonesië en Nieuw Guinea. De militaire en economische steun 

vann de Amerikanen aan Indonesië frustreerde Nederland in hoge mate en de kwestie-

Nieuww Guinea leidde opnieuw tot fricties. Uit deze voorbeelden blijk t dat Nederland 

niett als een kritiekloos volger van de Amerikaanse buitenlandse politiek te bestempelen 

was.. Hoogstens kan men stellen dat ons land trouw was aan de NAVO, aangezien nim-

merr serieus is overwogen het Atlantisch bondgenootschap te verlaten.'2 

Hett buitenlands beleid van de jaren vijfti g was ook minder consistent dan het mis-

schienn op het eerste gezicht leek. Zo bleef het concept van 'middelgrote natie' nog 

enigee tijd doorwerken. Velen konden maar moeilijk accepteren dat ons land was afge-

daaldd 'tot de rang van Denemarken'. Het beleid in de jaren vijfti g kan dan ook worden 

aangeduidd als een trage, schoksgewijze aanpassing aan de naoorlogse realiteiten.'3 Die 

aanpassingg kreeg op verschillende manieren vorm. Zo had ons land eind jaren vijfti g 

toestemmingg verleend voor de stationering van Amerikaanse kernwapens op het 

Nederlandsee grondgebied, was in 1955 naar volle tevredenheid de Bondsrepubliek lid 

gewordenn van de NAV O en hadden de vs zich voor lange tijd aan West-Europa gebon-

den.. Eveneens van groot belang was de afwikkeling van het Nieuw Guinea-conflict in 

1963.. Deze kwestie kon de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen niet meer vertroe-

belen.. Of anders gezegd, er werd een einde gemaakt aan het koloniale voorbehoud van 

Nederlandd voor aanvaarding van de Amerikaanse hegemonie. 

Hoewell  de aanpassing van het buitenlands beleid aan de nieuwe internationale 

realiteitenn begin jaren zestig min of meer z'n beslag had gekregen, betekende dit para-

doxaall  niet dat daarmee de discussie over de uitgangspunten van het beleid was geslo-

ten.. Juist in de jaren zestig en zeventig zou het buitenlands beleid inzet worden van 

heftigee debatten. Allerlei processen zorgden ervoor dat de uitgangspunten van het bui-

tenlandss beleid steeds opnieuw bediscussieerd werden. Enerzijds omdat allerlei inter-

nationalee ontwikkelingen, zoals de nucleaire pariteit tussen de vs en de su, de crisis in 

dee NAVO, de relatieve ontspanning in de Koude Oorlog en de vermindering van het 

prestigee van de vs als gevolg van de Vietnamoorlog aanleiding gaven het beleid op-

nieuww te overdenken. Anderzijds omdat de buitenlandse politiek in de jaren zestig in 

toenemendee mate onderwerp werd van publiek debat. In dit verband spreekt men ook 

well  van 'de democratisering van de buitenlandse politiek'. 
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Dee democratisering van de buitenlandse politiek 

Tott het begin van de jaren zestig vielen er van de democratisering van de buitenlandse 
politiekk vooralsnog weinig tekenen te ontdekken. Tot die tijd werd het debat over het 
buitenlandsee beleid van Nederland gedomineerd door een kleine groep deskundi-
gen.. Deze buitenlands politieke elite bestond uit ambtenaren, diplomaten, politici en 
enkelee goed geïnformeerde journalisten. Over het algemeen heerste er binnen deze 
kleinee groep deskundigen een brede consensus over de uitgangspunten van het 
Nederlandsee buitenlands beleid. De publieke opinie leek deze consensus bovendien te 
steunen,, zodat beleidsmakers een grote mate van vrijheid genoten. Het ontbreken van 
eenn publiek debat over de hoofdlijnen van de buitenlandse politiek kan gezien worden 
tegenn de achtergrond van de pacificatiepolitiek van de jaren vijftig , de overtuiging dat 
err een eenheid gevormd moest worden tegen de veronderstelde politieke en militaire 
dreigingg van de su en de bundeling van de (noodzakelijke) krachten voor de weder-
opbouw.4 4 

Inn de loop van de jaren zestig werd de betrekkelijk grote rust en de 'zekere plecht-
statigheid'' waarmee het debat over de buitenlandse politiek altijd was gevoerd, ver-
stoordd door allerlei 'idealistische, pacifistische en neutralistische verlangens'." Er ont-
stondenn diverse actiegroepen en -comités die zich met buitenlandse onderwerpen 
gingenn bezig houden. Het aantal organisaties op het terrein van de buitenlandse poli-
tiekk verdubbelde tussen i960 en 1970 om in het daaropvolgende decennium nog eens 
tee verdrievoudigen.' In de jaren zestig won ook de interesse voor de Noord-Zuid-
problematiekk terrein. De aandacht werd in toenemende mate op de Derde Wereld 
gericht.. Verschillende solidariteitscomités en Derde Wereldwinkels zagen het licht. 
Nieuww was dat deze actiegroepen niet door materiële, maar door ideële motieven wer-
denn gedreven.'7 

Dee democratisering van de buitenlandse politiek had tot gevolg dat de leerstukken 
vann het buitenlands beleid steeds meer in twijfel werden getrokken. Dit tot groot on-
genoegenn van het gros van de buitenlands politieke elite zelf. Zij meenden dat het ter-
reinn van de buitenlandse politiek zich niet leende voor inmenging van mondige bur-
gers.. Tenminste als we oud-ambassadeur H.N. Boon mogen geloven: 'het is duidelijk 
datt zelfs de beste en meest diepgaande voorlichting de massa niet in staat kan stellen 
omm zich een verantwoord oordeel te vormen over belangrijke kwesties van het buiten-
landss beleid, die veelal zeer ingewikkeld zijn'.' 

Terr verklaring van deze 'bewustzijnsexplosie' op het terrein van de buitenlandse 
politiekk wordt veelal gewezen op de 'culturele revolutie' die in ons land woedde.'9 Een 
versneldee modernisering begon vanaf het midden van de jaren vijfti g voor allerlei ver-
schuivingenn te zorgen, al was het tempo aanvankelijk niet zo hoog en leken de ontwik-
kelingenn tamelijk geïsoleerd op te treden. Later begonnen de verschillende processen 
meerr op elkaar in te werken en elkaar te versterken, waardoor het tempo omhoog 
ging.. Eén en ander kreeg rond het midden van de jaren zestig een dusdanige dynamiek 
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darr velen van revolutionaire veranderingen spraken.10 Het gevolg was dat Nederland 

inn zeer korte tijd veranderde van een natie vol 'steile calvinisten' in een land waar 'de 

remvoeringg van de traditie' versleten bleek en the permissive society zich ten volle kon 

ontplooien/' ' 

Dee vraag is natuurlijk op welke manier de maatschappelijke veranderingen in de 

jarenn zestig van invloed zijn geweest op de bewustzijnsexplosie op het terrein van de 

buitenlandsee politiek. In de eerste plaats past deze omslag in het meer algemene proces 

vann democratisering van de Nederlandse samenleving. Een tweede factor was de 

opkomstt van nieuwe massamedia, met name de snelle verspreiding van de televisie." 

Doorr de ontwikkeling van dit nieuwe indringende massamedium was men beter in 

staatt waar te nemen wat er zich op het internationale toneel afspeelde. Ten derde droe-

genn de sterk toegenomen onderwijsmogelijkheden er eveneens toe bij dat veel jonge-

renn het blikveld gingen verruimen.2' Met name het academische klimaat bleek een 

goedee voedingsbodem voor politiek engagement. Ten slotte waren de ontbinding van 

dee oude zuilenstructuur en de snelle secularisering van invloed. De gestage afkalving 

vann zowel het aantal keizers als het aantal leden van de confessionele partijen zette de 

stabiliteitt van de Nederlandse politiek onder druk. Mede hierdoor werden de poli-

tiekee spelregels veranderd: niet pacificeren maar polariseren was het devies. Eén en an-

derr had tot gevolg dat ook verschillende buitenlands politieke thema's niet langer 

werdenn gedepolitiseerd, maar inzet gemaakt van politieke strijd/4 

Terr verklaring van de veranderde publieke opstelling inzake de buitenlandse poli-

tiekk is ook wel gewezen op de zogenaamde 'postmaterialistische revolutie'. Deze revo-

lutiee hield in dat als gevolg van allerlei ontwikkelingen - met name de aanhoudende 

economischee voorspoed en de afwezigheid van oorlog in het Westen na 1945 — er 

belangrijkee verschuivingen plaatsvonden binnen het Nederlandse culturele waarde-

patroon.. De materialistische waarden (inkomen, sociale zekerheid, etc) verloren steeds 

meerr terrein aan postmaterialistische waarden (een schoon milieu, democratisering, 

etc).. Deze postmaterialistische waarden waren vooral vertegenwoordigd onder jonge-

ren.. De gedachte is dat dit veranderende waardepatroon ook in de buitenlandse poli-

tiekk aan belang won. Di t manifesteerde zich bijvoorbeeld in een groeiende aandacht 

voorr de mensenrechten en allerlei vormen van humanitaire solidariteit, variërend van 

revolutionairee steun aan bevrijdingsbewegingen tot reformistische verlening van ont-

wikkelingshulpp aan arme landen.2* 

D ee sociaal-democratie en het buitenland 

Dee democratisering van de buitenlandse politiek zorgde er zoals gezegd voor dat de 

rustt in Nederland werd verstoord door allerlei 'idealistische, pacifistische en neutralis-

tische'' verlangens. Binnen de sociaal-democratie had men echter al ruim voor die tijd 

dergelijkee wensen ontwikkeld. Het denken van de Sociaal-Democratische Arbeiders-
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partijj  (SDAP) over de internationale politiek was sterk idealistisch, zo niet utopisch 
getint.. Zo stemde de partij steevast tegen de militaire begroting onder het motto 'geen 
centt voor het leger, geen klink voor de vloot'.1 Antimilitarisme en pacifisme waren 
belangrijkee onderdelen van het buitenlands program van de SDAP. Zozeer zelfs, dat 
doorr velen socialisme en antimilitarisme als vanzelfsprekend met elkaar werden ver-
bonden.. Het symbool van die verbinding was 'het gebroken geweertje'. 

Dee internationale standpuntbepaling van de SDAP werd onder meer ingegeven 
doorr de verwachting dat voor een klein land als Nederland 'een verheffende taak' was 
weggelegd.. Aangezien kleine landen over een grotere handelingsvrijheid beschikten 
dann de grote mogendheden, waren zij in staat het goede voorbeeld te geven. Zo zou 
hett voorbeeld van ontwapening van 'propagandistische betekenis' kunnen zijn. 
Anderee landen zouden dit goede voorbeeld snel volgen en ook de publieke opinie zou 
'onweerstaanbaarr worden', aldus de partij. Weliswaar werd de noodzaak onderkend 
vann een militair tegenwicht tegen het 'gluipend bolsjewisme en het aanmatigend fas-
cisme',, maar voor de verdediging daarvan werd gerekend op andere landen.27 

InIn de jaren dertig raakte de partij in toenemende mate verdeeld over het al dan niet 
vasthoudenn aan het antimilitaristische standpunt. Met het oog op het steeds reëler wor-
dendee 'bruine gevaar' uit Duitsland meende een snel groeiende groep sociaal-democra-
tenn dat de tijd was gekomen om het antimilitaristische standpunt los te laten. Op het 
partijcongress van 1937 kreeg deze koerswijziging z'n beslag. Ondanks het emotionele 
verzett van een kleine minderheid, sprak de overgrote meerderheid van het congres zich 
uitt voor aanvaarding van de landsverdediging. Het loslaten van het antimilitaristische 
standpuntt werd natuurlijk grotendeels ingegeven door de toenemende internationale 
spanningen.. De omslag moet echter ook in het licht worden gezien van een groeiend 
onbehagenn over het (inter) nationale isolement waarin de partij zich bevond. Andere 
socialistischee partijen hadden de nationale verdediging al eerder aanvaard en in Neder-
landd was de SDAP de enige grote partij die ontwapening in haar program had staan. Het 
latenn vallen van de ontwapeningseis past dan ook in de programmatische vernieuwing 
vann de SDAP, zoals die vanaf de jaren dertig vorm kreeg.1 

Dee Tweede Wereldoorlog werkte voor de sociaal-democraten sterk ontnuchte-
rend.. De traumatische oorlogservaringen hadden duidelijk gemaakt dat het niet op-
gingg te vertrouwen op de bereidheid van de grote Europese staten om voor de veilig-
heidd van kleine staten in de bres te springen. Vrijheid en democratie konden het blijk-
baarr niet zonder een militaire verdediging stellen. De partij stond dus voor de opgave 
eenn nieuw internationaal program te ontwikkelen dat recht deed aan de gewijzigde 
machtsverhoudingenn in Europa, maar tevens rekening hield met de oude sociaal-
democratischee principes. In een poging deze twee uitgangspunten te verenigen, 
richttee de partij zich in de eerste naoorlogse jaren op de zogenaamde 'brugconceptie'. 
Ditt hield in dat Europa een middenpositie tussen de vs en de su diende in te nemen. 
Opp het partijcongres van april 1947 liet fractievoorzitter Van der Goes van Naters 
weten,, 'het een taak voor Europa te achten de verhoudingen tussen de twee groot-
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machtenn te verbeteren, al was het maar om te voorkomen dat door een verdeling van 
invloedssferenn West-Europa definitief tot kapitalistisch jachtgebied van Amerika zou 
vervallen'/99 De West-Europese politiek mocht niet teveel op dat van de kapitalistische 
vss gaan lijken, noch onder communistische invloed geraken. 

Hett ideaal van een sociaal-democratisch Europa als brug tussen het kapitalisme 
vann Amerika en het Russische communisme werd in de loop van 1947 los gelaten. Een 
drietall  gebeurtenissen hebben daar in belangrijke mate toe bijgedragen. Ten eerste de 
lanceringg van het Marshall-plan in 1947 en de communistische agitatie daartegen. Het 
plann werd binnen de PvdA goed ontvangen. De sociaal-democraten zagen in het her-
stelprogrammaa niet veel meer dan een onbaatzuchtige poging om bevriende volkeren 
tee helpen. Daarbij kwam de gedachte dat door de economische hulp de zelfstandig-
heidd van Europa niet werd ingeperkt, maar juist vergroot. Het communistische verzet 
tegenn het plan werd gezien als poging de wederopbouw te belemmeren. Ten tweede 
hett mislukken van de viermogendheden-conferentie over Duitsland, december 1947 
inn Londen. Een verdeling van Duitsland en Europa in twee invloedssferen kwam hier-
doorr weer een stap dichterbij. Ten derde de Russische gelijkschakeling van Oost-
Europa,, met als sluitstuk de coup in Tsjechoslowakije in 1948. Door deze ontwikke-
lingenn werd de su in toenemende mate als een bedreiging voor West-Europa gezien 
enn verdween 'het brugconcept' naar de achtergrond. Over de noodzaak van samen-
werkingg met de vs tegen 'de Russische agressie' bestond in 1948 binnen de PvdA wei-
nigg twijfel meer. De steun van de PvdA voor het toetreden van Nederland tot het 
Atlantischh bondgenootschap in 1949 was dan ook voor veel sociaal-democraten een 
logischee stap.30 

Dee PvdA zag in de oprichting van de NAVO het 'meest afdoende en misschien wel 
laatstee middel om een Derde Wereldoorlog te voorkomen' en 'de beginselen van 
democratie,, persoonlijke vrijheid en rechtsorde' te beschermen. De betreffende con-
gresresolutiee in 1949 sprak van 'een plicht van de partij en het internationale socia-
lisme,, de toetreding van alle democratische, vrijheidslievende en sociaal verantwoor-
delijkee naties tot dit verdrag te bevorderen'.3' De bijdrage van Nederland aan de uit-
bouww van de NAVO-verdedigingsmacht, met alle consequenties voor de Rijksbegro-
tingg van dien, werd met algemene stemmen door het partijcongres aanvaard. 

Dee massale steun voor de NAVO kon niet verhelpen dat er toch enkele kritische 
notenn werden gekraakt. Sommigen konden de Nederlandse bijdrage aan de herbewa-
peningg 'verstandelijk wel accepteren', maar voelde dit strijdig met 'hun zedelijk ide-
aal'.311 Volgens Burger betekende het aanvaarden van de NAVO dat er een ideaal verlo-
renn ging. 'Wij waren liever brug dan bruggehoofd geweest', zei hij op het congres van 
1949.. Nederhorst sprak zijn teleurstelling uit over het lidmaatschap van het 'half-
democratischee Portugal' en meende dat er van de collectieve verdediging alleen resul-
taatt kon worden verwacht als dit gepaard ging met 'een consequent vooruitstrevende 
politiekk der betrokken landen'. Anderen wilden niet de schijn wekken 'als advocaat 
vann Stalin' op te treden, maar achten 'de voorstelling van zaken te eenzijdig'.33 Deze 
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kritischee geluiden maken duidelijk dat het NAVO-lidmaatschap niet door iedereen 
klakkelooss en ongeclausuleerd werd geaccepteerd. 

Dee PvdA en de Pax Americana 

Gezienn het verlangen een brug tussen Oost en West te zijn en de kritische geluiden 
vann de minderheid, is het opmerkelijk dat de overgrote meerderheid van de sociaal-
democratenn zich zo makkelijk voegde in de internationale constellatie van de Pax 
Americana.. Hiervoor zijn echter een aantal redenen aan te voeren. In de vorige para-
graaff  is al gewezen op de zich wijzigende internationale constellatie. De PvdA had, 
gegevenn de internationale situatie, niet veel keus. De hoop dat de Verenigde Naties 
(VN)) zich als wereldoverheid konden bewijzen, was eind jaren veertig vervlogen en 
gezienn de bipolariteit van de internationale verhoudingen was het niet meer dan 
logischh dat de sociaal-democraten zich uitspraken voor bescherming onder de vleugels 
vann de Amerikanen. De vs leken immers als enige in staat de gevoelde Russische drei-
gingg te weerstaan.'4 

Tevenss verkeerde de PvdA in de omstandigheid dat zij niet wortelde in de Neder-
landsee traditie van afzijdigheid in de internationale politiek. Hoewel het internationa-
lismee van de PvdA nogal wat verschillen vertoonde met dat van de SDAP, heeft de 
internationalee traditie van de sociaal-democratie de stap naar het Atlantisch bondge-
nootschapp waarschijnlijk relatief makkelijk gemaakt, aldus de historicus D. Bosscher.35 

Daarbijj  kwam dat de opstelling van de vs inzake de Indonesische kwestie de PvdA 
minderr deerde dan haar regeringspartners. De sociaal-democraten hadden altijd al 
zeerr weinig affiniteit met het imperiale ideeëncomplex. De Amerikaanse opstelling 
inzakee Indonesië wekte bij de PvdA dus minder wrevel dan bij veel andere partijen en 
hoefdee geen ernstige smet te werpen op de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen.36 

Meerr in het algemeen zou je kunnen zeggen dat de buitenlandse politiek van de vs 
(nog)) niet geïdentificeerd kon worden met de door de socialisten zo verguisde 'klas-
sieke'' buitenlandse politiek. Niet in de laatste plaats omdat politieke thema's van de 
vss als democratie, mensenrechten, internationalisme en internationale samenwerking 
bijj  de sociaal-democraten op draagvlak konden rekenen.'7 

Tenn slotte werden de vs in socialistische kring ook niet meer als een kapitalistische 
staatt pur sang gezien. Tenminste, de sociaal-democraten getroostten zich nogal wat 
moeitee om de 'misverstanden' over het Amerikaanse kapitalisme uit de weg te ruimen. 
Zoo werd de New Dealv&rv Roosevelt uitgeroepen tot een geslaagd experiment en het 
Marshall-plann als een daad van internationale solidariteit gepresenteerd. Hieruit 
diendee de conclusie te worden getrokken dat er in de vs, binnen de structuren van de 
kapitalistischee economie, wel degelijk een progressieve en sociale politiek mogelijk 
was.. Kortom, geen enkele Europese sociaal-democraat behoefde zich voor samenwer-
kingg met een dergelijk land te schamen.38 
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Nadatt de PvdA zich na enige aarzeling had bekeerd tot de Atlantische samenwer-
king,, deed de partijtop er alles aan om de gelederen gesloten te houden. Voor anders-
denkendenn bestond weinig ruimte in de partij en een debat over de noodzaak van het 
Atlantischh bondgenootschap werd niet of nauwelijks gevoerd. De waarde van een 
Westerss verdedigingsblok werd voor velen nog eens bevestigd met het uitbreken van 
dee Korea-oorlog in juni 1950. De meerderheid in de PvdA werd door dit conflict ge-
sterktt in haar opvatting dat het communisme expansief van karakter was en de NAVO 

niett gemist kon worden. Met name Jacques de Kadt was een pleitbezorger van deze 
gedachte.. In zijn boek De consequenties van Korea. Een pleidooi voor vrede door kracht 
benadruktee hij nog eens de noodzaak van een krachtige Westerse defensie. Een hechte 
defensiee moest de su ervan overtuigen dat een oorlog tegen het Westen zinloos was. 
Naastt deze externe weerbaarheid moest er ook intern orde op zaken worden gesteld. 
Mett kracht zou men 'pacifistische en neutrale tendensen' moeten bestrijden en de 
bevorderingg van de economische welvaart en sociale rechtvaardigheid nog energieker 
terr hand nemen." De woorden van De Kadt zouden binnen de partij in vruchtbare 
aardee vallen. Zijn prestige in de Tweede Kamerfractie groeide snel en hij werd één van 
dee belangrijkste woordvoerders op het terrein van de buitenlandse politiek. 

Inn de eerste helft van de jaren vijfti g liet de PvdA er weinig aan gelegen om steun 
aann de collectieve verdediging te betuigen. Zo stemde in 1951 het congres in met 'de 
onvermijdelijkee verhoging van de militaire inspanning', werd in 1953 de vorming van 
eenn Europese Defensie Gemeenschap (EDG) aanvaard en werd in 1957 een resolutie 
aangenomenn waarin de NAVO 'de voornaamste garantie voor de veiligheid van de vrije 
wereld'' werd genoemd.4" Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de wederop-
bouww van Nederland koos ook de sociaal-democratie voor de militaire bescherming 
vann de NAVO en de broodnodige gelden van het Marshall-plan. 

Dee historicus Rovers heeft betoogd dat in de jaren vijfti g de positie van de PvdA in 
dee Koude Oorlog sterk werd bepaald door een aantal met elkaar samenhangende trau-
matischee gebeurtenissen. In de eerste plaats noemt hij de opkomst van het nationaal-
socialismee in Duitsland en de roemloze ondergang van de Duitse arbeidersbeweging. 
Hierdoorr werden de geesten rijp gemaakt voor een meer cultureel en ethisch gefun-
deerdd socialisme. Deze koerswijziging opende de weg naar een verbreding van de klas-
senbasiss waarop de SDAP steunde, een omarming van de parlementaire democratie en 
eenn vervanging van de ideologische tegenstelling socialisme-kapitalisme door de tegen-
stellingg democratie-dictatuur. In de tweede plaats noemt hij het 'trauma van München', 
datt symbool staat voor de appeasement-politiek uit de jaren dertig. De sociaal-demo-
cratenn worstelden, in het licht van Hitlers opmars, met de nogal pijnlijke ideologische 
erfeniss van het gebroken geweertje. Ten slotte hebben de persoonlijke oorlogserva-
ringenn van de leidende PvdA-ers richting gegeven aan de opstelling van de partij in de 
Koudee Oorlog. Het trauma van de bezetting gekoppeld aan het traditionele anticom-
munismee van de Nederlandse sociaal-democratie werden tegen de achtergrond van de 
Koudee Oorlog en de situatie in Oost-Europa als het ware 'gerevitaliseerd'.4' 
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Roverss meent dat deze 'echo uit een nabij verleden' richtinggevend was voor de 
opstellingg van de PvdA op het terrein van de buitenlandse politiek. Het is echter maar 
zeerr de vraag of het verband tussen deze traumatische ervaringen en de opstelling van 
dee PvdA wel zo direct was als Rovers veronderstelt. Het verklaart immers niet waarom 
dee partij de eerste jaren na de oorlog haar geld zette op een onafhankelijke sociaal-
democratischee koers in de wereld. Pas met het uitbreken van de Koude Oorlog koos 
dee PvdA eieren voor haar geld. Het lijk t er meer op dat genoemde ervaringen wel een 
noodzakelijke,, maar geen voldoende voorwaarde voor de partij waren om bescher-
mingg te zoeken onder de vleugels van de Amerikanen. Bovendien signaleert Rovers na 
dee periode van de Derde Weg (1946-1948) en zeg maarr de periode De Kadt cum suis 
(1949-1956)) in de jaren 1957 en 1958 een voorzichtige verschuiving in het Koude Oor-
logsperspectieff  van de partij. Hieruit kan worden opgemaakt dat ook de PvdA zich 
naa de oorlog met enige moeite wist aan te passen aan de nieuwe internationale constel-
latiee en dat het beleid tot 1958 niet zonder meer consistent is te noemen. De linkse 
oppositiee binnen de partij nog buiten beschouwing gelaten. 

Linksee oppositie in de PvdA 

Dee steun van de PvdA voor de NAVO stond zoals gezegd binnen de partij niet wezen-
lij kk ter discussie. Toch heeft een kleine minderheid in de PvdA zich altijd gekeerd te-
genn de aanvaarding van het bondgenootschap. Met name de linkse socialisten van het 
Sociaall  Democratisch Centrum (SDC) verzetten zich tegen de politieke koers van de 
partijleiding.. Het SDC wilde na de oorlog een concentratie van alle socialisten en com-
munistenn bewerkstelligen. In hun ogen was de PvdA teveel een volkspartij en te wei-
nigg een arbeiderspartij geworden. Om de doorbraak naar links - in plaats van naar het 
middenn - binnen de PvdA uit te kunnen dragen, streefde het SDC naar een eigen mar-
xistischh werkverband. De erkenning van het SDC als werkgemeenschap bleef echter 
uit.. De partijleiding meende dat het SDC niet op levensbeschouwelijke grondslag was 
gebaseerdd zoals de protestanten of de katholieken, maar op politieke basis. Doordat de 
levensbeschouwelijkee grondslag ontbrak, maakte het SDC zich volgens de partijtop 
schuldigg aan ongeoorloofde fractievorming; het was een politieke groepering binnen 
dee partij.4' 

Dee linkse oriëntatie van het SDC kwam ook tot uiting in hun stellingname op het 
gebiedd van de buitenlandse politiek. Zo schreef dominee Buskes, een prominent lid 
vann het SDC, in 1947: 'wij propageren een West-Europees socialisme. En de strijd voor 
ditt socialisme verbindt ons meer met Rusland dan met Amerika en wel onze doelstel-
ling:: het socialisme!'45 Er werd ook kritiek geuit op het 'hysterische anticommunisme' 
waarvann de vs bezeten zouden zijn. Standpunten die binnen de PvdA slechts op mar-
ginalee steun konden rekenen en duidelijk maakten dat het SDC tegen de stroom in 
roeide.. Het echte breekpunt zouden echter de politionele acties in Indonesië' worden. 
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Veell  SDC-ers kwamen erdoor in gewetensnood en verlieten uit protest de partij. In een 

pogingg het SDC te redden, werd het lidmaatschap van het SDC losgekoppeld van het 

PvdA-lidmaatschap.. Het zou een vruchteloze poging blijken en het einde van het SDC 

alleenn maar bespoedigen.44 

Naa het uiteenvallen van het SDC in 1947 bleef een klein aantal leden actief binnen 

dee PvdA. Anderen bleven partijloos of stapten over naar de in 1950 opgerichte 'Socia-

listischee Unie'. Deze kleine linkse partij zou echter niet erg standvastig en van weinig 

gewichtt blijken te zijn. Voor linkse socialisten die hun kritiek op het buitenlands 

beleidd van de PvdA binnen de partij niet kwij t konden, was er vanaf 1951 de vredes-

bewegingg de 'Derde Weg'. In deze beweging werd het oude ideaal van een brug tussen 

Oostt en West weer opgepoetst. De nieuwe beweging keerde zich tegen de politiek die 

dee wereld opdeelde in een Amerikaans en een Russisch blok. Zowel de NAV O als de 

doorr Rusland beheerste Kominform werden afgewezen en de 'Derde Weg' gezien als 

'dee weg die uit het doodlopende slop van deze tweeledige afhankelijkheid naar vrede 

leidt'.4SS Enkele sympathisanten van de Derde Weg waren lid van de PvdA. Dit schoot 

dee partijleiding duidelijk in het verkeerde keelgat. Zij werden door partijvoorzitter 

Vorrinkk op het matje geroepen en kregen een forse uitbrander.46 De Kadt moest ook 

nietss hebben van de Derde Weg. Hi j noemde ze 'querulanten van het Stalinisme ... 

diee ons los willen maken van Amerika en ons daardoor aan de willekeur van de Russen 

willenn overleveren'.47 

Hoewell  de Derde Weg door de PvdA hard werd afgewezen, wilde de vredesbewe-

gingg zelf de sociaal-democraten niet bij voorbaat afschrijven. Eind mei 1954 riep men 

eenn zestigtal personen op om tot een werkgemeenschap van principiële geweldsbestrij-

derss binnen de PvdA te komen. Op die manier kon 'de Derde Stem' ook in het parle-

mentt gehoord worden. Mi n of meer los van dit initiatief ontstond er tegelijkertijd een 

groepp rond ds. Buskes die 'een principieel socialistisch discussie- en opiniecentrum' 

binnenn de PvdA wilde oprichten. In september 1954 werden de krachten van beide 

groepenn gebundeld met als doel als werkgemeenschap binnen de PvdA erkend te wor-

den.. Een verzoek dat echter door de partijleiding werd afgewezen.4 

Well  werd in februari 1955 een tweede Sociaal Democratisch Centrum (SDC) opge-

richt.. De leden van het SDC bestonden uit 'Derde Weggers' en uit linkse socialisten 

diee de PvdA 'te tam, te gouvernementeel en te weinig socialistisch' vonden. Zij had-

denn zich rond het krantje Perspectief verzameld. Het SDC uitte forse kritiek op de 

PvdA,, waarbij ook de gevoerde buitenlandse politiek het moest ontgelden. De meer 

marxistischh georiënteerden zagen in de NAV O niet veel meer dan een imperialistisch 

bondgenootschapp dat het kapitalistische stelsel in het Westen hielp verdedigen, terwijl 

dee overtuigde pacifisten zich keerden tegen alle bewapening en eenzijdige ontwape-

ningg propageerden. De partijleiding duldde deze kritiek niet en in 1957 noemde partij-

voorzitterr Vermeer het SDC 'ratten die knagen aan de wortels van de partij'.49 De par-

tijleidingg schrok er zelfs niet voor terug om gegevens over leden van het SDC met de 

Binnenlandsee Veiligheids Dienst (BVD) uit te wisselen.'° 
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Hett SDC probeerde ook op een andere manier de koers van de partij bij te sturen. 
Voorr de Tweede Kamerverkiezingen van 1956 werd gepoogd de pacifist Bernard van 
Tijnn op de kandidatenlijst van de PvdA te zetten. Zonder resultaat, want de partijtop 
wenstee aan dit verzoek geen gehoor te geven. De Derde Weg-beweging reageerde zeer 
teleurgesteldd op de houding van de partijleiding. Uit onvrede hierover verzamelden 
eenn aantal Derde Weggers zich in mei 1955 in het zogenaamde 'Daklozenberaad'. Dit 
initiatieff  was bedoeld om naar andere wegen te zoeken om een antimilkaristisch 
geluidd in het parlement te kunnen laten horen. Na lang beraad werd toch besloten om 
weerr bij de PvdA aan te kloppen. Een gesprek met de PvdA-partijtop in januari 1956 
liepp echter op niets uit. Partijvoorzitter Vermeer wees erop dat het binnen de PvdA 
bestt mogelijk was om een afwijkend standpunt in te nemen, maar dat het onjuist zou 
zijnn in de Kamer verschillende geluiden te laten horen." De hernieuwde afwijzing van 
dee PvdA was voor het Daklozenberaad aanleiding andere wegen in te slaan. De vol-
gendee stap was de oprichting van een partij op 'antimilitaristische en socialistische 
grondslag'.. Op 26 en 27 januari 1957 werd het oprichtingscongres gehouden van de 
Pacifistischh Socialistische Partij (PSP) in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky.51 

Hett bestuur van de PvdA was overigens niet helemaal immuun gebleken voor de 
drukk van buiten. Besloten werd de 'tussenfiguur' Fedde Schurer kandidaat te stellen 
voorr de verkiezingen van 1956. Deze hoofdredacteur van De Friese Koerier en voor-
maligg lid van de Christelijk Democratische Unie (CDU) was geen principieel antimili-
tarist,, maar keerde zich wel tegen de atoombewapening. Huub Franssen werd even-
eenss in de Kamer gekozen en zou zich ook als atoompacifist ontpoppen, al was dit 
voorr zijn verkiezing bij de partijleiding niet bekend. In 1957 zou bovendien de derde 
atoompacifist,, Joop Koopman, de fractie versterken.'3 Deze drie atoompacifisten kre-
genn de gelegenheid binnen de PvdA een afwijkend geluid te laten horen, daarbij 
gesteundd door ds. Buskes. 

Inn 1966 diende zich een nieuwe oppositionele stroming aan binnen de partij: 
Nieuww Links.54 Deze groep was van mening dat de PvdA 'te onduidelijk en te conser-
vatieff  was en hoopte op een nieuw socialistisch elan." Door stormenderhand allerlei 
machtspositiess in de partij te verwerven, wisten de politieke jongeren van Nieuw 
Linkss dit nieuwe elan zelf te bewerkstelligen. De opmars van deze nieuwlichters zou 
z'nn uitwerking op het debat over de buitenlandse politiek niet missen. De opkomst en 
integratiee van Nieuw Links ging gepaard met opgewonden discussies over de buiten-
landsee politiek. De onderwerpen die het hoog op de politieke agenda wist te plaatsten, 
warenn onder meer de (onvoorwaardelijke) erkenning van de DDR, het voorwaardelijk 
Nederlandsee NAVO -lidmaatschap, een Europees veiligheidsstelsel en de kernwapen-
strategiee van het Atlantisch bondgenootschap. 

Dee eerste jaren wist Nieuw Links geen meerderheid van de partij achter zijn stand-
puntenn te krijgen, maar dat veranderde allengs. Het eerste succes werd in 1969 geboekt 
toenn het congres een motie aanvaardde waarin onvoorwaardelijke erkenning van 
dee DDR werd bepleit. In de jaren zeventig wist Nieuw Links het voorwaardelijk of 
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'kritisch'' NAVO-lidmaatschap tot speerpunt van een progressieve buitenlandse poli-
tiekk te maken. Een actief ontspanningsbeleid; het kernwapenvrij maken van Neder-
land,, de vorming van een door beide grootmachten gegarandeerd Europees veilig-
heidssysteemm en een verklaring van de NAVO niet als eerste kernwapens in te zetten, 
warenn onderdelen van dit voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap. Deze beleidslijn werd 
inn de jaren zeventig door de meerderheid van de partij omarmd. Met deze geheel ver-
nieuwdee internationale oriëntatie van de partij had geleidelijk een normalisering van 
hett marginale plaatsgevonden. De kritiek die voorheen door marginale groepen was 
geuit,, werd in de jaren zeventig op de diverse congressen - het hoogste besluitorgaan 
vann de partij — tot officiële partijlijn verheven. Niet de linkse oppositie, maar de rech-
tervleugell  werd gemarginaliseerd.'6 Eind jaren zeventig bevonden zelfs middenfiguren 
alss Van der Stoel cum suis zich binnen de PvdA in een geïsoleerde positie. 

Dee omslag verklaard? 

Verschillendee verklaringen zijn aangedragen voor de snelle omslag in de buitenlandse 
oriëntatiee van de partij. Bosscher meent dat aan de radicalisering van de partij op het 
terreinn van de buitenlandse politiek een generatieconflict ten grondslag lag. Dit con-
flictflict  speelde zich af tussen aan de ene kant de oudere garde die de traumatische erva-
ringenn van de oorlog diep in hun bewustzijn hadden verankerd en aan de andere kant 
dee jongeren van Nieuw Links voor wie de Koude Oorlog niet meer dan 'een opper-
vlakkigee kennismaking met de wereldpolitiek' was. Met andere woorden, de jongeren 
vann Nieuw Links hadden andere lessen getrokken uit de Koude Oorlog dan de oudere 
generatie.'7 7 

Hett succes van Nieuw Links wordt ook wel in verband gebracht met het machts-
strevenn van de groep. Een belangrijke doelstelling van Nieuw Links was de oudere, 
vergrijzendee generatie in de partij af te lossen door een nieuwe generatie die zich via 
Nieuww Links aandiende. Om dit te bereiken werd de strijd aangebonden met de oude 
gardee door het innemen van allerlei radicale standpunten en het voeren van een 'pam-
flettistischeflettistische en declaratoire' politiek. Op die manier werden de verschillen tussen de 
progressievee jongeren en de 'verkalkte Koude Oorlogs-generatie' uitvergroot.' 

Tevenss is er op gewezen dat de radicalisering van de buitenlandse politiek een 
logischh gevolg was van de door Nieuw Links gepropageerde polarisatiestrategie. 
Nieuww Links, maar meer nog de nieuwe kaderleden van de partij die in de jaren zeven-
tigg hunn opwachting maakten, wijdde zich met grote hartstocht aan deze strategie. Het 
innemenn van radicale standpunten op het terrein van de buitenlandse politiek werd 
dienstbaarr geacht aan het streven Nederland in een progressief en conservatief twee-
stromenlandd op te delen. Doel was door middel van herkenbare strijdpunten op het 
terreinn van de internationale politiek uitdrukking te geven aan een progressieve 
gezindheid.'9 9 
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Bovengenoemdee verklaringen kunnen geen afdoende verklaring bieden voor de 
snellee radicalisering van de buitenlands politieke standpunten van de partij. Geen van 
dee theses kan verklaren waarom de koers van de partij wel op het gebied van de buiten-
landsee politiek werd gewijzigd, maar dit in veel mindere mate het geval was op bin-
nenlandss terrein. Met andere woorden, waarom koos men de buitenlandse politiek uit 
omm het generatieconflict uit te vechten? Of waarom waren juist buitenlands politieke 
standpuntenn zo geschikt om van een progressieve gezindheid te getuigen? Hoewel 
bovengenoemdee theses daarvoor wel aanknopingspunten bieden, wordt toch niet af-
doendee duidelijk waarom Nieuw Links zoveel succes had met het agenderen van 
standpuntenn die al veel langer binnen de partij leefden. Zaken als de erkenning van de 
DDRR en het aan de kaak stellen van het NAVO-lidmaatschap van Portugal - twee speer-
puntenn van Nieuw Links op het terrein van vrede en veiligheid - waren immers bin-
nenn de partij al veel eerder naar voren gebracht, maar hadden destijds niet zo'n grote 
impact. . 

Hett feit dat de buitenlandse en niet de binnenlandse politiek vanaf midden jaren 
zestigg in het brandpunt van de belangstelling kwam te staan, wordt veelal in verband 
gebrachtt met de Amerikaanse interventie in Vietnam. De historicus A. Kersten be-
schouwtt de Vietnamoorlog zelfs als dé katalysator van de toenemende belangstelling 
voorr de internationale politiek/1 In het geval van de PvdA kan dit evenmin een bevre-
digendee verklaring bieden. Immers, niet het verzet tegen de Amerikaanse interventie 
inn Vietnam, maar de erkenning van de DDR en het voorwaardelijke NAVO-lidmaat-
schapp beheersten de discussie over de buitenlandse politiek. Het lijk t er dus op dat niet 
dee Vietnamoorlog, maar het agenderen van andere onderwerpen de verhoudingen in 
dee partij op scherp zette en zodoende het debat over vrede en veiligheid entameerde. 

Trompp ten slotte meent dat Nieuw Links cum suis het gemakkelijk werd gemaakt 
doordatt verschillende maatschappelijke processen door elkaar gingen lopen. Het 
resultaatt van al deze maatschappelijke processen was 'een permanente intellectuele en 
politiekee verwarring' binnen de partij op het terrein van vrede en veiligheid.1 Ondui-
delijkk blijf t echter wat precies de relatie is tussen deze maatschappelijke processen en 
dee snelle omslag binnen de PvdA. Temeer daar de veranderingen in de jaren zestig 
overr het algemeen als een culturele revolutie worden gezien. De discontinuïteit van de 
langee jaren zestig was veel meer een culturele dan een politiek-economische breuk, 
betoogtt de historicus H. Righart.Êi Ook anderen hebben er op gewezen dat er in het 
politiekee bestel van Nederland geen sprake was van 'een totale aflossing van de poli-
tiekee klasse door homines novi, geen structurele verandering van constitutie of regime 
enn geen radicale uitbreiding van het aantal deelnemers in het politieke leven'. Het zou 
voorall  gaan om een verandering van taalgebruik en omgangsvormen, een andere legi-
timatiee van gezag en een herformulering van politieke idealen.' In het kader van dit 
onderzoekk is het interessant om inzichtelijk te maken op welke wijze de veranderingen 
opp het politieke vlak en de culturele revolutie van invloed waren op het debat over 
vredee en veiligheid. 
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Omm een goed beeld te krijgen van de krachten die er zoal meespeelden bij de om-
slagg in de partij, dient mijn inziens het debat over vrede en veiligheid in relatie te wor-
denn bezien met allerlei andere ontwikkelingen. In deze studie zal de discussie binnen 
dee PvdA dan ook nadrukkelijk worden geplaatst tegen de achtergrond van de ontwik-
kelingenn in de internationale en de Nederlandse politiek, de 'culturele revolutie' van 
dee jaren zestig en de veranderingen binnen de PvdA. Tevens zal de omslag binnen de 
partijj  in het perspectief van continuïteit en discontinuïteit van de sociaal-democratie 
wordenn geplaatst. Anders gezegd, in hoeverre past de hernieuwde oriëntatie op vrede 
enn veiligheid in de sociaal-democratische traditie? 

Onderzoeksopzett  en periodisering 

Bijj  het schrijven van dit proefschrift kon niet worden teruggegrepen op gedegen stu-
diee over dit onderwerp. Over de ontwikkeling van de buitenlands politieke standpun-
tenn van de partij na 1958 zijn slechts artikelen verschenen.64 Wel is er het boek van de 
journalistt Hans Smits, De bom in de vuist, over de PvdA en de atoombewapening.6' 
Doorr zijn pacifistische overtuiging en zijn drang om de PvdA militarisme in de schoe-
nenn te schuiven, komt Smits echter niet toe aan een zakelijke bestudering van de ver-
anderingenn binnen de PvdA op het terrein van de buitenlandse politiek. Het resultaat 
iss daarom een wel erg gekleurd verhaal over de PvdA-standpunten op het terrein van 
vredee en veiligheid. 

Voorr dit onderzoek kon wel worden aangesloten bij het werk van de historicus 
Fritss Rovers, die de houding van de PvdA in de Koude Oorlog van 1946 tot aan 1958 in 
zijnn proefschrift Voor rechten vrijheid'm kaart heeft gebracht. Rovers beschrijft onder 
meerr hoe de houding van de PvdA ten aanzien van de Koude Oorlog eind jaren vijfti g 
langzaamm veranderde. Deze voorzichtige verschuiving in de internationale oriëntatie 
vann de partij vormt het beginpunt van deze studie (zie hoofdstuk 2). Maar er zijn 
meerderee redenen om eind jaren vijfti g als beginpunt te nemen. Ook op andere fron-
tenn kreeg de partij toen te maken met verschuivingen. Zo kwam er in 1958 een einde 
aann de jarenlange rooms-rode samenwerking en diende de partij zich de rol van oppo-
sitiepartijj  eigen te maken. In 1959 verliet Drees de (actieve) politiek hetgeen voor een 
machtsvacuümm binnen de partij zorgde. Dit had tot gevolg dat er een intern proces 
vann herschikking van de onderlinge machtsverhoudingen in de partijtop op gang 
kwam.. Ten slotte begon de partij zich vanaf die tijd ideologisch te heroriënteren, in de 
hoopp daarmee een antwoord te vinden op de eisen die de moderne tijd aan een poli-
tiekee partij stelde. 

Hett einde van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) vormt het eindpunt van dit onder-
zoek.. Het 'meest linkse' kabinet van Nederland vormde zowel een uitvloeisel als het 
eindpuntt van allerlei ontwikkelingen binnen de PvdA. Onder invloed van Nieuw 
Linkss was geprobeerd - samen met D'66 en de PPR - al polariserend een progressieve 
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meerderheidd te realiseren. Dit leek, getuige de vorming van het kabinet-Den Uyl, z'n 
vruchtenn af te werpen. In 1977 werd echter pijnlij k duidelijk dat de polarisatiestrategie 
ookk z'n grenzen had. De confessionelen sloten zich aaneen in het CDA en ondanks een 
klinkendee verkiezingsoverwinning kon de PvdA weer in de oppositiebanken plaats 
nemen.. Bovendien was de progressieve samenwerking ten grave gedragen. Duidelijk 
werdd dat een deel van de partij jarenlang haar positie had overschat. Wat restte, waren 
'jarenn van merkwaardige vergeefsheid'. Het einde van het kabinet-Den Uyl kan 
tevenss als het eindpunt worden gezien van de ontwikkelingen in de roerige jaren zes-
tig.. Radicale maatschappijhervormingen bleken immers aan smalle marges gebonden 
enn door het inzetten van de economische crisis trad ook de ontnuchtering van de voor-
gaandee 'magiese' jaren in. 

Dee gekozen periodisering, 1958 tot en met 1977, sluit naadloos aan op 'de jaren 
zestig',, die grofweg van het midden van de jaren vijfti g tot het midden van de jaren 
zeventigg liepen.67 De verschuiving binnen de PvdA op het terrein van de buitenlandse 
politiekk zal dan ook nadrukkelijk tegen de achtergrond van de veranderingen in de 
langee jaren zestig worden bezien. Zo nauwkeurig mogelijk zal worden nagegaan op 
welkee manier de ontwikkelingen van de jaren zestig van invloed zijn geweest op het 
debatt over de buitenlandse politiek. Dit onderzoek kan dan ook als een casestudy van 
dee lange jaren zestig worden beschouwd. 

Hett object van deze studie is, zoals eerder opgemerkt, het debat binnen de PvdA 
overr vrede en veiligheid. De keuze voor de meer 'harde kant' van de internationale 
politiekk werd deels ingegeven door het feit dat dit terrein de meeste discussiestof ople-
verdee binnen de partij. Over ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie was 
menn het op hoofdlijnen wel eens in de partij. Daar komt bij dat Europese integratie en 
ontwikkelingssamenwerkingg in die periode geen integraal onderdeel uitmaakten van 
dee buitenlandse politiek. Pas met de 'ontschotting van het buitenlands beleid' is ont-
wikkelingssamenwerkingg nauwer verbonden geraakt met Buitenlandse Zaken, terwijl 
Europesee integratie zich toch vooral beperkte tot economische samenwerking. In 1970 
werdd weliswaar serieus werk gemaakt van de Europese Politieke Samenwerking (EPS), 

maarr dit bleek vooralsnog een weinig succesvolle aanzet. Dat genoemde beleidster-
reinenn geen integraal onderdeel uitmaakten van het buitenlands beleid, wil natuurlijk 
niett zeggen dat er helemaal geen overlappingen waren. Als er relevante raakpunten 
bestondenn met het debat over vrede en veiligheid, zijn ze in het onderzoek meegeno-
men.. Voorbeelden hiervan zijn: de sterkere nadruk op de Noord-Zuid-relatie in plaats 
vann de dominante Oost-West-tegenstelling en de kwestie van een (nucleaire) Euro-
pesee defensie. 

Dezee studie gaat primair over de discussie binnen de PvdA over vrede en veiligheid. 
Doorr het debat binnen de partij voorop te stellen, krijgen de ontwikkelingen op het 
uitvoerendee niveau weinig aandacht. Aangezien de PvdA in het onderzochte tijdvak 
voornamelijkk in de oppositiebanken vertoefde, ligt een sterke nadruk op het uitvoe-
rendee niveau niet voor de hand. Door de discussie binnen de partij als uitgangspunt te 
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nemen,, is er tevens aansluiting gezocht bij de 'nieuwe' vorm van politieke geschiede-
nis.. Deze vorm van politieke geschiedenis houdt in dat er afstand wordt genomen van 
hett traditionele Weberiaanse standpunt dat politiek primair de vorming en uitoefe-
ningg van macht is. Politiek wordt meer opgevat als een aanduiding voor de voort-
durendd veranderende verhouding tussen het politieke systeem, burgerschap en open-
baree meningsvorming. 

Dezee vorm van politieke geschiedenis is door verschillende auteurs reeds gebruikt 
omm de interne geschiedenis van de diverse politieke partijen op te tekenen.68 Op het 
terreinn van de buitenlandse politiek heeft deze vorm van geschiedschrijving echter nog 
geenn navolging gekregen. Op dat gebied richt men zich doorgaans op de diplomatieke 
geschiedeniss of de parlementaire ontwikkelingen. De ontwikkelingen in het denken 
overr vrede en veiligheid binnen de PvdA lenen zich mijns inziens juist heel goed voor 
eenn geschiedschrijving 'van onderop'. Door het debat over de buitenlandse politiek in 
dee partij centraal te stellen, kan inzicht worden verkregen hoe de eerder genoemde de-
mocratiseringg van het buitenlands beleid binnen de partij vorm kreeg. Tevens komt 
opp die manier de politieke legitimiteit in beeld. De buitenlandspecialisten dienden 
zichh van een andere stijl te bedienen om hun politieke optreden tegenover de buiten-
wachtt te legitimeren. Immers, de 'regenteske achterkamerpolitiek' die exemplarisch 
leekk voor het buitenlands beleid in de jaren vijftig , was in diskrediet geraakt. Ten 
slottee komt zo ook de wisselwerking tussen binnenlandse en buitenlandse factoren aan 
bod.. Sterker dan bij andere partijen leek de standpuntbepaling ten aanzien van het 
buitenlandd binnen de partij beïnvloed te worden door allerlei binnenlandse factoren. 
Menn spreekt in dit verband ook wel van een 'verbinnenlandisering van de buiten-
landsee politiek'. 

Dezee studie is als volgt opgebouwd. Buiten de inleiding en de slotbeschouwing is 
hett verhaal opgedeeld in acht hoofdstukken, die elk zo'n drie jaar beslaan. In hoofd-
stukk 2 wordt eerst een aanloop genomen alvorens het debat vanaf 1958 in de daarop 
volgendee hoofdstukken in kaart te brengen. Het laatste hoofdstuk zal worden afge-
slotenn met een korte epiloog over de periode 1977-1986. Om het debat binnen de par-
tijj  in perspectief te plaatsten, zullen in elk hoofdstuk de relevante achtergronden van 
dee discussie worden geschetst. Zo wordt op verschillende partijpolitieke ontwikke-
lingenn ingegaan, waarbij met name de opkomst en integratie van Nieuw Links en de 
vormingg van het kabinet-Den Uyl uitgebreid aan bod komen. Tevens zal stil worden 
gestaann bij de internationale achtergrond waartegen het debat binnen de partij zich 
afspeelde. . 

Dee rode draad van deze studie is de voortdurende spanning tussen wens en werke-
lijkheid:: de wens allerlei idealen te verwezenlijken en de remvoering van de harde 
internationalee werkelijkheid of binnenlandse factoren daarop. Naast deze spanning is 
err in de discussie binnen de partij nog een constante factor waar te nemen: buiten-
landspecialistt Max van der Stoel. Gedurende de gehele periode van 1958 tot en met 
19777 speelt Van der Stoel in verschillende hoedanigheden een centrale rol in de bui-
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tenlanddiscussiee van de partij/9 Hoewel deze studie geen politieke biografie van Van 
derr Stoel beoogd te zijn, kan hij desalniettemin als de hoofdrolspeler van dit stuk wor-
denn beschouwd. 

Bronnen n 

Dee bronnen waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn bijna uitsluitend partijbron-
nen,, rijkelij k aanwezig in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG).. In het partij-archief heb ik onder meer gebruik gemaakt van stukken van het 
Dagelijkss Bestuur en het Partijbestuur en de daaruit voortkomende commissies en 
instellingen.. Naast notulen en stukken van het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur 
zijnn tevens notulen en stukken geraadpleegd van de commissie Buitenland, de Defensie-
commissiee en verschillende ad hoc commissies ter bestudering van vraagstukken over 
vredee en veiligheid: de Atoomcommissie, commissie Oorlog en Vrede, commissie 
Vredee en Ontwapening en de commissie NAVO en Oost-West-verhouding. Boven-
dienn heb ik de verschillende beschrijvingsbrieven voor congressen, congresverslagen, 
verkiezingsprogramma'ss en andere brochures voor mijn onderzoek ingezien. Tevens 
hebb ik het archief van de Tweede Kamerfractie bekeken, dat onder meer bestaat uit 
notulenn van de fractievergaderingen en fractiestukken. Naast deze partij archieven heb 
ikk ook mijn licht opgestoken bij het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA) en het 
Algemeenn Rijksarchief (ARA). 

Dee persoonlijke archieven die ik heb gebruikt zijn: het Den Uyl-archief, het 
Ruygers-archief,, het Diekerhof-archief, het Van den Doel-archief en het Van Thijn-
archief.. Met name het Den Uyl-archief bleek een zeer rijke bron. Om inzicht te krij-
genn in het debat heb ik ook diverse partijbladen bestudeerd. Zoals daar zijn: Socialisme 
enen Democratie (orgaan van de Wiardi Beekman Stichting), Opinie, Paraat en Partij-
krantkrant (blad voor het partijkader), Roos in de Vuist (opinieblad vanaf 1975), jaargangen 
vann de bladen van de verschillende werkgemeenschappen binnen de PvdA en Het 
VrijeVrije Volk. Daarbij heb ik ook verschillende bladen geraadpleegd die veel aandacht 
schonkenn aan de ontwikkelingen binnen de PvdA of als spreekbuis optraden van een 
bepaaldee stroming binnen de PvdA, zoals Vrij  Nederland, De Groene Amsterdammer 
enn Het Parool 

Tevenss heb ik gebruik gemaakt van de beschikbare ambassaderapporten van de vs 
overr de politieke situatie in Nederland en de ontwikkelingen binnen de PvdA in het 
bijzonder.. Deze rapporten liggen opgeslagen in The National Archives m Washington. 
Dee keuze voor de Amerikaanse ambassade is mede gemaakt omdat Amerika op het 
terreinn van vrede en veiligheid onze belangrijkste bondgenoot was. Bovendien hebben 
dee vs met een mengeling van distantie en betrokkenheid de ontwikkelingen in de 
PvdAA gevolgd. Als buitenstaanders konden zij natuurlijk met enige distantie naar 
dee politieke ontwikkelingen in Nederland kijken. Naast distantie was er echter ook 
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betrokkenheid:: het ambassadepersoneel onderhield over het algemeen een warme 
bandd met de PvdA, hetgeen in de stukken duidelijk terug te vinden is. 

Dee verschillende hoofdrolspelers van weleer vormen ten slotte de laatste bronnen 
diee voor dit onderzoek gebruikt zijn. In het kader van dit onderzoek heb ik gesproken 
mett M. van der Stoel en P. Dankert. Een meer gedetailleerd overzicht van de gebruikte 
bronnenn is in de bijlage op pagina 431 te vinden. 



HOOFDSTUKK 2 

Voorzichtigee ontdooiing 
Verschuivendd Koude Oorlogsperspectief binnen de PvdA, 1956-1958 

Hett klassieke sociaal-democratische zelfbeeld van een 'vredespartij' werd eind jaren 
vijfti gg in de PvdA krachtiger opgepoetst dan op enig ander moment in de vooraf-
gaandee naoorlogse periode, meent de historicus Rovers.1 De partij maakte inderdaad 
eenn voorzichtige koerswijziging inzake de vraagstukken van vrede en veiligheid. De 
Koudee Oorlogsretoriek van de eerste helft van de jaren vijfti g verdween aan het einde 
vann dat decennium uit de partij cultuur. Zo gingen er binnen de PvdA steeds meer 
stemmenn op, die pleitten voor toenadering tot Moskou. De verschillen tussen Oost en 
Westt zouden niet meer zo op de spits moeten worden gedreven. Tevens bleef het ver-
zett tegen de nucleaire wapenwedloop niet alleen beperkt tot de principiële tegenstan-
derss van atoombewapening. De gedachte dat bij een alsmaar voortgaande bewape-
ningswedloopp een catastrofe op den duur onvermijdelijk zou zijn, won steeds meer 
aann kracht in de partij. De groeiende aandacht voor de Derde Wereld leek eveneens 
eenn symptoom van een langzaam verschuivend perspectief. 

Dee voorzichtige koerswijziging van de PvdA stond niet op zichzelf, maar leek te 
passenn in, of te worden gestimuleerd door verschillende nationale en internationale 
ontwikkelingen.. Nationaal diende de PvdA een antwoord te vinden op de oprichting 
vann de PSP in 1957. De PSP bood onder meer onderdak aan een aantal pacifistisch socia-
listenn die in de PvdA geen voet aan de grond hadden gekregen. De nieuwe partij pre-
senteerdee zich als het antimilitaristische geweten van de socialistische beweging. Met 
dee leus 'socialisme zonder atoombom' suggereerde zij dat de PvdA socialisme met, of 
ergerr nog, via de atoombom nastreefde. Een suggestie die door de PvdA natuurlijk te 
vuurr en te zwaard werd bestreden. In eigen gelederen had de partij bovendien te ma-
kenn met de oppositie van de linkse socialisten die zich in het Sociaal Democratisch 
Centrumm (SDC) hadden verzameld en drie atoompacifisten die na de verkiezingen 
vann 1956 deel van de fractie uitmaakten. Internationaal vormden een groeiend onbe-
hagenn over atoombewapening,, de opkomst van het Tiers Mondisme, de destalinisatie 
inn de Sovjet Unie (su) en de lancering van de Spoetnik belangrijke impulsen voor de 
PvdAA om de tot dan toe ingenomen standpunten inzake de buitenlandse politiek te 
heroverwegen. . 



22 2 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEI D 

Dee PvdA werd gedwongen de buitenlandse politiek in het licht van deze ontwik-
kelingenn opnieuw te bezien. Het Partijbestuur wenste daarbij niet achter de feiten aan 
tee lopen, maar meende dat er krachtig leiding gegeven moest worden aan het debat 
overr de internationale politiek. Om de discussie enigszins te sturen organiseerde het 
Partijbestuurr een speciaal buitenlandcongres en stelde het een commissie in die advies 
moestt uitbrengen over het vraagstuk van de atoombewapening. De partij wilde voor-
komenn dat er - onder meer met het oog op de binnenlandse politiek - onduidelijk-
heidd zou ontstaan over de positie van de PvdA. 

Dee Russische glimlach 

Opp 6 maart 1953 maakte de Russische staatsradio bekend dat Jozef Stalin, de verper-
soonlijkingg van het Sovjetregime, was overleden. De nieuwe leiders van de su begon-
nenn niet lang daarna met een groot diplomatiek offensief.1 Er werden onder meer di-
plomatiekee betrekkingen met Griekenland aangeknoopt, toenadering tot Joegoslavië 
enn Israël gezocht, nieuwe initiatieven binnen de VN ontplooid en voorstellen gedaan 
omm te onderhandelen over een wapenstilstand in Korea, over Duitsland en Oosten-
rijk.. Tevens kondigde de su in mei 1956 aan het Rode leger met ruim een miljoen man 
inn te krimpen en proclameerde men de 'vreedzame coëxistentie' met het kapitalis-
tischee Westen.3 De nieuwe machthebbers kondigden ook een 'Nieuwe Koers' voor 
dee satellietstaten aan. De Oost-Europese staten werd meer zelfstandigheid beloofd.4 

Kortom,, er was een nieuwe fase in de Russische buitenlandse politiek aangebroken. 
Dee befaamde rede van Chroesjtsjov in februari 1956 leek bovendien allerlei verschui-
vingenn in de su zelf aan te kondigen. In deze rede werden de wandaden van Stalin 
openlijkk toegegeven en veroordeeld. In het Westen werd de toespraak over het alge-
meenn gezien als een teken van liberalisering van het Sovjetregime. 

Tijdenss deze 'Russische glimlach' lieten de Sovjetleiders zo nu en dan ook hun 
tandenn zien. In juni 1953 maakte het Rode Leger met harde hand een einde aan de 
opstandd in de DDR. De hoop op een daadwerkelijke 'Nieuwe Koers' werd hiermee de 
bodemm ingeslagen. Die hoop herleefde na de toespraak van Chroesjtsjov in 1956 weer. 
Dee Russische leider had immers de suggestie gewekt dat er verschillende wegen naar 
hett socialisme mogelijk waren en in Oost-Europa maakte dit moeilijk beheersbare 
krachtenn los. In Polen wist men de geest weer in de fles te krijgen, maar in oktober 
19566 brak er in Hongarije een anticommunistische volksrevolutie uit. Op 4 november 
maaktenn de Russische troepen een gewelddadig einde aan deze volksopstand. Duizen-
denn burgers werden gedood, ongeveer tweehonderdduizend Hongaren vluchtten het 
landd uit en premier Nagy werd gearresteerd en twee jaar later geëxecuteerd. Duidelijk 
wass geworden dat er van een zelfstandige koers voor de Oost-Europese staten geen 
sprakee kon zijn en dat de su er niet voor terugdeinsde bruut geweld te gebruiken om 
hunn communistische heerschappij in het Oostblok te beschermen.5 
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Nogg geen jaar later zouden de Russen op een heel andere manier de internationale 
aandachtt weten te trekken. In oktober 1957 baarden zij veel opzien door de lancering 
vann de kunstmaan 'Spoetnik'. Dit was niet alleen een bewijs van de technologische 
ontwikkelingg van de su, maar tevens van invloed op de militair-strategische verhou-
dingenn tussen de beide machtsblokken. Door de lancering van de Spoetnik was duide-
lij kk geworden dat de Russen over intercontinentale raketten konden beschikken, die 
eenn rechtstreekse bedreiging vormden voor de vs. De Russen lieten onmiddellijk na 
dee succesvolle lancering weten dat de Amerikanen nu kwetsbaar waren geworden voor 
eenn nucleaire aanval en dat de krachtsverhoudingen fundamenteel waren gewijzigd. 
Doorr deze ontwikkeling voelde West-Europa zich in het defensief gedrongen. Het 
gevolgg was immers dat de vs zelfmoord zouden moeten plegen voor de verdediging 
vahh West-Europa, indien een conflict met atoomwapens zou worden uitgevochten. 
Dezee mutual assured destruction of mutual deterrence zou voor de West-Europese part-
nerss nog veelvuldig aanleiding zijn om twijfel te uiten aan de 'hardheid' van de Ameri-
kaansee nucleaire veiligheidsgarantie. 

Opp de Russische glimlach werd binnen de PvdA zeer argwanend gereageerd. In 
19533 onderstreepte premier Drees nog eens de noodzaak om 'het geweer bij de voet te 
houden',, ofwel handhaving van een gesloten Westers front. Volgens partijvoorzitter 
Vermeerr waren de doelstellingen van de su niet veranderd, maar werd er door de 
Russenn slechts een andere tactiek gevolgd. Namens de Tweede Kamerfractie noemde 
Franss Goedhart het diplomatieke offensief van de su 'een misleidende luchtspiege-
ling'.77 Dat de argwaan ten opzichte van de nieuwe Russische buitenlandse politiek 
terechtt was, werd volgens de sociaal-democraten bevestigd door het bloedige einde 
vann de Hongaarse opstand. De partij was diep verontwaardigd over 'de beestachtige 
wijze'' waarop het Hongaarse volk werd vertrapt door 'de Russische despoten'. Het 
Russischee optreden werd nagenoeg unaniem beoordeeld als een duidelijke demon-
stratiee van de agressieve buitenlandse politiek van de su. Het neerslaan van de Hon-
gaarsee opstand werd bovendien door een aantal sociaal-democraten aangegrepen om 
flinkk van leer te trekken tegen de radicale pacifisten en linkse socialisten. Zo betitel-
dee schrijver Simon Carmiggelt in Het Parool de. Derde Weg als 'een zwendelbende' 
enn deinsde hij er niet voor terug hen 'handlangers van de Hongaarse misdaad' te 
noemen. . 

Overr de binnenlandse ontwikkelingen in de su was menig partijlid ook zeer scep-
tisch.. Zo kwalificeerde De Kadt de rede van Chroesjtsjov als een 'platvloers gruwelver-
haal'' en 'een mengeling van waarheid en leugen'.9 Chroesjtsjovs redevoering was niet 
hett begin, maar betekende juist het einde van de liberalisering zoals die in 1953 was 
ingezet,, dacht De Kadt. Na de dood van Staün hadden 'de twee werkelijke leiders', 
Malenkovv en Beria, te kennen gegeven ingrijpende veranderingen door te zullen voe-
ren.. Willekeur zou plaats maken voor wet, en welvaart voor het volk diende prioriteit 
tee krijgen. Hun pogingen het Sovjetregime te wijzigen, had op systematische tegen-
werkingwerking van een groep 'neostalinisten' rond Chroesjtsjov kunnen rekenen. Het eind-
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puntt van de liberalisering werd gemarkeerd door de politieke afgang van Malenkov en 
dee liquidatie van Beria. Onder leiding van Chroesjtsjov werd de destalinisatie stop-
gezet,, het accent weer op de zware industrie gelegd en gekozen voor een 'politiek van 
slavernij'' in de landbouw. De rede van Chroesjtsjov was 'veel geschreeuw en weinig 
wol'' en de nieuwe Russische leider toonde zich juist in veel opzichten een waardige 
opvolgerr van de despotische Stalin, aldus De Kadt.'° 

Goedhart,, één van de oprichters van Het Parool zn in veel opzichten een geestver-
wantt van De Kadt, beoordeelde de destalinisatie in de su al evenmin positief. Daad-
werkelijkee veranderingen zag Goedhart niet. De toespraak van Chroesjtsjov beteken-
dee immers geen enkele verandering voor de positie van de satellietlanden. Zij dienden 
zichh nog altijd te schikken onder het juk van de su. Er was weliswaar sinds kort een 
watt vrijere discussie mogelijk, maar het totalitaire karakter van het regime was daar-
meee niet veranderd. De kleine veranderingen die plaatsvonden, waren bovendien 
nogall  kunstmatig en speelden zich vooral af binnen de communistische partijen, 
meendee hij." 

Naastt deze harde lijn gingen er in de PvdA echter ook andere stemmen op. De 
historicuss E.M. Janssen Perio keerde zich tegen de opvattingen van De Kadt en 
Goedhart.. Volgens hem begrepen zij de veranderingen in de Russische politiek ver-
keerd.. Zij legden wel een erg grote nadruk op de interne spanningen en de zwakte van 
dee su. Janssen Perio geloofde niet in deze zwakte. Integendeel, hij beschouwde het 
communistischee blok nog altijd als 'een formidabele macht en als een zeer groot 
gevaar'.. Voortzetting van de harde confrontatiepolitiek had niet veel zin, want de su 
zouu daaraan niet ten onder gaan. Het Westen dreigde door deze politiek bovendien de 
greepp op de ontwikkelingen in de Afrikaanse en Aziatische landen te verliezen, terwijl 
juistt in dat deel van de wereld de invloed van het communisme toenam. Hulp aan 
dezee achtergebleven gebieden was daarom niet alleen 'een kwestie van plicht, maar 
ookk een politiek van zelfbehoud van het Westen'.1 

Beginn 1957 nam de vooraanstaande econoom Jan Tinbergen eveneens de hand-
schoenn op. Ook hij wees een harde confrontatiepolitiek af. De wereld zou alleen te 
reddenn zijn, indien er op den duur een georganiseerde coëxistentie tussen communis-
tenn en niet-communisten mogelijk was en het sociale vraagstuk in ontwikkelingslan-
denn werd opgelost. Tinbergen riep daarom zijn partijgenoten op om zichzelf een waar-
lij kk internationale visie eigen te maken en oplossingen aan te dragen om de ernstige 
socialee vraagstukken in Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen op te los-
sen.. Om dit te bereiken was wel een mentaliteitsverandering nodig, waarbij de ver-
schillenn tussen het Westen en de communistische wereld niet langer op de spits wer-
denn gedreven. In de PvdA moest wat minder zwart-wit worden gedacht en meer be-
gripp voor de communisten getoond. De communisten bekommerden zich immers 
ookk om zaken die voor de sociaal-democratie van belang waren." 

Jansenn Perio en Tinbergen lieten hiermee een tegendraads geluid horen binnen de 
PvdA.. Met name de opmerking van Tinbergen dat sociaal-democraten en communis-
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tenn zich om dezelfde zaken bekommerden, kan als regelrechte blasfemie worden 
beschouwd.. Het verschil van inzicht tussen hen en De Kadt cum suis was vooral de 
inschattingg van de kracht van de su. 'Haviken' als De Kadt weigerden de economi-
schee kracht van de su serieus te nemen en zagen de Russen met name als een militaire 
bedreiging.. Door een sterke Westerse defensie en het Oostblok zoveel mogelijk te iso-
leren,, zou het vanzelf aan de eigen zwakte ten onder gaan, dachten zij. Janssen Perio 
enn Tinbergen draaiden deze voorstelling van zaken precies om. Zij dachten niet dat de 
suu een militaire bedreiging vormde voor West-Europa en waren veeleer onder de in-
drukk van de economische prestaties van de su. De Russische kracht manifesteerde 
zichh met name in de Derde Wereld en het was volgens hen dan ook zaak om daar de 
groeiendee Russische invloed te stoppen. Het Westen zou daarom de Afrikaanse en 
Aziatischee landen op economisch gebied moeten helpen. 

Dee denkbeelden van de 'duiven' vonden vooralsnog weinig weerklank binnen de 
partij.. Vermeer bracht in oktober 1957 de zienswijze van Tinbergen in het Partij-
bestuurr ter sprake. Hij achtte het verontrustend dat Tinbergen een heel andere hou-
dingg tegenover de su had bepleit dan tot dan toe gewoon was in de partij. Bezorgd 
vroegg hij zich af of er meer stemmen in de partij opgingen die toenadering tot de Rus-
senn bepleitten. In het Partijbestuur bleek dat niet het geval te zijn. Vermeer begreep 
datt de redactie van Socialisme en Democratie &&  vrije hand gelaten moest worden, maar 
dachtt er toch verstandig aan te doen eens met partijgenoot Tinbergen te gaan praten. 
Eenn gesprek in bredere kring met 'partijgenoten, wier denkbeelden eveneens in de 
doorr Tinbergen aangegeven richting' gingen, zou daarop kunnen volgen.'4 

Tijdenss het partijcongres van maart 1957 werd de noodzaak van een gesloten Wes-
terss front tegenover de su nog eens bevestigd. CL. Patijn, voormalig directeur van de 
afdelingg Internationale organisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken en één 
vann de buitenlandwoordvoerders van de partij, meende dat de gebeurtenissen in 
Hongarijee duidelijk hadden gemaakt dat Chroesjtsjovs 'glimlach-offensief was uitge-
werktt en de su niet bereid was de Koude Oorlog te beëindigen. Het was daarom zaak 
datt er een einde kwam aan de hopeloze verdeeldheid in het Westerse kamp, zoals die 
bijvoorbeeldd bij de Suez-crisis aan het licht was gekomen. Als de eenheid weer met 
krachtt werd hersteld, dan zou de communistische heerschappij ten onder gaan, wist 
Patijn.. Er waren immers duidelijke symptomen van inwendige crisis aanwezig, niet 
alleenn in de satellietstaten, maar ook in de su zelf. De drang naar vrijheid en betere 
levensomstandighedenn 'barst door de kieren heen', hield hij het congres voor.'s 

Datt de haviken binnen de PvdA nog de overhand hadden, kwam ook tot uiting in 
dee reactie van de partijleiding op de brief die zij van Chroesjtsjov had gekregen. Op 
144 oktober 1957 ontvingen alle sociaal-democratische partijen in West-Europa een 
brieff  van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de su. In deze brief 
werdd er aandacht gevraagd voor de situatie in het Midden-Oosten.16 In een reactie op 
dezee 'propagandastunt' van Russische zijde werd door het Dagelijks Bestuur het vol-
gendee gesteld: 'gegeven de overtuiging dat gij het zijt, die met uw systeem van regeren 
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enn overheersen de vrede bedreigt, is ertussen u en ons geen basis voor discussie'.' 
Vann enige toenadering tot de su van de kant van de PvdA kon blijkbaar nog geen 
sprakee zijn. 

Dee Kadt versus Tinbergen 

Tinbergenn lichtte in het najaar van 1957 zijn artikel van februari nog eens toe. Hij had 
voorall  willen wijzen op de noodzaak van Oost en West om vreedzaam naast elkaar te 
leven.. Tinbergen constateerde dat de twee grote mogendheden in staat waren om 
elkaarr te vernietigen. Zij huldigden schijnbaar onverenigbare principes, maar hadden 
well  een gezamenlijk doel in het voorkomen van een conflict dat tot de vernietiging 
vann beiden zou leiden. Dit zou vergemakkelijkt worden indien beide partijen op min-
derr riskante wijze hun uiteindelijke doelen probeerden te verwezenlijken. Om een 
grotee atoomoorlog te voorkomen, moesten de tegenstellingen niet zo op de spits 
wordenn gedreven en er ruimte komen voor een 'objectieve discussie'. De sociaal-
democratiee nam in veel opzichten een tussenpositie in en leek daarom de aangewezen 
partijj  om het voortouw te nemen in deze objectieve discussie. Volgens Tinbergen zou 
well  eens kunnen blijken dat de verschillen minder groot waren dan verwacht, omdat 
dee beide blokken in veel opzichten aan het 'convergeren' waren.' 

Dee Kadt verwierp dit enigszins abstracte betoog van Tinbergen. In een artikel over 
veertigg jaar communisme in de su stelde hij dat de sociaal-democratie en de Russische 
dictatuurr geen enkele verwantschap hadden. Als Tinbergen wel een gemeenschap-
pelijkee grondslag ontdekte, wenste De Kadt in ieder geval niets van doen te hebben 
mett 'het socialisme van het merk Tinbergen-Chroesjtsjov'. Volgens De Kadt kwam de 
visiee van Tinbergen er eigenlijk op neer dar men meer begrip moest hebben voor de 
Russenn 'omdat ze zulke goede raketten hadden'. De lancering van de Spoetnik vorm-
dee weliswaar 'een moeilijk te negeren argument', maar van een reële Russische oor-
logsdreigingg was geen sprake. Aangezien het Westen militair nog altijd aanzienlijk 
sterkerr was, bestond er geen enkele aanleiding om toenadering tot de su te zoeken. 
Alleenn als de su door interne tegenstellingen ten onder zou gaan, kon er van toenade-
ringg en ontwapening sprake zijn, aldus De Kadt.'9 Hij wenste dus geen toenaderings-
politiek,, maar een vastberaden afweerpolitiek. 

Dee Kadt meende tevens dat het politieke en geestelijke winst zou zijn voor het 
Westen,, als er een einde kwam aan 'het moreel weerzinwekkende en politiek domme 
opvrijenn van de Aziatische en Afrikaanse demagogen'. Er diende alleen hulp gegeven te 
wordenn als erom gevraagd werd en als er geen sprake was van 'parasitisme, chantage en 
betrekkingenn met onze doodsvijand Rusland'. Dat door een dergelijke opstelling wel-
lichtt een groot deel van de Derde Wereld in de Russische machtssfeer zou komen, achtte 
Dee Kadt geen bezwaar. Hij was van mening dat de onderontwikkelde landen 'als een 
molensteenn om de nek van de su zouden gaan hangen'. Bovendien was het niet van 
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levensbelangg voor het Westen om de communistische invloed tegen te gaan in Azië en 
Afrika.. De onderontwikkelde landen zouden immers 'onze kracht niet kunnen ver-
groten,, maar slechts kracht kunnen kosten'.10 

Tinbergenn vervolgde het debat dat zich in Socialisme en Democratie ontspon. Hij 
wass van mening dat De Kadt in 'zijn sappige beschouwing' de gevaren van een groot 
conflictt tussen de beide machtsblokken ernstig onderschatte. Contacten tussen Oost 
enn West waren bittere noodzaak om een dergelijk conflict te voorkomen. Wederzijds 
contactt zou bovendien het hervormingsproces in de su kunnen stimuleren. De op-
vattingenn van De Kadt over een internationaal economisch program miste volgens 
Tinbergenn elke grond. Het Westen was zijns inziens verantwoordelijk voor de ont-
wikkelingg van de niet-communistische wereld als geheel en economische hulp zou wel 
degelijkk in staat zijn de ontwikkeling van de achtergebleven gebieden te versnellen. 
Hett misschien vijandige nationalisme in sommige Derde Wereld-landen kon geen 
argumentt zijn om geen uitgangspunten voor de gewenste ontwikkeling 'dezer wereld' 
tee formuleren.21 

Tinbergenn kreeg steun van H.A. Tolhoek. Deze kernfysicus had reeds enkele 
malenn eerder zijn partijgenoten gewaarschuwd voor de gevolgen van het gebruik van 
kernwapens.. Hij meende dat politici en militairen door hun gebrekkige kennis van de 
fysischefysische en biologische aspecten op dit punt 'achter de feiten aanhinkten'." Tolhoek 
wass net als Tinbergen vooral bevreesd voor een oorlog tussen Oost en West. Hij achtte 
hett uitbreken van een atoomoorlog gevaarlijker dan een eventuele communistische 
wereldoverheersing.. De enige manier om op langere termijn een nucleaire confronta-
tiee te voorkomen, waren wederzijdse contacten waarbij gecontroleerde ontwapening 
prioriteitt diende te hebben. Door contacten met de su zou het bovendien mogelijk 
zijnn de Russische staat te liberaliseren. Tolhoek kon zich niet aan de indruk onttrek-
kenn dat De Kadt de feiten verdraaide, zodat ze pasten in zijn volkomen door het anti-
communismee bepaalde wereldbeeld/3 

Dee polemisch ingestelde De Kadt reageerde op de hem zo bekende wijze. Hij had 
dee feiten volgens eigen zeggen niet verdraaid en wel degelijk kennis genomen van de 
ontwikkelingenn in de su en van het wapenfront. Het feit dat een atoomoorlog tussen 
dee twee machtsblokken tot de totale vernietiging zou leiden, was juist de beste waar-
borgg tegen het daadwerkelijk uitbreken van zo'n conflict. Een evenwicht op het ge-
biedd van kernwapens was nodig om in vrede voort te blijven leven. Vooralsnog was er 
-- ondanks de Spoetnik - geen sprake van een Russisch overwicht, al werd deze ge-
dachtee gaarne door de 'familie Paniek-Pacifist' aanvaard. Om het evenwicht te hand-
haven,, diende het Westen de bewapening op peil te houden. Wederzijdse gecontro-
leerdee bewapening wees De Kadt af, omdat de atoomgeleerden hem hadden overtuigd 
datdat effectieve controle in de su niet mogelijk was. Een scherpe afbakening van de in-
vloedssferenn was de beste garantie voor vrede. Het voordeel hiervan zou zijn, dat men 
inn de su een einde diende te maken aan de communistische heerschappij om in con-
tactt te kunnen komen met het Westen. Dit vroeg echter wel sterke zenuwen en het 
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weerstaann van 'het mengsel van dreigementen en voorstellen tot topconferenties, ont-
wapening,, atoomvrije en Amerikanen-vrije zones'.14 

Dee reactie van De Kadt schoot verschillende partijgenoten in het verkeerde keel-
gat.. Buskes, de 'rooie dominee', toonde zich geschokt door de toon die De Kadt had 
aangeslagenn en nam het op voor de visie van Tinbergen en Tolhoek. De Kadt propa-
geerdee een internationale politiek van macht en geweld en kende volgens Buskes aan 
dee politiek een dusdanig absolute geldigheid voor het gehele leven toe, dat 'geen chris-
tenn deze opvatting kon aanvaarden'. De Kadt vervreemdde met zijn visie 'talloos 
velen'' in de PvdA en mocht hij hierin volharden, dan zou hij als buitenlandspecialist 
vann de partij niet langer te handhaven zijn. In de vastgelopen internationale politiek 
moestt er naar nieuwe wegen worden gezocht. De visie van Tinbergen was juist een 
pogingg om een atoomoorlog te vermijden en te komen tot de georganiseerde coëxis-
tentiee tussen Oost en West. Buskes keurde de 'ondemocratische' en hooghartige ma-
nierr van De Kadt af, waarop hij met 'het gewetensconflict van onze grote geleerden' 
wass omgesprongen.2' 

Inn minder ethische bewoordingen werd ook door andere partijgenoten de reactie 
vann De Kadt afgewezen. In het Partijbestuur meende vice-voorzitter Hein Vos dat de 
partijj  de ontwikkelingen in de su niet langer kon afdoen met louter anticommunis-
tischee uitspraken. Volgens oud-premier Schermerhorn was er behoefte aan een rustige 
debatt en niet aan een polemiek op de manier zoals De Kadt die voerde. Partijvoorzit-
terr Vermeer vond ook dat De Kadt in de discussie met Tinbergen te ver was gegaan. 
Hijj  zou bij de redactie van Socialisme en Democratie aandringen op matiging van De 
Kadt'ss tirades. Bovendien kon Vermeer melden dat het Koos Vorrink Instituut (KVI ) 
eindd 1958 een conferentie zou organiseren over de ontwikkelingen in de su/r' De partij-
leidingg vond de ontwikkelingen in de su blijkbaar van een dusdanig belang, dat het 
gerechtvaardigdd was daar een aparte conferentie aan te wijden en mogelijk het partij-
standpuntt te heroverwegen. 

Inn de loop van 1958 vond er in de partij ten aanzien van de su een voorzichtige 
accentverschuivingg plaats. De voordien toonaangevende visie van De Kadt vond 
steedss minder weerklank binnen de partijtop. In maart 1958 moest De Kadt dan ook 
tott zijn spijt bekennen dat de roep om meer toenadering tot Moskou steeds luider 
werd.177 Veelzeggend is dat De Kadt— nota bene bestuurslid van het KVI - niet als spre-
kerr werd gevraagd voor de conferentie van het KVI over de ontwikkelingen in de su. 
Inn het Partijbestuur had J. Scheps erop aangedrongen eens andere sprekers voor de 
conferentiee te vragen. De voorgestelde sprekers overziend, meende hij dat zij 'teveel 
opp elkaar waren afgestemd' en het anticommunisme zou gaan overheersen/ Het be-
stuurr was hierin in meegegaan en had gemeend eens andere mensen aan het woord te 
moetenn laten. 

Dee Kadt nam de zaak hoog op. Hij meende dat zijn lidmaatschap van het bestuur 
vann de KVI 'volkomen nutteloos' was geworden. In een brief aan voorzitter Vermeer 
liett hij weten niet langer deel van het bestuur te willen uitmaken.19 Voor De Kadt 
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wass het extra pijnlij k dat Tinbergen wel een bijdrage mocht leveren op de KVi-confe-
rentie,, al had hij er nog alles aan gedaan om Tinbergen het spreken te beletten. Geert 
Ruygers,, voorzitter van het KVI , wenste echter niet aan de bezwaren van De Kadt toe 
tee geven. Hij vond zijn opmerkingen over Tinbergen 'ver over de schreef gaan en feite-
lij kk onjuist'. Hij vond het te gek voor woorden dat een partijgenoot met zoveel inter-
nationaall  prestige niet op een congres van de PvdA zou mogen spreken.'0 Uiteindelijk 
werdd de zaak in der minne geschikt. Na een gesprek met Vermeer werd De Kadt als-
nogg als spreker voor de conferentie uitgenodigd.3' 

Hett was duidelijk dat De Kadt zijn hand had overspeeld met zijn aanval op 
Tinbergen.. Zijn denkbeelden vonden steeds minder weerklank binnen de partij en 
zijnn compromisloze wijze van debatteren werd niet altijd meer getolereerd. Fractie-
voorzitterr Burger had De Kadt op het partijcongres van 1957 al terechtgewezen over 
zijnn houding ten tijde van de Suezcrisis en ook zijn standpunt ten aanzien van de su 
verloorr steeds meer terrein.31 Dit werd nog eens bevestigd op de KVI-conferentie. Ver-
schillendee sprekers benadrukten het belang van contacten met de su. Patijn, die niet 
langg daarvoor toenadering nog had afgewezen, zag nu twee gronden voor meer con-
tacten.. Door de dreiging van het atoomwapen hadden de beide grootmachten een 
gezamenlijkk belang om een atoomoorlog te voorkomen. Ontwapeningsbesprekingen 
warenn hiervoor heel belangrijk. Bovendien zouden handelscontacten met de satelliet-
landenn in het Oostblok hun positie ten opzichte van de su kunnen versterken. 
Tinbergenn en Buskes benadrukten nog eens dat de su in hun ogen vooral een econo-
mischee uitdaging was. De spectaculaire groei van de Russische economie dwong het 
Westenn om de concurrentie tussen de economische systemen aan te gaan. Bovendien 
vertoondenn 'de technische en organisatorische activiteiten in de su aanknopingspun-
tenn voor allerlei vragen van maatschappij-inrichting'. De zaak kon dus niet meer zo 
zwart-witt gesteld worden, meenden zij." 

Eenn voorbarig initiatie f 

Niett alleen door de verschuivingen in de su, ook door de oprichting van de PSP in 
januarii  1957 werd de PvdA gedwongen haar standpunt inzake vrede en veiligheid nog 
eenss kritisch te bezien. Door de oprichting van de PSP was er een alternatief ontstaan 
voorr teleurgestelde socialisten en marxisten, die zich niet meer thuis voelden in de 
PvdA.. De organisatie van de PSP kreeg al snel na de oprichting vorm. In korte tijd 
teldee de PSP tien afdelingen en zo'n 400 leden. In het beginselprogram kwamen in de 
paragraaff  over geweld heel duidelijk de oudere christen-antimilitaristische en radicaal-
pacifistischee tradities in Nederland tot uitdrukking. Overigens werden de beginselen 
niett erg concreet uitgewerkt. Er was bewust gekozen voor zeer algemene formule-
ringen.. Eisen als eenzijdige ontwapening of het opzeggen van het Nederlandse NAVO-
lidmaatschapp waren in het beginselprogram niet terug te vinden.34 
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Hett wat vage beginselprogram kon niet verhinderen dat de PSP zich in Nederland 
presenteerdee als het geweten van de socialistische beweging. Met de leus 'socialisme 
zonderr atoombom' suggereerde de nieuwe partij dat de PvdA socialisme met, of erger 
nog,, via de atoombom nastreefde. Een dergelijke voorstelling van zaken kon natuur-
lij kk op veel weerstand rekenen in de PvdA. Minister K. Suurhoff (Sociale Zaken en 
Volksgezondheid)) vond het een misleidende leus. Het suggereerde immers dat de 
PvdAA de atoombom wel wilde. 'Dat is de platste demagogie die ik sinds jaren zag. 
Hett woord demagogie is er eigenlijk nog te mooi voor', aldus Suurhoff. Vermeer liet 
wetenn ook niet blij te zijn met de atoombewapening, maar waar het zijns inziens wer-
kelijkk om draaide, was hoe een oorlog voorkomen kon worden. Tegenover de PSP-
leuss 'Socialisme zonder atoombom' stelde hij daarom de slogan 'Socialisme zonder 
oorlog'." " 

Inn Doorbraak het blad van de Protestantse werkgemeenschap van de PvdA, werd 
betwijfeldd of de PSP een zuivere vertolking was van de gevoelens van de vele 'gekwel-
denn en verontrusten rondom het atoombomvraagstuk'. In de PvdA werd er wel dege-
lij kk met dit vraagstuk geworsteld. Immers, 'wie met Christus in de politiek rekening 
will  houden, kan nooit en te nimmer om de atoombom heen', betoogde hoofdredac-
teurr J.T. Vellenga. Dat ondanks deze worsteling menig partijgenoot atoomwapens ac-
cepteerdee als noodzakelijk kwaad voor de Westerse verdediging, deed hier niets aan af. 
Getuigenissenn en protesten waren weliswaar van grote waarde, maar 'slechts een hard 
gevechtt in politieke nuchterheid gevoerd om de vrede en de veiligheid kon de wereld 
bewaren'.. Wel deed de PvdA er verstandig aan uiting te geven aan de verontrusting 
overr de atoombewapening en niet slechts te redeneren vanuit 'een NAVO-religie'. 
Werdd die koers gevolgd, dan zou het mogelijk zijn de 'verontrusten' binnen de partij 
tee houden en een overgang naarde PSP te beletten, aldus Vellenga.' 

Niett alleen uit de religieuze hoek van de PvdA kwamen teleurgestelde reacties. 
Volgenss de historicus B.W. Schaper simplificeerde de PSP de werkelijkheid door te 
stellenn dat er in de huidige internationale politiek slechts een keuze bestond tussen 
'bovengewelddadigg verzet' of eenzijdige ontwapening. Het politieke pacifisme was ge-
baseerdd op illusies, dat had de Tweede Wereldoorlog wel aangetoond. Zijn grootste 
bezwaarr tegen de PSP was wel de voorbarigheid. Het partijprogram van de PSP ge-
tuigdee van zoveel 'onvastigheid in overtuiging dat een dergelijke verharding en afgren-
zingg tegenover anderen een vruchtbare ontwikkeling en verwerkelijking der beleden 
idealenn alleen maar zou belemmeren'. Door dit 'partijtje stichten voor de wereldvrede' 
werdd het gesprek in de sociaal-democratie over de grote vragen van deze tijd 'geremd 
enn vervalst'. De positie van de grootste progressieve volkspartij werd hierdoor ver-
zwakt,, terwijl in het zoeken naar een oplossing voor het vraagstuk van de wereldvrede 
geenn energie gemist kon worden. Nu werd de klok van de Doorbraak terug gezet en 
daarvann zou stellig alleen de KVP profiteren, dacht Schaper.'7 
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Raketbasess in Nederland 

Mett de lancering van de Spoetnik in oktober 1957 leek de su een voorsprong te heb-
benn genomen in de bewapeningswedloop.'8 Mede in het licht van deze ontwikkeling 
vondd er in december 1957 een NAVO-conferentie plaats. Op deze NAVO-top deden de 
vss het voorstel om op het grondgebied van de Europese partners kernwapens te plaat-
sen.. Het zou gaan om tactische atoomwapens voor de middenlange afstand die van 
nogg te bouwen raketbases in Europa konden worden afgevuurd. De Europese rege-
ringenn mochten zelf bepalen of zij van dit aanbod gebruik wilden maken. Van de deel-
nemendee landen aan de NAVO-conferentie verklaarden Groot-Brittannië, Turkije en 
Nederlandd bereid te zijn om Amerikaanse kernladingen op hun grondgebied te statio-
neren.. Andere landen maakten een voorbehoud of stonden afwijzend tegenover het 
voorstel.39 9 

Dee su probeerde op verschillende manieren plaatsing van Amerikaanse kern-
wapenss in West-Europa tegen te gaan. De Russische campagne bestond voor een deel 
uitt dreigementen aan de landen die mogelijk stationering van atoomwapens op hun 
grondgebiedd zouden toestaan. Tegenover Nederland werd gedreigd dat, wanneer er 
kernwapenss werden geplaatst, ons land in geval van oorlog doelwit van Russische aan-
vallenn zou worden. In diplomatieke kringen in Den Haag maakte dit dreigement 
echterr weinig indruk. Na het falen van de harde aanpak, gooide de su het over een 
anderee boeg. Een plan van de Poolse minister A. Rapacki voor een atoomvrije zone in 
Centraal-Europa,, werd door Moskou omarmd. Door dit plan op de internationale 
agendaa te zetten, hoopte Moskou het Westen van plaatsing van Amerikaanse kern-
wapenss af te houden.+° 

Eenn van de redenen waarom minister-president Drees zich voor plaatsing van de 
kernwapenss uitsprak, was zijn hoop op verlaging van de Defensiebegroting. Volgens 
Dreess had de defensie-inspanning maar één functie, namelijk die van verzekeringspre-
miee voor het voortduren van de Amerikaanse aanwezigheid in Europa. De plaatsing 
vann Amerikaanse atoomwapens op Nederlands grondgebied bood de mogelijkheid 
dezee verzekeringspremie zo laag mogelijk te houden.4' Op de NAVO-top wogen de 
financiëlefinanciële argumenten zwaar voor Drees. De Amerikaanse wapensystemen waren gra-
tis,, maar de opslag mocht eveneens geen geld gaan kosten. De instemming van de op-
slagg van kernwapens werd daarom afhankelijk gesteld van het verkrijgen van NAVO-

financieringg voor het bouwen van opslagplaatsen en bijbehorende voorzieningen voor 
dee beveiliging/2 

Internationaall  secretaris Alfred Mozer verdedigde het Nederlandse besluit. Vol-
genss Mozer was het NAVO-voorstel geboren uit militaire nood. Het Westen moest een 
antwoordd vinden op de lancering van de Spoetnik. Zolang de vs nog niet over gelijk-
waardigee langeafstandsraketten beschikten, waren militaire bases in de buurt van de 
suu van groot belang. De Nederlandse toezegging om kernwapens te stationeren kon 
daaromm zijn goedkeuring dragen. Het besluit zou de PvdA als medeverantwoordelijke 
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well  in een lastig parket kunnen brengen, dacht hij. De partij diende echter de zede-
lijkee verontwaardiging te weerstaan en het verwijt een 'oorlogsophitser' te zijn, naast 
zichh neer te leggen. Dit verwijt zou bovendien misplaatst zijn, want het NAVO-voorstel 
hoefdee geen belemmering te vormen voor ontwapeningsbesprekingen. Uit het besluit 
bleekk alleen de overtuiging dat er beter onderhandeld kon worden indien men toonde 
datt 'het tegenover een onwillige gesprekspartner vasthoudt aan zijn verdediging van 
hett uiterste'.4' De sleutel voor ontspanning en ontwapening lag nog altijd in handen 
vann de su. Door toedoen van de su waren immers de ontwapeningsbesprekingen in 
Genèvee mislukt, omdat de Russen hun prestigewinst na de succesvolle lancering van 
dee Spoetnik ten volle wilden benutten. Indien de su zich bereid verklaarde effectieve 
controlee op de ontwapening toe te staan, zou niets een ontwapeningsovereenkomst in 
dee weg staan, aldus Mozer.44 

Bijj  het begrotingsdebat van Buitenlandse Zaken in februari 1958 ging Goedhart in 
opp de kwestie van de raketbases in Nederland. Net als Mozer meende Goedhart dat 
hett besluit van de Nederlandse regering vooral werd ingegeven door militaire overwe-
gingen.. Nederland was 'niet voor de grap lid van de NAVO', maar had de plicht om 
meee te werken aan de opbouw van een krachtige militaire verdediging tegen een even-
tuelee Sovjetaanval. Het was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het evenwicht van 
'afschrikwekkendee wapens' niet in het nadeel van het Westen uitviel. Het besluit van 
dee regering kon daarom rekenen op de instemming van de grote meerderheid van de 
PvdA-fractie.. De fractie deed dit niet uit geestdrift, maar uit bittere noodzaak, liet 
Goedhartt weten.4S 

Dee linkervleugel van de partij, verzameld in het SDC, kon de Nederlandse bereid-
heidd niet billijken. Nederland had beter, net als van Noorwegen en Denemarken, 
kunnenn weigeren een raket- of atoombasis te accepteren. Door het opslaan van Ameri-
kaansee atoomwapens op Nederlandse bodem werden namelijk gevaren aangetrokken 
inn plaats van verminderd. In geval van een oorlog zou ons land immers doelwit wor-
denn van de Russische atoombommen. Voor het dichtbevolkte gebied van West-
Europaa en in het bijzonder Nederland, zou dat de totale vernietiging betekenen. Aan-
gezienn de beslissingsbevoegdheid over het inzetten van kernwapens bij de vs bleef 
berusten,, was Nederland niet in staat enige invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 
vann een conflict, maar kon het wel voor de rampzalige gevolgen daarvan opdraaien.46 

InIn tegenstelling tot de Haagse diplomaten, nam het SDC de Russische dreigementen, 
omm Nederland doelwit te maken, dus wel serieus. 

Hett SDC had echter ook andere argumenten om de opslag van atoomwapens af te 
wijzen.. Volgens SDC-voorman en historicus Theo van Tijn was er geen enkele mili-
tairee noodzaak voor de komst van 'atoomraketten'. De vs konden een verrassingsaan-
vall  van de su ook met de raketbases in Europa niet voorkomen. Bovendien waren de 
Amerikanenn zonder de lanceerinrichtingen in West-Europa evengoed in staat om 
terugg te slaan in geval van een nucleaire aanval. Kortom, het NAVO-apparaat was voor 
defensievee doeleinden goed genoeg uitgerust.47 Het SDC kon de Nederlandse bereid-
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heidd overigens wel verklaren. Het centrum verdacht de Nederlandse regering ervan 
hethet op een akkoordje te hebben gegooid met de vs. Het Amerikaanse plan zou aan-
vaardd zijn in ruil voor hun steun aan de Nederlandse Nieuw Guinea-politiek. 

Datt er binnen de PvdA geen verzet kwam tegen de stationering van kernwapens op 
Nederlandss grondgebied was het SDC een doorn in het oog. 'Betreft het dan een zo 
eenvoudigee zaak, zo duidelijk in overeenstemming met het partijprogram, kongresbe-
sluitenn of het socialistische geweten, dat diskussie en besluitvorming niet nodig zijn?', 
vroegg Van Tijn zich af. De buitenlandse zusterpartijen dachten daar in ieder geval heel 
anderss over. De Noorse en Deense socialistische regeringen hadden zich reeds op de 
NAVO-topp uitgesproken tegen de komst van de lanceerinrichtingen, maar ook het 
congress van de Belgische socialistische partij had inmiddels de komst van raketbases 
opp Belgisch grondgebied afgewezen. In Engeland had Labour eveneens felle oppositie 
gevoerdd tegen de 'conservatieve rakettenpolitiek'.49 In de PvdA moest men toch ook 
beseflfenn dat het onverantwoord was om de 'gevaarlijke raketmonsters' in ons land te 
plaatsen.50 0 

Dezee oproep vond alleen bij de atoompacifisten in de PvdA-Tweede Kamerfrac-
tiee gehoor. Fedde Schurer mocht namens de minderheid (Schurer, Franssen en 
Koopman)) het woord voeren bij de behandeling van de begroting van het ministerie 
vann Oorlog. Het middel dat de Nederlandse regering had gekozen om een allesver-
nietigendee atoomoorlog te voorkomen, werd door hem afgewezen. De nationale be-
veiligingg dreigde op deze manier te eindigen als een 'totale bedreiging'. Het enige al-
ternatiefvann de afschrikkingspolitiek, was het afwijzen van raketbases in Nederland 
enn in NAVO-verband getuigen tegen de nucleaire bewapening. Aangezien pogingen 
omm tot wederzijdse ontwapening te komen hadden gefaald, diende Nederland een 
eenzijdigg initiatief te nemen. Nederland kon daarbij het historische voorbeeld geven, 
'doorr in het dilemma tussen het demonisch en het menselijk avontuur, het laatste te 
kiezen'.51 1 

Buitenn de bijdrage van de atoompacifisten, kwam het door het SDC gewenste 
debatt binnen de PvdA over het al dan niet stationeren van kernwapens niet van de 
grond.. Binnen de partij leefde het onderwerp nauwelijks. Dat is opmerkelijk, want 
tegelijkertijdd gaven steeds meer partijgenoten uiting aan hun verontrusting over de nu-
cleairee wapenwedloop. De passiviteit kan deels verklaard worden doordat de besluit-
vormingg over de opslag van kernwapens goeddeels in besloten kring plaatsvond. Nie-
mandd wist waar, wanneer en hoeveel kernwapens er in Nederland werden opgeslagen, 
hetgeenn een openbaar debat natuurlijk moeilijk maakte. Daarbij lijk t de PvdA het be-
sluitt vooral op haar militair-strategische merites te hebben beoordeeld. De opslag van 
kernwapenss werd beschouwd als een noodzakelijk ingreep om het machtsevenwicht 
tussenn Oost en West, dat door de Spoetnik verstoord dreigde te raken, weer te herstel-
len.. Bovendien werd opgemerkt dat het Nederlandse besluit wederzijdse gecontro-
leerdee ontwapening niet in de weg hoefde te staan. Immers, de sleutel daarvoor lag 
bijj  de su en de gedachte was dat de ontwapeningsonderhandelingen alleen succesvol 
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zoudenn kunnen verlopen als de krachtsverhouding niet teveel in het nadeel van het 
Westenn was verschoven. 

Lieverr dood dan slaaf? 

Middenn jaren vijfti g groeide de verontrusting over de kernbewapening. Het verzet tegen 
dee atoombewapening was een internationaal fenomeen. Zware kernproeven waren in 
dee vs en in Engeland aanleiding voor demonstraties, eerst tegen de proeven en later 
tegenn kernbewapening als zodanig. In Engeland wist de Campaign for Nucleair Dis-
armamentarmamentinin 1957 in korte tijd een grote aanhang te verwerven. Hun paasmarsen zou-
denn al snel uitgroeien tot massale bijeenkomsten. In Duitsland manifesteerde zich een 
equivalentt in de vorm van Kampfdem Atom W-beweging. Het NAVO-besluit tot plaat-
singvann kernwapens in Europa bracht in Hamburg in april 1958 zelfs 150.000 mensen 
opp de been." Verschillende wetenschappers gaven ook uiting aan hun verlangen naar 
vredee en veiligheid zonder een nucleaire bewapeningswedloop. Naar aanleiding van 
dee Einstein-Russell-declaration in 1955 kwamen regelmatig wetenschappers uit allerlei 
landenn bijeen in de Pugwash-beweging om zich te beraden over het nucleaire gevaar 
enn 'de vraagstukken van oorlog en vrede'. In eigen land is de oprichting van de PSP 
medee als een uiting van deze verontrusting te zien. 

Dee verontrusting over atoomwapens werd ingegeven of gestimuleerd door een 
aantall  ontwikkelingen. In de loop van de jaren vijfti g werd de vernietigingskracht van 
nucleairee wapens steeds groter. Zo namen de vs in 1952 een eerste geslaagde proef met 
eenn thermonucleaire bom en een paar later deden de Russen hetzelfde. Door deze ont-
wikkelingg gingen er stemmen op die waarschuwden voor de vernietiging van de totale 
wereldbevolking.. De nucleaire wapenwedloop tussen de vs en de su versterkte deze 
angstt nog eens. De radioactieve besmetting als gevolg van kernproeven was een andere 
kwalijkee kant van kernbewapening die met name door wetenschappers onder de aan-
dachtt werd gebracht. De angst voor kernwapens werd tevens versterkt doordat ze in de 
NAVO-strategiee vanaf 1953 een steeds belangrijker plaats gingen innemen. In de New 
LookLook van Eisenhower zou elke agressie moeten worden beantwoord met een nucleaire 
massivemassive retaliation. Bovendien raakten de West-Europese NAVO-partners door de 
plaatsingg van atoomwapens direct betrokken bij de nucleaire wapenwedloop." 

Dee roep om bezinning op de nucleaire wapenwedloop vond in de Nederlandse 
sociaal-democratiee wel degelijk weerklank, waarbij het ontstaan van de PSP natuurlijk 
ookk een belangrijke stimulans vormde. In de partij gaven eind jaren vijfti g steeds meer 
ledenn uiting aan hun verontrusting over atoomwapens. Onder meer gedreven door 
dezee verontrusting had het Partijbestuur in 1957 een resolutie aanvaard, waarin werd 
opgeroepenn om te komen tot een verbod van kernproeven. Een belangrijke drijfveer 
voorr de resolutie was het gevaar voor de volksgezondheid. De radioactiviteit die bij de 
proevenn vrijkwam, vormde een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De 
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bewapeningswedloopp mocht niet ten koste gaan van de gezondheid van mens en dier. 
Dee kwestie van de kernproeven werd echter ook in het geheel van de ontwapenings-
problematiekk en het vraagstuk van vrede en veiligheid gezien. Met het verbod hoopte 
dee PvdA dat er een gunstiger klimaat werd geschapen voor een ontwapeningsover-
eenkomstt tussen de beide grootmachten. Tevens moest het voorkomen dat het aantal 
landenn dat over een atoombom beschikte zich verder zou uitbreiden.'4 

InIn de loop van 1958 werd binnen de partij de atoombewapening steevast als een 
'brandend'' of'allesoverheersend' vraagstuk bestempeld. 'De mogelijkheid om atoom-
bommenn te maken, de proeven met kernwapens en het vestigen van raketbases op 
Europeess grondgebied dwingen het wereldgeweten tot steeds meer bezinning op de 
vraagg waarheen de mensheid met het volgen van deze weg wordt geleid', schreef W. 
Mensinkk in mei 1958.15 De atoompacifist Franssen wilde de verontrusting die 'in brede 
lagenn van de bevolking leefde' een parlementaire stem geven. De voormalig ambte-
naarr van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en hoofdadministrateur 
vann de provinciale griffie in Drenthe kondigde aan bij de behandeling van de begro-
tingg van het ministerie van Oorlog in 1958 het vraagstuk van de atoombewapening aan 
dee orde te zullen stellen. Dreigend voegde hij daaraan toe dat hij nog niet wist of hij 
well  voor de begroting zou stemmen. Een meerderheid in het Partijbestuur vond dit 
laatstee te ver gaan. Tegen de begroting stemmen hield immers in dat het vertrouwen 
inn de minister werd opgezegd.5*  De warmbloedige fractievoorzitter Burger was zelfs 
dess duivels, 'briesend' verwierp hij het verzoek van Franssen om tegen de begroting te 
stemmen.57 7 

Inn mei 1958 verscheen er een brochure van de PvdA getiteld $ stemmen over een 
brandendbrandend vraagstuk. Het was een bundeling artikelen waarin verschillende sociaal-
democratenn hun licht lieten schijnen over het vraagstuk van de atoombom. De partij-
ideoloogg Banning ging onder meer in op de kwestie van de atoomproeven. Hij signa-
leerdee twee belangrijke verschijnselen. Ten eerste waarschuwden de wetenschappe-
lijk ee leiders in de wereld voor de gevaren van atoomproeven. Deze wetenschappers 
warenn op een enkele uitzondering na geen fellowtravellers, maar deskundigen en 'zij 
wetenn met een geweten', aldus Banning. Een tweede verschijnsel was dat ook de ker-
kenn de noodklok luidden. De Oecumenische beweging, die goed ingelicht de inter-
nationalee ontwikkelingen volgde, had zich eveneens duidelijk uitgesproken voor het 
stopzettenn van de atoomproeven. De PvdA kon deze twee belangrijke signalen niet 
negeren.. Deze verontrusting vroeg om politieke leiding en vormgeving.58 

Schurerr ging verder dan alleen het afwijzen van atoomproeven. Hij meende dat 
Oostt en West in een zeer gevaarlijke wapenwedloop terecht waren gekomen. Het als-
maarr opvoeren van de bewapening zou nimmer kunnen leiden tot ontspanning. In-
tegendeel,, de dreiging van kernwapens moest uiteindelijk wel uitmonden in het daad-
werkelijkk gebruik ervan. Om deze gevaarlijke ontwikkeling te doorbreken, was een 
verklaringg voor de wenselijkheid van het stopzetten van kernproeven, hoe sympathiek 
ook,, niet voldoende. Een daadwerkelijke oplossing was de geleidelijke vernietiging 
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vann de bestaande voorraad atoomwapens en een verbod op de aanmaak van nieuwe 
kernwapens.. Dit impliceerde ook de afwijzing van raketbases op Europees grondge-
bied.. Tevens dienden de mogelijkheden na te worden gegaan om een gedemilitari-
seerdee zone in Midden en Oost-Europa te scheppen, zoals voorgesteld in het Rapacki-
plan,, en de taak van het leger moest worden teruggebracht tot een politiële taak van 
grensbeveiligingg en handhaving van de binnenlandse orde." 

Volgenss Tweede Kamerlid N. Stufkens ging het er bij het vraagstuk van de atoom-
wapenss om de vrijheid van het Westen tegenover het communisme te waarborgen 
zonderr daarbij kernwapens te gebruiken. Het ging dus niet om het bestaan van atoom-
wapens,, maar om het voorkomen van het gebruik daarvan. De beste manier om dit te 
bereikenbereiken was een evenwicht in de atoombewapening tussen de beide machtsblokken. 
Di tt pragmatische standpunt betekende niet dat Stufkens zijn geloofsovertuiging 
verloochende.. De politicus, de volksvertegenwoordiger kon zich echter niet de weelde 
veroorlovenn te wachten tot er een harmonieuze wereld was ontstaan, maar diende 
directt een antwoord te geven. 'Wanneer er een begroting aan de orde is, moet er ja of 
neee worden gezegd, dan zijn er geen tussenposities mogelijk', schreef hij.6o 

Patijnn huldigde eveneens een zeer pragmatisch standpunt. Hij onderstreepte dat de 
kenniss van atoomwapens onomkeerbaar was. Ontwapening had daarom weinig zin, 
dachtt hij. Aangezien effectieve controle niet mogelijk was, zou na onvoldoende gecon-
troleerdee ontwapening een atoomoorlog te allen tijde weer kunnen ontstaan. Een over-
eenkomstt voor beperking van de bewapening achtte hij wel mogelijk. Een dergelijke 
overeenkomstt zou dan wel het gevolg en niet de oorzaak moeten zijn van politieke ont-
spanning.. Een regeling van de wederzijdse ontwapening kon niet los worden gezien 
vann politieke overeenkomsten omtrent Duitsland en andere Midden-Europese landen. 
Anderss gezegd, ontwapening moest het eindpunt en niet het beginpunt zijn van ont-
spanning.. De kwestie van het stopzetten van de atoomproeven achtte hij niet zo 
belangrijk,, dat was meer een zaak van de volksgezondheid dan van bewapening.6' 

Inn zijn i mei-rede van 1958 zei partijvoorzitter Vermeer liever 'dood te zijn dan 
slaaff  van het communisme. In een open briefwisseling tussen Buskes en Vermeer die 
opp deze uitspraak volgde, werd er over deze leuze van gedachten gewisseld. Buskes was 
hett met Vermeer eens dat men onder een Russische bezetting 'slaaf zou zijn. Hij ver-
schildee echter van mening met Vermeer over welke middelen waren toegestaan om 
dezee Russische slavernij te voorkomen. Dat iemand voor de vrijheid wilde vechten was 
begrijpelijk,, maar in deze strijd moest wel de hoop worden gekoesterd het leven te 
kunnenn behouden. 'Van de dood mocht niemand een programmapunt maken' en 
daaromm moest atoombewapening worden afgewezen. Bovendien diende Vermeer te 
beseffenn dat hij met zijn stelling ook voor anderen besliste, zonder dat zij zelf een stem 
inn het kapittel hadden. 

Vermeerr erkende dat zij van mening verschilden over de middelen ter verdediging 
vann het Westen. Hij weigerde dit echter te zien als een tegenstelling tussen aan de ene 
kantt een moreel oordeel en aan de andere kant bruut geweld. De keuze van de mense-
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lijk ee vrijheid boven geweldloosheid was immers ook een morele keuze. Daarbij was 
eenn politieke partij geen kerk. Voor een kerk was een moreel oordeel een getuigenis. 
Eenn politieke partij had nog altijd de taak dit morele oordeel te verwezenlijken in de 
'concretee wereld'.63 Buskes bleef bij zijn standpunt. Volgens hem betekende de atoom-
bewapeningg 'een passieve en actieve vernietiging van de gehele wereldbevolking'. De 
leuzee 'liever dood dan slaaf verwoordde de bereidheid tot een wanhoopsdaad van de 
algehelee verdelging. Een levensgevaarlijke leuze, omdat zij een bedreiging vormde 
voorr het door 'God geschonken leven', aldus Buskes/4 Vermeer opponeerde door te 
stellenn dat Buskes twee zaken verwisselde. Een atoomoorlog zou alles vernietigen, 
maarr atoomwapens behoefden niet tot de ondergang te leiden. Een militair evenwicht 
opp het gebied van atoomwapens zou juist een atoomoorlog helpen voorkomen. Ver-
meerr toonde zich onthutst over het oppervlakkig moralisme in de atoomdiscussie. Hij 
respecteerdee de gewetensbeslissing van een principiële antimilitarist, maar een politi-
cuss had nu eenmaal te maken met 'een spanningsverhouding tussen theologie en poli-
tiek,, met de macht van het kwaad in de wereld, met de ontoereikendheid ooit het 
ideaall  geheel te verwezenlijken'/5 

Uitt voorgaande blijkt dat niet alleen de atoompacifisten de nucleaire bewapening 
'afschuwelijk'' vonden. De verontrusting over de nucleaire wapenwedloop werd in 
brederee kring binnen de partij gedeeld. Duidelijk was dat de atoombewapening niet 
louterr een technisch of politiek, maar zeker ook als een levensbeschouwelijk vraagstuk 
werdd beschouwd. De atoombommen waren immers in staat de gehele mensheid te 
vernietigen.. De PvdA meende dat zij met morele getuigenissen alleen niet kon vol-
staan.. Eenzijdige ontwapening werd daarom afgewezen. Dit kon niet verhinderen dat 
dee partij voor de taak stond de verontrusting die er leefde om te zetten in een politiek 
standpuntt waarbij rekening werd gehouden met de internationale machtsverhou-
dingen.. Hoe een socialistische vredespolitiek er uit moest zien zou in de loop van 1958 
enn 1959 steeds meer vorm krijgen. 

Dee contouren van een socialistische vredespolitiek 

Inn tegenstelling tot De Kadt zou de ster van Geert Ruygers binnen de partij steeds 
meerr gaan schijnen. Zijn denkbeelden over vrede en veiligheid wonnen eind jaren 
vijfti gg steeds meer terrein binnen de partij. De katholiek Ruygers en voormalig hoofd-
redacteurredacteur van Brabantia Nostra was in de oorlog lid geweest van de Nederlandse Unie. 
Inn 1946 werd hij lid van de PvdA en ontpopte zich binnen de partij steeds meer als 
buitenlandspecialist.. Zo was hij lid van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse 
Zaken,, lid van het uitvoerend comité van de Nederlandse Raad der Europese Bewe-
gingg en voorzitter van het Koos Vorrink Instituut van de PvdA. 

Ruygerss achtte het goed dat veel mensen in gewetensnood kwamen door de nucle-
airee bewapeningswedloop. Het zou pas bedenkelijk zijn geweest als er geen gewetens-
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crisiss was ontstaan. Het was vanzelfsprekend dat een socialistische partij, die binnen 
haarr geledingen ruimte liet voor antimilitaristen, zich rekenschap gaf van het vraag-
stukstuk van oorlog en vrede. Toch achtte hij de oplossing van de atoompacifisten voor 
hett atoomvraagstuk niet de juiste. Ruygers wees erop dat het streven van de PvdA er 
altijdd op gericht was geweest de collectieve veiligheid te organiseren in het kader van 
dee VN. Dit was echter niet haalbaar gebleken en de dreiging van het communisme 
maaktee het noodzakelijk dat het Westen zich aaneensloot in een regionaal verband. 
Dee NAVO inclusief bewapening was de hoeksteen van het Nederlandse veiligheids-
beleidd en Ruygers zag geen enkele aanleiding voor de PvdA zich hier van af te keren. 

Ditt kon echter niet betekenen dat de partij de NAVO-politiek klakkeloos moest 
accepteren.. De PvdA diende zich te keren tegen een 'vermilitarisering van het denk-
en'.. De afweer van het communistische gevaar mocht niet alleen steunen op de mili-
tairee kracht, maar het Westen diende zich ook in te spannen op het economische en 
politiekee front. Een ander punt van aandacht was een rechtvaardige en billijk e verde-
lingvann de lasten binnen het bondgenootschap. Ruygers vroeg zich af, of de last die op 
Nederlandd drukte de laatste jaren niet onevenredig zwaar was geworden. Een eenzij-
digee trouw van Nederland zou per saldo weinig uitmaken en wellicht ten koste gaan 
vann andere belangrijke zaken, zoals de hulp aan onderontwikkelde landen. Buiten 
dezee concrete punten zou Nederland bovendien in het bondgenootschap elke poging 
moetenn steunen en zelf voorstellen moeten ontwikkelen, die de wereldvrede dichterbij 
kondenn brengen. 

Dee wereldvrede zou er niet vandaag of morgen komen, maar was een moeilijke weg 
diee slechts stap voor stap bewandeld kon worden. Ruygers vreesde dat met name op het 
terreinn van de atoombewapening er maar moeizaam vooruitgang kon worden geboekt. 
Ditt mocht natuurlijk niet verhinderen dat er een voortdurende bezinning en discussie 
onderr socialisten plaatsvond om in dit moeilijke vraagstuk tot een standpuntbepaling 
tee komen. Deze discussie zou nog wel enige tijd voortduren. Degenen die meenden 
reedss een kant en klaar antwoord op de zaak te hebben, zouden nog wel ondervinden 
datt het vraagstuk minder eenvoudig was dan gedacht, waarschuwde hij. Terwijl de dis-
cussiee voort zou gaan, was het al wel mogelijk met een aantal concrete standpunten te 
komenn die de spanning tussen de beide machtsblokken zou kunnen verminderen. De 
stopzettingg van atoomproeven was zon standpunt. De PvdA had zich reeds eerder voor 
eenn dergelijk verbod uitgesproken en zou dit moeten blijven doen. Door op korte ter-
mijnn een wereldwijde overeenkomst te sluiten kon wellicht worden voorkomen dat er 
mett de ruimtevaart (Spoetnik!) een nieuwe factor in de bewapeningswedloop werd 
geïntroduceerd.. Een tweede punt zou een overeenkomst kunnen zijn om tegen te gaan 
datt steeds meer landen atoombommen gingen produceren. Met de komst van nieuwe 
atoommachtenn zou het oorlogsgevaar groter en de kans op een ontwapeningsovereen-
komstt kleiner worden. Het waren weliswaar kleine stapjes, maar het socialisme moest 
'dee moed hebben de utopie achter zich te laten om zich te wijden aan de veel moeilijker 
opgavee van een constructieve realistische politiek'.'' 
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Geertt Ruygers, datum onbekend (Collectie IISG, Amsterdam) 
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Inn Socialisme en Democratie ging Ruygers in op een ander belangrijk aspect van de 

doorr hem gewenste socialistische buitenlandse politiek: de hulp aan onderontwik-

keldee landen. Deze hulp moest worden losgemaakt van de sfeer van de Koude Oorlog 

enn op haar eigen merites beoordeeld, meende hij. Di t zou mogelijk zijn door het 

vraagstukk op de agenda te plaatsen van de besprekingen tussen Oost en West en de 

hulpp te organiseren in het kader van de VN. Di t hield ook in dat aan de hulpverlening 

geenn politieke voorwaarden verbonden mochten worden. Anders zou het Westen 

wederomm het 'odium van kolonialisme' op zich laden en deed men de zelfstandige 

betekeniss van dit vraagstuk geen recht. ' 

Inn een ingezonden briefin Paraat braken drie partijgenoten eveneens een lans voor 

dee hulp aan onderontwikkelde landen. Het ging om het 'eerlijk weerbaar maken' van 

dee minder ontwikkelde gebieden en daarbij moest het anticommunisme geen rol spe-

len.. Wat had het voor zin om over anticommunisme te praten terwijl de kern van de 

zaakk het leven en sterven van tweederde van de wereldbevolking betrof, vroegen de 

briefschrijverss zich af.7' Het pleidooi voor een hulpprogramma aan minder ontwik-

keldee gebieden kon rekenen op een brede instemming binnen de partij. Ontwikke-

lingshulpp zou zich gaandeweg tot één van de stokpaardjes van de partij ontwikkelen. 

Hett onderwerp bood de PvdA de gelegenheid zich van haar progressieve kant te laten 

zien,, zonder ongeloofwaardig te worden. De gedachte dat de Derde Wereld een 

'maagdelijk'' terrein was waar 'socialistische experimenten' nog mogelijk waren, kan 

wellichtt ook een rol hebben gespeeld. 

Hoewell  er steeds werd benadrukt dat economische hulp een goed in zichzelf was 

enn deze niet herleid mocht worden tot een functie van de Koude Oorlog, viel het vaak 

niett mee beide zaken te scheiden. Veel partijgenoten waren ervan overtuigd dat het 

Westenn met een doeltreffende aanpak voor de schrijnende armoede in de Derde We-

reldd diende te komen, anders zou dit gebied een gerede voedingsbodem bieden voor 

'subversievee activiteiten' van communistische kant. Overal in de wereld 'parasiteerde' 

hett communisme nu eenmaal op 'de sociale achterlijkheid'. Ruygers stelde het zelfs 

nogg sterker. Voor de tegenstelling tussen de communistische en de Westerse wereld 

wass het beslissend welke kant de 'gekleurde volken van Azië en Afrika' kozen. Het was 

omm die reden voor het Westen belangrijk om tot een positieve en constructieve samen-

werkingg te komen, waarbij oude en nieuwe koloniale verhoudingen moesten worden 

afgewezen.. Men diende te beseffen dat het op den duur onvoldoende perspectief zou 

biedenn wanneer in de Derde Wereld alleen conservatieve en feodale machten de zijde 

vann het Westen wilden kiezen, meende hij." 

Dee Kadt kon zich niet in de hierboven geschetste visie van Ruygers vinden. Hij 

bleeff  bij zijn standpunt dat het Westen een vastberaden afweerpolitiek moest voeren 

enn zag in de atoombewapening weinig kwaads. De Russen waren er immers van door-

drongenn dat een oorlog tegen het Westen veel te riskant was. Tot een atoomoorlog 

tussenn Oost en West zou het dan ook niet komen, dacht hij. Pas als het evenwicht van 

dee nucleaire bewapening eenzijdig door het Westen werd verstoord, zou het riskant 
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worden.. De afweerpolitiek mocht evenwel niet alleen negatief zijn. De Westelijke 
wereldd moest zich organiseren tot een vrije en rechtvaardige gemeenschap die open-
stondd voor alle rassen en volkeren die zich bij haar wilden voegen. Hulp aan onderont-
wikkeldee gebieden wees De Kadt dan ook niet meer bij voorbaat af. Aan hulp hoefden 
zelfss geen pro-Westerse voorwaarden verbonden te worden, maar deze mocht alleen 
niett worden gefrustreerd door 'chaotische toestanden, extremistische of pro-Russische 
politiek'.. Volgens De Kadt was het belangrijk dat het Westen voort bleef bouwen aan 
'hett eigen huis' en de 'atoom-neurose en de schuld-neurose ten aanzien van Azië en 
Afrika'' overwon, de Russische dreigingen zou weerstaan en rustig afwachtte tot de 
ontwikkelingenn in de su en de satellietlanden ten goede zouden keren.7' 

Hett SDC had de hoop ook gevestigd op het ineenstorten van het communistische 
systeemm in Oost-Europa. Om dat te bereiken zou er echter geen militaire confrontatie-
politiekk moeten worden gevoerd. Atoomwapens konden slechts tot de totale vernie-
tigingg leiden en door het bouwen van raketbases voor atoomraketten werd dit gevaar 
voorr West-Europa alleen maar vergroot. Het SDC meende dat het communistische 
systeemm door veranderingen van binnenuit ineen zou storten en hierbij kon het West-
Europesee socialisme een belangrijke rol spelen. De arbeiders in Oost-Europa en Rus-
landd zouden, 'gesteund en geïnspireerd door een socialistisch West-Europa', eens het 
opstandigee voorbeeld van hun broeders in Hongarije of Polen volgen, dachten de 
linksee socialisten. Van Tijn sprak op het SDC-congres zelfs de wel zeer optimistische 
verwachtingg uit dat: 'een socialistisch West-Europa met duizendmaal meer explosieve 
krachtt het Stalinisme zal wegvagen, dan een ganse opslagplaats van atoomwapens ver-
mag'.744 Hoe dit precies in z'n werk zou gaan en welke termijn hij hierbij in gedachten 
had,, gaf de SDC-voorman echter niet aan. 

Dee natuurkundige J. Voogd was op dit terrein iets preciezer. Hij was ook de 
meningg toegedaan dat een evolutie in de communistische landen uiteindelijk vrede 
inn de wereld moest brengen. Dit was geen proces van jaren, maar van decennia. Deze 
ontwikkelingenn in het communistische blok zouden in wisselwerking met de Wes-
tersee wereld moeten verlopen. Het was daarom belangrijk om in contact te komen 
mett de communistische wereld. Vanuit dit oogpunt moest ook het vraagstuk van de 
atoombewapeningg worden benaderd. In dit licht bezien achtte hij de plaatsing van 
Amerikaansee tactische kernwapens in West-Europa zeer zorgelijk. West-Europa 
plaatstee zich met de tactische kernwapens in 'een scheve positie' ten opzichte van de 
volkerenn in de satellietlanden van de su, terwijl die juist een belangrijke rol moesten 
spelenn in het evolutieproces van het communistische blok. Tevens signaleerde hij een 
veranderendee houding tegenover het strategische bombardement met atoomwapens. 
Volgenss Voogd was er zelfs sprake van een 'morele degeneratie'. Het gevaar bestond 
hierdoorr dat politici door het leger voor 'voldongen feiten' werden geplaatst. Een 
alternatieff  voor tactische kernwapens kon bestaan uit het opbouwen van een krachti-
gee conventionele defensie, die een militaire aanval tot een onaantrekkelijk zaak 
maakte.7' ' 
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Opvallendd is dat partijleider Drees zich niet in de discussie mengde over de buiten-

landsee politiek, terwijl de verontrusting over de atoombewapening voor een levendig 

debatt in de partij zorgde. Nu liet de premier zich op het terrein van de buitenlandse 

politiekk over het algemeen niet zo sterk gelden, al gaat het te ver om te stellen dat hij 

daarr geen belangstelling voor had. De afzijdigheid van Drees is eerder terug te voeren 

opp zijn dualistische instelling. Hij stond op het standpunt dat er een scherp onder-

scheidd moest worden gemaakt tussen de verschillende functies met hun bijbehorende 

verantwoordelijkheden.. Zo keerde hij zich tegen het 'meeregeren' van het Partijbe-

stuurr of de fractie. Hij erkende niet alleen 'het vol recht op kritiek', maar beklem-

toondee zelfs dat deze organen een eigen gezicht moesten laten zien. Andersom gold 

duss voor Drees als minister-president dat hij de fractie en het Partijbestuur de ruimte 

wildee laten om over 'brandende kwesties' een discussie op te starten zonder de 

sturendee hand van de partijleider. 6 

Congresserenn over  de buitenlandse polit iek 

Opp 19 en 20 december 1958 vond er in Arnhem een buitengewoon congres over de 

buitenlandsee politiek plaats. Naast de kwestie Nieuw Guinea stond ook het vraagstuk 

vann de atoombewapening op de agenda. De bedoeling was om over deze controver-

siëlee zaken eens rustig met elkaar te praten. Ruygers hoopte op een constructief debat, 

wantt de atoomdiscussie was niet gebaat bij een sfeer van 'demagogie, extremisme en 

verketteringg over en weer'. Het belang van een grondige discussie over het atoom-

vraagstukk werd ook door De Kadt onderkend. Hij was van mening dat 'alle andere 

vraagstukken,, zelfs het fundamentele vraagstuk van onze verhouding tot Rusland en 

hett communisme, in het atoomtijdperk opnieuw getoetst moesten worden'.8 Het 

vraagstukk werd op het congres ingeleid door preadviezen van de hand van Ruygers, 

Schurerr en De Kadt. 

Inn zijn preadvies wees Ruygers eenzijdige ontwapening af, omdat dit noodlottige 

politiekee en militaire consequenties zou hebben. Eenzijdige ontwapening ingegeven 

doorr een principiële aanvaarding van geweldloosheid was een miskenning van het 

wezenn van de politiek en een vlucht uit de geschiedenis. Zolang er nog geen sprake was 

vann een vreedzame wereldorde diende men in de internationale politiek nu eenmaal 

omm te gaan met macht en geweld. Uitbanning van de atoomwapens zou aan deze ken-

merkenn van de internationale politiek ook niets kunnen veranderen. Di t betekende 

echterr niet dat hij de huidige situatie, waarin 'de vrede de tweelingbroer van onze ver-

nietigingg was', aantrekkelijk vond. Het nucleaire evenwicht had een atoomoorlog hel-

penn voorkomen, maar op de lange duur betekende het een bedreiging voor de vrede en 

veiligheidd in de wereld. Een grote openheid van denken was nodig om uit deze 

benardee situatie te geraken. De NAV O diende alle maatregelen te nemen om de veilig-

heidd te garanderen, maar tegelijkertijd een inventief beleid voeren om tot ontwape-
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ningg te komen. Haalbare mogelijkheden voor ontwapening achtte Ruygers onder 
meer:: gecontroleerde stopzetting van proefexplosies, inspectiezones ter vermindering 
vann het risico van een verrassingsaanval, het beperkt houden van 'de atoomclub' ten-
eindee een atomaire chaos te voorkomen en de ontwikkeling van de ruimtevaart uit-
sluitendd voor vreedzame doeleinden.79 

Schurerr gooide het over een heel andere boeg. De nucleaire bewapening had vol-
genss hem een nieuwe situatie geschapen waarin de verhouding tussen doel en midde-
lenn volkomen zoek was. Nederland diende het 'defaitistisch meedraven in de zinloze 
bewapeningswedloopp om te zetten in een positieve en strijdvaardige politiek voor een 
socialistischee wereld'. Ons land zou het goede voorbeeld kunnen geven door af te zien 
vann atoombewapening en de taken van het leger te reduceren tot die van een politie-
macht.. Het instellen van een gedemilitariseerde zone zou eveneens een positieve bij-
dragee zijn. Schurer onderkende dat door eenzijdige ontwapening de kans bestond dat 
onss land door de su zou worden bezet, maar hij achtte de kans daarop zeer klein. 
Bovendienn bestond in geval van bezetting nog de mogelijkheid om verzet te bieden, 
bijj  een atoomoorlog was er niets meer te kiezen. Hij weigerde te geloven dat het Wes-
tenn voor de keuze stond tussen atoombewapening of een Russische bezetting en 
meendee dat eenzijdige ontwapening aanvaardbare risico's met zich meebracht.80 

Dee Kadt onderkende weliswaar de noodzaak om het atoomvraagstuk opnieuw te 
toetsen,, maar dat betekende niet dat hij van standpunt was veranderd. Nog altijd was 
hijj  van mening dat een 'oorlogspolitiek' alleen maar van de su uit kon gaan. Om de 
wereldvredee te bewaren diende het Westen dus over een adequate defensie te beschik-
ken,, inclusief atoomwapens. De onbeperkte vernietigingskracht van atoomwapens 
liett alle voordelen voor een eventuele communistische oorlogspolitiek verdwijnen en 
garandeerdee juist daarom de vrede. Over de mogelijkheden van een ontwapenings-
overeenkomstt was hij sceptisch. Wederzijdse gecontroleerde ontwapening was alleen 
mogelijkk indien de Russen zouden instemmen met controle en inspectie van hun 
grondgebied.. Dit was voor de communistische dictatuur niet te aanvaarden, vreesde 
Dee Kadt. Alle ontwapeningsovereenkomsten die zonder een effectieve controle tot 
standd kwamen, moesten worden afgewezen. Ze wekten slechts de schijn van veiligheid 
enn zouden de ondergang van het Westen bevorderen. Dit betekende niet dat onder-
handelingenn moesten worden afgewezen. Alleen kon men van het overleg geen al te 
grotee verwachtingen koesteren. De Kadt kwam tot de slotsom dat het 'evenwicht van 
dee terreur' de sterkste waarborg was voor vrede en dat het Westen er daarom voor 
diendee te zorgen dat dit evenwicht niet in hun nadeel verschoof.8' 

Dee Kadt oogstte weinig waardering met zijn betoog, hetgeen nog eens onder-
streeptt dat hij in de partij steeds geïsoleerder kwam te staan. In de discussie die volgde, 
sprakk de Groningse polemoloog, B.V.A. Röling, zijn afgrijzen uit over de bijdrage van 
Dee Kadt. Hij meende dat De Kadt werd 'verblind door haat'. Een vastberaden afweer-
politiekk was volstrekt onvoldoende. Van een socialistische politiek mocht men ver-
wachtenn dat die gericht was op het constructief bevorderen van de wereldvrede en de 
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wereldwelvaart.. Patijn had ook moeite met de bijdrage van De Kadt. Hij had geen 
blijkk gegeven van 'enige concessie aan de eerlijke verontrusting' die in de partij leefde 
enn bovendien achtte hij de taal die De Kadt gebruikte niet altijd even gelukkig.' 

Aann de andere kant werd de visie van Schurer ook door weinigen gedeeld. Patijn 
vondd zijn betoog van een enorme politieke lichtvaardigheid getuigen. Schurers pre-
adviess was geen politiek, maar een onuitvoerbaar wensprogram. Mozer sloot zich aan 
bijj  deze opmerking van Patijn. Hij meende dat het perspectief van het socialisme zoals 
datt door Schurer werd geschetst, beperkt werd tot het nationale vlak. Ruygers bena-
druktee nog eens dat een politieke partij rekening moest houden met de internationale 
verhoudingen.. Op een andere manier was geen reële politiek te bedrijven. De atoom-
pacifistenn Koopman en Franssen namen het op voor het standpunt van Schurer. Het 
machtsevenwichtt was een zeer labiel evenwicht en op langere termijn ongeschikt om 
dee vrede te handhaven. In de internationale politiek speelden macht en geweld mis-
schienn een belangrijke rol, maar verandering van koers was noodzakelijk, omdat 
machtt en geweld inmiddels waren uitgegroeid tot 'absolutiteiten', meenden zij.' 

Hett was duidelijk dat de partijleiding de gematigde lijn van Ruygers cum suis 
steunde.. Deze middenkoers werd ook door partijvoorzitter Vermeer in zijn afslui-
tendee rede verwoord, waarin de eerste contouren van een actieve vredespolitiek naar 
vorenn kwamen. Eenzijdige ontwapening wees hij af, dit zou betekenen dat het Westen 
'naaktt aan de onderhandelingstafel' zou verschijnen. Afwijzing van eenzijdige ontwa-
peningg mocht echter niet betekenen dat niet elke kans op ontwapening moest worden 
aangegrepen.. De tijd leek nog niet rijp voor een allesomvattende ontwapeningsover-
eenkomst.. Nu dit het geval was, moest er op onderdelen getracht worden een akkoord 
tee bereiken. Met name de plannen voor een gedemilitariseerde zone in Midden-
Europaa zouden onderwerp van gesprek kunnen zijn. Het Westen moest in ieder geval 
altijdd de bereidheid tonen om met de su in gesprek te raken, ook al was er vooralsnog 
geenn aanleiding al te optimistische verwachtingen te koesteren van de resultaten van 
eenn dergelijke dialoog.4 

Dee commissie atoombewapening 

Opp het congres over de buitenlandse politiek had men weliswaar in alle rust over het 
atoomvraagstukk kunnen debatteren, 'afdoende helderheid in de atoomkwestie' was er 
nogg niet. Ruygers betwijfelde of de partij het vraagstuk in al zijn consequenties kon 
overzien,, er waren nog zoveel onbekende factoren. Politici en militairen waren het 
overr vele vraagstukken oneens. Het betrof een ingewikkeld vraagstuk dat nog niet in al 
zijnn consequenties was overdacht.8' Hij meende ook dat 'de krampachtigheid velen in 
dee partij nog in zijn greep hield'. Het was soms nauwelijks mogelijk om het woord 
coëxistentiee in de mond te nemen zonder als fellowtraveller te worden gebrandmerkt. 
Doorr de atomaire patstelling was coëxistentie echter onvermijdelijk geworden. Ieder-
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eenn wist bovendien dat het bij het atoomvraagstuk niet ging om beleidsverschillen en 
beleidsnuances,, maar om dieper liggende zedelijke verantwoordelijkheden. De partij 
moestt daarom de moed hebben dat met elkaar uit te praten. Temeer daar van een soci-
alistischee partij verwacht mocht worden dat zij het gesprek over vrede en veiligheid 
bleeff  voeren. 

Omm de discussie in de partij enige richting te geven, stelde Ruygers voor een veel-
zijdigg samengestelde commissie in het leven te roepen met de opdracht een rapport sa-
menn te stellen over het vraagstuk van oorlog en vrede.7 Buskes viel hem hierin bij. Hij 
vroegg zich af of de tegenstanders van atoombewapening in de PvdA slechts getolereerd 
werdenn of dat zij ook daadwerkelijk serieus werden genomen. Wilde de discussie over 
atoombewapeningg geen schijnvertoning worden, dan moest deze veelzijdig samenge-
steldee adviescommissie er komen. De suggestie van Ruygers werd door het Partijbe-
stuurr overgenomen. Het Partijbestuur wilde op het partijcongres van november 1959 
hett vraagstuk van de atoombewapening als één van de centrale punten van de buiten-
landsee politiek aan de orde stellen. Ter voorbereiding van het congres stelde het partij-
bestuurr een kleine commissie in, die de grondslagen van deze discussie moest uitwer-
ken.. De commissie was echter niet bepaald 'veelzijdig samengesteld'. De atoompaci-
fistenn kregen geen uitnodiging voor deelname aan de discussie in dit selecte gezel-
schap.. Daar stond tegenover dat hardliners als De Kadt ook niet mochten meepraten. 
Hett waren met name de middenfiguren die het gezicht van deze commissie bepaal-
den,, hetgeen nog eens bevestigt dat de partijleiding de gematigde lij n voorstond. 'J 

Hett wekt geen verwondering dat het werk van de commissie in augustus 1959 uit-
monddee in een advies aan het Partijbestuur, waarin de middenkoers duidelijk tot ui-
tingg kwam. De commissie meende dat de NAVO vooralsnog de enige waarborg was 
voorr de vrede, maar wenste wel een kritische bezinning op het bondgenootschap. De 
machtsverhoudingenn in de wereld, de strategische opvattingen en de militaire tech-
niekniek waren in de tien jaar na de oprichting immers sterk gewijzigd. Het voortbor-
durenn op de traditionele schema's was gevaarlijk en zou de positie van het Westen on-
nodigg verzwakken. Deze herbezinning kon volgens de commissie echter geen eenzij-
digee ontwapening inhouden. Ontwapening kon alleen een bijdrage tot vrede leveren 
indienn het wederzijdse ontwapening betrof onder efficiënte controle. Het bleef na-
tuurlijkk noodzakelijk om ontwapening na te streven, maar dit zou vele jaren gaan 
duren.. Voordat er een ontwapeningsovereenkomst tot stand was gekomen, waren er 
well  andere stappen mogelijk om het atoomgevaar in te dammen. Het stopzetten van 
proefexplosiess was niet alleen wenselijk uit het oogpunt van de volksgezondheid, maar 
konn tevens een begin zijn van internationale ontspanning en een toetssteen voor de 
mogelijkhedenn van internationale controle. Een andere belangrijke stap voorwaarts 
zouu 'het sluiten van de atoomclub' zijn. Hoe meer landen over kernwapens beschik-
ten,, des te moeilijker het zou worden om tot een ontwapeningsovereenkomst te ko-
men.. Bovendien maakte uitbreiding van 'de atoomclub' het steeds moeilijker om een 
atoomoorlogg te voorkomen.90 
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Mett het buitenlandcongres en het instellen van een speciale commissie, wilde de 

PvdAA duidelijk maken dat de partij bereid was het atoomvraagstuk serieus te over-

denken.. Het Partijbestuur was van mening dat het leiding moest geven aan de discus-

siee over dit ingewikkelde vraagstuk. Over de positie van de PvdA mocht geen ondui-

delijkheidd bestaan. Een belangrijke reden voor de PvdA om duidelijkheid te scheppen 

omtrentt haar positie, was om te voorkomen dat de PSP zich van dit onderwerp mees-

terr zou maken. Tot begin 1958 werd de PSP doodgezwegen, maar toen bleek dat de 

partijj  levensvatbaar was, werd er alles aan gedaan om de PSP de wind uit de zeilen te 

nemen.. Buskes schreefverschillende artikelen tegen de PSP. Volgens hem was de partij 

'tott steriliteit en sectarisme gedoemd'. Schurer schreef een open brief aan de Neder-

landsee kiezers, waarin hij potentiële PSP-stemmers voor de PvdA probeerde te win-

nen,, dan wel te behouden. Binnen de PvdA lag de discussie over atoombewapening 

nogg volledig open en tegenstanders van atoombewapening konden dus gerust op de 

PvdAA stemmen, betoogde hi j . ' Om dit nog eens te onderstrepen, kondigde het Partij-

bestuurr in 1959 aan dat er opnieuw een commissie zou worden samengesteld om het 

atoomvraagstukk 'fundamenteel te onderzoeken'.9" 

Voorr de verkiezingen van maart 1959 was van verschillende afdelingen het verzoek 

binnenn gekomen om met de PSP overleg te plegen. In januari 1959 kwam deze kwestie 

inn het Partijbestuur aan de orde. Vermeer meende dat Banning voor een dergelijke 

lijmpogingg de meest aangewezen persoon was en hij verklaarde zich bereid hem daar-

voorr te vragen. Vermeer was echter wel van mening dat het initiatief voor zon gesprek 

niett van de PvdA uit kon gaan. Voskuil en Burger vonden een gesprek met de PSP niet 

nodig,, omdat zij verwachtten dat de PSP bij de verkiezingen weinig succes zou be-

halen.. Ruygers zag om een andere reden weinig in een gesprek met de PSP. Indien de 

PSPP zich bij de PvdA zou aansluiten, achtte hij de kans om in de partij tot overeen-

stemmingg te komen over het vraagstuk van de ontwapening zeer gering. Drees 

meendee ook dat overeenstemming met 'zuivere ontwapenaars' in de partij geen haal-

baree kaart was. Het Partijbestuur besloot daarom geen toenaderingspoging tot de PSP 

tee ondernemen.9' 

Nadatt de partijleiding een toenaderingspoging had afgewezen, ondernam het SDC 

eenn lijmpoging. Begin 1959 werd een beroep op de PSP gedaan om nog voor de verkie-

zingenn met de PvdA te overleggen. Het SDC, die het ontstaan van de PSP van zo nabij 

hadd meegemaakt, was van mening dat de bestaansgrond van de PSP inmiddels was 

verdwenen.. Aanleiding voor de oprichting was immers het feit dat de PvdA geen paci-

fistfist op een verkiesbare plaats wilde hebben. Inmiddels was de situatie echter gewijzigd. 

Dee Tweede Kamerfractie van de PvdA telde drie partijgenoten die zich principieel 

tegenn atoombewapening keerden. De eerdere doelstelling om in het parlement een 

antimilitaristischh geluid te laten horen, was hiermee verwezenlijkt. Het SDC onder-

kendee dat de plaats van de pacifisten in de PvdA nog niet helemaal bevredigend was 

geregeld,, maar de meest onbevredigende plaats was wel 'buiten de massapartij van het 

socialismee in Nederland'. Een bezwaar van geheel andere aard was dat de PSP wel paci-
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fistischh was, maar toch nauwelijks socialistisch was te noemen. Het verkiezingsmani-
festt van de PSP bevatte slechts een flauwe weerklank van socialistische begrippen. De 
'S'' zou dientengevolge beter uit de naam kunnen worden geschrapt. Nog beter was 
omm de pacifistische doelstellingen in de PvdA met de 'massa der georganiseerde ar-
beiders'' te verwezenlijken, aldus het SDC.M 

Nadatt de toenaderingspoging op niets was uitgelopen, werd met de verkiezingen 
inn zicht de toon tegenover de PSP grimmiger. Binnen de PvdA waren het vooral de 
atoompacifistenn die tegen de PSP ten strijde trokken. Net als het SDC meende Frans-
senn dat de PSP geen bestaansrecht had. Hij begreep als geen ander dat men een pacifis-
tischh geluid wilde laten horen en erkende dat de PvdA op dat terrein in gebreke was 
gebleven.. In een democratische partij als de PvdA, zouden de pacifisten juiste intern 
ditt falen aan de kaak moeten stellen. Door een eigen partij op te richten, werd de 
krachtt van de socialistische beweging in Nederland alleen maar verzwakt en daarmee 
wass niemand gediend. Het 'politiek dilettantisme' van de PSP ging bovendien voorbij 
aann het feit dat de verwezenlijking van de pacifistische idealen niet van vandaag op 
morgenn kon geschieden. Franssen constateerde dat in het PS P-program wel slogans 
warenn opgenomen, maar geen middelen werden genoemd om het einddoel te berei-
ken.. Door dit politiek tekortschieten werd het Nederlandse volk misleid. Bovendien 
mochtt de gedachte niet postvatten dat het aan de PSP te danken was dat er binnen de 
PvdAA een krachtigere houding ten opzichte van 'de reactionaire krachten' was waar te 
nemen.. Een dergelijke visie op de ontwikkelingen binnen de PvdA deed teveel denken 
aann 'de overtuiging van de haan, die meende dat de zon opging omdat hij kraaide'.95 

Schurerr was een vergelijkbare mening toegedaan. Hij signaleerde dat de pacifisti-
schee socialisten door de oprichting van een nieuwe partij de democratische discussie in 
dee PvdA ontliepen. Tevens achtte hij het pacifisme van de PSP politiek onbruikbaar. 
Politiekk ging immers om de verwezenlijking van het mogelijke in de actuele situatie en 
dee PSP distantieerde zich als 'partij van de gewetensbezwaarden der moreel fijnge-
bouwden'' van de harde werkelijkheid van 'het ruwe politieke bedrijf. Daarmee werd 
hethet pacifisme noch het socialisme gediend9*. Het is merkwaardig dat Franssen en 
Schurerr de PSP verweten slechts morele getuigenissen aan te hangen die politiek on-
bruikbaarr waren. Hetzelfde verwijt kregen zij immers zelf binnen de PvdA naar hun 
hoofdd geslingerd. In de strijd om de kiezer was het voor de pot blijkbaar geoorloofd 
omm de ketel te verwijten. 

Besluit t 

Dee afbrokkelende steun voor de opvattingen van De Kadt is kenmerkend voor de 
voorzichtigee verschuiving die plaats vond in het denken over vrede en veiligheid eind 
jarenn vijfti g binnen de PvdA. De Kadts ster was na de Korea-oorlog snel gerezen bin-
nenn de partij, maar zou aan het einde van de jaren vijfti g weer even snel verbleken. Dat 
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Dee Kadt betrekkelijk snel geïsoleerd kwam te staan binnen de PvdA had weinig te 
makenn met een herwaardering van de su. De meerderheid van de partij stond ook 
tijdenss de 'Russische glimlach' zeer argwanend tegenover de su en bleef de Russen als 
eenn mogelijke agressor beschouwen. Een adequate defensie, inclusief atoomwapens, 
moestt de su van ondoordachte stappen afhouden. Slechts een kleine minderheid 
meendee dat de Russen niet uit waren op de militaire onderwerping van het Westen. 
Zijj  zagen de su vooral als een 'economische uitdaging'. 

Datt de opvattingen van De Kadt steeds minder weerklank vonden in de partij had 
voorall  te maken met het feit dat zijn Politik der Starke geen rekening hield met de ver-
ontrustingg die bij velen leefde over de nucleaire bewapeningswedloop. Deze veront-
rustingg beperkte zich niet tot de atoompacifisten binnen de partij, maar was wijder 
verbreid.. Het nucleaire evenwicht tussen Oost en West deed velen in de PvdA tot het 
inzichtt komen dat een harde Westerse confrontatiepolitiek uiteindelijk wel eens 
rampzaligee gevolgen zou kunnen hebben. Atoomwapens hadden een kernoorlog hel-
penn voorkomen, maar de wereld zou door middel van een alsmaar voortgaande nucle-
airee wapenwedloop niet blijvend langs de afgrond kunnen gaan. Een catastrofe zou 
alleenn door ontwapening kunnen worden voorkomen en daarvoor was het noodzake-
lij kk met de Russen in gesprek te geraken. Steeds meer partijgenoten raakten ervan 
overtuigdd dat de verschillen tussen de beide machtsblokken niet op de spits gedreven 
moestenn worden, maar dat men diende te streven naar vreedzame coëxistentie. 

Dezee verontrusting mondde in de loop van 1958 uit in een levendig debat over het 
atoomvraagstuk.. In deze discussie zijn min of meer drie kampen te onderscheiden; de 
atoompacifisten,, de hardliners en 'de gematigden'. Volgens de atoompacifisten zou de 
bewapeningswedloopp van atoomwapens op den duur onvermijdelijk uitmonden in 
eenn allesvernietigende atoomoorlog. Om dit te voorkomen moest er ontwapend wor-
denn en eenzijdige ontwapening werd daarbij niet afgewezen. Mensen als De Kadt 
meendee juist dat een harde confrontatiepolitiek de enige waarborg voor de wereld-
vredee was. Leunend op een sterke defensie zou het Westen moeten wachten op de 
ineenstortingg van het communistische systeem. Tussen deze twee uitersten stonden 
dee gematigden. Zij propageerden wederzijdse gecontroleerde ontwapening, al begre-
penn ze dat verwezenlijking van dat doel nog ver weg was. Vanuit dit gegeven probeer-
denn zijn de contouren van een actieve vredespolitiek te schetsen, die de harde afweer-
politiekk van voorheen moest vervangen. Een verbod op atoomproeven en het 'sluiten 
vann de atoomclub' waren hiertoe de eerste aanzetten. 

Eenn belangrijke drijfveer voor de PvdA om duidelijkheid te verschaffen over haar 
standpuntt inzake atoombewapening was de opkomst van de PSP. De PvdA was na-
tuurlijkk not amused met deze concurrentie en de partij deed er alles aan om de pacifis-
tenn de wind uit de zeilen te nemen. De afwijzende reactie van de PvdA op de PSP 
werdd met drie hoofdargumenten onderbouwd. Ten eerste werd de PSP verweten dat 
menn zich voorbarig had afgescheiden. De gedachtevorming binnen de PvdA over het 
brandendee vraagstuk van atoombewapening was immers nog volop in beweging. 
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Doorr de discussie buiten de partij te voeren werd de kracht van de socialistische 
bewegingg ondermijnd en daarvan zouden alleen de 'rechtse' partijen profiteren. Een 
tweedee argument betrof het gebrek aan een concreet politiek programma. De PSP be-
leedd abstracte beginselen of getuigenissen zonder een bijbehorend concreet vredes-
program.. Het pacifisme van de PSP was dus politiek onbruikbaar. Ten derde werd 
naastt het pacifisme ook het socialistische gehalte van de PSP onder vuur genomen. 
Natuurlijkk hadden de linkse socialisten uit het SDC geen goed woord over voor de 
flauwee weerklank van de socialistische idealen in het psp-program. Maar ook vanuit 
eenn andere hoek constateerde men dat de PSP toch zeker niet socialistischer genoemd 
konn worden dan de PvdA. Binnen de PvdA zag men dan ook naast het pacifisme geen 
wezenlijkk belang die de oprichting van een tweede socialistische partij kon rechtvaar-
digen.. De PSP had volgens de PvdA dus geen socialistisch bestaansrecht en de pacifis-
tischee doeleinden zouden beter in het grotere verband van de PvdA kunnen worden 
nagestreefd. . 

Eenn element dat tevens illustratief voor een langzaam verschuivend perspectief ge-
noemdd kan worden, is de groeiende aandacht voor de Noord-Zuid-tegenstelling ten 
kostee van de Oost-West-tegenstelling. Tinbergen meende dat de strijd tussen Oost en 
Westt niet zozeer met militaire middelen in Europa zou worden uitgevochten, maar 
veell  meer op een economische confrontatie in de Derde Wereld zou uitdraaien. Hij 
pleittee daarom voor een economisch hulpprogramma voor de ontwikkelingslanden. 
Dezee gedachte zou al snel gemeengoed worden binnen de partij. Hoewel er steeds 
werdd benadrukt dat ontwikkelingshulp een goed op zichzelf was, wist men het (nog) 
niett aan de sfeer van de Koude Oorlog te onttrekken. Zo schreef Ruygers in 1959 dat: 
'voorr de strijd tussen Oost en West de ontwikkelingen op de rijstvelden van Azië en in 
dee negerdorpen van Afrika wel eens van meer doorslaggevende betekenis zouden kun-
nenn zijn dan de bewapeningswedloop'.97 Het zou nog enkele jaren duren voordat de 
PvdAA ontwikkelingshulp echt als een goed op zichzelf zou gaan beschouwen. 

InIn dit hoofdstuk hebben we gezien dat de PvdA onder invloed van verschillende 
factorenn een voorzichtige koerswijziging op het gebied van de buitenlandse politiek 
maakte.. Verschillende PvdA-ers meenden echter dat de partij in de discussie over het 
vraagstukk van oorlog en vrede nog nauwelijks tot de kern was doorgedrongen. Zij 
hooptenn dat het debat met grote openheid verder zou worden gevoerd. Hun wensen 
werdenn verhoord, want de discussie werd vervolgd in de Commissie Oorlog en vrede in 
hethet atoomtijdperk. Daarover zal ik in het tweede hoofdstuk verhalen alsmede de reac-
tiess op de lange Berlijnse crisis en de Cubacrisis. 





HOOFDSTUKK 3 

I nn dienst van de vrede 

Dee PvdA tussen afschrikking en ontwapening, 1959-1963 

'Wijj  moeten oppassen in deze [maatschappelijke] ontwikkeling vol stroomversnel-
lingen,, dat wij de vraagstukken van heden en morgen niet met de theorieën van gister 
tott een oplossing proberen te brengen." Deze woorden sprak partijvoorzitter Evert 
Vermeerr in zijn openingsrede op het partijcongres in november 1959. Hij doelde met 
zijnn woorden op het nieuwe beginselprogramma van de PvdA. De partij had het nodig 
gevondenn het beginselprogramma te herzien, omdat de wereld in haar optiek na de 
Tweedee Wereldoorlog ingrijpend was veranderd. Met name de toegenomen invloed 
vann de internationale machtsverhoudingen en de toename van de welvaart en sociale 
zekerheidd onder de Nederlandse bevolking, deden zich voelen.1 Met het formuleren 
vann nieuwe grondslagen hoopte de partij deze ontwikkelingen in de toekomst het 
hoofdd te kunnen bieden. Het nieuwe beginselprogramma paste tevens in de ideolo-
gischee heroriëntatie van de sociaal-democratie zoals dat vanaf begin jaren dertig vorm 
hadd gekregen. Met het nieuwe programma waren de laatste restanten van het oude 
socialismee opgeruimd en de weg vrijgemaakt voor een meer vrijzinnig-democratische 
koers. . 

Hett definitieve afscheid van het oud linkse gedachtegoed werd op het partijcon-
gress van 1959 ook gesymboliseerd door het royeren van het SDC. De partijleiding had 
all  verschillende malen haar ongenoegen geuit over het optreden van de linkse socialis-
tenn en in het voorjaar van 1959 was de maat vol. Het SDC werd verweten als een partij 
binnenn de partij te opereren en daarmee werden de huisregels van de partij aan de laars 
gelapt.. Op het partijcongres van 1959 werd een motie aanvaard waarin het Partijbe-
stuurr gemachtigd werd stappen te ondernemen tegen het centrum. 

Dee partij kreeg noodgedwongen ook meer ruimte om oplossingen voor 'heden en 
morgen'' te bedenken. Na de val van het laatste kabinet-Drees in 1958 zou de PvdA niet 
meerr terugkeren in de regering. In de kabinetsformatie die volgde op de verkiezingen 
vann maart 1959, werd al snel duidelijk dat de KVP geen voortzetting van de rooms-rode 
coalitiee wenste. De formatie resulteerde uiteindelijk in een confessioneel kabinet, dat 
onderr leiding stond van J.E. de Quay. De PvdA diende zich te schikken in de oppo-
sitierol.. De partij hinkte daarbij op twee gedachten. Bij een gematigde toon zou de 
eigenn socialistische visie niet uit de verf komen, terwijl bij felle oppositie de perspectie-
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venn op regeringsdeelname werden ondermijnd. Dir laatste was niet geheel onbelang-

rijk ,, aangezien de PvdA zich nog lange tijd een 'natuurlijke regeringspartij' bleef 

beschouwen.. De PvdA zou zich de rol van oppositiepartij dan ook maar moeizaam 

eigenn maken. 

Dee woorden van Vermeer deden eveneens opgeld voor de vraagstukken van vrede 

enn veiligheid. De voortgaande atoombewapening had een nieuwe situatie geschapen, 

waarinn de oude antwoorden niet meer voldeden. Aan de meer gematigde koers die de 

partijj  eind jaren vijfti g was gaan volgen, werd een vervolg gegeven. Het virulente anti-

communismee dat de PvdA tot eind jaren vijfti g kenmerkte, verdween voorgoed uit de 

partijj  cultuur. De voorzichtige koerswijziging had ook zijn beslag gekregen in het 

nieuwee beginselprogramma. Tevens werd de atoomdiscussie die vanaf 1957 in de par-

tijj  op gang was gekomen, voortgezet. 

Omm de discussie over vrede en veiligheid verder vorm te geven, stelde het Partij-

bestuurr een veelzijdig samengestelde commissie in om het atoomvraagstuk te bestu-

derenn en daarover aan het Partijbestuur te rapporteren. Het resultaat van dit debat 

vormdee het rapport In dienst van de vrede. In dit rapport werd het uiteindelijke doel, 

wederzijdsee gecontroleerde ontwapening, door iedereen omarmd. Er bestond alleen 

verschill  van mening hoe dit doel verwezenlijkt moest worden. De atoompacifisten 

meendenn dat het een aanvaardbaar risico was om eenzijdig te ontwapenen, terwijl een 

meerderheidd dit afwees. Zij meenden dat het machtsevenwicht tussen Oost en West 

niett verstoord mocht worden. Algehele ontwapening kon slechts met kleine stapjes, 

alss een verbod op kernproeven en non-proliferatie, dichterbij gebracht worden. 

Datt er voor ontspanning tussen Oost en West nog een lange weg te gaan was, 

kwamm in deze periode verschillende malen tot uiting. In de lange Berlijnse crisis (1958-

1961)) en bij de Cubacrisis (1962) werd de onaantastbaarheid van de verdeling van de 

invloedssferenn tussen Oost en West nog eens onderstreept. Het Westen bleek niet 

bereidd tot verregaande concessies inzake de positie van Berlijn en de plaatsing van of-

fensievee Russische raketten op Cuba werd als een onaanvaardbare verstoring van het 

machtsevenwichtt gezien. De meerderheid in de PvdA bleef nog altijd beducht voor 

'hett communistische gevaar'. De houding van het Westen bij de Berlijnse crisis en de 

Cubacrisiss werd beschouwd als een toetssteen van de bereidheid de communistische 

expansiee een halt toe te roepen. 

Eenn n i e uw beg inse lprogramma 

Inn november 1959 werd op het partijcongres het nieuwe beginselprogram ter goedkeu-

ringg aan de afdelingen voorgelegd. Het nieuwe partijprogramma was onder leiding 

vann Banning tot stand gekomen en was de voltooiing van de koerswijziging die reeds 

inn de jaren dertig was ingezet: de laatste restanten van het 'institutionele socialisme' 

werdenn opgeruimd. Het nieuwe beginselprogramma was een volgende stap in de ont-
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wikkelingg van een klassieke socialistische beweging naar een partij met een meer vrij-
zinnig-democratischh karakter. De grondtoon zou meer en meer een modern progres-
sieff  liberalisme worden.' In het program was ook de voorzichtige koerswijziging op het 
terreinn van vrede en veiligheid vastgelegd. In het atoomtijdperk diende het socialis-
tischee streven gericht te zijn op de verwezenlijking van een werkelijke vrede en op ont-
wapening,, met afdoende garanties en controle op dee naleving ervan. Dit doel was ech-
terr onbereikbaar, zolang er totalitaire machten streefden naar de wereldoverheersing. 
Onderr die omstandigheden diende Nederland 'een doelmatige en verantwoorde bij-
dragee te leveren tot de politieke, economische en militaire verdediging der democra-
tieën,, met name tot versterking van het Westers bondgenootschap'.4 

Ditt wat abstracte beginsel was door het Partijbestuur voor het congres nader uit-
gewerkt.gewerkt. In een resolutie achtte het bestuur het voorkomen van oorlog, gegeven de 
politiekee verhoudingen in de wereld, vooralsnog gebonden aan het bewaren van het 
machtsevenwicht.. Dit machtsevenwicht was het beste te bewaren door onverkort 
vastt te houden aan de NAVO. Een socialistische politiek voor de vrede diende echter 
meerr te omvatten. Van de PvdA mocht men immers verwachten dat het een concreet 
politiekk programma bezat. Het was zaak de spanning tussen Oost en West te vermin-
derden,, zonder het machtsevenwicht te verstoren. Dit zou kunnen door een verbod 
opp kernproeven en het tegengaan van verdere verspreiding van kernwapens. Tevens 
moestenn er politieke voorstellen worden ontwikkeld om de kans op verrassings-
aanvallenn te verkleinen. Een laatste element van een socialistische vredespolitiek, zo-
alss dat door het Partijbestuur werd uitgedragen, was het tegengaan van nationale 
atoommachten.11 Ruygers, die de motie van het partijbestuur verdedigde, had weinig 
moeitee om zijn gehoor te overtuigen. De resolutie werd ongewijzigd door het congres 
aanvaard.. Het Partijbestuur was verrast door de overgrote meerderheid die de reso-
lutiee steunde, want het had gerekend op meer steun van het congres voor de atoom-
pacifisten. . 

Dee NAVO werd weliswaar voorlopig onmisbaar geacht, maar vanuit de afdelingen 
warenn wel enige kritische noten te horen over het functioneren van het bondgenoot-
schap.. De Atlantische verdragsorganisatie werd gemaand tot een actievere houding 
tegenn ondemocratische regimes binnen het bondgenootschap. Een amendement had 
tott strekking de NAVO leden-staten (lees Portugal) onder druk te zetten, die het met de 
eerbiedigingg van de democratische rechten en vrijheden niet zo nauw namen.' Andere 
amendementenn drongen er op aan, dat de socialistische partijen zich met kracht moes-
tenn verzetten tegen het opnemen van het totalitaire Spanje in de NAVO.8 Aanleiding 
hiervoorr was het voorgenomen bezoek van de Amerikaanse president Eisenhower aan 
Spanje,, waaruit werd afgeleid dat Spanje mogelijk tot de NAVO zou toetreden. Het 
Partijbestuurr had zich in juli reeds uitgesproken tegen de toetreding van Spanje tot de 
NAVO.. Volgens fractievoorzitter Burger zou het opnemen van Spanje in de NAVO de 
morelee gronden van het bondgenootschap ondergraven en ook premier Drees noem-
dee de toetreding van Spanje onaanvaardbaar.9 Op het congres werd dan ook met alge-
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menee stemmen een resolutie aangenomen, waarin werd gesteld dat 'in de ... NAV O 

Franco-Spanjee nimmer behoort te worden opgenomen ..., omdat de principiële 

grondslagenn van deze organisatie [hierdoor] worden aangetast.'0 

Hett  einde van het S DC 

Inn het nieuwe beginselprogramma werden de laatste restanten van het oude socialisme 

alss grondslag voor de partij van de hand gedaan. Het SDC betreurde dit, omdat het 

juistt een terugkeer naar de oude socialistische beginselen wenste. De buitenlandse 

politiekk van het SDC was ook op die oude beginselen gebaseerd. Zo werd het anti-

NAVo-standpuntt mede op antikapitalistische gronden beargumenteerd. Het SDC 

meendee dat de vrijheid en de democratie niet door de NAV O verdedigd werden, maar 

juistt ondermijnd. De vermilitarisering van het leven verdrong de humanitaire begin-

selenn waarop het socialisme zich beriep. Voorbeelden van een dergelijke vermilitarise-

ringg waren 'spionnitis, MacCarthyisme, BVD-kontroie en -macht, militaristische op-

voedingg van de jeugd en een opgezweept nationalisme met zijn verdere uitwassen van 

racisme'.""  Bovendien meende het centrum dat het kapitalisme 'de tendentie tot het 

oproepenn van het oorlogsgevaar in zich bergt'. Het gewicht van de wapenindustrie 

namm hand over hand toe en de bewapeningsuitgaven werden gebruikt om de schom-

melingenn in de conjunctuur te reguleren. De strijd tegen het wapenkapitaal moest 

doorr de socialisten worden gevoerd. Deze strijd zou natuurlijk niet kunnen worden 

gevoerdd als Nederland onderdeel bleef uitmaken van het Atlantisch bondgenoot-

schap.2 2 

Err waren echter meer redenen voor het SDC om de NAV O af te wijzen. Door de 

ontwikkelingg van intercontinentale raketten door de su was de oude NAVO-strategie 

vann het 'schild' en het 'zwaard' achterhaald.'' Nu de 'schild-functie' van West-Europa 

aann kracht had ingeboet, bestond er geen enkele noodzaak meer voor Europese part-

nerss om voor de eigen veiligheid aan het Atlantisch bondgenootschap verbonden te 

blijven.. Door raketbases op het West-Europese grondgebied toe te staan, zou het zelfs 

dee eigen vernietiging af kunnen roepen. Immers, zo'n raketlanceerinrichting zou het 

doelwitt zijn van de Russen en daarmee werden gevaren aangetrokken in plaats van 

afgestoten.. De PvdA zou zich niet moeten binden aan de NAVO, maar een eigen socia-

listischee vredespolitiek moeten ontwikkelen. Deze politiek zou zich vooral moeten 

richtenn op Midden-Europa. Concrete actiepunten waren het bevorderen van een 

atoomvrijee zone in Midden-Europa, de vermindering van de troepensterkte in het-

zelfdee gebied, de erkenning van de DDR en de onvoorwaardelijke stopzetting van 

proefexplosiess met atoomwapens.4 

Voorr de onderbouwing van het buitenlands program 'leende' het SDC argumenten 

vann de su. In een poging om Amerikaanse atoomwapens uit Europa te weren, hadden 

dee Russen gedreigd dat de raketbases in West-Europa doelwit zouden worden bij een 
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eventuelee oorlog en het Rapackiplan (om een atoomvrije zone in Midden-Europa in 
tee stellen) onder de aandacht gebracht. Deze elementen werden door het SDC om-
armd.. Ook de erkenning van Oost-Duitsland, één van de centrale doelstellingen van 
dee Russische buitenlandse politiek, was door het SDC overgenomen. Het hoeft geen 
betoogg dat het innemen van dergelijke standpunten door het SDC binnen de PvdA 
niett kon rekenen op brede steun. Daarbij kwam dat het verwerpen van de NAVO als de 
militairee vertegenwoordiger van het (Amerikaanse) kapitalisme, niet erg in overeen-
stemmingg was met grondslagen zoals die in het nieuwe beginselprogramma waren 
vastgelegd. . 

Verschill  van inzicht over de buitenlandse politiek was niet de enige bron van erger-
niss voor de partijleiding, het ongenoegen over het SDC was breder gefundeerd. De 
partijleidingg had al verschillende malen haar ongenoegen over het centrum geuit. Er 
warenn ook verschillende besprekingen met het SDC gehouden waarin de ontoelaat-
baarheidd van het opereren in groepsverband binnen de PvdA aan de orde was gesteld. 
Dezee besprekingen verliepen echter zonder veel resultaat. Het SDC, onder leiding van 
mensenn als Van Tijn en H. Neudecker, bleef eigen congressen organiseren, nam onbe-
kommerdd allerlei resoluties aan en had in de vorm van Socialistisch Perspectief een 
eigenn blad. In het voorjaar van 1959 was voor de partijleiding de maat vol. Het Partij-
bestuurr kwam in mei met een verklaring over het SDC waarin werd gesteld dat deze 
groepp afwijkende politieke standpunten propageerde en die op oneigenlijke wijze ver-
tolkte.. Het SDC functioneerde als een partij in de partij en daarmee werden 'de demo-
cratischee spelregels die in de PvdA gewoon waren', aan de laars gelapt. De loyaliteit 
verbondenn met het vrijwilli g aanvaarde lidmaatschap van de PvdA, was hierdoor in 
hethet geding.1' Het Partijbestuur achtte het optreden van het SDC onaanvaardbaar en 
zouu zich op stappen beraden. Verschillende bestuursleden pleitten voor een gesprek 
mett het SDC waarin stopzetting van de activiteiten werd geëist. Indien dit geen resul-
taatt had, moest het congres beslissen over het al dan niet royeren van SDC-leden.' 

Opp 8 oktober 1959 vond er een gesprek plaats met het SDC waarin de huisregels nog 
eenss onder de aandacht werden gebracht. Wederom zonder resultaat. Het Partijbe-
stuurr kwam toen tot de conclusie dat 'de waarborgen ontbreken dat het SDC in het 
vervolgg een bij de partijverhoudingen passend optreden zou vertonen'. Vermeer was 
vann mening dat de PvdA een 'libertijnse' partij was als het ging om het tolereren van 
afwijkendee meningen. De partij diende zich echter wel te verzetten tegen de wens van 
hethet SDC om een organisatorisch verband te scheppen voor oppositie binnen de partij.7 

Voorr het congres werd een resolutie opgesteld waarin het Partijbestuur gemachtigd 
werdd om de nodige stappen tegen deze oppositiegroep te ondernemen. Op het con-
gress werd de betreffende motie aangenomen. Het doek was toch nog niet definitief 
gevallenn voor het SDC. Op 30 december vond er opnieuw een gesprek plaats tussen een 
delegatiee van het Partijbestuur en het SDC. Het Partijbestuur stelde dat een eigen 
orgaann onaanvaardbaar was voor de partijleiding, maar deed wel de suggestie om een 
studiegroepp voor hen op te richten. Het SDC zou zich hierop beraden.'8 Eind januari 
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i9600 lieten de linkse socialisten echter weten niet aan deze voorwaarden te willen vol-

doen.. Kort daarna hief het SDC zichzelf op, al bleef het lijfblad Socialistisch Perspectief 

well  voortbestaan.'9 

Hett lot van 'oud links' binnen de PvdA was hiermee bezegeld. Net als bij het eerste 

SDCC was de PvdA nog altijd van mening dat het SDC niet als werkgemeenschap kon 

wordenn erkend, omdat werkgemeenschappen binnen de PvdA een levensbeschouwe-

lijk ee en geen politieke grondslag hadden. Aangezien de basis voor een werkgemeen-

schapp ontbrak, opereerde het SDC als een partij binnen de partij, luidde de officiële 

lezing.. Er waren echter meer redenen om het ketterse geluid van deze groep niet meer 

tee tolereren. Door het SDC als volwaardige stroming te accepteren, werden de kansen 

omm op korte termijn weer aan kabinet deel te nemen niet bepaald groter. De stand-

puntenn van het SDC verhielden zich niet erg goed met die van de confessionele par-

tijen.. Kvp-leider Romme noemde in de Volkskrant het SDC dan ook een hinderpaal 

voorr een voortzetting van de rooms-rode coalitie.0 Daarbij kwam dat er met een 

linkserr elan ook al niet erg veel electorale winst viel te boeken, aangezien er links van 

dee PvdA niet veel stemmen vielen te winnen.2' De partij schoof niet voor niets op in 

sociaal-liberalee richting. Het afwijkende geluid van het SDC op het gebied van vrede 

enn veiligheid kon ook om een andere reden worden gemist als kiespijn. Met het SDC 

zouu het niet makkelijk worden de partij op één lij n te krijgen inzake het vraagstuk van 

dee atoombewapening. De aanwezigheid van de atoompacifisten binnen de PvdA 

maaktee dit al lastig genoeg. De partijleiding kon echter de atoompacifisten niet buiten 

dee deur zetten, wilde men tenminste de band met het antimilitaristische verleden van 

dee sociaal-democraten nog enigszins in stand houden. Bovendien kon de partij met de 

atoompacifistenn in eigen gelederen de PSP de wind uit de zeilen nemen. Zover er dus 

all  electorale winst ter linkerzijde viel te boeken, kon de partij beter haar geld zetten op 

dee atoompacifisten dan op het SDC. 

D ee commissie Oor lo g en vrede in het atoomtijdper k 

Opp het congres van 1959 had het Partijbestuur een resolutie ingediend waarin werd 

voorgesteldd een veelzijdig samengestelde commissie te benoemen, die tot taak had 

overr het vraagstuk van oorlog en vrede te rapporteren aan het volgende partijcongres. 

Hett bestuur achtte verdere bezinning op de vraagstukken van atoomwapens en ont-

wapeningg noodzakelijk." Het congres ging hiermee akkoord en begin i960 werd er 

eenn breed samengestelde commissie in het leven geroepen om het atoomvraagstuk in 

all  zijn consequenties te overdenken. Het in deze vorm gieten van de discussie leverde 

hett Partijbestuur een aantal voordelen op. Door het debat over vrede en veiligheid zo 

tee structureren, werd de regie in handen gehouden en kon men de discussie enigszins 

sturen.. Het bood ook de mogelijkheid om de verschillen die er op dit punt in de partij 

leefdenn te overbruggen, tenminste voor zover dat mogelijk was. Daarbij kon men naar 
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buitenn goede sier maken met de commissie. De PvdA liet zo immers zien wel degelijk 
ietss te doen met de groeiende maatschappelijke verontrusting door het atoomvraag-
stukk serieus te overdenken. Bovendien werd de indruk gewekt dat de atoompacifisten 
serieuss werden genomen en dat de uitkomst van de discussie nog allerminst vaststond. 

Dee atoompacifisten kregen inderdaad de gelegenheid een afwijkend geluid te laten 
horen.. Schurer, Buskes, Franssen en Koopman waren in de commissie opgenomen, die 
mett recht veelzijdig was samengesteld.13 Het Partijbestuur was er echter wel veel aan ge-
legenn om aan de voorzichtige koerswijziging, zoals die vanaf 1957 was ingezet, een ver-
volgg te geven. Daarom werd de regie van de discussie in handen gegeven van de mid-
denfigurenn Ruygers (voorzitter van de commissie) en de nieuwe internationaal secreta-
riss van de partij, Max van der Stoel (secretaris van de commissie). De commissie kreeg 
geenn uitgebreide taakomschrijving mee van het bestuur. Om de discussie niet in allerlei 
principiëlee verhandelingen te laten verzanden, kreeg de commissie wel de beperking het 
atoomvraagstukk niet 'in abstracto' te benaderen, maar te bezien tegen de achtergrond 
vann de huidige wereldsituatie, meer in het bijzonder de Oost-West-tegenstelling.14 

Dezee beperking leek vooral bedoeld om de atoompacifisten te dwingen hun bezwaren 
tegenn atoombewapening niet alleen op ethische gronden te funderen. Op het partij-
congress van 1961 zou de commissie haar bevindingen moeten rapporteren. 

Dee verschillende standpunten in de commissie werden aan de hand van nota's dui-
delijkk gemaakt. Het pacifistische standpunt werd door ds. Buskes uitgewerkt. Hij 
beschouwdee zichzelf als een christen-antimilitarist. Het wezen van oorlog, zeker een 
modernee oorlog, was zozeer in strijd met de geboden van Christus, dat oorlog te allen 
tijdee als middel afgewezen diende te worden. Buskes begreep echter dat hij zijn 'per-
soonlijkee geloofsbeslissing' niet zonder meer op het politieke vlak kon projecteren, 
wildee hij zijn partijgenoten kunnen overtuigen. Om het debat, conform de opdracht 
'inn concreto' te voeren probeerde Buskes zijn standpunt ook zakelijk te motiveren. Hij 
erkendee dat er in de politiek rekening gehouden moest worden met macht en machts--
verhoudingen.. Om de macht in de politiek te beteugelen diende er een internationale 
rechtsordee tot stand te komen. Natuurlijk vergde de opbouw van een dergelijke inter-
nationalee rechtsorde een lange adem. Zolang deze nog niet bestond, was vreedzame 
coëxistentiee de enige oplossing. Degenen die vreedzame coëxistentie afwezen, stuur-
denn volgens hem aan op algehele vernietiging. In de internationale politiek was naast 
macht,, ook het machtsevenwicht een gegeven. Het machtsevenwicht kon echter niet 
dienenn als basis voor een vredespolitiek, want het betekende in de praktijk alleen maar 
eenn wapenwedloop. Deze wapenwedloop zou op een zeker moment tot de ondergang 
leiden.. Om de vrede te organiseren moest er daarom ontwapend worden. Dit was 
geenn principiële, maar een politieke eis, aldus Buskes. Om daartoe een eerste aanzet te 
geven,, zou een klein land als Nederland best kunnen beginnen met af te zien van 
atoombewapening.. De risico's die deze eenzijdige ontwapening met zich meebracht, 
achttee hij niet groter dan vasthouden aan het machtsevenwicht 'plus het volstrekte 
wantrouwen'.2' ' 
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Commissievoorzitterr Ruygers was niet overtuigd door de argumenten van Buskes. 

Eenzijdigee ontwapening wees hij af, omdat het een te simplistische oplossing was om 

oorlogg te voorkomen. Het was ook wel erg gemakkelijk om anderen het vuile werk op 

tee laten knappen en er toch zelf de vruchten van te plukken. Door de sprong naar 

geweldloosheidd te maken, werd bovendien de realiteit van de internationale verhou-

dingenn uit het oog verloren. Die realiteit leerde dat Nederland bedreigd werd door de 

communistischee expansiezucht. Hieruit volgde dat Nederland vanzelfsprekend deel-

namm aan een collectieve verdedigingsgemeenschap tegen deze bedreiging. Bewape-

ningg was een noodzakelijk kwaad om de Russische dreiging te weerstaan. De defensie 

vann het Westen diende dan wel het militaire in te sluiten, maar mocht niet alleen mili -

tairr zijn. Wederzijdse gecontroleerde ontwapening diende het doel te zijn, waar van 

Westelijkee zijde met 'meer initiatief en fantasie' naar moest worden gestreefd. Bouwen 

aann de vrede moest tevens het scheppen van een internationale rechtsorde, het los-

komenn van koloniale verhoudingen, het overwinnen van de rassentegenstellingen en 

hett geven van hulp aan de onderontwikkelde gebieden inhouden.2 

Inn het voorjaar van i960 schetste Van der Stoel geheel conform de lij n Ruygers, de 

fundamentelee elementen van een socialistische internationale politiek. Volgens hem 

gingg het om het verzekeren van de wereldvrede, het realiseren van de vrijheid voor alle 

landenn en de opbouw van een internationale rechtsorde. Voor het handhaven van de 

vredee was de NAV O nog altijd onmisbaar en moest eenzijdige ontwapening worden 

afgewezen.. De steun voor de NAVO betekende echter niet dat er geen initiatieven voor 

ontwapeningg genomen moesten worden. Non-proliferatie en het voorkomen van ver-

rassingsaanvallenn waren verantwoorde stapjes op weg naar het uiteindelijke doel van 

wederzijdsee gecontroleerde ontwapening. Voor het realiseren van de vrijheid zou de 

PvdAA zich met kracht moeten keren tegen het kolonialisme, maar ook moeten strijden 

voorr het recht van zelfbeschikking van de volkeren in Oost-Europa. De totstand-

komingvann een internationale rechtsorde was het laatste punt op zijn verlanglijstje. In 

zo'nn internationale rechtsorde zouden recht en gezag gehandhaafd moeten worden 

doorr internationale rechtspraak en een internationale gewapende macht. Van der 

Stoell  besefte dat de doelen behoorlijk ambitieus waren gesteld en dat er nog een lange 

wegg moest worden afgelegd. Het ging er echter om de krachten te mobiliseren 'in de 

strijdd voor een werkelijke vrede, voor de vrijheid van alle volken en voor de verwezen-

lijkin gg van een internationale rechtsorde.2 

Overr de uiteindelijke doeleinden van een socialistische vredespolitiek bestond bin-

nenn de commissie Oorlog en vrede in het atoomtijdperk dus geen verschil van mening. 

Wederzijdsee ontwapening en de opbouw van een internationale rechtsorde werden 

doorr zowel de atoompacifisten als de rest van de commissie onderschreven. Er be-

stondd alleen verschil van mening over de vraag op welke wijze deze doelen bereikt 

diendenn te worden. De atoompacifisten achtten eenzijdige ontwapening een aan-

vaardbaarr risico, onder andere ingegeven door het feit dat zij de su meer als een eco-

nomischee uitdaging dan een militaire bedreiging beschouwden. De anderen in de 
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commissiee beschouwden eenzijdige ontwapening als een levensgevaarlijke verstoring 
vann het machtsevenwicht. Zij meenden dat de su nog altijd op expansie gericht was en 
datt daarom een hechte militaire verdediging noodzakelijk bleef. 

Patijnn ging in de militaire commissie van de partij in op de mogelijke obstakels die 
naastt effectieve controle de weg naar wederzijdse gecontroleerde ontwapening zouden 
kunnenn blokkeren. In ieder geval mocht het Westen de verdediging niet teveel afstem-
menn op atoomwapens. Dit zou wederzijdse atoomontwapening alleen maar moeilij-
kerr maken. De New Look-politiek van Eisenhower was in de ogen van Patijn dus aan 
vervangingg toe.1 Een ontwapeningsovereenkomst met de su hield volgens hem ook 
in,, dat Duitsland in de toekomst 'atomair geneutraliseerd' zou worden. Om een toe-
komstigee overeenkomst niet te blokkeren, mocht Duitsland daarom op het gebied 
vann atoombewapening wel aan de NAVO , maar in geen geval aan een Verenigd Europa 
wordenn gebonden. Om die reden keerde Patijn zich tegen de eventuele ontwikkeling 
vann een Europese atoommacht. Bovendien meende hij dat een Europese deterrent 
nooitt geloofwaardig zou kunnen zijn. Goedhart vroeg zich af of een Europese atoom-
machtt te allen tijde ondenkbaar was. Hij achtte dat afhankelijk van de vraag of men 
voorr de verdediging van West-Europa op de vs kon blijven rekenen. De anderen 
warenn het met Patijn eens dat Europa veel te kwetsbaar was om een geloofwaardige 
afschrikkingg te kunnen opbouwen.29 De onzekerheid over de Amerikaanse nucleaire 
garantiee zoals die door Goedhart werd verwoord, zou nog vele malen aanleiding zijn 
omm binnen de partij te discussiëren over het al dan niet opbouwen van een Europese 
kernmacht. . 

Dee weg van Labour? 

Inn het voorjaar van i960 had de Engelse Labourparty op het partijcongres in Scarbo-
roughh een resolutie aanvaard waarin eenzijdige ontwapening werd bepleit. Binnen de 
PvdAA bestond, gezien de lopende discussie over atoombewapening, grote belangstel-
lingg voor de ontwikkelingen bij Labour. Volgens Van der Stoel was de uitslag van de 
stemmingg op het Labour-congres niet representatief voor de inzichten die binnen die 
partijj  leefden. Hij kwam tot deze conclusie op verschillende gronden. Ten eerste 
warenn de resoluties op het congres zeer verwarrend. Op veel voorcongressen stemden 
dee afgevaardigden voor eenzijdige ontwapening, in de veronderstelling dat zij daar-
meee stemden voor het prijsgeven door Engeland van zijn positie als zelfstandige 
atoommacht.. Had men geweten dat het ging om de vraag of het Westen eenzijdig 
diendee af te zien van atoomwapens en daarmee men in feite de NAVO wilde opheffen, 
wass de uitslag van de stemming heel anders geweest. In de tweede plaats kwam door 
dee uitslag van het congres niet goed uit de verf dat er ook een zeer sterk verzet bestond 
tegenn eenzijdige ontwapening. In verschillende grote afdelingen van Labour was maar 
eenn zeer krappe meerderheid voor eenzijdige ontwapening te vinden. Ten slotte 
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toondee ook opinieonderzoek aan dat ongeveer tachtig procent van de Labouraanhang 
eenzijdigee ontwapening afwees. Om bovenstaande redenen kon de uitslag van de 
stemmingg op het Labourcongres moeilijk representatief worden genoemd, aldus Van 
derr Stoel.30 

Daarr kwam bij dat Labour-leider Hugh Gaitskell zich bepaald geen voorstander 
vann eenzijdige ontwapening toonde. Bij verschillende gelegenheden had Gaitskell 
blijkk gegeven de NAVO onmisbaar te achten voor de verdediging van het Westen en 
geenn eenzijdige, maar wederzijdse ontwapening na te streven. Gaitskell had daarom 
ookk onomwonden verklaard er niet over te denken het congresbesluit in het Lagerhuis 
tee verdedigen. Volgens de Labourleider waren de parlementsleden gebonden aan het 
verkiezingsprogrammaa en niet aan het congresbesluit. Van der Stoel kon deze gedachte-
gangg billijken. Hij sprak de hoop uit dat het Gaitskell zou lukken voor de volgende 
verkiezingenn de meerderheid van Labour achter zijn standpunt te krijgen. Het stand-
puntt van eenzijdige ontwapening was immers uitzichtloos en zelfs levensgevaarlijk. 
Gelukkigg wist Gaitskell zich gesteund door de Socialistische Internationale (si), die 
zichh nadrukkelijk op het standpunt van wederzijdse gecontroleerde ontwapening had 
gesteld.. Tot zijn tevredenheid stelde Van der Stoel vast dat ook de meerderheid van de 
PvdAA dit standpunt deelde." 

Partijgenoott Schurer meende dat Van der Stoel een onjuiste voorstelling van zaken 
hadd gegeven. Het betoog van Van der Stoel steunde nergens op feiten en 'men schept 
eenn zonderlinge figuur in de democratie als men het bij voorbaat toejuicht wanneer 
eenn minderheid een wettig partijbesluit naast zich neer legt', meende hij.'2 Van der 
Stoell  had bovendien een punt verzwegen. Gaitskell was namelijk een warm voorstan-
derr van een neutrale zone in Midden-Europa, getuige zijn voorstel in deze richting. 
Ditt voorstel verdiende binnen de PvdA meer aandacht dan tot nu het geval was 
geweest.. Dat de PvdA op het standpunt stond van wederzijdse gecontroleerde ontwa-
peningg leek Schurer wat voorbarig. Het instellen van de commissie Oorlogen vrede in 
hethet atoomtijdperk zon een loos gebaar geweest zijn, wanneer de conclusies al bij voor-
baatt vaststonden." 

Dee ontwikkelingen bij Labour waren voor Van der Stoel aanleiding om te analyse-
renn hoe het zover had kunnen komen bij de Engelse zusterpartij. Al was de discussie 
overr atoombewapening binnen de PvdA natuurlijk nog niet afgerond en kon de uit-
komstt niet bij voorbaat vaststaan, Van der Stoel wilde de PvdA wel graag voor een der-
gelijkee gang van zaken behoeden. Hij dacht niet dat het standpunt van eenzijdige ont-
wapeningg van Labour uitsluitend te zien was als een uiting van pacifistische sentimen-
tenn of onbehagen over de atoombewapening. Labour had tevens het gevaar van 'het 
doordringenn van communisten en fellowtravellers in de partij' jarenlang onderschat. 
Bovendienn waren de voorstanders van eenzijdige ontwapening er op knappe wijze in 
geslaagdd hun standpunt bijzonder vaag te houden. De resolutie was voor velerlei uitleg 
vatbaarr waardoor men de aarzelende middenmoot van het congres meekreeg. 
Ondankss de waardering voor Gaitskell, kwam Van der Stoel tot de conclusie dat hij 
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tactischh niet sterk had geopereerd. De leiding van Labour had veel eerder duidelijk 
moetenn maken dat het standpunt van eenzijdige ontwapening betekende dat men de 
NAVOO opgaf en daarmee de collectieve veiligheid.54 

Blijkbaarr om niet in dezelfde fout te vervallen, onderstreepte WBS-directeur J.M. 
denn Uyl begin 1961 in Socialisme en Democratie, onder verwijzing naar de ontwikke-
lingenn in de Labourparty, het belang van de NAVO en de noodzaak van atoombewape-
ningg nog eens. Zolang het communistische blok over kernwapens beschikte, was 
atoombewapeningg voor het Westen onmisbaar. Volgens Den Uyl was het probleem 
niett hoe men van de bom af moest komen, maar hoe men ermee zou kunnen leven. 
Dee mogelijkheid om atoomwapens te maken was niet meer terug te draaien. Welke 
vormm van ontwapening er ook zou komen, elk moment zouden er weer nieuwe 
atoomwapenss kunnen worden aangemaakt. Het was daarom de taak van een politieke 
partijj  om politieke vormen te vinden om een atoomoorlog te voorkomen. Zolang dit 
nogg niet was gebeurd, was de enige optie vast te houden aan de NAVO en de atoom-
bewapening." " 

Geenn overeenstemming 

Dee commissie Oorlog en vrede in het atoomtijdperk bleef over het punt van eenzijdige 
ontwapeningg verdeeld. Er waren echter meer onderwerpen waarover binnen de partij 
nogg verder gepraat diende te worden alvorens definitieve conclusies te kunnen trek-
ken.. De mogelijkheid van 'war by miscalculation', de invloed van de bewapenings-
industrie,, de mogelijkheden van een ontwapende zone in Midden-Europa en de 
bevorderingg van de uitwisseling en contacten in allerlei vorm tussen Oost en West 
behoefdenn verdere discussie.'6 Een aantal van deze onderwerpen kwam ter sprake bij 
eenn vergadering van de commissie Buitenland, waar de polemoloog Röling een inlei-
dingg hield naar aanleiding van zijn bezoek aan de Pugwash-conferentie in december 
i9600 in Moskou. 

Volgenss Röling waren de deelnemers aan de Pugwash-conferentie zeer bezorgd 
overr een zogenaamde accidental war, als gevolg van 'een technische vergissing of een 
plaatselijkk emotioneel conflict'. Allerlei vergissingen en kleine (lokale) conflicten zou-
denn een ernstige bedreiging voor de vrede kunnen vormen. Hij vreesde vooral de situ-
atiee in Duitsland. Het 'onverantwoord claimen van grondgebied door de Bondsrepu-
bliek'' achtte hij verontrustend. Gezien de ligging op het grensgebied van Oost en 
Westt zou West-Duitsland de bondgenoten voor voldongen feiten kunnen plaatsen. 
Niett iedereen binnen de commissie deelde deze angst. De Kadt bijvoorbeeld geloofde 
niett in het uitbreken van oorlogen als gevolg van vergissingen. De geschiedenis had 
geleerdd dat grote oorlogen nooit op die manier waren begonnen.37 

Dee conferentie had zich voornamelijk bezig gehouden met de technische aspecten 
vann algemene ontwapening onder internationale controle. Een remmende invloed op 
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ontwapeningg zou kunnen komen van de bewapeningsindustrie, volgens Röling. De 

bewapeningsindustriee had grote invloed en haar gehele bestaan en toekomst waren 

afhankelijkk van de voortgaande bewapeningswedloop. De aard en de omvang van 

pressurepressure groups van de bewapeningsindustrie moest geanalyseerd worden, evenals de 

economischee implicaties van ontwapening. Het was wederom De Kadt die meende 

datt dit een zinloze exercitie zou zijn. De overgang van een oorlogseconomie naar een 

vredeseconomiee zou zonder problemen kunnen verlopen. Dat hadden de Amerikanen 

inn 1945 immers aangetoond.,k 

Volgenss Van der Stoel was het kernprobleem bij ontwapening met name het ont-

brekenn van effectieve controlemogelijkheden. De su zou nimmer een verregaande 

inspectiee toestaan. Mocht dit in het gunstigste geval wel gebeuren dan zou controle in 

VN-verbandd moeten geschieden. De ingewikkelde besluitvorming van de VN maakte 

dezee organisatie als inspecterende instantie echter weinig doeltreffend. Den Uyl was 

vann mening dat voor wederzijdse ontwapening nog een uitermate lange weg te gaan 

was.. Om tot een dergelijke regeling te komen moesten nog heel wat politieke geschil-

lenn worden opgelost. Bovendien meende hij dat ontwapening het eindpunt en niet 

hett beginpunt diende te zijn van ontspanning. Politieke ontspanning moest aan ont-

wapeningg voorafgaan, anders dreigde het gevaar dat het machtsevenwicht te zeer zou 

wordenn verstoord. In tegenstelling tot Röling pleitte Den Uyl er daarom voor priori-

teitt bij politieke ontspanning en niet bij ontwapening te leggen.'9 

Hett lukte de commissie niet om voor het partijcongres van maart 1961 overeen-

stemmingg te bereiken over het punt van eenzijdige ontwapening en men bleek meer 

tij dd nodig te hebben om het Partijbestuur te adviseren. Met het schrikbeeld van Labour 

voorr ogen wilde het Partijbestuur toch met een congresresolutie komen. In tegenstel-

lingg tot Labour wenste de PvdA geen onduidelijkheid te laten bestaan omtrent haar 

standpuntt inzake het atoomvraagstuk, ook al had de commissie haar werk nog niet 

afgerond.. Fractievoorzitter Burger verdedigde deze stap door erop te wijzen dat een 

grotee volkspartij als de PvdA stelling moest nemen, ook in militaire zaken anders zou 

dee partij zichzelf'uitschakelen'.40 In de resolutie van het Partijbestuur werd de NAV O 

vann vitale betekenis genoemd voor het handhaven van de vrijheid in de wereld. Het 

bondgenootschapp moest sterk genoeg zijn om een mogelijke agressor af te schrikken 

enn daarom kon van eenzijdige atoomontwapening geen sprake zijn. Overeenkomstig 

eerderee uitspraken van de partij sprak de resolutie zich uit voor wederzijdse gecontro-

leerdee ontwapening. Bovendien meende het partijbestuur dat uitbreiding van het aan-

tall  kernmachten en de opbouwvan nationale atoommachten met kracht moest wor-

denn tegengegaan.4' 

Dee resolutie werd op het congres door Ruygers verdedigd. Hij drong er bij het 

congress op aan zich duidelijk uit te spreken over de kwestie van atoombewapening. 

Eenzijdigee ontwapening moest door de PvdA worden afgewezen. Hij waarschuwde 

err voor dat het verdisconteren van het standpunt van de principiële pacifisten in het 

partijbeleidd niet kon uitmonden in een aparte politiek. Hij haastte zich er wel bij te 
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zeggenn dat een duidelijke congresuitspraak niet was bedoeld om op het werk van 
dee commissie Oorlogen vrede in het atoomtijdperk vooruit te lopen. In navolging van 
Burgerr meende Ruygers ook dat de PvdA de plicht had op dit punt duidelijkheid te 
verschaffenn en verwees daarbij ook expliciet naar de ontwikkelingen bij Labour. Het 
konn nooit de bedoeling zijn om in dezelfde situatie als de Engelse zusterpartij verzeild 
tee raken. Die situatie was ontstaan omdat Labour te lang had gewacht om klaarheid te 
scheppenn op dit punt. Schermerhorn viel Ruygers in een latere spreekbeurt bij. De 
atoompacifistenn hoefden niet te vrezen dat hun stem niet meer gehoord zou worden, 
dee discussie over dit vraagstuk diende voort te gaan. Kwam echter het standpunt van 
dee partij in het geding, dan kon er op dit punt 'geen duet zijn, waarvan de beide afzon-
derlijkee stemmen elkaar neutraliseerden'. Hij adviseerde het congres daarom voor de 
resolutiee van het Partijbestuur te stemmen.41 

Dee atoompacifisten toonden zich onaangenaam verrast door het optreden van het 
Partijbestuur.. Schurer riep in herinnering dat hij voor de verkiezingen van 1959 een 
openn brief had geschreven waarin hij de kiezers opriep niet op de PSP te stemmen. De 
voorstanderss van ontwapening en de atoompacifisten konden immers ook bij de 
PvdAA terecht. De woorden van Ruygers maakten volgens hem duidelijk dat zij des-
tijdss bij de neus waren genomen. Als er binnen de partij niet meer verschillend over 
hethet atoomvraagstuk mocht worden gedacht, hoorden de pacifisten niet meer thuis in 
dee PvdA. Zou het congres de resolutie van het partijbestuur aannemen, dan kon 
bovendienn de commissie Oorlog en vrede in het atoomtijdperk wel worden opgedoekt. 
Dee discussie in de commissie was zinloos, als de uitkomst bij voorbaat vaststond, hield 
hijj  zijn gehoor voor. Zijn betoog haalde weinig uit. Het gedeelte over de atoombewa-
peningg van de resolutie werd apart in stemming gebracht en met grote meerderheid 
aangenomen.433 In tegenstelling tot Labour wist de PvdA het congres wel af te houden 
vann het standpunt van eenzijdige ontwapening. De Partijtop bleek lering te hebben 
getrokkenn uit het optreden van de Labour-leiding. De PvdA had niet te lang gewacht 
omm haar standpunt inzake atoombewapening kenbaar te maken. Een standpunt 
bovendien,, dat niet voor velerlei uitleg vatbaar kon zijn. 

Hett  atoomvraagstuk opnieuw in discussie 

Dee atoompacifisten toonden zich verongelijkt over de gang van zaken op het congres 
vann 1961. Door tussentijds een uitspraak van het congres te vragen, werd de schijn 
gewektt dat de uitkomst van het werk van de commissie bij voorbaat al vaststond. 
Gezienn de ontwikkelingen bij Labour, was de partijleiding er inderdaad veel aan ge-
legenn om eenzijdige atoomontwapening niet het standpunt van de PvdA te laten wor-
den.. Commissievoorzitter Ruygers probeerde de gemoederen wat tot bedaren te bren-
genn door erop te wijzen dat eenzijdige ontwapening in de resolutie wel werd verwor-
pen,, maar dat wederzijdse gecontroleerde ontwapening niet werd afgewezen. Boven-
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dienn kon het toch niet zo zijn dat een commissie die aan het werk was geen standpunt 
had.. Hij benadrukte tevens dat het werk van de commissie veel meer omvatte dan de 
vraagg van het al dan niet eenzijdig ontwapenen. Er waren nog verschillende onderwer-
penn waarover de commissie van gedachten kon wisselen.44 Deze woorden konden 
slechtss een schrale troost zijn voor de atoompacifisten, omdat na het congres wel dui-
delijkk was dat het standpunt van eenzijdige ontwapening slechts op marginale steun 
binnenn de partij kon rekenen. 

Eénn van de onderwerpen waarover in de commissie nog verder nagedacht moest 
worden,, was een gedemilitariseerde of atoomvrije zone in Europa. Koopman toonde 
zichh in de commissie een voorstander van een dergelijke gedemilitariseerde zone. In de 
onderhandelingenn met de su zou het Westen zijn bereidheid moeten tonen om een 
atoomvrijee zone in te stellen. Nederland zou zelfs niet moeten aarzelen deze stap uni-
lateraall  te nemen. Commissielid Tammes meende dat een gedemilitariseerde zone een 
positievee impuls voor ontwapening zou kunnen betekenen. De kwestie van de con-
trolee zou in een gedemilitariseerde zone niet zo'n heikel punt zijn en wellicht een sti-
mulanss vormen voor verdergaande ontwapening. Tinbergen was wel een voorstander 
vann een atoomvrije zone, maar deze stap mocht nooit unilateraal genomen worden. 
Dee Kadt dacht dat een gedemilitariseerde zone niet haalbaar was. Om het machts-
evenwichtt niet te verstoren, zou volgens hem een demilitarisering nodig zijn, die zo-
well  West-Europa als West-Rusland zou omvatten. De su zou een dergelijke stap 
nooitt aanvaarden en hij zag dan ook geen praktische mogelijkheden om zo'n zone 
tee realiseren. Gedemilitariseerde zones die slechts een deel van West-Europa zouden 
beslaan,, moesten worden afgewezen, omdat ze slechts tot doel hadden West-Duits-
landd te neutraliseren.4' De commissie kon op het punt van gedemilitariseerde zones 
geenn overeenstemming bereiken. 

Eenn ander onderwerp dat bespreking behoefde was vreedzame coëxistentie. Vol-
genss Ruygers bewees de su alleen lippendienst aan vreedzame coëxistentie. Door Rus-
sischh toedoen waren de conferenties over ontwapening en het stopzetten van proefex-
plosiess in Genève mislukt. De Kadt stelde het nog scherper. Vreedzame coëxistentie 
betekendee voor het Westen handhaven van de status quo, maar voor de Russen een 
methodee tot expansie zonder oorlog te voeren. Schaper vond dit wel wat kras uitge-
druktt en vroeg zich af of de Westerse en Russische conceptie van het begrip coëxis-
tentiee wel zoveel van elkaar verschilden. Van der Stoel maakte onderscheid tussen de 
wenselijkheidd van vreedzame coëxistentie en de mogelijkheid daarvan in de context 
vann de huidige situatie. Het was wenselijk dat het Westen contacten met het Oostblok 
probeerdee te leggen, maar voor een werkelijke uitwisseling op velerlei gebied leek de 
suu vooralsnog niets te voelen. Voor Tinbergen zou vreedzame coëxistentie vooral 
moetenn bestaan uit het versterken van de internationale rechtsorde. De meerderheid 
vann de commissie was het erover eens dat vreedzame coëxistentie aanvaard moest wor-
den.. Het versterken van de wetenschappelijke, culturele en persoonlijke contacten 
tussenn de beide machtsblokken zou een bijdrage kunnen leveren aan het vreedzaam 
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naastt elkaar bestaan van Oost en West. Over de vruchten die deze toenadering voor 

hett politieke vlak zou kunnen afwerpen, was de meerderheid evenwel sceptisch/6 

Inn het voorjaar van 1962 constateerde Franssen dat de principiële verschillen in de 

commissiee niet te overbruggen waren. Een diepgaand meningsverschil betrof de vraag 

off  Nederland een unieke rol zou kunnen spelen in het bevorderen van de ontspanning 

tussenn beide machtsblokken. Franssen was van mening dat Nederland als klein land 

bijj  uitstek geschikt was om als platform te fungeren voor internationale contacten tus-

senn Oost en West. Door af te zien van atoombewapening kon Nederland bovendien 

veell  goodwill kweken bij de landen achter het IJzeren Gordijn. De andere atoompaci-

fistenn deelden zijn mening, maar de rest van de commissie verwierp de gedachte dat 

Nederlandd een speciale verantwoordelijkheid had. Dat een bemiddelende rol voor een 

kleinn land gemakkelijker was dan voor een groot land achtten zij volstrekt onbewezen. 

Dee andere commissieleden voelden er eveneens weinig voor om Nederland voor een 

bemiddelendee rol los te maken van het Atlantisch bondgenootschap. Volgens Van der 

Stoell  was de gedachte dat Nederland geroepen was een speciale rol te vervullen volko-

menn irreëel, omdat ons land in de internationale verhoudingen een ondergeschikte 

positiee innam.4? Het idee dat Nederland als 'gidsland' kon optreden om ontspanning 

tee bevorderen, werd door de meerderheid van de commissie verworpen. 

Hett verschil van inzicht tussen de atoompacifisten en de rest van de commissie werd 

niett meer overbrugd. Bij de bespreking van het conceptrapport, dat door Ruygers was 

opgesteld,, maakte Koopman duidelijk dat hij de conclusies van de voorzitter onmoge-

lij kk kon onderschrijven. Om het atoompacifistische geluid op het congres toch naar 

vorenn te kunnen brengen, stelde Koopman voor een minderheidsstandpunt uit te 

werken.. De congresgangers moesten dan maar een keuze maken tussen het minder-

heids-- en het meerderheidsrapport. Ruygers ging hiermee akkoord, maar vreesde wel 

datt het minderheidsrapport weinig zou verschillen van het PSP-standpunt. Dat was 

korenn op de molen van de PSP en hij vond het daarom wenselijk dat in het minder-

heidsrapportt een passage werd opgenomen, waarin werd gesteld dat: 'het socialisme 

-- wil het werkelijk iets bijdragen tot de vrede - de eenheid dient te bewaren'.48 De 

minderheidd toonde zich bereid in het rapport aan te geven waarom zij de PvdA boven 

dee PSP verkozen. 

I nn dienst van de vrede 

Hett resultaat van drie jaar discussiëren over het atoomvraagstuk in de PvdA vormde 

hett rapport In dienst van de vrede. Het partijcongres van januari 1963 zou zich over het 

adviess moeten uitspreken. In de ruim veertig pagina's van het rapport werd nog eens 

uitgebreidd ingegaan op de achtergronden van 'het vraagstuk van oorlog en vrede'. Om 

dee positie ten opzichte van de PSP te markeren, werd er naast een schets van de inter-

nationalee verhoudingen ook ingegaan op het pacifistische verleden en op de houding 
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tegenoverr de PSP. In het rapport werd nog eens benadrukt dat getuigenissen alleen 
niett kunnen volstaan, maar dat een politieke partij genoodzaakt was een concreet poli-
tiekk programma uit te werken. Dit politieke programma moest rekening houden met 
dee bestaande internationale verhoudingen. Daarbij diende de PSP te beseffen dat door 
dee verdeeldheid onder de socialisten, die door de oprichting van de PSP was ontstaan, 
dee mogelijkheden voor een constructieve vredespolitiek werden beperkt. Slechts door 
dee bundeling van alle socialistische krachten zou een beïnvloeding van de Neder-
landsee politiek in progressieve richting mogelijk zijn. Bovendien bewees de voorlig-
gendee nota dat er binnen de PvdA voldoende ruimte was voor 'een afwijkende gewe-
tensbeslissing'.. De PSP werd om die redenen in het rapport een 'betreurenswaardig 
verschijnsel'' genoemd.49 

Inn het rapport werd het uiteindelijke doel van gecontroleerde wederzijdse ontwa-
peningg door de gehele commissie onderschreven. Verschil van mening bestond er over 
dee weg die afgelegd moest worden om dit doel te bereiken. De meerderheid wees een-
zijdigee ontwapening af, omdat het machtsevenwicht hierdoor verstoord zou worden. 
Dee risico's die een dergelijke stap met zich mee zou brengen waren veel te groot. 
Zolangg er nog geen internationale rechtsorde bestond, vervulde het machtsevenwicht 
eenn onvervangbare functie. Deze constatering mocht evenwel niet verhinderen dat de 
PvdAA initiatieven diende te ontplooien om wederzijdse ontwapening naderbij te bren-
gen.. Een verbod op kernproeven en non-proliferatie waren realistische stappen op de 
langee weg naar vrede. Het Westen zou ook de contacten met het Oostblok moeten be-
vorderen.. Het IJzeren Gordijn was niet door het Westen neergelaten en de Westelijke 
wereldd had dan ook meer te winnen dan te verliezen bij contacten op allerlei gebied. In 
meerr algemene zin zou het internationale klimaat gediend zijn bij een vrije uitwisse-
lingg van verkeer en personen.'0 

Dee minderheid onderschreef wel de leidende gedachte dat er nieuwe wegen 
bewandeldd dienden te worden om de wereldvrede naderbij te brengen, maar meende 
datt de voorgestelde maatregelen door de meerderheid onvoldoende waren. De min-
derheidd meende dat er niet zozeer sprake was van een militaire dreiging van de su, 
maarr vreesde vooral de economische concurrentie. Het plansocialisme van de Russen 
konn wel eens beter uitpakken dan het kapitalisme. Blijkbaar onder de indruk van de 
duizelingwekkendee groeicijfers, verwachtten zij dat de su het Westen economisch op 
niett al te lange termijn voorbij zou streven. De sociaal-economische orde in het Wes-
tenn had daarom de hoogste prioriteit. Het Westen beging echter de fatale vergissing 
hett antwoord op de Russische uitdaging vooral in de militaire sfeer te zoeken. Neder-
landd zou dit kunnen doorbreken, indien het tot eenzijdige nationale ontwapening zou 
besluiten.. Een dergelijke daad moest niet als 'angst of lafheid, maar als een welbewuste 
daad,, gebaseerd op een koele analyse van de politieke situatie en in overeenstemming 
mett de christelijke en humanitaire overtuiging' worden gezien. Om de voorbeeld-
functiee goed uit te laten komen, zou het besluit 'op plechtige wijze aan de VN moeten 
wordenn meegedeeld'. Om invulling te kunnen geven aan nieuwe initiatieven was het 
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tevenss beter als Nederland de NAV O ZOU verlaten. Door uit het bondgenootschap te 

treden,, kreeg Nederland meer speelruimte om de ontspanning te bevorderen. Het 

doell  van die inspanningen diende in eerste instantie een gedemilitariseerd Europa te 

zijn.. Een dergelijke zone behoorde wel degelijk tot de mogelijkheden. Het Oostblok 

hadd immers al zo vaak voorstellen in die richting gelanceerd, bijvoorbeeld in de vorm 

vann het Rapacki-plan, dat mocht worden aangenomen dat het ze ernst was. De min-

derheidd besefte wel dat er in Nederland geen meerderheid te vinden was voor het 

standpuntt van eenzijdige ontwapening. Het zou echter van onschatbare waarde zijn, 

indienn een grote partij als de PvdA tot dit standpunt zou kunnen komen." 

Inn het rapport werd door de meerderheid de NAV O voorlopig nog onmisbaar 

genoemd,, al kon dit niet betekenen dat het bondgenootschap door de PvdA kritiek-

looss gevolgd werd. Dat het congres de NAV O eveneens kritisch wenste te benaderen, 

bleekk uit een aantal amendementen op het rapport Een politiek voorde vrede voor het 

partijcongress van januari 1963. Net als enkele jaren eerder werd de PvdA wederom 

opgeroepenn met alle beschikbare middelen stelling te nemen tegen het NAVo-lidmaat-

schapp van Portugal en te voorkomen dat Spanje in de toekomst lid zou worden." 

Ruim ee steun voor  de meerderheid 

Commissievoorzitterr Ruygers verdedigde op het partijcongres het meerderheids-

standpunt.. Hij benadrukte vooral de consequenties van het minderheidsstandpunt. 

Hunn standpunt kwam er in de praktijk op neer dat Nederland uit de NAV O ZOU tre-

den,, hield hij zijn gehoor voor. Nederland kon nimmer loyaal zijn aan een bondge-

nootschapp waarvan de militaire betekenis berustte op atoomwapens en tegelijkertijd 

kernwapenss afwijzen. Met het loslaten van de NAV O werd de veiligheid van Nederland 

opp het spel gezet. Bovendien mocht men niet vergeten dat politiek handelen altijd 

handelenn is in de context van een concrete situatie. Hij bespeurde in Nederland, zon-

derr daarbij overigens namen te noemen, de neiging 'om ieder vraagstuk los te maken 

uitt het grote geheel, het geïsoleerd te toetsen op zijn al dan niet zedelijke waarde en 

dann te denken het vraagstuk te hebben opgelost'. Dat was echter niet de weg, dacht 

Ruygers.. Nederland diende binnen een groter verband een bijdrage te leveren om ont-

spanningg te bevorderen." Daarmee viel hij niet zozeer de argumentatie van de atoom-

pacifistenn aan, maar wees vooral op de kwalijke gevolgen die hun standpunt met zich 

meebracht.. Ruygers bleek ook op dit punt lering te hebben getrokken uit de opstelling 

vann Labour. 

Dee atoompacifisten kregen ook de gelegenheid hun standpunt op het congres naar 

vorenn te brengen. Koopman greep deze gelegenheid aan om een aantal misverstanden 

omtrentt het minderheidsstandpunt uit de weg te ruimen. Het standpunt van eenzij-

digee ontwapening betekende niet dat de Amerikaanse atoombescherming werd aan-

vaard,, zonder daarvoor de lasten te dragen. De Amerikaanse atoombescherming 
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Feddee Schurer op het partijcongres van januari 1963 

(Fotoo Jan Peeterse: Collectie I ISG, Amsterdam) 
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leverdee voor het dichtbevolkte Europa meer gevaar op dan bescherming en werd 

daaromm afgewezen. Een neutrale zone in Midden-Europa zou door de vs, noch door 

dee su beschermd moeten worden. Een ander misverstand was dat eenzijdige ontwape-

ningg de Westerse solidariteit zou doorbreken. Dat leek Koopman geen juiste voorstel-

lingg van zaken. De solidariteit binnen de NAV O was toch al ver te zoeken. Onder de 

dekmantell  van het bondgenootschap werden er allerlei nationale belangen nage-

streefd.. De oproep tot eenzijdige ontwapening werd in ieder geval niet ingegeven door 

eenn 'overtrokken nationalisme en nationaal egoïsme'.4 De atoompacifisten maakten 

hett congres ook duidelijk waarom zij de PvdA boven de PSP verkozen. Zij benadruk-

tenn dat alle pacifistisch socialisten in de PvdA thuishoorden, omdat daar het recht van 

dee minderheid om een afwijkend geluid in de partij en het parlement naar voren te 

brengen,, werd gerespecteerd. Buskes sprak de hoop uit dat de PvdA ook in de toe-

komstt met de minderheid in discussie zou blijven over de vraagstukken van oorlog en 

vrede.""  Het pleidooi van de atoompacifisten kon het congres niet overtuigen. Een-

zijdigee ontwapening werd door het congres met overgrote meerderheid verworpen/ 

Dee uitslag maakte duidelijk dat de atoompacifisten nog altijd een marginale positie 

inn de partij innamen. Zij hadden geprobeerd hun standpunt zakelijk te formuleren, om 

niett het verwijt te krijgen slechts getuigenissen te verkondigen die politiek geen waarde 

hadden.. Getuige de uitslag op het congres echter zonder veel resultaat. De partijleiding 

konn tevreden zijn, de discussie had niet geleid tot het standpunt van eenzijdige ontwa-

pening.. De gang van zaken bij Labour vormde een dankbaar voorbeeld in negatieve 

zin,, om het debat binnen de partij in goede banen te leiden. Reeds vanaf het begin was 

err voor gezorgd dat de atoomdiscussie niet over getuigenissen zou gaan, maar over een 

concreett politiek program. Het Partijbestuur liet daarbij geen gelegenheid voorbij gaan 

omm helderheid te verschaffen over het standpunt van de PvdA inzake vrede en veilig-

heid.. Tevens werd niet nagelaten de haalbaarheid van verschillende denkbeelden te 

toetsenn aan de harde werkelijkheid van de internationale politiek en benadrukt wat de 

verschillendee standpunten in de praktijk zouden betekenen. 

Datt er geen eenstemmigheid in de commissie te bereiken viel, had te maken met 

eenn verschillende beoordeling van de su en de mogelijkheden voor Nederland op het 

internationalee toneel. De minderheid zag de su niet zozeer als een militaire dreiging 

enn meende daarom dat eenzijdige ontwapening een aanvaardbaar risico met zich mee 

bracht.. Het werkelijke gevaar werd veroorzaakt door de nucleaire wapenwedloop. De 

schuldd voor de nucleaire ratracekon bovendien niet eenzijdig bij de su worden gelegd. 

Hett Westen diende op dit punt haar eigen verantwoordelijkheid te nemen door een 

beginn te maken met ontwapening. De meerderheid was daarentegen van mening dat 

dee su nog altijd op expansie gericht was en de NAV O noodzakelijk bleef om het com-

munistischee gevaar in te dammen. Het standpunt van eenzijdige ontwapening werd 

ookk ingegeven door een overschatting van de rol die Nederland kon vervullen om ont-

spanningg tussen Oost en West naderbij te brengen. De minderheid had nogal hoogge-

stemdee verwachtingen van de voorbeeldfunctie die uitging als Nederland eenzijdig 
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zouu ontwapenen. De gedachte dat Nederland als klein land bij uitstek geschikt was 
omm als platform voor internationale contacten te fungeren, duidt eveneens op een wel 
ergg positieve inschatting van de internationale positie van ons land. Volgens de meer-
derheidd was het idee van Nederland als gidsland nergens op gebaseerd. Een klein land 
alss Nederland kon juist veel beter in breder verband haar stem laten horen. Dat 
Nederlandd een gidsfunctie in de wereld kon vervullen, was een gedachte die ook later 
nogg veel discussiestof zou opleveren. 

Dee lange Berlijnse crisis 

Hett is opmerkelijk dat de atoompacifisten de su niet zozeer als een militaire dreiging 
beschouwden,, maar vooral als een sociaal-economische uitdaging zagen. Tussen 1959 
enn 1963, de tijd waarin de commissie aan het werk was, voerde de su onder leiding van 
Chroesjtsjovv een grillige buitenlandse politiek. Door de pokerdiplomatie van de Rus-
sischee leider liepen de spanningen internationaal een aantal malen hoog op. Bij de lan-
gee Berlijnse crisis (1958-1961) en de Cubaanse crisis (1962) kwamen Oost en West 
scherpp met elkaar in conflict en leek een militaire confrontatie geenszins uitgesloten. 
Err leek dus weinig aanleiding om het optreden van de su niet als een militaire dreiging 
tee beoordelen. Alvorens dieper in te gaan op de reacties in de PvdA op de lange Ber-
lijnsee crisis, zullen eerst de achtergronden van dit conflict worden geschetst. 

Naa de nederlaag van nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog werd Berlijn 
doorr de geallieerden (de su, de vs, Engeland en Frankrijk) gezamenlijk bestuurd. Het 
gemeenschappelijkk bestuur van de stad, de Kommandantura, droeg een voorlopig 
karakter.. Door een snelle verslechtering van de betrekkingen tussen de Westerse geal-
lieerdenn en de su, viel het bestuur al snel uiteen in een westelijk en een oostelijk deel. 
Dee stad bleef wel een fysieke eenheid en de bevolking kon zich vrijelij k door de gehele 
stadd bewegen. In 1948 sloot de su de toegangswegen tot Berlijn af, omdat de Russen 
Berlijnn economisch tot hun bezettingszone rekenden.57 Het Westen reageerde met een 
spectaculairee luchtbrug en gaf daarmee aan de Sovjetclaim op West-Berlijn niet te 
accepteren.. In juli 1949 werd de blokkade opgeheven en met de su een overeenkomst 
gesloten.. Door dit akkoord werd door de su impliciet het recht op vrije toegang tot 
Berlijnn door het Westen erkend. Na de blokkade in 1948-1949 kreeg West-Berlijn een 
grotee symbolische waarde voor het Westen. Het westelijk deel van de stad vormde een 
SchaufensterSchaufenster des Westens. Deze kapitalistische oase midden in de DDR ondermijnde de 
stabiliteitstabiliteit van de DDR. West-Berlijn bezat een grote aantrekkingskracht op veel Oost-
Duitsers.. Veel Oost-Duitsers ontvluchtten hun land en trokken via West-Berlijn naar 
dee Bondsrepubliek. Door de aanhoudende vluchtelingenstroom dreigde de DDR leeg 
tee lopen. De Oost-Duitse autoriteiten zagen dit met lede ogen aan, maar konden zelf 
weinigg doen. Door de gecompliceerde juridische positie van Berlijn lag het initiatief 
voorr maatregelen niet bij de DDR, maar bij de su.1 



72 2 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEI D 

Daarnaastt werd de DDR, inclusief Oost-Berlijn, door het Westen niet als staat 
erkend,, maar gezien als het door de su bezette deel van Duitsland. De Bondsrepubliek 
onderr leiding van Audenauer werd als de legitieme vertegenwoordiger van de beide 
Duitslandenn beschouwd. Dat West-Duitsland zichzelf ook als enige rechtmatige ver-
tegenwoordigerr van geheel Duitsland zag, kwam tot uiting in de zogenaamde 
'Hallstein-doctrine'.. Deze in 1955 afgekondigde leer hield in dat alle staten die de DDR 
erkenden,, moesten rekenen op een verbreking van de diplomatieke contacten met de 
Bondsrepubliek.. De Hallstein-doctrine werd geproclameerd om tegenover de su de 
indrukk weg te nemen dat er over 'Mittel-Deutschland' (zoals de Bondsrepubliek de 
DDRR noemde) onderhandeld kon worden.59 

Opp 10 november 1958 riep Chroesjtsjov het Westen op, aan de abnormale situatie 
rondd Berlijn een einde te maken. Hij dreigde de Sovjetsector volledig in handen te 
gevenn van de DDR, waarbij ook de toegangsrechten van de Westerse mogendheden 
warenn inbegrepen. Toen een krachtig verzet tegen dit voornemen uitbleef, ging 
Chroesjtsjovv nog een stap verder. Op 27 november 1958 kregen de Britse en de Ameri-
kaansee ambassade in Moskou een nota, waarin het Westen een ultimatum werd 
gesteld.. Binnen een halfjaar moest er met de Westelijke geallieerden een overeenstem-
mingg zijn bereikt over een volledige controle van de DDR over Oost-Berlijn. De su 
zouu niet alleen het gezag over het oostelijk deel van de stad aan de DDR overdragen, 
maarr eveneens de controle van de toegangswegen tot Berlijn. Wanneer de geallieerden 
niett wensten te onderhandelen, zou de su eenzijdig een verdrag met de DDR sluiten. 
Err werd bovendien gedreigd de toegangswegen te blokkeren. Om zijn ultimatum 
krachtt bij te zetten werden er op de toegangswegen tot de stad stiptheidsactie gehou-
den,, die het verkeer aanzienlijk bemoeilijkten.60 

Hett ultimatum van Chroesjtsjov moet worden gezien tegen de achtergrond van 
hett sterk gestegen zelfvertrouwen van de Sovjetleiding. In de su verbeterde de econo-
mischee situatie eind jaren vijfti g en Chroesjtsjov wist zijn positie te consolideren. Tij -
denss de Suez-crisis in 1956 was de verdeeldheid in het Westelijke kamp aan het licht 
gekomenn en de passiviteit van het Westen tegenover het neerslaan van de Hongaarse 
opstandd in hetzelfde jaar betekende een versteviging van de Russische dominantie in 
Oost-Europa.. In de ogen van de Sovjetleiding was de lancering van de Spoetnik in 
19577 een duidelijke demonstratie van de technologische superioriteit van hun land. In 
hett Westen was men ook gevoelig voor deze ontwikkelingen in de su. Velen ver-
wachttenn zelfs dat de su op den duur het Westen op verschillende fronten zou in-
halen. . 

Doorr het stellen van een ultimatum beoogde de su verschillende doelen te berei-
ken.. Het primaire doel op korte termijn was de afgrendeling van West-Berlijn om de 
vluchtelingenstroomm uit de DDR een halt toe te roepen. Tevens hoopte de su door de 
Berlijnsee crisis een geforceerde erkenning van Oost-Duitsland door het Westen af te 
dwingen.. Erkenning zou het Oost-Duitse regime een sterkere positie ten opzichte van 
zowell  de Bondsrepubliek als de eigen bevolking verschaffen. In het meest gunstigste 
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gevall  zou het ultimatum van Chroesjtsjov de Westerse mogendheden uit Berlijn ver-
drijven.. Een gedwongen aftocht betekende natuurlijk ook enorm gezichtsverlies voor 
hett Westen. Met name dit laatste argument woog zwaar voor de Sovjetleiding, omdat 
zijj  meende dat dit een verschuiving van de machtsverhoudingen ten gunste van het 
Oostblokk teweeg zou brengen/' 

Dee Westerse geallieerden wezen het ultimatum van Chroesjtsjov van de hand, zij 
wenstenn vast te houden aan hun positie in West-Berlijn, inclusief de vrije toegangs-
wegen.. Toch was het Westerse kamp niet eensgezind. Er bestond verschil van mening 
overr welke concrete maatregelen, zoals het voorbereiden van een luchtbrug of het stu-
renn van een gewapend konvooi over de weg naar Berlijn, er voor het behoud van de 
stadd eventueel genomen moesten worden. Met name de Britten wilden de su niet 
onnodigg provoceren. Op de NAVO-raad van 14 tot 16 december 1958 in Parijs werd de 
noodzaakk tot eensgezindheid door alle aanwezigen beklemtoond. Luns, die de 
NAVO-raadd voorzat, stelde dat het Westen niet voor de Russische chantage moest bui-
gen,, maar meende wel dat het Westen over de Duitse kwestie als geheel kon onder-
handelen.. Eind december stuurden de drie Westelijke geallieerden afzonderlijk een 
notaa naar de Sovjetregering. Het ultimatum van de su werd afgewezen, maar tegelij-
kertijdd toonden de Westelijke Grote Drie zich bereid om het Berlijnse probleem te 
besprekenn in het kader van de Duitse kwestie en de Europese veiligheid. In het ant-
woordd van de su op 10 januari 1959 was opmerkelijk genoeg het ultimatum van zes 
maandenn verdwenen. Alle betrokken partijen kwamen overeen om in Genève een 
conferentiee van ministers van Buitenlandse Zaken bijeen te roepen. Dit overleg ging 
opp 11 mei 1959 van start.61 

Schitterendee voorpost of Berlijnse knoop? 

Inn de Nederlandse politiek kwam de Berlijnse crisis in december 1958 ter sprake. Bij 
dee debatten over de begrotingen van Defensie en Buitenlandse Zaken voerde Goed-
hartt namens de PvdA het woord. Hij noemde Berlijn een 'schitterende voorpost van 
dee vrije wereld' die schril afstak tegen 'de sombere sarcofagen van de Sovjetmacht' en 
hett communisme zo pijnlij k op de eigen tekortkomingen wees. Volgens hem was 
Berlijnn een 'voortdurende blamage voor de Sovjetheren'. De su had het Westen een 
ultimatumm gesteld, omdat de communisten dit 'schrijnende bewijs van onvermogen' 
graagg wilden uitwissen. De su werd daartoe ook genoodzaakt door de duizenden 
burgerss die het oostelijk deel van de stad ontvluchtten. Tegen de Russische provoca-
tiess was een vastberaden houding nodig. Chroesjtsjovs voorstellen moesten resoluut 
vann de hand worden gewezen. Het Westen mocht zijn troepen niet terugtrekken uit 
West-Berlijn,, omdat de stad dan een 'weerloze prooi' van de Sovjetlegers zou wor-
den.. Bovendien verdween dan ook de veilige haven voor de vluchtelingen uit het 
oosten/' ' 
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Goedhartt wenste dus geen concessies te doen aan de su. Hij liet zich echter niet uit 
overr de vraag in hoeverre het Westen de su tegemoet zou kunnen komen inzake de 
erkenningg van de DDR. Patijn had wel oog voor deze kant van de zaak. Als het Westen 
dee voorstellen van Chroesjtsjov niet afwees, betekende dat een formele erkenning van 
hett bestaan van de DDR. Dit zou een legalisering van de Duitse deling inhouden en de 
officiëlee aanvaarding van de Sovjetinvloed tot in het hart van Europa. Het Westen 
diendee de Russische dreigementen te weerstaan, omdat de gevolgen anders niet tot 
Berlijnn beperkt zouden blijven. Terugtrekking van de Westelijke troepen uit Berlijn 
werdd door de Russen ongetwijfeld opgevat als het bewijs dat het Westen ook elders in 
dee wereld geneigd was te capituleren voor communistische druk. Gezien de veronder-
steldee voorsprong op het gebied van de langeafstandsraketten, zou de su elke gelegen-
heidd aangrijpen tot communistische expansie. Hij constateerde tevreden dat de Wes-
tersee wereld zich wel degelijk bewust was van de verstrekkende gevolgen die een ver-
trekk uit Berlijn zou hebben. Daarom toonde het Westen zich ook vastberaden om de 
Russischee voorstellen van tafel te vegen, al was men wel bereid over de Duitse kwestie 
alss geheel met de su te praten. Van de besprekingen in Genève had Patijn geen al te 
hogee verwachtingen. De visies over de toekomst van Midden-Europa waren zo onver-
enigbaar,, dat niet te verwachten viel dat er resultaten geboekt konden worden.4 

Dee PvdA was nagenoeg eenstemmig over de houding die de Westelijke geallieer-
denn dienden aan te nemen. Aan de eisen van de su kon niet worden toegegeven. Te-
meerr omdat men binnen de partij begreep dat het niet alleen om Berlijn ging, maar er 
meerr op het spel stond. De Berlijnse kwestie raakte de gehele Oost-West-tegenstelling 
enn meer in het bijzonder de Duitse deling. Erkenning van de DDR in welke vorm dan 
ook,, was eveneens uit den boze. De partij beschouwde de Bondsrepubliek nog altijd 
alss de legitieme vertegenwoordiger van de beide Duitslanden en bleef daarmee 
Adenauerss Hallstein-doctrine steunen. 

Dee eensgezindheid over de te in te nemen houding bleek ook in de commissie Bui-
tenland,, waar in het voorjaar van 1959 de Berlijnse crisis werd besproken. De commis-
siee was unaniem van mening dat er in de Berlijnse crisis door het Westen geen conces-
siess gedaan konden worden. Aangezien er geen bewegingsruimte voor het Westen 
bestond,, werd geprobeerd de problematiek uit te breiden tot de gehele Duitse kwestie. 
Veell  perspectief bood dit echter niet. Een plan dat in de Amerikaanse pers was opge-
doken,, om de toegangswegenn tot Berlijn door de VN te laten controleren werd door de 
commissiee van de hand gewezen. Met de Russen kon alleen wederzijdse ontwapening 
onderwerpp van gesprek zijn. Overigens zonder daar veel resultaat van te verwachten.s 

Eenn afwijkende beoordeling van de ontwikkelingen omtrent Berlijn kwam — niet 
geheell  onverwacht - van het SDC. Voor Theo van Tijn was de zaak simpel. Het was de 
suu in de Berlijnse crisis te doen om erkenning van de DDR en er waren verschillende 
redenenn om dit te steunen. Hoewel hij moest toegeven dat het politieke regime in 
Oost-Duitslandd één van de 'hatelijkste Stalinistische regimes' was, mocht dit erken-
ningg toch niet in de weg staan. De feiten leerden nu eenmaal dat 'Oost-Duitsland 
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bestond,, dat de Oost-Duitse autoriteiten bestonden en dat de Oost-Duitse staat een-
voudigwegg niet met de Bondsrepubliek zou kunnen fuseren'. De internationale 
krachtsverhoudingenn verzetten zich niet alleen tegen dit laatste, maar ook de econo-
mischee structuur van de DDR vormde een obstakel. De socialistische structuur van 
Oost-Duitslandd liet zich niet makkelijk verenigen met het kapitalistische stelsel van de 
BRD.. Dit was ook nergens voor nodig, omdat er in de DDR een grote eensgezindheid 
bestondd over het feit dat de economische structuur van het land niet verloren mocht 
gaan.. Het conflict omtrent Berlijn had zo hoog op kunnen lopen, omdat het Westen 
weigerdee de DDR te erkennen. Door alsnog die stap te nemen werd de 'zelf veroor-
zaaktee Berlijnse knoop' opgelost. 

Vann Berlij n tot disengagement 

Vann Tijn bepleitte dus erkenning van de DDR, niet in de laatste plaats omdat hij 
meendee dat de socialistische planeconomie aldaar niet verloren mocht gaan. Tegenover 
dezee positieve waardering van de Oost-Duitse economische structuur, stond een aan-
merkelijkk minder positief oordeel over de houding van West-Duitsland. De starre poli-
tiekk van de Bondsrepubliek ten opzichte van de DDR vormde volgens hem het grootste 
obstakell  voor de ontspanning in Midden Europa. De houding van Adenauer maakte 
hethet voor het Westen onmogelijk om voorstellen te formuleren voor de komende onder-
handelingenn met Rusland. In april 1959 constateerde Van Tijn tot zijn grote vreugde 
datdat een aflossing van de wacht aanstaande was in de Bondsrepubliek. De kans op resul-
taatt in de onderhandelingen met de su zou door het verdwijnen van Adenauer enorm 
wordenn vergroot, dacht hij. Van Tijn toonde zich een voorstander van uitbreiding van 
dee kwestie Berlijn tot het vraagstuk van de Duitse deling en de Europese veiligheid. Een 
werkelijkee oplossing van de Berlijnse crisis zou alleen gevonden kunnen worden, als 
dezee kwestie gekoppeld werd aan een overeenkomst voor vermindering van de bewape-
ningg in Midden-Europa. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken A. Rapacki had 
reedss zeer redelijke voorstellen gedaan in deze richting, aldus Van Tijn/7 

Vann der Stoel had ook geconstateerd dat in het Westen een stroming bestond, die 
naarr aanleiding van de crisis rond Berlijn een overleg met de su over geheel Midden-
Europaa bepleitte. Tijdens dat overleg zou het gehele complex van de tussen Oost en 
Westt hangende politieke en militaire vraagstukken besproken moeten worden. De 
plannenn voor herziening van de verhoudingen in Midden-Europa vielen in twee groe-
penn uiteen. De ene groep bepleitte de zogenaamde disengagement. Dit hield de vor-
mingg van een neutrale zone in Midden-Europa in, die geheel Duitsland en een aantal 
Midden-Europesee en Oost-Europese landen moest omvatten. Dergelijke plannen wa-
renn ontwikkeld door de Britse Labour-leider Gaitskell en door de Duitse SPD. Een 
tweedee groep had minder ambitieuze plannen. Hun voorstellen beoogden een zone 
waarinn de bewapening onder internationale controle werd uitgedund of waarin uitslui-
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tendd conventionele wapens waren toegestaan. Het Rapacki-plan tot de vorming van 
eenn atoomvrije zone in Midden-Europa was hiervan het meest bekende voorbeeld. 

Volgenss Van der Stoel hadden de disengagementplannen in eerste instantie tot 
doell  het gevaar van een gewapend conflict tussen Oost en West te verminderen. Het 
zouu tevens een herenigd Duitsland mogelijk maken. Een Duitse hereniging zou nim-
merr door de su worden aanvaard wanneer het verenigd Duitsland lid van de NAVO 

bleef.. Om een hereniging toch mogelijk te maken zou Duitsland geneutraliseerd moe-
tenn worden. Het opheffen van de Duitse deling had ook als voordeel dat een defini-
tievee verdeling van Europa in twee hermetisch van elkaar afgesloten blokken voorko-
menn werd. Van der Stoel betwijfelde echter of een neutrale zone in Midden-Europa 
tott vermindering van de spanningen zou kunnen bijdragen. Na de Tweede Wereld-
oorlogoorlog heerste de meeste onrust in gebieden waar geen duidelijk afgebakende in-
vloedssferenn van Oost en West bestonden. Daarbij diende men zich af te vragen of het 
Westenn bereid zou zijn in actie te komen, wanneer de neutrale zone door het Oost-
blokk werd geschonden. Het was daarom hoogst twijfelachtig dat een neutrale zone een 
elementt van stabiliteit zou vormen. Met de disengagementplannen zette men de za-
kenn op zijn kop. Via de vermindering van de bewapening hoopte men tot een regeling 
vann politieke geschillen te komen. Beter was het via politieke overeenkomsten de 
bewapeningg te verminderen, aldus Van der Stoel.69 

Disengagementt achtte Van der Stoel ook niet aanvaardbaar voor het Westen. Het 
wass bijna onvermijdelijk dat een neutrale zone in Midden Europa het machtseven-
wichtt in het nadeel van het Westen verstoorde. Het evenwicht zou alleen kunnen blij-
venn bestaan indien de Amerikaanse troepen in West-Europa gelegerd bleven. Dit zou 
echterr betekenen dat de hoofdmacht van het Amerikaanse leger in Frankrijk gelegerd 
zouu worden. Frankrijk zou hiermee alleen instemmen in ruil voor allerlei politieke 
concessies,, bijvoorbeeld voor haar Algerije-politiek of de opbouw van een nationale 
atoommacht.. Vanuit een ander oogpunt was disengagement eveneens een hachelijke 
zaak.. Het leek onwaarschijnlijk dat een geneutraliseerd Duitsland nog aan de Euro-
pesee integratie mee zou doen. Bovendien diende het Westen bij een 'afruil' van de 
Bondsrepubliekk met andere Oost-Europese landen harde garanties te verkrijgen, dat 
dee Russische druk op deze landen daadwerkelijk werd verminderd. De plannen gin-
genn ook voorbij aan het feit dat de su niet bereid was haar invloed in Oost-Europa op 
tee geven in ruil voor een Westerse aftocht in de Bondsrepubliek.70 

Vann der Stoel vond het niet zo gek dat de su zich achter disengagementplannen 
hadd geschaard. Het Rapackiplan was immers niet veel anders dan een voorstel van de 
ministerr van Buitenlandse Zaken van de su, Gromyko, uit 1956. In het Westen 
baseerdenn sommigen hun sympathie voor het plan, op de gedachte dat het een Pools 
plann was om de Russische druk op Polen te verlichten. Gezien de oorsprong van het 
plan,, leek dit een onjuiste veronderstelling. Op inhoudelijke gronden was het Rapacki-
plann al evenmin aanvaardbaar voor het Westen. Het plan leek vooral bedoeld om 
dee plaatsing van tactische atoomwapens in West-Europa tegen te gaan. Door het 
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conventionelee overwicht van het Warschaupact zouden bij een atoomvrije zone in 
Midden-Europaa de krachtsverhoudingen in het nadeel van het Westen verschuiven. 
Hett was tevens niet erg aannemelijk dat er een overeenkomst gesloten kon worden 
waarinn een effectieve controle geregeld werd. In Genève waren de onderhandeling op 
hett verbod op kernproeven door Russisch toedoen volledig vastgelopen, juist omdat 
dee su weigerde een effectief controlesysteem te aanvaarden. De conclusie moest dan 
ookk luiden dat de kans op een overeenkomst tussen de beide machtsblokken op basis 
vann het Rapackiplan, zeer klein was. Een Europees veiligheidsakkoord was dus nog ver 
weg.. Uitbreiding van de kwestie Berlijn tot de gehele problematiek van Oost en West 
hadd daarom weinig zin. Het enige wat het Westen kon doen, was duidelijk maken dat 
hett zich niet uit Berlijn liet verdrijven. Alleen op grond van de Westelijke vastberaden-
heidd konden de donkere wolken boven Berlijn overdrijven, aldus Van der Stoel.7' 

Hett  einde van de eerste Berlijnse crisis 

Opp ii mei 1959 ging de langdurige conferentie van de ministers van Buitenlandse 
Zakenn van de Grote Vier in Genève van start. In de vijfentwintig zittingen, die tussen 
111 mei en 5 augustus plaatsvonden, konden de partijen niet tot een overeenkomst 
komen.. Het Westen was niet bereid concessies te doen, die voor de su aanvaardbaar 
waren.. In de loop van de onderhandelingen werden vertegenwoordigers van zowel de 
Bondsrepubliekk als de DDR als adviseurs bij de beraadslagingen toegelaten. Dit was 
eenn belangrijke opwaardering van de DDR, al hield het Westen wel vast aan de 
niet-erkenningspolitiek.. Gedurende de besprekingen werd de toon van de su steeds 
gematigder.. Chroesjtsjov leek zijn hoop meer gevestigd te hebben op de topontmoe-
tingg met Eisenhower. Beide wereldleiders ontmoetten elkaar in september 1959 in 
Campp David. Hoewel een oplossing van de kwestie Berlijn niet dichterbij kwam, ver-
dweenn de ergste kou uit de lucht. Een tweede topontmoeting stond gepland in mei 
i9600 in Parijs. Op 1 mei i960 haalde de su echter een Amerikaans U2-spionagevlieg-
tuigg boven haar grondgebied uit de lucht. Eisenhower weigerde openlijk zijn excuses 
aann te bieden voor deze schending van het luchtruim en Chroesjtsjov verliet daarop 
voortijdigg de Parijse topconferentie. Het zou de aanzet blijken voor weer toenemende 
spanningenn tussen de vs en de su. 

Toenn in augustus 1959 duidelijk was dat de besprekingen in Genève in een impasse 
warenn geraakt, wees Van Tijn wederom met een beschuldigende vinger in de richting 
vann Adenauer. Tijdens de besprekingen was het Westen per verdrag de vrije doortocht 
naarr West Berlijn aangeboden. Dat was voor de Westelijke geallieerden een hele voor-
uitgangg met de bestaande toestand. Toch gingen zij niet op dit aanbod in, omdat dit 
erkenningg van de DDR ZOU inhouden en dit was voor Adenauer onverteerbaar. Door-
datt Adenauer ten koste van alles wilde vasthouden aan de niet-erkenningspolitiek, 
warenn de besprekingen in het slop geraakt. Deze patstelling kon alleen doorbroken 
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wordenn door de val van de regering-Adenauer. De sleutel voor de oplossing lag daar-
omm bij de West-Europese arbeidersbeweging, in het bijzonder bij de West-Duitse 
sociaal-democratie.. De socialistische arbeidersbeweging moest zich 'als een nieuwe 
grotee macht in massa-acties doen gelden'. Alleen met een ander West-Duits regime 
konn de impasse in Genève worden doorbroken, meende Van Tijn.72 

Volgenss Van der Stoel zou de oplossing van de Berlijnse crisis niet door de val van 
Adenauerr worden bereikt, maar door een andere opstelling van de su. Het bezoek van 
Chroesjtsjovv aan Amerika stemde hem echter niet erg hoopvol. In de redevoeringen 
vann Chroesjtsjov had hij tevergeefs gezocht naar concessies van Russische zijde. De 
enigee winst die er te noteren viel, was dat de Russische leider de tijdslimiet had laten 
vallen.. Dit kon echter niet verhullen dat zijn eisen onverkort gehandhaafd bleven. Een 
spoedigee oplossing van het vraagstuk Berlijn lag dan ook niet in het verschiet. De top-
ontmoetingg bood slechts de mogelijkheid om de Russische bedoelingen te peilen.' In 
tegenstellingg tot Van Tijn legde Van der Stoel de schuld voor het mislukken van de 
besprekingenn eenzijdig bij de su. Het afblazen van de topontmoeting in Parijs moest 
eveneenss op het conto van Chroesjtsjov worden geschreven. 

Hett mislukken van de Parijse topconferentie werd volgens Van der Stoel niet alleen 
veroorzaaktt door het incident met het spionagevliegtuig. Chroesjtsjovs houding in 
Parijss werd ook ingegeven door het feit dat de Russische leider op de conferentie geen 
successenn van betekenis zou kunnen boeken. Het was hem duidelijk geworden dat het 
Westenn niet bereid was tot concessies en hij verloor daarom zijn belangstelling voor het 
topberaad.. Bovendien werd de positie van de Sovjetleider ondermijnd door groeiende 
internee oppositie en de moeilijke relatie van de su met China. Chroesjtsjov keerde 
daaromm liever voortijdig terug naar huis dan een overeenkomst te overleggen die felle 
kritiekk zou krijgen. Het incident met de U2 gaf hem een dankbare aanleiding om de 
topconferentiee te torpederen. Na het mislukken van de topconferentie deed men er 
goedd aan de illusies op te geven dat er met de su over belangrijke vraagstukken inzake 
Oostt en West nog een vergelijk mogelijk was.74 De Kadt kwam tot een zelfde conclusie 
alss Van der Stoel. Volgens hem had Chroesjtsjov de topconferentie bewust laten mis-
lukken,, omdat hij er geen enkel voordeel van verwachtte. Hij zag meer heil in een top-
ontmoetingg op een later tijdstip. De Russische leider wilde wachten tot na de Ameri-
kaansee verkiezingen en hoopte dat het Westen door internationale spanningen (Congo 
enn Cuba) verdeeld zou raken. Een topconferentie met een verdeeld Westen vergrootte 
dee kans op goede onderhandelingsresultaten voor de Russen, volgens De Kadt." 

Dee tweede Berlijnse crisis 

Naa de mislukte topconferentie in Parijs werd het relatief rustig rondom Berlijn. De 
rustt zou echter van korte duur blijken te zijn. Bij de sectorgrens in Berlijn kwam het 
eindd i960 toch weer tot schermutselingen. In september i960 nam de DDR-regering 
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eenn aantal maatregelen om het bezoek vanuit het Westen aan Oost-Berlijn te beper-
ken.. Daarna volgde de bekendmaking dat West-Duitse bezoekers voortaan verplicht 
warenn een Oost-Duits visum aan te vragen. Het feit dat niet de sut maar de DDR-rege-
ringg de toegang bemoeilijkte, baarde het Westen zorgen. Dit zou een voorbode kun-
nenn zijn voor het optreden van de DDR na het sluiten van een vredesverdrag met de 
su.. De Bondsrepubliek kondigde daarop als sanctie aan het handelsakkoord met de 
DDR,, dat aan het einde van dat jaar zou aflopen, niet te verlengen. De Westelijke geal-
lieerdenn besloten als tegenmaatregel hun grenzen te sluiten voor state sponsored rei-
zigerss uit de DDR.76 Toen het Oost-Duitse regime de maatregelen weer versoepelde, 
werdenn de tegenmaatregelen door het Westen ook weer ingetrokken. 

Enigee vooruitgang in de Berlijnse crisis was er ondertussen niet geboekt. Begin 
19611 kreeg Chroesjtsjov van het presidium van de communistische partij nog een half 
jaarr de tijd om met een oplossing voor de Berlijnse crisis te komen. De aanzwellende 
vluchtelingenstroomm uit de DDR noopte de su tot snelle maatregelen. Begin april 
dreigdee de Sovjetleider wederom binnen een halfjaar een vredesverdrag met de DDR 
tee sluiten, mocht het Westen niet tot een overeenkomst inzake Berlijn bereid zijn. Het 
Oost-Duitsee regime zou daarmee de controle van de toegangswegen in handen krij-
gen.. Een gewelddadige reactie van het Westen zou een oorlog betekenen, aldus 
Chroesjtsjov.777 Met de nieuwe Amerikaanse president, J.F. Kennedy, wilde de Russi-
schee leider over de kwestie Berlijn van gedachten wisselen. Hij stuurde hiertoe een uit-
nodigingg voor een topontmoeting naar de Amerikaanse president. Kennedy besefte 
datt een nieuwe crisis rond Berlijn in de lucht hing en aanvaardde de invitatie. 

Dee beide regeringsleiders spraken elkaar op 3 en 4 juni in Wenen. De eerste 
geslaagdee bemande ruimtevlucht in april 1961 betekende voor Chroesjtsjov een morele 
opsteker.. Kennedy daarentegen had met de mislukte invasie in Cuba, het Varkens-
baai-incident,, geen beste beurt gemaakt. Chroesjtsjov herhaalde zijn dreigende taal 
omm met de DDR een afzonderlijk vredesverdrag te sluiten en Kennedy verweerde zich 
weinigg overtuigend. De jonge Amerikaanse president maakt op de Russische leider 
geenn krachtige indruk. Hij leek hieruit de conclusie te trekken dat hij ongestraft zijn 
eisenn nogmaals, in krachtiger bewoordingen aan het Westen kon voorleggen. Na de 
conferentiee wilde Kennedy toch duidelijk te kennen geven, dat hij vastberaden was de 
vrijheidd en de levensvatbaarheid van West-Berlijn te garanderen. In de zomer van 1961 
brachtt de president daartoe zijn three essentials naar buiten. Kennedy wilde toegang tot 
West-Berlijn,, het recht op legering van troepen in het Westelijk deel van de stad en 
garantiess voor de levensvatbaarheid van West-Berlijn. Hij verklaarde tevens dat de vs 
bereidd waren West-Berlijn en de toegangswegen tot de stad desnoods met militaire 
middelenn te verdedigen.8 

Uitt de woorden van Kennedy bleek dat de Amerikanen een blokkade van 
West-Berlijnn verwachtten. Chroesjtsjov besloot echter niet tot een blokkade, maar tot 
eenn hermetische afsluiting van de sectorgrens in Berlijn. Na ruggespraak met de lan-
denn van het Warschaupact en met de goedkeuring van de su werd in de nacht van 
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122 op 13 augustus door de DDR een prikkeldraadversperring langs de Russische sector-
grenss opgetrokken. Enkele dagen later werd begonnen met de bouw van een beton-
nenn muur in het centrum van de stad. Het Oost-Duitse regime rechtvaardigde de 
bouww van 'de Muur' met het weinig geloofwaardige argument dat het Westen op het 
puntt van aanvallen stond. De afgrendeling van West-Berlijn betekende het einde van 
hett vrije verkeer in de stad. Al gauw werd het passeren van de grens een onmogelijke 
opgave.. Met als prijs het verlies van geloofwaardigheid, wist de DDR op deze manier de 
stroomm vluchtelingen in te dammen. De weinig fantasierijke maatregel wierp echter 
well  zijn vruchten af. In de jaren zestig wist de DDR zich min of meer te stabiliseren en 
vertoondee de economie een bescheiden groei.79 

Hett Westen reageerde gelaten op de ontwikkelingen. Een officiële reactie bleef de 
eerstee dagen zelfs geheel uit. Met de bouw van de Muur werden de essentiële Westerse 
rechtenn ook niet aangetast. De toegangswegen tot West-Berlijn bleven vrij en de mili-
tairee aanwezigheid van het Westen was evenmin in het geding. De levensvatbaarheid 
vann het Westelijk deel van de stad werd daardoor ook niet bedreigd. Militair e actie 
werdd door het Westen dan ook niet overwogen. Daarbij kwam dat het Westen militair 
niett sterk stond in Berlijn en de juridische positie voor een militaire actie eveneens 
weinigg grond bood. Op het sturen van een gevechtsgroep van 1500 man door de vs na, 
blevenn concrete maatregelen van het Westen uit. 

Dee sfeer (rondom Berlijn) werd ondertussen steeds grimmiger. De su kondigde 
eenn hervatting van de kernproeven aan en de DDR sloot op één na alle toegangswegen 
tussenn Oost- en West-Berlijn af (verkeer van Oost- naar West-Berlijn was alleen nog 
mogelijkk via 'Checkpoint Charlie'). Er werd ook gedreigd de luchtcorridors te blokke-
ren.. Door deze maatregelen kwamen de belangen van het Westen wel degelijk in het 
geding.. De Amerikanen hervatten als tegenmaatregel in september eveneens hun 
kernproevenn en startten een omvangrijke militaire oefening in Europa. Tevens wer-
denn de reservisten onder de wapenen geroepen en werd de toon van de diplomatieke 
verklaringenn steeds feller. Blijkbaar onder de indruk van deze maatregelen liet de su 
dee gestelde tijdslimiet van december 1961 voor het bereiken van een definitieve rege-
lingg voor Berlijn vallen. Het conflict zou in de stad nog eenmaal oplaaien. In de nacht 
vann 27 op 28 oktober stonden Russische en Amerikaanse tanks tegenover elkaar bij 
Checkpointt Charlie. Deze confrontatie maakte duidelijk dat het Westen geen afstand 
wenstee te doen van hun recht op de vrije doorgang tot Oost-Berlijn. De Sovjets trok-
kenn zich uiteindelijk terug en haalden daarmee op dit punt bakzeil.80 Het betekende 
eveneenss het einde van de tweede Berlijnse crisis. 

Eenn beslissende krachtproef 

Dee herleving van de Berlijnse crisis in het voorjaar van 1961 hield de gemoederen bin-
nenn de PvdA niet erg bezig. Niemand voelde zich geroepen om in te gaan op de her-
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haaldee dreigementen van Chroesjtsjov om een verdrag met de DDR te sluiten. Pas in 
junii  becommentarieerde het (voormalige) SDC, bij monde van Van Tijn de gebeurte-
nissen.. Conform zijn eerdere standpunt, zag Van Tijn weinig kwaads in de Russische 
voorstellen.. De su wilde slechts de Duitse deling in een verdrag vastleggen. Rusland 
wass niet uit op de inlijving van West-Berlijn en het stemde ook in met de handhaving 
vann de geallieerde troepen aldaar. De su noch de DDR was van plan de toegangswegen 
tee blokkeren. Kortom, de Westerse belangen in West-Berlijn werden niet geschaad 
doorr de Russische voorstellen. Voor al die garanties wilde de su slechts één tegenpres-
tatie:: de erkenning van de DDR. Van Tijn had weinig begrip voor de weigering van het 
Westenn om op de voorstellen in te gaan en daarmee Oost-Duitsland niet te erkennen. 
Hett was duidelijk dat de DDR bestond en het was een illusie te denken dat er een ver-
anderingg in de Duitse deling zou optreden zolang de Koude Oorlog voortduurde. Het 
Westenn maakte zich 'belachelijk' door rondom de 'louter formele kwestie van erken-
ningg van Oost-Duitsland' een ernstige internationale crisis en mogelijk zelfs een ge-
wapendd conflict te riskeren.' 

Dee bouw van de Muur in augustus 1961 lokte evenmin heftige reacties uit binnen 
dee PvdA. Naar aanleiding van een bezoek aan Berlijn in september 1961 kwam Den 
Uyll  tot de conclusie dat het Westen weinig kon doen om de bouw van de Muur onge-
daann te maken. Volgens hem was de kunstmatige afgrenzing te zien als een grenscon-
flict,flict,  dat onvermijdelijk ontstond waar dictatuur en democratie elkaar raakten. Er was 
geenn oplossing voor dit grensconflict. Het enige wat het Westen te doen stond, was 
hett vastberaden handhaven van de huidige status van West-Berlijn. Mocht het Wes-
tenn dit niet doen, dan zou het probleem alleen maar verschuiven. De aanzuigende 
werkingg van het kapitalisme zou zich dan elders doen gelden. De oorzaak van de Ber-
lijnsee crisis moest volgens Den Uyl daarom ook worden gezocht bij het Oost-Duitse 
regime.. Het communisme van Ulbricht kon zich alleen handhaven door zich steeds 
verderr te verwijderen van het Westen. De meedogenloze dictatuur van de DDR zou 
zichh alleen kunnen stabiliseren door de uitstroom van mensen in Berlijn met harde 
handd te stoppen.82 

Eenn opmerkelijk geluid kwam van de kant van Schermerhorn. Zijn reactie werd 
gekleurdd door sterke anti-Duitse gevoelens. In een artikel in het kaderblad Paraatver-
wonderdee hij zich over de voorkeursbehandeling die de Duitsers ten deel viel. Hij 
begreepp niet dat vele partijgenoten zich zo druk maakten over de zelfbeschikking van 
dee Oost-Duitsers. Het waren toch ook de Oost-Duitsers geweest, die Europa tot 
tweemaall  toe in een verschrikkelijke oorlog hadden gestort. Bovendien hadden zij tot 
voorr kort 'het voorrecht' van prima vluchtmogelijkheden. Waarom toch weeklagen 
overr de Oost-Duitsers en niet over het lot van de Polen of de Hongaren. De manier 
waaropp het Westen de afgelopen jaren over een Wiedervereinigungsprak, stoorde hem 
ookk in grote mate. De Duitse deling beschouwde hij als een garantie om het opnieuw 
uitbrekenn van een Europese oorlog door Duitse agressie te voorkomen. Tegenover 
Oost-Duitsee gastheren had hij dan ook eens laten weten: 'wir sind gar nicht interes-
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siertt an Gross Deutschland, dass die Welt schon zweimal ins Unglück gestürzt hat'. 
Bovendienn moest het Westen de realiteit onder ogen zien. Het was een irreële ge-
dachtee dat een de facto of zelfs de jure erkenning van de DDR nog jarenlang zou kun-
nenn uitblijven. Overigens sloot het Westen wel driftig handelsakkoorden af met dit 
niet-erkendee Oost-Duitsland. Het Westen moest met een verdrag voor Berlijn komen 
enn daarin ook de erkenning van de Oder-Neisse-grens meenemen. Hij opperde daar-
voorr de suggestie van de neutralisering van Berlijn onder toezicht van de VN. Verder 
wass het wenselijk dat de erkenning van de DDR als een Europees probleem werd 
gezienn en niet als een Duits probleem.85 

Vann der Stoel was van mening dat Schermerhorn de Duitse kwestie in een onjuist 
daglichtt had gesteld en bovendien uit het oog had verloren dat in Berlijn niet alleen de 
Duitsee belangen, maar ook de belangen van het gehele Westen op het spel stonden. 
Volgenss hem was de mentaliteit van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog ingrij-
pendd veranderd. Er was geen sprake dat zij verlangden naar een 'neue frische, fröhliche 
Krieg'.. Dit deden zij niet alleen vanuit het besef dat een Derde Wereldoorlog een veel-
voudd aan verschrikkingen met zich mee zou brengen, maar ook omdat zij er de voor-
keurr aan gaven 'behaaglijk te genieten van de verworven welvaart'. Op de vraag 
waaromm de partijgenoten zich toch zo druk maakten om de Duitsers en niet om de an-
deree Oost-Europese volkeren, was het antwoord van Van der Stoel simpel. De con-
frontatiee tussen Oost en West speelde zich nu eenmaal afin Duitsland en rondom Ber-
lij nn en niet in de andere landen van het Warschaupact. Tevens zou een Russisch succes 
inn Berlijn de toch al geringe kansen van de andere Oost-Europese volkeren om aan het 
communismee te ontsnappen, nog verder verkleinen. De kwestie Berlijn behelsde meer 
dann alleen Berlijn. Het ging erom in Berlijn de pogingen van de su tot communistische 
expansiee een halt toe te roepen. In deze stad verdedigde het Westen niet alleen 2 mil-
joenn Duitsers, maar bovenal de vrijheid. Daarmee waren niet alleen de belangen van de 
Duitserss in het geding, maar de belangen van het gehele Westen, aldus Van der Stoel.84 

Vann der Stoel wees een neutraal Berlijn onder gezag van de VN van de hand. De VN 
zouu niet in staat zijn Berlijn te verdedigen tegen een Russische aanval. Om de vrijheid 
vann Berlijn te garanderen diende de NAVO-garantie gehandhaafd te blijven. In de 
kwestiee Berlijn kon het Westen zich maar weinig concessies veroorloven, meende hij. 
Verschillendee concessies waren reeds gedaan op dee conferentie van ministers van Bui-
tenlandsee Zaken in Genève in i960. Daar was toegezegd maatregelen te treffen tegen 
spionageactiviteitenn met West-Berlijn als basis, op voorwaarde dat de su gelijke stap-
penn zou ondernemen, de bereidheid om van de opslag van atoomwapens in West-
Berlijnn af te zien en de toezegging om de omvang van de Westelijke troepenmacht in 
dee stad aan een maximum van 11.000 man te binden.85 De enige concessie die het Wes-
tenn nog zou kunnen doen was de erkenning van de Oder-Neisse-grens. Het was niet 
waarschijnlijkk dat in de toekomst de grenslijn nog in belangrijke mate zou kunnen 
opschuivenn zonder de levensvatbaarheid van de Poolse staat in gevaar te brengen. Het 
Westenn zou ook tot een de facto erkenning van de DDR kunnen overgaan. Dit bete-
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kendee immers een erkenning dat de Duitse eenheid in de nabije toekomst niet op 

vreedzamee wijze tot stand zou komen. Een de jure erkenning ging verder en was on-

acceptabel.. Een de jure erkenning betekende het definitief berusten in het IJzeren 

Gordijnn en tevens het berusten in de onderdrukking van de Oost-Europese volkeren. 

Inn september 1961 boog de commissie Buitenland zich over de recente ontwikke-

lingenn in Berlijn. In de commissie kwam de vraag ter sprake of het Westen de D DR de 

juree moest erkennen. De bekende historicus Lou de Jong achtte dit zeer riskant. Daar-

meee werd de volkenrechtelijke basis voor de Westerse aanwezigheid in Berlijn opgege-

ven,, evenals 'de Westerse uitstraling naar Oost-Europa'. Erkenning van de Oder-

Neisse-grenss wees hij eveneens van de hand. Di t leverde niets op. De communisten 

zoudenn toch wel weer een ander propagandaelement verzinnen, meende hij. Den Uyl 

voeldee evenmin iets voor volkenrechtelijke erkenning van de DDR. Het bracht 'geen 

verheldering'' in de kwestie Berlijn. De Kadt sloot zich bij de vorige sprekers aan. De 

factoo erkenning van de D DR was daarentegen niets nieuws, aangezien een hereniging 

opp korte termijn een illusie was. Bovendien lag volgens hem ook de erkenning van de 

Oder-Neisse-grenss voor de hand.7 

Toenn op 3 en 4 oktober de kwestie Berlijn in de Tweede Kamer bij de algemene 

beschouwingenn aan de orde kwam, werd het al dan niet erkennen van de DDR onder 

meerr inzet van discussie. De kleine oppositiepartijen PSP en CPN hielden in de Kamer 

eenn pleidooi voor erkenning van de DDR. Bij monde van Burger schaarde de PvdA 

zich,, als grootste oppositiepartij, echter achter het regeringsbeleid. Erkenning van de 

D D RR werd door Burger afgewezen, omdat het weinig aan de bestaande situatie zou 

veranderenn en de Duitse deling definitief maken. Tevens achtte hij het onvermijdelijk 

datt de Bondsrepubliek in de erkenning van de D DR gekend moest worden. De andere 

NAVO-landenn moesten dat accepteren, omdat de BRD zich anders wel eens op haar 

positiee binnen de NAV O ZOU kunnen beraden en in de verdediging van het Westen 

konn geen land gemist worden. Burger betoogde verder dat het Westen er goed aan had 

gedaann niet toe te geven aan de Russische dreigementen. Het niet stand houden in 

Berlijnn zou de vrije hand voor de su betekenen.89 

Binnenn de PvdA bestond een grote mate van eenstemmigheid over de houding die 

hett Westen diende aan te nemen ten aanzien van de Russische doelstellingen. Verdrij-

vingg van het Westen uit Berlijn diende vastberaden door het Westen te worden 

tegengegaan.. De aanwezigheid van de Westelijke geallieerden in de stad en de NAVO -

garantiee voor Berlijn diende daarvoor onverkort gehandhaafd te blijven. Erkenning 

vann de DDR werd door de partij eveneens afgewezen. Binnen de PvdA voelde men 

nietss voor een de jure erkenning van de DDR. Het zou niets oplossen en bovendien de 

Duitsee deling officieel vastleggen. Met een minder vergaande erkenning kon de partij 

well  leven. Di t bevestigde slechts dat de Duitse hereniging niet op korte termijn haal-

baarr was. Erkenning van de Oder-Neisse-grens werd over het algemeen ook een aan-

vaardbaree concessie gevonden. Zonder de levensvatbaarheid van Polen in gevaar te 

brengenn zou deze grenslijn toch niet kunnen verschuiven. Tegen de afgrendeling van 
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Oost-Berlijnn kon men eenvoudigweg niets doen. Al vond men de bouw van de Muur 
moreell  verwerpelijk, het Westen was nu eenmaal niet bereid hiervoor een groot con-
flictt met de Russen te riskeren. De Westerse belangen, zoals die waren neergelegd in 
dee three essentials van Kennedy, waren immers niet in het geding. 

Eenn uitbreiding van de Berlijnse crisis tot de gehele Duitse kwestie en de Europese 
veiligheidd werd met de nodige scepsis begroet binnen de partij. De realiteit leerde dat 
dee su nooit vrijwilli g haar invloed in Oost-Europa zou opgeven. Een atoomvrije zone 
inn Midden-Europa was evenmin haalbaar zolang de Russen weigerden effectieve con-
trolee toe te staan. Disengagement was onaanvaardbaar, omdat dan de machtsverhou-
dingenn te zeer in het nadeel van het Westen verschoven. Bovendien was het maar zeer 
dee vraag of een neutrale zone de gewenste stabiliteit zou brengen. Uitgangspunt 
diendee te zijn dat door politiek overleg de bewapening verminderd werd. De zaak 
moestt niet worden omgedraaid, dat er door ontwapening politiek overleg tot stand 
kwam.. Door de onverenigbare visies van Oost en West over Midden-Europa zou een 
oplossingg van het Europese veiligheidsprobleem niet gemakkelijk worden gevonden. 
Eenn oplossing van de Berlijnse crisis kwam door uitbreiding daarom ook niet dichter-
bij.. Het enige wat het Westen restte, was de ingenomen posities behouden zolang de 
suu niet tot belangrijke concessies bereid was. 

Dee Cubacrisis 

Berlijnn was niet de enige spanningshaard tussen Oost en West begin jaren zestig. De 
spanningenn rond Cuba liepen in 1962 eveneens op tot gevaarlijke hoogte. De Ameri-
kaansee zeeblokkade van Cuba naar aanleiding van de stationering van offensieve Rus-
sischee raketten op Cubaans grondgebied in oktober 1962 dreigde uit te lopen op een 
nucleairee confrontatie tussen de beide supermachten. De wereld hield gedurende zes 
dagenn de adem in. Het betekende een angstig hoogtepunt (of dieptepunt) van de 
Koudee Oorlog. Na de Cubacrisis zouden de beide grootmachten niet meer zo drei-
gendd tegenover elkaar komen te staan. In de woorden van de Amerikaanse minister 
vann Buitenlandse Zaken Dean Rusk: the Cubacrisis 'was the only time the super-
powerss came eyeball to eyeball'.90 Aanleiding voor het conflict was de Amerikaanse 
verwerpingg van de Cubaanse revolutie begin jaren zestig. 

Inn 1959 werd het regime-Batista na jarenlange guerrillastrijd omver geworpen en 
kwamm de linkse nationalist Fidel Castro in Cuba aan de macht. Hij wilde zijn land ver-
lossenn van de armoede en de Amerikaanse economische afhankelijkheid. In 1959 wer-
denn hiertoe een aantal landhervormingen doorgevoerd. Alhoewel Castro geen com-
munistt was, vreesden de vs zijn neutralisme. Er werden verschillende Amerikaanse 
plannenn beraamd om hem af te zetten en zelfs te vermoorden, echter zonder succes. In 
i9600 nationaliseerde Castro het Amerikaanse grootgrondbezit, de banken en de in-
dustriëlee ondernemingen. De vs reageerden daarop met een embargo op het belang-
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rijkstee Cubaanse product, suiker, en de uitvoer van Amerikaanse producten naar 
Cuba.. De su toonde zich bereid Cuba te helpen en kocht de gehele suikeroogst op. 
Toenn de Amerikanen in januari 1961 ook de diplomatieke betrekkingen verbraken, 
werdd Castro nog afhankelijker van de steun van de su." 

Omm Castro af te zetten werd door de CIA een invasie van Cubaanse ballingen voor-
bereid.. Toen de operatie op 17 april 1961 plaatsvond, was de Cubaanse leider daarvan 
echterr volledig op de hoogte. De invasie op de stranden van de Varkensbaai werd dan 
ookk een volledige mislukking. Het hielp het revolutionaire regime van Castro alleen 
maarr steviger in het zadel en dreef Cuba verder in de armen van de su. Op 1 mei ver-
klaardee Castro dat Cuba de eerste 'socialistische republiek' van Zuid-Amerika was. 
Hett Amerikaanse streven was er na het Varkensbaai-incident op gericht Cuba zoveel 
mogelijkk politiek en economisch te isoleren. Op initiatief van de vs werd Cuba in 
februarii  1961 uit de Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS) gestoten. De Ameri-
kanenn oefenden ook druk uit op de NAVO -partners om zich bij het embargo aan te 
sluiten.. Deze oproep vond echter weinig gehoor bij de bondgenoten. In 1962 werden 
err door de vs wederom gewerkt aan een plan voor militaire interventie op Cuba.9i 

Dezee plannen werden echter ingehaald door de stormachtige gebeurtenissen die vanaf 
oktoberr 1962 plaatsvonden. 

Dee vs hadden inmiddels aanwijzingen gekregen dat de su bezig was offensieve 
nucleairee raketten op Cuba te plaatsen. Dit had de vs ertoe gebracht regelmatig ver-
kenningsvluchtenn boven Cuba uit te voeren met U2-spionagevliegtuigen. Op foto's 
vann een spionagevlucht op 14 oktober bleek dat de Russen inderdaad bezig waren 
rakettenn te stationeren op Cuba. De raketten waren nog niet operationeel, maar zou-
denn dat op zeer korte termijn kunnen worden. Ongewis was of de raketten ook van 
kernladingenn waren voorzien. President Kennedy besloot daarop, na ampel beraad 
mett zijn presidentiële crisisstaf, over te gaan tot een zeeblokkade. Hij maakte dit 
wereldkundigg in een televisietoespraak op 22 oktober 1962. Twee dagen later werd de 
blokkadee effectief en er volgde een aantal spannende dagen. Russische schepen bege-
leidd door onderzeeërs naderden de blokkade. Een confrontatie leek welhaast onver-
mijdelijk,, temeer de vs dreigden met bombardementen om de al geïnstalleerde raket-
tenn onschadelijk te maken. President Kennedy had zelfs persoonlijk het bevel van de 
blokkade-operatiee op zich genomen. De Russische schepen werden echter stilgehou-
denn en daarmee een confrontatie voorkomen. Op 27 oktober leek de zaak alsnog 
uitt de hand te lopen. Chroesjtsjov eiste ontmanteling van de Amerikaanse Jupiter-
rakettenn in Turkije als voorwaarde voor de verwijdering van de raketten op Cuba. In 
Washingtonn werd uiteindelijk besloten gedeeltelijk in te gaan op de voorstellen van 
dee Sovjetleider. De Russen dienden eerst hun raketten uit Cuba te verwijderen, de 
rakettenn in Turkije zouden dan na een aantal maanden volgen. Op 28 oktober liet 
Chroesjtsjovv weten dat hij zijn raketten en vliegtuigen uit Cuba zou terugtrekken 
indienn de Amerikanen beloofden Cuba niet meer aan te vallen. De Amerikanen gin-
genn hiermee akkoord en daarmee was de Cubacrisis bezworen.95 
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Toetssteenn voor  de gehele wereld 

Inn een artikel in Paraat ging Geert Ruygers in op het Varkenbaai-incident. Hij 
meendee dat de vs dom, maar niet ongeoorloofd hadden gehandeld. Hij wilde het 
optredenn van de vs niet meteen op morele gronden verwerpen. In de internationale 
politiekk had men nu eenmaal te maken met macht en geweld. Dit betekende natuur-
lij kk geen vrijbrief om alle middelen in te zetten, maar Ruygers waarschuwde er wel 
voorr niet direct 'morele banvloeken' te hanteren. Het optreden van de vs in Cuba 
moestt in het licht van de Oost-West-tegenstelling worden gezien. De vs waren niet 
bereidd werkloos toe te zien hoe de su in de minder ontwikkelde landen de positie van 
hethet communisme wilde uitbreiden. Volgens Ruygers was dit een goede zaak. Cuba 
wass in de wereldpolitiek dan ook een toetssteen voor het verweer tegen de communis-
tischee expansie elders in de wereld. Het optreden van de Amerikanen moest ook wor-
denn gezien tegen de achtergrond van het armoedevraagstuk. De regering-Kennedy 
wass opgezadeld met de erfenis van de vorige president. Eisenhower had veel te lang het 
reactionairee bewind van Batista de hand boven het hoofd gehouden. Sociale en econo-
mischee hervormingen hadden zo geen doorgang kunnen vinden op Cuba. De vs had-
denn bovendien de economische steun aan het eiland op een verkeerde manier aan-
gepakt.. Economische hulp was teveel in handen van particulieren en daardoor werden 
dee economische structuurvraagstukken niet opgelost. Een nieuwe aanpak verdiende 
aanbeveling.. Dit was nodig, omdat 'armoede en sociale achterlijkheid de weg plaveien 
naarr de dictatuur', aldus Ruygers. Andere Zuid-Amerikaanse landen konden zo ook 
tenn prooi vallen aan 'het verschijnsel Castro'.94 

Dee Cubacrisis van oktober 1962 was voor de regering-De Quay geen aanleiding 
omm met een verklaring te komen. PvdA-fractievoorzitter Vondeling vond dit een vreem-
dee zaak en vroeg in de Tweede Kamer alsnog naar het standpunt van de regering-
Dee Quay inzake de kwestie Cuba. Aangezien minister van Buitenlandse Zaken Luns 
voorr enkele weken vakantie aan de Cóte d'Azur verbleef, nam de minister-president 
zijnn taak over. De Quay liet weten dat de regering nog altijd geen standpunt had inge-
nomenn over de Cubaanse crisis. De minister-president stelde dat hij zich onvoldoende 
opp de vraag van Vondeling had kunnen voorbereiden en zei ook niet over de tekst van 
Kennedy'ss televisietoespraak te beschikken." Dit was een merkwaardig verweer, aan-
gezienn de rede van Kennedy de vorige dag op de televisie was uitgezonden en in ver-
schillendee dagbladen was afgedrukt. Het was echter ook feitelijk onjuist. De Quay 
hadd voor het Kamerdebat nog contact gehad met de Amerikaanse ambassade. In dat 
gesprekk werd De Quay over de laatste ontwikkelingen bijgepraat en gaf hij aan wel 
degelijkk op de hoogte te zijn gebracht door het ministerie van Buitenlandse Zaken.9 

Ietss wat later nog eens door het ministerie werd bevestigd.97 

Vondelingg nam geen genoegen met het antwoord van De Quay en vroeg de 
minister-presidentt of hij zich in ieder geval kon verenigen met het communiqué dat 
Buitenlandsee Zaken een dag eerder had uitgegeven. De Quay antwoordde dat de 
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tekstt van die verklaring in zulke algemene termen was gesteld dat het regeringsstand-
puntt daar niet in werd verwoord. Hij weigerde de Kamer toe te zeggen op korte ter-
mijnn wel met een verklaring te komen.98 Minister Luns achtte het ook niet nodig om 
zijnn vakantie te onderbreken. Zijn laconieke reactie luidde dat hij niet voor iedere 
internationalee crisis naar huis wenste te rennen." Vondeling had zich bijzonder ge-
ërgerdd aan de uiteenzetting van De Quay. Volgens hem beantwoordde zijn antwoord 
niett aan de ernst van het moment. Het gedrag van De Quay bestempelde hij als 
'onbegrijpelijkee zorgeloosheid'.100 

Dee Nederlandse regering weigerde dus met een verklaring te komen, maar de PvdA 
deedd dit wel. De partij leek de ernst van de situatie beter te beseffen dan de regering. De 
partijj  ging er vanuit dat Kennedy over de juiste informatie beschikte. Het aanleggen 
vann Russische atoombases op Cuba beschouwde de partij als een ernstige verstoring 
vann het militaire machtsevenwicht in de wereld. Bovendien werd de veiligheid van de 
belangrijkstee bondgenoot, de vs, door deze bases bedreigd. De PvdA stelde zich 
daaromm zowel achter de eis van de Amerikanen tot terugtrekking van alle Russische 
aanvalswapenss op Cuba, als het verzoek van de VN om een onderzoek in te stellen naar 
dee militaire ontwikkelingen op Cuba. De verklaring bevatte ook een merkwaardige 
passage.. In het communiqué verklaarde de PvdA er geen behoefte aan te hebben zich te 
verdiepenn in de baatzuchtige kapitalistische politiek die de Amerikanen in het verleden 
opp Cuba hadden bedreven. Het ging nu om de bedreiging van de wereldvrede, aldus de 
verklaring."""  Blijkbaar wilde de partij linkse critici voor zijn, door zich te distantiëren 
vann de eerder gevoerde economische politiek van de vs op Cuba. 

Vann der Stoel verbleef ten tijde van de Cubacrisis in de vs. Hij stelde vast dat 
Kennedyy in een positie was gemanoeuvreerd, waarin hij wel actie moest ondernemen. 
Hijj  relativeerde wel de vrees die bij velen leefde, dat de raketbases op Cuba een 
ernstigee bedreiging vormden voor de veiligheid van Amerika. De su beschikte immers 
tochh al over de mogelijkheid om met raketten geheel Amerika te bedreigen. De actie 
vann de vs moest meer worden gezien tegen de achtergrond van de situatie in Latijns 
Amerika.. Veel landen balanceerden op de rand van 'Castro-achtige revoluties'. De vs 
kondenn zich daarom niet veroorloven Cuba een onneembaar communistisch brug-
genhoofdd te laten worden. De parallel die getrokken werd met de Amerikaanse raket-
basess in Turkije ging volgens Van der Stoel niet op. In Cuba betrof het een inbreuk 
opp de invloedssfeer van de vs. Een vergelijkbare situatie zou zijn als Amerika innige 
bandenn ging onderhouden met het in de Russische invloedssfeer liggende Finland. 
Vann der Stoel vermoedde dat in een dergelijk geval zijn progressieve partijgenoot 
Cammelbeeckk meteen een steen door de ruit van de Amerikaanse ambassade zou 
gooien,, om uitdrukking te geven aan zijn woede over het provocatieve optreden van 
dee Amerikanen. Al met al kwam hij tot de conclusie dat de PvdA begrip moest 
opbrengenn voor de Amerikaanse maatregelen.01 

Voorr De Kadt was de Cubacrisis aanleiding zijn Politik der Starke uit te dragen. 
Nett als Van der Stoel beschouwde hij de Russische raketbases op Cuba als een ernstige 
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schendingg van de bestaande invloedssferen. Deze schending konden de vs niet over 
hunn kant laten gaan. Amerika en het gehele Westen hadden immers de plicht iedere 
groeii  van de macht en bedreiging van het communisme te bestrijden.'03 De harde lijn 
diee Kennedy had gevoerd tegenover Chroesjtsjov, stemde De Kadt tevreden. De 
Cubaansee crisis had bewezen dat er een andere Westerse wereldpolitiek mogelijk was 
dann 'eenzijdige ontwapening en capitulatie'. Het Westen moest deze lijn doorzetten 
enn met kracht de eigen positie verdedigen en rustig wachten tot de communistische 
dictaturenn door de druk van binnenuit ineen zouden storten. Dat zij dit zouden doen 
stondd voor De Kadt vast, want de communistische wereld zou de slijtageslag met 
hethet Westen op den duur niet kunnen volhouden. De Kadt meende dat het Westen 
zichh niet van de wijs moest laten brengen door 'de vijanden van de Westerse wereld, 
omm het even of ze behoorden tot de militaristen, de capitulanten, de masochisten, de 
zelfbeschuldigers,, de bewonderaars van het-toch-wel-veel-goed-dat-men-ook-in-de-
dictaturen-vindt,, of een van de vele soorten gespreks-enthousiasten'.04 Hoewel de 
PvdAA het optreden van Kennedy had gesteund, kon het pleidooi van De Kadt toch 
niett rekenen op veel enthousiasme in de partij. 

Binnenn de PvdA heerste geen verdeeldheid over de vraag hoe het Amerikaanse 
optredenn in de Cubaanse crisis beoordeeld moest worden. De Russische raketten wer-
denn als een inbreuk op de bestaande invloedssferen beschouwd en de vs hadden het 
recht,, zo niet de plicht, uitbreiding van het communisme tegen te gaan. Het Ameri-
kaansee optreden paste in de logica van de Koude Oorlog. Van der Stoel meende dat 
hett met de veiligheid van Amerika niet zo'n vaart zou lopen, maar vreesde vooral het 
'domino-effect'' van communistische revoluties in Zuid Amerika. De PvdA toonde 
zichh evenwel niet blind voor de economische situatie op Cuba. De Amerikanen had-
denn verzuimd Cuba economisch te helpen en daardoor de weg geplaveid voor het aan 
dee macht komen van Castro. Dat armoedebestrijding in onderontwikkelde landen 
eenn planmatige aanpak vereiste, behoorde inmiddels tot de stokpaardjes van de PvdA. 
Hoewell  de partij ontwikkelingshulp vaak nog niet aan de sfeer van de Koude Oorlog 
wistt te onttrekken, meende het nu wel dat deze los diende te staan van de beoordeling 
vann de crisissituatie zoals die in oktober 1962 was ontstaan. 

Besluit t 

Dee PvdA ging in het begin van de jaren zestig voort op dee weg die het eind jaren vijfti g 
wass ingeslagen. Aan de discussie over atoombewapening werd een uitgebreid vervolg 
gegevenn en ook in het nieuwe beginselprogramma werd de nieuwe koers vastgelegd. 
Dee partij stelde zichzelf tamelijk ambitieuze doelen om door middel van een interna-
tionalee socialistische politiek de wereldvrede, de vrijheid voor alle volkeren en een 
internationalee rechtsorde dichterbij te brengen. Binnen de PvdA begreep men heel 
goedd dat voor het bereiken van deze utopische doelen nog een lange weg afgelegd 
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moestt worden en dat dit vele kleine stapjes zou vergen. De partijleiding leek dan ook 
geenn gelegenheid voorbij te willen laten gaan om te benadrukken dat een politieke 
partijj  diende te handelen in de concrete situatie van de internationale politiek. Met 
namee Ruygers waarschuwde zijn partijgenoten met enige regelmaat niet direct met 
morelee oordelen te komen, maar rekening te houden met de harde werkelijkheid van 
dee internationale politiek. 

Dee PvdA bewandelde realistische wegen om deze doelen stapje voor stapje dichter-
bijj  te brengen. Op het gebied van vrede en veiligheid werd het standpunt van weder-
zijdsee ontwapening uitgedragen en ook ondersteund door een aantal concrete maat-
regelen.. De PvdA was een warm voorstander van een verbod op kernproeven, wilde de 
verspreidingg van atoomwapens tegengaan en was ook een fel tegenstander van natio-
nalee atoommachten. In meer algemene zin bepleitte de partij het bevorderen van aller-
leii  contacten tussen Oost en West en volgde zij met veel belangstelling de bespre-
kingenn tussen de su en de vs over ontwapening. Deze punten waren overigens al eind 
jarenn vijfti g geformuleerd en zo bezien had drie jaar discussiëren weinig nieuwe 
inzichtenn opgeleverd. 

Eenn kleine minderheid in de partij wilde ook andere paden inslaan om de idealen 
dichterbijj  te brengen. Zij sprak zich uit voor eenzijdige atoomontwapening. De 
atoompacifistenn begrepen dat zij in de discussie over vrede en veiligheid niet met 
getuigenissenn op de proppen hoefden te komen. Wilden zij hun partijgenoten kunnen 
overtuigen,, dan moesten zij hun 'christen antimilitaristische standpunt' ook zakelijk 
onderbouwen.. Hun zakelijke inschatting was dat de communistische uitdaging vooral 
inn sociaal-economische termen begrepen moest worden. Zij meenden op basis van die 
inschattingg dat eenzijdige ontwapening een aanvaardbaar risico was. Zij kwamen ook 
tott dit standpunt door een overschatting van de voorbeeldfunctie die van eenzijdige 
ontwapeningg zou uitgaan en de rol die Nederland op het internationale toneel zou 
kunnenn spelen. 

Dee atoompacifisten mochten hun stem binnen de partij wel laten horen, maar de 
partijj  was er veel aan gelegen om hen in een marginale positie te houden. Het was 
belangrijkk voor de PvdA om eenzijdige atoomontwapening niet het partijstandpunt te 
latenn worden, omdat de partij vooral regierungsjahigWA.de, blijven. De regie van het 
debatt over atoombewapening werd daarom strak in handen gehouden en er werd 
grondigg geanalyseerd waar het bij de Britse zusterpartij mis was gegaan. Aan de andere 
kantt kwamen de atoompacifisten ook wel weer goed van pas. Zij bleken bereid dui-
delijkk te maken waarom zij de PvdA boven de PSP verkozen: de verdeeldheid onder 
socialistenn zou het succes op een sociaal-democratische vredespolitiek verminderen. 
Voorr de PvdA was dit een welkom geluid om de PSP de wind uit de zeilen te nemen. 

Hett feit dat de atoompacifisten de su niet als een militaire bedreiging zagen, is op 
z'nn minst opmerkelijk te noemen. Onder leiding van Chroesjtsjov voerde de su een 
grilligee buitenlandse politiek. In de lange Berlijnse crisis, maar vooral in de Cubacrisis 
leekk een militaire confrontatie op handen. Terecht constateerde Ruygers dat de Rus-

http://regierungsjahigWA.de
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senn regelmatig slechts lippendienst aan de vreedzame coëxistentie beleden. De meer-
derheidd van de PvdA was zeer beducht voor communistische expansie. Niet dat een 
hardee confrontatie politiek a la De Kadt werd voorgestaan, maar het Westen mocht 
geenn eenzijdige concessies doen aan de su. De verdeling van invloedssferen bleek als 
maatstaff  te fungeren voor de beoordeling van deze internationale conflicten. Toege-
venn aan de eisen van de su zou volgens velen in de partij een precedent scheppen voor 
anderee delen in de wereld. Zou het Westen in Berlijn of Cuba toegeven, dan werd de 
suu gestimuleerd om elders in de wereld ook communistische agitatie te starten, vrees-
dee men. Op grond van deze vrees meende de PvdA, dat zowel in de Berlijnse als de 
Cubacrisiss een vastberaden houding van het Westen noodzakelijk was. 

Dee kwestie Berlijn raakte ook andere vraagstukken, zoals de Duitse deling en 
dee gehele Europese veiligheid. De meerderheid in de PvdA was van mening dat het 
Westenn in de Berlijnse crisis geen concessies kon doen. Werd het conflict in een bre-
derr verband getrokken, dan ontstond er meer speelruimte. Het debat over het Duitse 
vraagstukk leek zich toe te spitsen op de erkenning van de DDR. Een de facto erkenning 
vann de DDR werd door de meeste sociaal-democraten onvermijdelijk geacht. Het was 
immerss op korte termijn niet denkbaar dat Duitsland op vreedzame wijze herenigd 
zouu worden. Het Westen zou het feitelijk bestaan van de Oost-Duitse staat dan ook 
steedss moeilijker kunnen negeren. Een de jure erkenning van Oost-Duitsland werd 
echterr door de meerderheid afgewezen. Dit betekende het definitief berusten in de 
Duitsee deling en daarmee tevens in de onderdrukking van de Oost-Europese volke-
ren.. Bovendien zou erkenning van Oost-Duitsland niets oplossen. De Duitse kwestie 
wass te ingewikkeld om door het eenvoudig erkennen van de DDR te worden opgelost. 

Niett iedereen binnen de PvdA dacht er zo over. Vanuit een diepgeworteld wan-
trouwenn tegenover alle Duitsers kwam Schermerhorn tot de conclusie dat de Duitse 
delingg een goede garantie was om een Duits revanchisme te voorkomen. Hij wenste de 
erkenningg van de DDR dan ook nadrukkelijk als een Europees en niet als een Duits 
probleemm te beschouwen. Met andere woorden, de eventuele hereniging van Duits-
landd was niet alleen een zaak van de Duitsers, maar geheel Europa moest daarin een 
stemm hebben. Het SDC had andere gronden voor erkenning van de DDR. Het centrum 
verkooss het socialistische experiment in Oost-Duitsland boven het kapitalisme in de 
Bondsrepubliek.. Daarbij was men van mening dat het feitelijk bestaan van de DDR vol-
doendee was om erkenning te rechtvaardigen. Evenals Schermerhorn toonde het SDC 
zichh wantrouwig tegenover de Bondsrepubliek. In hun ogen werd de erkenning van 
Oost-Duitslandd geblokkeerd door de West-Duitse houding. De oplossing voor het 
Europesee veiligheidsvraagstuk van het SDC was eenvoudig. Erkenning van de DDR en 
hett instellen van een gedemilitariseerde zone in Europa. Zij gingen met deze oplossing 
echterr voorbij aan de complexiteit van de Europese veiligheid. De moeilijkheid van een 
effectievee controle en de verschuiving van het machtsevenwicht waren factoren die door 
hett SDC niet bij de standpuntbepaling werden betrokken. Bij disengagement in Midden-
Europaa was de onuitvoerbaarheid zo mogelijk nog groter. Niet in de laatste plaats 
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omdatt de su herhaaldelijk had duidelijk gemaakt haar invloed in Oost-Europa niet op 
tee willen geven. In tegenstelling tot het SDC en de atoompacifisten, bleek de grote 
meerderheidd in de partij zeer sceptisch over de haalbaarheid van dergelijke voorstellen. 
Ondankss de hooggestemde doeleinden, bleek een ruime meerderheid in de PvdA 
grotee waarde te hechten aan een realistische buitenland politiek. De wereldvrede, de 
vrijheidd van alle volkeren en een internationale rechtsorde waren prachtige idealen, 
maarr de realisering daarvan diende te geschieden via een concreet politiek program. 
Eenn programma dat bovendien rekening hield met de communistische expansiezucht. 
Zoo laveerde de partij op het gebied van vrede en veiligheid tussen hoop en vrees. 





HOOFDSTUKK 4 

D ee strijd tegen de atoomanarchie 

Eenn socialistische vredespolitiek in concreto, 1963-1965 

'Inn de feitelijke wereld waarin we leven kan het vraagstuk van de coëxistentie niet met 
leuzenn worden opgelost', zei Geert Ruygers op het partijcongres van januari 1963.' Met 
dezee woorden onderstreepte hij de gedachte dat de PvdA een vredespolitiek diende te 
voerenn die rekening hield met de machtsverhoudingen in de internationale politiek. 
Vredee kon alleen met kleine stapjes dichterbij worden gebracht. Eenzijdige nationale 
ontwapeningg beschouwde de partij als een ontoelaatbare verstoring van het machts-
evenwichtt en werd dan ook afgewezen. Het streven diende gericht te zijn op weder-
zijdsee gecontroleerde ontwapening. De PvdA wilde met kracht maatregelen steunen 
diee algehele ontwapening naderbij kon brengen. Om dit partijstandpunt verder vorm 
tee geven werd er op het partijcongres wederom een commissie in het leven geroepen 
omm het Partijbestuur te adviseren. De nieuwe commissie kreeg als taak de vraagstuk-
kenn inzake vrede en ontwapening te bestuderen. De verschillende mogelijkheden en 
facettenn van ontwapening werden door deze commissie onder de loep genomen en 
monddee uit in een aantal aanbevelingen. 

Dee meeste aandacht in de periode 1963-1965 zou echter uitgaan naar de crisis in de 
NAVOO en het vraagstuk van de zeggenschap over het inzetten van atoomwapens door 
hett bondgenootschap. Begin jaren zestig leek de NAVO steeds meer verdeeld te raken. 
Frankrijkk weigerde nog langer de nucleaire hegemonie van de vs te accepteren en 
werktee onder leiding van De Gaulle verder aan een eigen nationale atoommacht. De 
bondgenoten,, niet in de laatste plaats Nederland, zagen dit met lede ogen aan. Zij 
toondenn zich vooral verontrust toen een Frans-Duits verdrag ook in een nucleaire 
samenwerkingg dreigde uit te monden. Om deze ontwikkelingen te bezweren werden 
err verschillende plannen uitgedacht om de zeggenschap over atoomwapens in de 
NAVOO te herzien. De discussie zou zich uiteindelijk toespitsen op het Amerikaanse 
plann voor een Multi Lateral Force (MLF). Dit plan behelsde de vorming van een mul-
tilateralee vloot met kernwapens aan boord. De PvdA stond over het algemeen afwij-
zendd tegenover het plan. Toen de Europese dimensie van de MLF een rol ging spe-
len,, laaide de discussie in de PvdA echter op. De meer Europees georiënteerde partij-
genotenn zagen toch ook wel voordelen in het voorstel van de vs. Het debat binnen de 
partijj  draaide om de vraag of de MLF een onschuldige stimulans voor de Europese 
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eenwordingg of een gevaarlijke opmaat van een onafhankelijke Europese kernmacht 
vormde. . 

Allerleii  internationale ontwikkelingen dwongen de PvdA haar eerder geformu-
leerdee standpunten in praktijk te toetsen. De 'strijd tegen de atoomanarchie' kon in 
dezee periode in concreto worden gevoerd. Door het afwijzen van de MLF poogde de 
partijj  de vorming van een Europese kernmacht tegen te gaan en het 'aantal vingers aan 
dee atoomtrekker' zo beperkt mogelijk te houden. Met de commissie Vrede en ontwape-
ningning werd er door de partij tevens getracht het standpunt van wederzijdse ontwape-
ningg om te zetten in een praktisch politiek program. Op een ander terrein diende de 
partijj  eveneens stelling te nemen. De Amerikaanse militaire interventie in Vietnam 
dwongg de PvdA haar positie te bepalen tegenover haar belangrijkste bondgenoot, de 
vs.. De PvdA kreeg zo de gelegenheid of werd gedwongen haar vredespolitiek concreet 
vormm te geven. 

Dee commissie Vrede en ontwapening 

Inn het eerste hoofdstuk is er reeds op gewezen dat de verontrusting over de atoombe-
wapeningg een internationaal fenomeen was. In Nederland was er vanaf 1957 de PSP en 
inn i960 volgdee de oprichting van het door de PSP ondersteunde 'Comité voor de Vre-
de'.. Een jaar later werd door Roel van Duyn de 'Ban de Bomgroep' opgericht.1 Het 
vraagstukk van de atoombewapening was ook in verschillende kerken onderwerp van 
gesprek.. De PvdA volgde — als doorbraakpartij - de ontwikkelingen in de verschil-
lendee geloofsgemeenschappen op de voet. Met name de Protestants-Christelijke en de 
Katholiekee werkgemeenschap binnen de PvdA toonden grote belangstelling voor deze 
discussiee in de kerken en leverden door de diverse personele verbindingen daar zelf 
ookk een bijdrage aan. Het debat in de Hervormde Kerk leidde eind 1962 tot een Syno-
daall  rapport, dat nogal wat commotie veroorzaakte. In het rapport werd een 'radicaal 
neenn tegen de kernwapenen' uitgesproken. Kernwapens hadden zo'n verschrikkelijke 
vernietigingskrachtt dat zij nooit ingezet konden worden. De vergaande conclusie die 
dee Synode hieruit trok, luidde dat ook het bezit van kernwapens verworpen moest 
worden.3 3 

Patijnn verdedigde het PvdA-standpunt (van wederzijds gecontroleerde ontwape-
ning)) tegenover de conclusies van de Synode. Hij gebruikte daarvoor een beproefde 
argumentatie:: ethische getuigenissen waren natuurlijk belangrijk, maar niet erg bruik-
baarr in de politiek. Patijn constateerde dat de Synode weliswaar de atoombewapening 
opp ethische gronden verwierp, maar geen concrete weg naar de vrede had geformu-
leerd.. Het uitgangspunt moest zijn dat het bestaan van atoomwapens niet ongedaan 
konn worden gemaakt. Het ging er dus om vormen te vinden om vreedzaam met de 
atoombewapeningg te leven. Voor een realistische vredespolitiek diende men uit te 
gaann van het machtsevenwicht. Wederzijdse gecontroleerde ontwapening was de 
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enigee politieke weg om de wereldvrede dichterbij te brengen. Of in de woorden van 
Patijn:: 'de weg naar de duurzame vrede moet eerst het station van een ontwapenings-
overeenkomstt tussen de beide machtsblokken passeren'. Dit was echter nog een lange 
wegg en vooralsnog bleef de NAVO, inclusief de atoombewapening, onmisbaar.4 

Niett alleen in de Hervormde Kerk, maar ook in de katholieke kerk werd er over 
hett gevaar van de bom gepraat. In 1963 bepleitte de paus in zijn encycliek Pacem in 
TerrisTerris een ernstige bezinning op de wapenwedloop. Gezien de gevaren van de voort-
gaandee atoombewapening was het volgens de kerkelijk leider nodig om tot internatio-
naall  overleg over wederzijdse ontwapening te komen. De katholieke vredesbeweging 
Paxx Christi nam de oproep van de paus zeer serieus en stelde een zware commissie in 
omm na te denken over de nieuwe grondslagen. De commissie stond onder leiding van 
politiekee kopstukken als Marga Klompé en Geert Ruygers. De commissie kwam uit-
eindelijkk na twee jaar met een rapport, dat niet veel afweek van de lijn die Ruygers in 
dee PvdA voorstond. De vredesbeweging kon volgens het rapport Met Pacem in Terris 
OnderwegOnderweg niet volstaan met ethische getuigenissen. Een diepgaande dialoog tussen 
Oostt en West was noodzakelijk om tot een 'nieuwe wereldorde' te komen. Het rap-
portt bepleitte wetenschappelijk onderzoek en mobilisatie van de publieke opinie om 
ditt gesprek op gang te brengen.5 

Binnenn de PvdA duurde het gesprek over atoombewapening ook na het partij-
congress van 1963 voort. Het Partijbestuur wilde het ontwapeningsstreven niet naar de 
achtergrondd laten verdwijnen en riep daarom wederom een commissie in het leven die 
'dee vraagstukken van vrede en ontwapening' moest bestuderen. De commissie kon 
adviezenn uitbrengen of voorstellen uitwerken om het standpunt van wederzijdse ge-
controleerdee ontwapening 'nader te omlijnen'. De commissie stond wederom onder 
voorzitterschapp van Geert Ruygers, maar was veel minder omvangrijk dan de vooraf-
gaande.. Wel waren de atoompacifisten weer vertegenwoordigd. Zij konden door mid-
dell  van commissielid Koopman hun stem laten horen. 

Datt het Partijbestuur weer voor een dergelijke opzet koos, wekt geen verwonde-
ring.. De ervaringen met de commissie Oorlog en vrede in het atoomtijdperk waren 
immerss positief. De regie van het debat kon zo strak in handen worden gehouden, ter-
wij ll  de atoompacifisten toch de kans kregen hun zegje binnen de partij te doen. Het 
Partijbestuurr was er ook nu veel aan gelegen om het door het congres aangenomen 
standpuntt niet in de waagschaal te stellen. Om niet in de oude discussie te vervallen, 
diendee de commissie haar taak daarom te verrichten op grondslag van de door het 
congress aangenomen resolutie, die een afwijzing inhield van eenzijdige nationale ont-
wapening.. Alleen 'de facetten van alzijdige wederzijdse ontwapening konden onder-
werpp van gesprek zijn'.7 Naar buiten toe kon het imago van de PvdA als Vredespartij' 
ookk weer wat worden opgepoetst met de commissie, zonder daarbij te ver uit de pas te 
lopenn bij de confessionele partijen. Ruygers meende dan ook dat voor het 'gezicht van 
dee partij' verstandig zou zijn het standpunt van wederzijdse ontwapening verder 
inhoudd te geven. 
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Eenn van de onderwerpen waaraan de nieuwe commissie niet voorbij kon gaan, was 
hethet Rapackiplan.9 Op het partijcongres van 1963 had de linkse socialist Theo van Tijn 
namenss de afdeling Watergraafsmeer het Rapackiplan nog eens onder de aandacht 
gebracht.. In de discussie over atoombewapening binnen de partij was er te weinig aan-
dachtt besteed aan dit plan, meende hij. De PvdA zou er ten minste naar moeten stre-
venn om het Rapackiplan op de agenda van de besprekingen tussen Oost en West te 
krijgen.. Heinz Neudecker, een geestverwant van Van Tijn, steunde dit streven, omdat 
hethet Poolse plan in zijn ogen een ferme stap op weg naar vrede in Europa betekende. 
Dee verwijdering van atoomwapens zou voor eens en voor altijd het gevaar wegnemen 
vann een oorlog, veroorzaakt 'door toeval of een ongeluk'. Tevens zou het oorlogsge-
vaarr ten gevolge van 'politieke geschillen, overdreven en verscherpt door strategische 
overwegingen'' worden verminderd. Het plan zou immers ontspanning teweeg bren-
genn en een stuk wederzijds vertrouwen scheppen.'0 De tegenwerping dat een atoom-
vrijee zone in Midden-Europa een verstoring van het machtsevenwicht betekende, 
achttee Neudecker ongegrond. De bestaande krachtsverhoudingen werden niet door 
ditt plan aangetast. Alle reden dus voor de nieuw gevormde commissie om het Rapacki-
plann serieus te bestuderen. 

Ruygerss wees de bespreking van het Rapackiplan op het congres van de hand. Vol-
genss hem diende het congres zich uit te spreken over het al dan niet eenzijdig ontwape-
nenn en niet over het Rapackiplan. De congresgangers beschikten daarbij ook niet over 
dee (nieuwste) tekst van het Rapackiplan, dus het zou niet op een goede manier bespro-
kenn kunnen worden. Door op het congres al in te stemmen met het Rapackiplan werd 
err bovendien op de zaken vooruit gelopen; de nieuwe commissie moest zich nog over 
hett onderwerp van een gedemilitariseerde zone buigen." Deze wat formele afwijzing 
vann een discussie op het congres leek voornamelijk bedoeld om de Partijresolutie van In 
dienstdienst van de vrede ongeschonden door het congres te loodsen. In de nieuwe commissie 
konn men echter niet om het onderwerp heen, begreep ook Van der Stoel.'1 

Ditt betekende echter niet dat Van der Stoel enthousiast was over het Rapackiplan. 
Tenn tijde van de lange Berlijnse crisis had hij zijn bezwaren tegen het Rapackiplan al 
eenss op een rijtje gezet en hij herhaalde deze nog eens. Een gedemilitariseerde zone in 
Midden-Europaa had weliswaar als voordeel dat Duitsland geen beschikking kreeg 
overr atoomwapens, maar er waren betere wegen dan het Rapackiplan om dit te voor-
komen.. Aan het plan kleefden namelijk een aantal grote bezwaren. Het belangrijkste 
bezwaarr was dat een atoomvrije zone in Midden-Europa wel degelijk een ernstige ver-
storingg van de bestaande krachtsverhoudingen betekende. De tactische atoomwapens 
inn Europa waren helaas onontbeerlijk om het Russische conventionele overwicht te 
compenseren.. Werd het Rapackiplan een feit, dan zouden de tactische kernwapens 
bovendienn in de dichtbevolkte gebieden van de Benelux en Noord-Italië worden 
gestationeerd.. Veel ernstiger was dat de Amerikanen zich dan uit Europa zouden 
terugtrekken.. De vs zouden het onverantwoord vinden hun troepen in Europa te 
legeren,, terwijl zij beroofd waren van hun voornaamste afweerkracht. Dit betekende 
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datt De Gaulle zijn zin kreeg, maar de andere bondgenoten in de aap waren gelogeerd, 
alduss Van der Stoel.1' 

Vierr  stemmen over  ontwapening 

Dee commissie trachtte ondertussen het ontwapeningsstreven zo concreet mogelijk 
vormm te geven, zonder daarbij de realiteit van de internationale machtsverhoudingen 
uitt het oog te verliezen. Om de discussie vorm te geven werd er een brochure geschre-
ven,, getiteld Vier stemmen over ontwapening. Het betrof persoonlijke bijdragen waarin 
dee auteurs zich verdiepten in een aspect van ontwapening. Op deze wijze hoopte de 
commissiee een constructieve bijdrage te leveren aan de oplossing van het vraagstuk 
vann ontwapening. Van der Stoel, Röling, Koopman en Ruygers hadden zich bereid 
verklaardd deze taak op zich te nemen. 

Vann der Stoel ging nader in op de verschillende maatregelen die voorhanden 
warenn om het oorlogsgevaar te verminderen. Het meest effectieve middel was natuur-
lij kk algehele wederzijdse ontwapening en vervanging van de nationale militaire mach-
tenn door een internationale politiemacht. Dit was op korte termijn echter niet haal-
baarr en de wereld was gedoemd voorlopig te leven onder de dreiging van 'het nucleaire 
zwaardd van Damocles'.'4 Zolang algehele ontwapening nog niet haalbaar was, diende 
menn een actieve vredespolitiek te voeren die andere maatregelen uitdacht ter vermin-
deringg van het oorlogsgevaar. Er waren wel maatregelen te bedenken die haalbaar 
waren,, volgens Van der Stoel. Een eerste maatregel was het instellen van een weder-
zijdss waarschuwingssysteem. De Cubacrisis had aangetoond dat het oorlogsgevaar 
doorr een verkeerde taxatie van eikaars bedoelingen geenszins was verdwenen. Beide 
machtsblokkenn zouden elkaar op de hoogte moeten houden van wat men als essentiële 
veiligheidsbelangenn beschouwde. Topconferenties konden zo, zelfs als overeenstem-
mingg uitbleef, toch heel nuttig zijn. Een tweede maatregel was het voorkomen van 
menselijkee of mechanische fouten. Van der Stoel constateerde dat er binnen de NAVO 
all  veel gedaan werd om dergelijke missers niet op een oorlog uit te laten lopen. Een 
noodlottigee fout leek dan ook onwaarschijnlijk, maar de maatregelen zouden verder 
geperfectioneerdd kunnen worden. Een derde aspect ter indamming van het oorlogs-
gevaarr was een verbod op het gebruik van de ruimte voor militaire doelen. Zowel de 
suu als de vs zouden op korte termijn in staat zijn raketten vanuit de ruimte af te vuren. 
Hett was van het grootste belang dat een dergelijke ontwikkeling werd voorkomen.'5 

Bovengenoemdee maatregelen gingen uit van een conflict tussen de vs en de su. 
Helaass was de situatie gecompliceerder. Engeland beschikte ook over kernwapens en 
Frankrijkk was hard op weg eveneens een nucleaire mogendheid te worden. Uitbrei-
dingg van het aantal nationale atoommachten beschouwde Van der Stoel als het groot-
stee gevaar dat de wereldvrede bedreigde. Daarom was het nodig dat er een akkoord 
overr de stopzetting van kernproeven werd bereikt. Tot zijn vreugde constateerde hij 
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datt er een overeenkomst op het verbod van bovengrondse kernproeven op stapel 
stond.. Stopzetting van de atoomproeven alleen vormde echter geen garantie voor de 
verderee verspreiding van kernwapens. De distributie van splijtbaar materiaal zou daar-
voorr ook aan banden moeten worden gelegd. Atoomvrije zones in Afrika en Latijns-
Amerikaa verdienden ook aanbeveling. De NAVO kon tevens een bijdrage leveren. De 
bondgenotenn moesten hun steun weigeren aan de opbouw van een nationale Franse 
kernmachtt en de Duitse nucleaire aspiraties krachtig bestrijden.'6 

Ruygerss bouwde in zijn betoog voort op het stuk van Van der Stoel. Hij onder-
streeptee nog eens de noodzaak om tot ontwapening te komen, maar benadrukte even-
eenss dat dit een lange en moeizame weg zou zijn. De wereld werd immers niet van de 
enee op de andere dag wakker in een ontwapende wereld. In navolging van Van der 
Stoell  achtte Ruygers het 'verder afglijden naar de atoomanarchie' de kern van de zaak. 
Hett grootste gevaar voor de wereld was de ontwikkeling naar een 'multinucleaire 
wereld'.. Hij had weinig toe te voegen aan de maatregelen die Van der Stoel genoemd 
hadd om de internationale ontspanning dichterbij konden brengen. Net als Patijn eer-
derr had betoogd, meende Ruygers wel dat het belangrijk was dat de NAVO afstapte van 
dee doctrine van de massale vergelding. Door de eenzijdige concentratie op atoomwa-
penss bestond slechts de keuze tussen 'alles of niets en liet men geen ruimte voor meer 
verantwoordee beslissingen'. Het zou tevens algehele atoomontwapening moeilijker 
maken.. Bovengenoemde maatregelen waren een eerste aanzet om de internationale 
ontspanningg dichterbij te brengen, maar zouden nog veel overleg vergen. Ruygers 
hooptee dat de internationale gemeenschap een zinvolle discussie over ontwapening 
zouu voeren, waarbij van de sociaal-democratie zeker een grote bijdrage verwacht 
mochtt worden.'7 

Rölingss bijdrage was heel anders van toon. Hij ging in op de Pugwash-beweging. 
Rölingg zag voor dit gezelschap van wetenschappers een mooie taak weggelegd. Weten-
schapperss zouden door allerlei contacten een beter begrip kunnen kweken voor de 
wederzijdsee standpunten. Door voorlichting zou de bevolking, maar vooral de rege-
ringen,, het gevaar waarin de wereld verkeerde beter beseffen. Daarnaast konden de 
wetenschapperss door middel van onderzoek tevens middelen aanreiken om tot een 
veiligeree wereld te komen. Het ging hierbij niet alleen om wetenschappers uit de 
exactee hoek. De inbreng van economen, sociologen, juristen en politicologen was 
eveneenss dringend gewenst. Het ging immers niet alleen om technische problemen, 
maarr ook om geestelijke problemen. 'De aard van de wapenen der massale verdelging 
heeftt zijn werking op de mentaliteit, op de menselijke verhoudingen .... atoom-
wapenss bezoedelen wie er mee omgaan', meende Röling.'8 Hij spreidde hier een voor 
diee tijd kenmerkend geloof in de wetenschappelijk expertise ten toon en leek dienten-
gevolgee de invloed van de Pugwash-beweging te overschatten. Dat deze gedachte niet 
vann voorbijgaande aard was bleek begin jaren zeventig. Röling richtte toen een Pole-
mologischh Instituut op, om de vraagstukken van oorlog en vrede op wetenschappe-
lijk ee wijze te bestuderen. 
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Conformm de commissieopdracht kon Koopman niet zijn stokpaardje van eenzij-
digee ontwapening berijden. Nu hij dit standpunt niet kon verdedigen, stelde hij zich 
tott taak de mythe te ontkrachten, dat algehele ontwapening tot een zware economi-
schee crisis zou leiden. Ontwapening zou volgens hem in het geheel geen economische 
crisiss veroorzaken, integendeel. Een substantiële vermindering van de uitgaven aan 
bewapeningg zou juist de economische groei kunnen stimuleren. Natuurlijk zouden er 
inn de overgangstijd problemen kunnen ontstaan, maar deze mochten bepaald niet 
wordenn overschat. Met de financiële middelen die vrijkwamen zou, na die overgangs-
tijd,, de economie gestimuleerd kunnen worden. Het geld kon dan worden besteed 
aann de vergroting van de particuliere consumptie, investeringen in de productieve sec-
torr (woningbouw, etc), bestedingen in de sociale en culturele sector (uitbreiding 
onderwijs,, gezondheidszorg, etc) en een grotere hulp aan ontwikkelingslanden. De 
socialee gevolgen van ontwapening waren dus louter positief. Aan de ene kant zou het 
vrijgekomenn geld een impuls kunnen geven aan allerlei sociale voorzieningen en aan 
dee andere kant verdwenen de schadelijke sociale gevolgen van bewapening. Zo ging 
onderr meer 'een overmatig deel van de beste wetenschappelijke kennis verloren aan 
geheimee militaire arbeid'. De eindconclusie luidde dan ook dat er nauwelijks econo-
mischee of sociale obstakels waren om tot ontwapening te komen. De droom van de 
mensheidd om 'de zwaarden om te smeden tot sikkels' zou daarom in daden kunnen 
wordenn omgezet.'9 

Strij dd tegen de atoomanarchie 

Dee opvattingen die Van der Stoel en Ruygers in hun betoog hadden verwoord, kwa-
menn ook terug in het advies van de commissie aan het Partijbestuur. In januari 1964 
zagg het rapport Strijd tegen de atoomanarchie het licht, dat de eenstemmige opvatting 
vann de gehele commissie verwoordde. In het rapport stonden een aantal aanbeve-
lingenn om een begin te maken met de lange weg van ontwapening. Het eerste punt dat 
dee commissie onder de aandacht wilde brengen was 'de onvoldoende bewerktuiging 
vann de Nederlandse overheid tot een doelmatige en adequate bestudering van de 
vraagstukkenn van vrede en ontwapening'. Weliswaar had de minister van Buiten-
landsee Zaken Luns de instelling van een adviescommissie voor ontwapeningsvraag-
stukkenn aangekondigd, maar een grotere belangstelling van de kant van de overheid 
voorr ontwapeningsvraagstukken was dringend gewenst.10 

Hett belangrijkste gevaar dat de commissie zag, was de 'verdere uitzaaiing van 
atoomwapenss over de wereld'. Non-proliferatie was hard nodig om de kans op een 
atoomoorlogg zo klein mogelijk en de kans op een alles omvattende ontwapeningsover-
eenkomstt zo groot mogelijk te houden. Met vreugde had de commissie kennis geno-
menn van het kernstopverdrag van augustus 1963 te Moskou, al bleven er nog wensen 
bestaan.. Het verdrag bevatte immers geen controle- en inspectiemogelijkheden en 
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ookk niet alle mogelijke atoommogendheden (Frankrijk, China en Cuba) waren bereid 
hett verdrag te ondertekenen. Bovendien sloot het kernstopverdrag geen ondergrondse 
kernproevenn uit en was er ook geen clausule opgenomen om wapenleveranties of tech-
nischee inlichtingen tegen te gaan. Het kernstopverdrag was derhalve een goed begin, 
maarr helaas het halve werk.2' 

Dee zaak van de vrede zou gediend zijn bij het stabiliseren van de nucleaire ver-
houdingen,, vooral in Europa. Om dit te realiseren moest een Europese kernmacht 
wordenn afgewezen. De idee van de Europese eenheid zou door een kernmacht 'op 
ontoelaatbaree wijze worden vertroebeld'. Tevens zouden er in Midden-Europa geen 
nieuwee atoomwapens geïntroduceerd mogen worden en de in dit gebied liggende lan-
denn zouden zich moeten verbinden zelf geen atoomwapens te vervaardigen. Het 
Rapackiplan,, waarin voor een atoomvrije zone in Midden-Europa werd gepleit, werd 
doorr de commissie afgewezen. Het plan zou een onaanvaardbare verstoring van het 
machtsevenwichtt tot gevolg hebben. Het was voor het Westen wel zaak dergelijke 
voorstellenn niet louter negatief te benaderen, maar zelf ook met constructieve tegen-
voorstellenn te komen. Een geografisch minder omvangrijke zone zou bijvoorbeeld een 
belangrijkee verbetering kunnen zijn." 

Hett afsluiten van een non-agressieverdrag tussen de NAVO en het Warschaupact 
zouu tevens een stap in de richting van ontspanning kunnen zijn. In een dergelijke 
overeenkomstt diende wel de positie van West-Berlijn en de toegangswegen tot deze 
stadd als onschendbaar te worden gegarandeerd. Een laatste aanbeveling betrof een 
akkoordd tussen de beide machtsblokken ter voorkoming van een verrassingsaanval 
(mett conventionele strijdkrachten). Om dit te effectueren zouden beide machtsblok-
kenn het recht op waarnemers op vliegvelden en in havens moeten krijgen.2' 

Dee commissie had haar best gedaan een zo concreet politiek programma voor ont-
wapeningg uit te werken. Uitgangspunt van de commissie was geweest, rekening te 
houdenn met de tealiteit van de internationale machtsverhoudingen bij de bespreking 
vann het vraagstuk van ontwapening. Een tweede uitgangspunt betrof het besef dat 
geenn van de betrokken partijen gedurende het ontwapeningsproces eenzijdig verzwakt 
zouu mogen worden. Dit sloot naadloos aan bij de opdracht om het ontwapenings-
vraagstukk te bekijken vanuit de afwijzing van eenzijdige ontwapening. Door oog te 
houdenn voor de realiteit van de internationale politiek moest een bruikbaar politiek 
programmaa ontstaan. De atoompacifisten konden zich ook in deze voorstellen vin-
den,, al wilden zij liever voorstellen formuleren die verder gingen dan die van de com-
missie.. De beperking van het afwijzen van eenzijdige ontwapening verhinderde dat. 
Zoo slaagde de partij erin de atoompacifisten min of meer pro forma mee te laten pra-
ten.. De weg naar een nieuwe discussie over eenzijdige ontwapening was zorgvuldig 
afgesloten. . 

Jaapp Burger kon weinig waardering opbrengen voor het werk van de commissie. 
Volgenss hem 'marcheerden in het PvdA-rapport een handvol desiderata, zoals inter-
nationalee controle, een verdrag tegen verrassingsaanvallen en bevriezing van de bestaan-
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dee nucleaire bewapening in Midden-Europa'. Het probleem was, dat dit op weinig 
overtuigendee wijze gebeurde. Hij meende dat de PvdA de zaken ernstig gesimplifi-
ceerdd had, anders waren de voorstellen van de PvdA toch allang gerealiseerd?24 In een 
reactiee stelden Van der Stoel en Ruygers vast dat Burger nergens hard kon maken dat 
dee commissie de zaken had gesimplificeerd. Verschillende gerenommeerde buiten-
landsee bladen en vooraanstaande buitenlandse politici werden geciteerd om het tegen-
deell  van Burgers stelling te bewijzen. Beiden vonden het teleurstellend dat Burger 
zonderr degelijke onderbouwing het werk van de commissie verwierp.1' Dat Burger het 
werkk van de commissie afwees, had vooral te maken met het verschil van inzicht tus-
senn hem en Van der Stoel cum suis over een multilaterale kernmacht. 

Nagenoegg tegelijkertijd verscheen er ook een regeringsnota over ontwapening. 
Toenn deze nota in de Kamer aan de orde kwam, voerde Ruygers het woord. Zijn kri-
tiekk betrof het feit dat in de nota wel een aantal standpunten was geformuleerd, maar 
datt dit niet in beleidsvoornemens werd omgezet. Om het ontwapeningsstandpunt 
vasterr in het beleid te verankeren, deed Ruygers een aantal suggesties waarin duidelijk 
hett PvdA-rapport doorklonk. In de eerste plaats diende de behartiging van het vraag-
stukk een duidelijkere plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken te krijgen en 
wass een betere afstemming met het ministerie van Defensie noodzakelijk. Het tweede 
puntt betrof het feit dat minister Luns wel de toezegging had gedaan om een advies-
commissiee voor ontwapeningsvraagstukken in te stellen, maar in de nota was hier 
nietsniets meer over terug te vinden. Ten slotte hoopte Ruygers dat de regering hetzij zelf, 
hetzijj  door financiële steun het wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken inzake 
vredee en ontwapening wilde stimuleren. Meer inhoudelijk was Ruygers van mening 
datt een aantal standpunten te negatief was geformuleerd. De regering kon niet alleen 
volstaann met de verwerping van het Rapackiplan en een niet-aanvalsverdrag. De rege-
ringg zou de mogelijkheden moeten aftasten voor plannen die wel haalbaar waren.16 

Partijgenoott Franssen greep de regeringsnota aan om een heel ander geluid te laten 
horen.. Bevrijd van de strikte opdracht van de PvdA-commissie voerde hij in de Kamer 
eenn pleidooi voor eenzijdige ontwapening. Volgens hem was eenzijdige ontwapening 
geenn zaak van goedkoop het eigen hachje redden, maar de beste manier om de wereld-
vredee te dienen. De geografische ligging van Nederland rechtvaardigde zo'n beslis-
sing.. Nederland zou best tot eenzijdige ontwapening kunnen overgaan en de vrijgeko-
menn gelden besteden aan ontwikkelingshulp of aan een vredeskorps. Als enig over-
geblevenn atoompacifist van de fractie kreeg Franssen in de Kamer de vrijheid om een 
afwijkendd standpunt te vertolken.17 Vanaf begin jaren zestig hadden de atoompacifis-
tenn die ruimte gekregen en was het hen tevens toegestaan om tegen onderdelen van de 
defensiebegrotingg te stemmen. De partijleiding kon zich gezien de marginale positie 
vann de atoompacifisten een dergelijk geluid permitteren. Bovendien was zo'n tegen-
stemm een welkom geluid tegenover de PSP. Door de regie van het debat over ontwape-
ningg in de eigen partij strak in handen te houden en de eenzame positie van Franssen 
konn de partij weinig averij oplopen. 
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Dee commissie Vrede en ontwapening werd na het advies aan het Partijbestuur niet 
ontbonden,, al kwam de commissie nog slechts incidenteel bijeen. De resterende ver-
gaderingenn werden gewijd aan de VN. Dit zou wederom uitmonden in een advies aan 
hett Partijbestuur. Voor het partijcongres van maart 1965 werd nader ingegaan op de 
VNN als instrument tot handhaving van de vrede. De commissie constateerde dat de VN 
nogg niet bij machte waren om een mondiale rechtsorde te handhaven. Op het functio-
nerenn van de organisatie was de nodige kritiek mogelijk. Grote verdeeldheid en het 
oneigenlijkk gebruik van veto's hadden een efficiënte werkwijze vaak belemmerd. Toch 
achttee de commissie het wenselijk dat de tekortkomingen overwonnen werden. Door 
'hett samengroeien van de wereld' was een mondiale organisatie vereist. Daarbij was 
eenn VN-vredesmacht vaak het enige middel om een confrontatie tussen Oost en West 
inn conflictgebieden tegen te gaan en vormde de VN het enige orgaan waar alle landen 
mett elkaar konden overleggen. Al met al genoeg redenen om de wereldwijde samen-
werkingg in de VN te steunen.1 

Inn een paar jaar tijd had de commissie Vrede en ontwapeninghaar licht laten schij-
nenn op twee hoofdpunten van de buitenlandse politiek van de PvdA: het verzekeren 
vann de wereldvrede en het opbouwen van een internationale rechtsorde. Voor het rea-
liserenn van deze idealen bleef de weerbarstige realiteit van de internationale politiek 
hethet uitgangspunt. 'Haalbare kaart' stond hoog in het vaandel. Het derde kernpunt van 
dee socialistische vredespolitiek, het realiseren van de vrijheid voor alle volkeren, bleef 
onbesproken.. Pas in 1973, toen Van der Stoel de mensenrechten in het buitenlands 
beleidd verankerde, leek de partij een thema in handen te hebben om ook op dit terrein 
dee smalle marges van de buitenlandse politiek iets op te rekken. 

Dee discussie over ontwapening in de PvdA werd sinds 1963 overschaduwd door 
hethet debat over de crisis in de NAVO. De wens van de grote Europese bondgenoten een 
meerr autonome rol te kunnen spelen, mondde uit in een debat over de zeggenschap 
overr kernwapens in de NAVO. Verschillende plannen om een gezamenlijke kernmacht 
opp te bouwen werden ontwikkeld. Uiteindelijk zou de discussie zich echter toespitsen 
opp het Amerikaanse voorstel voor een multilaterale kernmacht. 

Dee ML F en de crisis in de NAVO 

Naa de oprichting van de NAVO in 1949 had in de jaren vijfti g de militaire aaneenslui-
tingg in Atlantisch verband verder zijn beslag gekregen. Conform de Nederlandse wen-
senn was de Bondsrepubliek in het Atlantisch kader opgenomen en in het daarvoor 
afgeslotenn Verdrag van Parijs (oktober 1954) was tevens een reeks maatregelen opge-
nomen,, die de groei van de West-Duitse militaire macht en wapenindustrie aan ban-
denn moest leggen. Nederland was een groot voorstander van de versteviging en uit-
werkingg van de Atlantische militaire samenwerking. Geheel in deze lijn accepteerde 
dee Nederlandse regering dan ook de stationering van kernwapens op Nederlandse 
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bodem.. De NAVO-raad van december 1957 keurde de stationering van Amerikaanse 

kernwapenss in West-Europa formeel goed en in mei 1958 werd daartoe een verdrag 

mett de vs ondertekend. 

Mett het besluit tot plaatsing van Amerikaanse kernladingen op West-Europees 

grondgebiedd was echter het probleem van de beschikkingsbevoegdheid over kernwa-

penss niet van de baan. Immers, in de bilaterale overeenkomsten was de beslissing over 

hett gebruik van kernladingen aan de Amerikaanse president voorbehouden. Aan het 

loslatenn van het Amerikaanse veto zaten verschillende haken en ogen. Zo zou de vor-

mingg van nationale atoommachten door de Europese partners inhouden dat ook 

West-Duitslandd over een eigen nucleaire macht kon beschikken. Met name in Enge-

landd en Frankrijk bestond eind jaren vijfti g voor deze optie bitter weinig belangstel-

ling.. Een andere mogelijkheid was het opbouwen van een meer gecentraliseerde 

atoommachtt in NAVO-verband. Bij een dergelijke constructie was het de vraag wie er 

uiteindelijkk over de inzet van kernwapens zou beslissen. Want als de Europese natio-

nalee regeringen of de vs geen zeggenschap hadden over de atoommacht, wie dan wel? 

Dee West-Europese landen waren niet genegen de zeggenschap over te dragen aan een 

internationaall  comité of een hoge militair. Kortom, eindjaren vijfti g waren er voorals-

nogg geen opties voorhanden om de nucleaire zeggenschap op een bevredigende 

manierr te regelen zonder dat de Bondsrepubliek autonoom over de inzet van atoom-

wapenss kon beslissen/9 

Hoewell  het probleem vooralsnog onoplosbaar leek, werd de kwestie van meer di-

rectee zeggenschap over nucleaire wapens voor de West-Europese landen steeds actue-

ler.. Eind jaren vijfti g openbaarden zich binnen de NAV O divergerende tendensen, zo-

zeerr dat er met enige regelmaat van crisis in de NAV O werd gesproken. De wederop-

bouww van West-Europa was eind jaren vijfti g voltooid, economisch ging het voor de 

windd en de Europese integratie kreeg ook steeds duidelijker vorm. Tegen deze achter-

grondd begonnen de grote West-Europese landen een meer zelfstandige positie ten op-

zichtee van de vs te ambiëren, ook op militair gebied. Nadat de betekenis van het kern-

wapenn in de Amerikaanse defensiestrategie vanaf 1953 in betekenis toenam, ontstond 

ookk in Europa de wens om op enigerlei wijze over atoomwapens te kunnen beschik-

ken.'00 Temeer daar er door de opkomst van de su als kernmacht bij sommigen twijfel 

wass ontstaan over de 'hardheid' van de Amerikaanse nucleaire garantie voor West-

Europa.. Met name Frankrijk wenste de Amerikaanse hegemonie niet meer te accepte-

renn en begon midden jaren vijftig , in navolging van de Britten, met de opbouw van een 

nationalee kernmacht. Tevens had De Gaulle na zijn aantreden als president in 1958 de 

regeringg in Washington het voorstel gedaan om de NAV O voortaan te laten leiden door 

eenn driemanschap: de vs, Groot-Brittannië en Frankrijk. Voor de Bondsrepubliek was 

dee aanmaak en het bezit van kernwapens krachtens het Verdrag van Parijs uit 1954 ver-

boden.. Gezien de positie van de Bondsrepubliek op het breukvlak van Oost en West, 

trachttee men in West-Duitsland wel, vooral bij monde van minister van Defensie 

F.J.. Strauss, meer invloed te verwerven inzake de planning en inzet van kernwapens." 
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Nederlandd zag deze ontwikkelingen binnen de NAVO met lede ogen aan. De 
nucleairee garantie van de vs vormde een belangrijk onderdeel van het Nederlandse 
veiligheidsbeleid.. Als klein land ambieerde Nederland geen eigen nationale kern-
machtt en was het van mening dat andere West-Europese landen dit eveneens achter-
wegee dienden te laten. Met kracht werd er stelling genomen tegen ontwikkelingen 
diee de Amerikaanse hegemonie zouden kunnen verstoren en Nederland toonde zich 
medee om die reden een warm voorstander van het tegengaan van de verdere versprei-
dingg van kernwapens (non-proliferatie). D. Hellema heeft erop gewezen dat de Ame-
rikaansee betrokkenheid bij West-Europa niet alleen de beste waarborg was tegen de 
Sovjetdreiging,, maar dat die betrokkenheid tevens het beste de Nederlandse be-
langenn binnen de Westerse wereld diende, met name tegenover Frankrijk en de 
Bondsrepubliek.. Het ging Nederland niet alleen om het neutraliseren van Duitsland, 
maarr zeker ook van Frankrijk.32 Politieke toenadering tussen deze landen werd dan 
ookk met wantrouwen gade geslagen. De mogelijke nucleaire samenwerking tussen 
Frankrijkk en de Bondsrepubliek, die na een bezoek van Strauss in januari 1957 aan 
Parijss aanstaande leek, baarde Nederland ernstige zorgen. De Nederlandse voorkeur 
voorr een eenzijdige Amerikaanse nucleaire garantie leek dan ook in belangrijke mate 
ingegevenn door de wens de (nucleaire) aspiraties van Frankrijk en Duitsland de kop 
inn te drukken. 

Nederlandd was niet het enige land dat zich bezorgd toonde over de Frans-Duitse 
aspiraties.. De regering-Kennedy toonde zich eveneens een fervent tegenstander van de 
ontwikkelingvann nationale Europese atoommachten. De vs beschouwden het beheer 
enn de beschikkingsbevoegdheid over kernwapens binnen de NAVO als een Ameri-
kaansee verantwoordelijkheid. Desalniettemin zagen zij zich door de eerder geschetste 
ontwikkelingenn gedwongen initiatieven te nemen om de medezeggenschap op het 
terreinn van de kernwapens te vergroten. Eind 1962 stelde de Amerikaanse opperbevel-
hebber,, generaal L. Norstadt, voor om de NAVO kernwapens ter beschikking te stel-
len,, naast het reeds in West-Europa opgeslagen Amerikaanse arsenaal. De Ameri-
kaansee regering was verdeeld over dit plan en het gaf mede daarom aanleiding tot mis-
verstandenn en meningsverschillen bij de bondgenoten. In een poging de Atlantische 
eenheidd te bevorderen sloten de vs in 1962 een overeenkomst met Groot-Brittannië. 
Inn deze Nassau-overeenkomst werd vastgelegd dat de vs Polarisraketten aan de Engel-
see nucleaire onderzeeboten zou leveren, die tevens als basis zouden moeten fungeren 
voorr een op te richten multilaterale nucleaire strijdkracht. De vs boden Frankrijk 
dezelfdee mogelijkheid, maar president De Gaulle wees dit aanbod af omdat hij het als 
eenn knieval voor de Amerikaanse hegemonie beschouwde. Om de Franse invloed in 
Europaa zo groot mogelijk te maken sprak De Gaulle zijn veto uit tegen de Britse toe-
tredingg tot de EEG en wendde zich tot de Bondsrepubliek. Deze toenadering mondde 
inn januari 1963 uit in de ondertekening van het vriendschapsverdrag tussen Frankrijk 
enn Duitsland. Aan dit £/)tf<?V-verdrag zou een geheim annex toegevoegd zijn, gericht 
opp nucleaire samenwerking." 
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Tegenn de achtergrond van de Frans-Duitse toenadering werd in de NAVO-raad van 

februarii  1963 door de regering-Kennedy het voorstel gedaan om een Multilateral Force 

(MLF )) op te richten. Deze MLF ZOU bestaan uit 25 oppervlakteschepen met ieder twee-

honderdd Polarisraketten aan boord. Deze raketten waren uitgerust met een kern-

lading.. De bemanning op ieder schip zou minimaal uit drie nationaliteiten moeten 

bestaann en de vloot zou worden gecontroleerd en gefinancierd door de deelnemen-

dee NAVO-landen. Over de eventuele inzet van kernwapens bij een crisis, zou een klein 

comitéé van deelnemende landen slechts met eenparigheid van stemmen kunnen be-

slissen. . 

Dee voornaamste reden voor het Amerikaanse MLF-voorstel was de nucleaire aspi-

ratiess van de Bondsrepubliek in Europees verband in de kiem te smoren. Daartoe 

moestt er tegengewicht worden geboden aan de Gaullistische politiek en een Frans-

Duitsee samenwerking op het gebied van kernbewapening worden verhinderd. De 

Amerikanenn wensten geen nationale atoommachten met een beperkt nucleair vermo-

genn en drongen er bij de bondgenoten op aan zich meer te concentreren op de conven-

tionelee bewapening. Aan het MLF-plan lag ook nog een andere, militair-strategische 

overwegingg ten grondslag. Met de ontwikkeling van strategische atoomwapens in de 

su,, meer in het bijzonder de lancering van de Spoetnik, was de kwetsbaarheid van het 

Amerikaansee arsenaal toegenomen. De vs wilden daarom de diversiteit in de reactie-

mogelijkhedenn vergroten door onder meer op verschillende plaatsen in Europa kern-

wapenss te stationeren. In het licht van de bovenstaande ontwikkelingen is het niet ver-

wonderlijkk dat de officiële NAVO-strategie van de massive retaliation inzet van discussie 

werd.. De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, McNamara, was een voorstan-

derr van de flexible response. Met deze nieuwe strategie werd de tegenstander in het on-

gewissee gelaten over de reactie op een aanval, die kon zowel conventioneel als nucleair 

zijn.. De omarming van deze strategie voedde echter wel de reeds bestaande twijfel 

overr de bereidheid van de vs om kernwapens in te zetten ter verdediging van West-

Europa. . 

Eenn ondeugdel i jk lapmiddel 

Inn de wereldpers en vakliteratuur doken er in die tijd allerlei varianten op van een 

gezamenlijkee kernmacht. Naast het in de NAVO-raad gelanceerde plan van de Ameri-

kanenn voor een Multilateral Force, circuleerden er ook plannen voor een multinatio-

nale,, Europese en NAVO-atoommacht. De defensie-specialist van de fractie, de oud 

beroepsmilitairr en inmiddels kolonel buiten dienst Wiebe Wierda, constateerde in 

eenn artikel in het partijblad Paraat dat er internationaal langzamerhand een soort 

'atoomchinees'' werd gebezigd en liep de verschillende varianten nog eens af. Een mul-

tinationalee kernmacht zou worden gevormd door het samenvoegen van de Franse, 

Britsee en Amerikaanse nucleaire wapens. Di t zou erop neerkomen dat er 'drie vingers 
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aann de atoomtrekker' waren en gezien de aanwezigheid van een 'grilli g politiek ele-
mentt als de Gaulle', was een dergelijke aanpak militair en politiek ongewenst. Over 
eenn Europese kernmacht kon hij kort zijn. Dan zou er een 'derde macht' ontstaan 
beheerstt door de as Frankrijk-Duitsland die niet effectief was, de Amerikaanse troe-
penn uit Europa zou verdrijven en zodoende het strategisch evenwicht verstoren. Bo-
vendienn werd een mogelijke overeenkomst (over ontwapening) tussen de twee groot-
machtenn daarmee geblokkeerd. Een NATO-atoommacht kon in zijn ogen al evenmin 
genadee vinden. Dit plan zou slechts leiden tot '15 vingers aan de trekker' met een 
onoplosbaarr vraagstuk van de beslissingsbevoegdheid." 

Eenn multilaterale kernmacht wees Wierda eveneens af. Hij benadrukte dat er van-
uitt strategisch en militair-technisch oogpunt geen enkele reden bestond voor de op-
bouww van een multilaterale kernmacht. De atoommacht van de vs was zo omvangrijk 
enn technisch dusdanig toegerust dat er geen militaire noodzaak bestond die uit te brei-
den.. De plannen en discussie over de multilaterale kernmacht hadden dan ook uitslui-
tendd een politieke en psychologische achtergrond. Hierbij waren drie punten in het 
geding.. Ten eerste het gebrek aan vertrouwen in de Amerikaanse bereidheid kernwa-
penss in te zetten anders dan bij een directe aanval op de vs. Ofwel, 'zal men bereid zijn 
Chicagoo en meer op te offeren voor Berlijn?' Ten tweede het streven van de regering in 
Washingtonn om uitbreiding van het aantal nationale atoommachten te voorkomen en 
tenn slotte de vrees van de Europese landen de 'rol van voetvolk te vervullen', terwijl 
anderenn met hun atoomcapaciteit een dominerende positie innemen. Een multilate-
ralee kernmacht zou voor deze problemen echter geen oplossing bieden, aangezien de 
beslissingsbevoegdheidd over kernwapens bij de vs bleef berusten/ 

Inn de ogen van Wierda was een multilaterale kernmacht dus militair overbodig en 
boodd het geen oplossing voor de politieke problemen. Bij de behandeling van de 
begrotingg van Buitenlandse Zaken nam Goedhart eveneens stelling tegen allerlei 
'pogingenn om een vernuftige regeling te ontwerpen .. zodat men een NATO-etiket op 
hett Amerikaanse wapen zou kunnen plakken'. Ook Goedhart meende dat deze plan-
nenn militair volstrekt overbodig waren. De Amerikaanse kernbewapening was ruim 
voldoendee om Europa te beschermen en er was volgens hem geen enkele aanleiding te 
veronderstellenn dat Amerika Europa in de steek zou laten. Het Amerikaanse monopo-
liee in de Westerse wereld was een voldongen feit en Europa deed er goed aan dit te 
aanvaarden.. Ingewikkelde medezeggenschapsconstructies konden hier niets aan ver-
anderen.. Europa's taak in de gemeenschappelijk verdediging lag niet op het nucleaire 
vlak,, maar op het terrein van de conventionele bewapening, aldus Goedhart.'7 

Vanuitt een andere hoek van de sociaal-democratie werden eveneens de stellingen 
betrokkenn tegen de verschillende plannen voor een multilaterale atoommacht. In 
SocialistischSocialistisch Perspectief dt spreekbuis van de ex-SDC-ers, noemde Neudecker de ver-
schillendee plannen voor de NAVO 'onzinnig en gevaarlijk'. In 'deze gehele ingewik-
keldee zaak' was hun standpunt van een duidelijke eenvoud. Zij waren voor afschaffing 
vann de atoombewapening en in afwachting daarvan voor de inkrimping ervan. Hier-
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uitt volgde dat zij tegen alles waren wat er uitbreiding aan zou geven: tegen nieuwe 
nationalee atoommachten en evenzeer tegen een NAVO-atoommacht, die of zeer kost-
baree 'nonsens' was of een brug zou vormen tot uitbreiding van het aantal atoommo-
gendheden.'88 Hij riep de PvdA op stellig te verklaren in geen geval mee te werken aan 
eenn Nederlandse bijdrage of deelname aan een NAVO-kernmacht. Daarbij zou de 
PvdAA initiatief moeten nemen voor plannen tot ontspanning in Europa in plaats van 
plannenn tot het verkrijgen van kernwapens of de zeggenschap erover. Het Rapacki-
plann en de erkenning van de Oost-Duitse staat waren pas 'politieke antwoorden op de 
Fransee en West-Duitse atoommaniakken', aldus Neudecker.'9 

Opp 9 april 1963 hield fractievoorzitter Anne Vondeling een interpellatie in de 
Kamer.. De fractieleider wilde van de minister van Buitenlandse Zaken Luns weten 
watt het standpunt van de Nederlandse regering was over een multinationale, multi-
laterale,, een Europese of een NAVO-kernmacht en of zij reeds concrete toezeggingen 
hadd gedaan. Deze interpellatie werd gevoed door de angst dat de regering-De Quay 
eenn volgend kabinet voor voldongen feiten zou plaatsen. De PvdA wilde erop toezien 
datdat het kabinet-De Quay 'in haar nadagen' zich niet zou vastleggen op een multilate-
ralee kernmacht.40 Vondeling benadrukte nog eens dat de PvdA van mening was dat 
hett voor de veiligheid van het vrije Westen militair noch politiek noodzakelijk of ge-
wenstt was, dat de Nederlandse regering steun zou verlenen aan een gezamenlijke 
kernmacht.. Minister Luns antwoordde dat de regering zich bereid had verklaard de 
problematiekk te bestuderen, maar dat de opvattingen nog niet waren uitgekristalli-
seerd.. Hij stelde met nadruk dat de regering zich formeel, noch feitelijk, noch moreel 
aann een gezamenlijke kernmacht had gebonden.4' De PvdA-fractie toonde zich tevre-
denn over de antwoorden van Luns. De minister had blijk gegeven van een groot ver-
trouwenn in de Amerikaanse nucleaire garantie en als het aan de fractie lag, bleef dit 
ookk zo. De Amerikanen hadden toch 'niet voor de grap meer dan 400.000 man in 
Europaa staan'.41 

Naa de interpellatie Vondeling zou het onderwerp voorlopig van de agenda van de 
Tweedee Kamer verdwijnen. De PvdA stelde nog wel Kamervragen over de MLF, maar 
datdat werd door velen afgedaan als verkiezingspropaganda.4' Op internationaal niveau 
gingg het overleg ondertussen in alle hevigheid voort, waarbij de discussie zich leek te 
concentrerenn op de MLF en andere plannen voorlopig naar de achtergrond verdwe-
nen.. Het MLF-plan kreeg ook steeds concreter vorm en de Amerikanen oefenden druk 
uitt op de bondgenoten om aan het project deel te nemen. Dit zou resulteren in voor-
bereidendee besprekingen over de MLF tussen de Bondsrepubliek, Italië, Griekenland, 
Turkijee en de vs, die in september 1963 van start gingen.44 

Dee Nederlandse regering stond vooralsnog sceptisch tegenover de MLF-plannen.45 

Dee minister van Defensie S.H. Visser oordeelde op militair-technische gronden nega-
tieff  over het plan. Deze bezwaren hadden vooralsnog de overhand en de regering nam 
dann ook geen deel aan de voorbereidende besprekingen over de MLF tussen de ver-
schillendee NAVO-partners. Het regeringsstandpunt begon in de zomer langzaam op te 
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schuiven.. Ondertussen was het kabinet-Mar ij nen aangetreden met Luns opnieuw als 
ministervann Buitenlandse Zaken en op defensie P. de Jong. Luns had zich inmiddels 
achterr het MLF-plan geschaard, maar minister De Jong handhaafde de militaire be-
zwaren.. De meningsverschillen bleven bestaan en pas na lang aarzelen besloot de rege-
ringg in december 1963 tot het MLF-overleg toe te treden. Bij dit besluit werd wel uit-
drukkelijkk vermeld dat het participeren in het overleg geenszins deelname aan de MLF 
impliceerde.. Tevens maakte de regering in februari 1964 bekend mee te zullen werken 
aann het experiment van een schip met gemengde bemanning.4 

Inmiddelss hadden zich in de Bondsrepubliek enkele belangrijke ontwikkelingen 
voorgedaann in het kader van de MLF. In het voorjaar van 1963 'corrigeerde' de Duitse 
Bondsdagg het Elysée-verdrag door het van een pro-Atlantische preambule te voorzien. 
Belangrijkerr was echter dat in oktober er een wisseling van de wacht in West-Duits-
landd plaatsvond. Na de Spiegel-affaire werd de minister van Defensie Strauss op een 
politiekk zijspoor gerangeerd en in oktober 1963 nam bondskanselier Adenauer ont 
slag.477 Hij werd vervangen door Erhard, die meer Atlantisch georiënteerd bleek. Bij 
verschillendee gelegenheden sprak Erhard uit, voor de Europese veiligheid de band met 
dee vs aanmerkelijk belangrijker te vinden dan de Frans-Duitse samenwerking. Door 
dezee koerswijziging van de Bondsrepubliek verloor de gevreesde nucleaire samenwer-
kingg tussen Duitsland en Frankrijk veel van zijn waarde. 

Dee ML F in discussie 

Binnenn de PvdA stond de MLF in 1963 daarna niet hoog meer op de agenda. Wel had 
dee partij zich in september 1963 op een bijeenkomst van socialistische partijen uit ver-
schillendee NAVO-landen achter een resolutie geschaard die zich keerde tegen de MLF.4 

Inn de partij leverde de MLF vooralsnog weinig discussiestof op, maar daar kwam in de 
loopp der tijd verandering in. Eind 1963, begin 1964 begonnen de voorstanders van de 
MLFF zich in toenemende mate te roeren. Patijn was één van hen. Hij meende dat de 
MLFF een reële poging was de Britse en Franse nucleaire politiek te ondermijnen en 
tegelijkertijdd eventuele Duitse aspiraties de kop in te drukken. Patijn keurde zowel de 
nationalee atoommachten als een Europese kernmacht af en zag in de MLF juist een 
pogingg de Europese inbreng - waar zijns inziens niet aan te ontkomen viel - stevig aan 
dee Amerikaanse zeggenschap te verbinden. Zolang er geen alternatief bestond om de 
Europesee zeggenschap in enigerlei vorm te regelen, achtte hij het voorstel nuttig 
genoegg om kritisch te worden gesteund. Van der Goes van Naters verklaarde ook 
achterr het standpunt van Patijn te staan.49 

G.. Benthem van den Bergh was van mening dat er betere oplossingen dan de MLF 
warenn om de Atlantische integratie te versterken. Toch stelde hij zich op het stand-
puntt dat in de huidige politieke situatie de MLF van socialistische zijde ondersteuning 
verdiende.. Volgens Benthem van den Bergh werd het hoog tijd dat de politiek van De 
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Gaullee met kracht werd bestreden. Het optreden van de Franse president had niet 

alleenn een ontbindende werking op de Europese en Atlantische samenwerking, het 

vormdee ook een verleiding voor 'andere nationale groeperingen om puur nationalisti-

schee doeleinden' na te streven. De ML F was een concreet plan waarover onderhandeld 

werdd en daarom de beste manier om te tonen het met de Gaullistische opvatting over 

Europa'ss rol in de wereld niet eens te zijn.50 

Vann der Stoel was een verklaard tegenstander van de MLF . Hij meende dat het plan 

alss bindmiddel tegen een Gaullistische politiek tekort schoot en er gevaarlijke kanten 

aann kleefden. West-Duitsland zette hiermee een voet over de atoomdrempel en het 

helee MLF-project werd door sommigen gezien als een opmaat van een Europese kern-

macht.5'' Hij zag liever dat de Europese zeggenschap op een andere manier werd ge-

regeld.. Volgens hem was het zinvoller om de Europese landen een aandeel te laten 

krijgenn in de besluitvorming inzake de gehele Amerikaanse deterrent. In ruil hiervoor 

zoudenn de Europese landen moeten afzien van de opbouw van nationale atoomstrijd-

krachten.. Voor een dergelijke Europese medezeggenschap zag hij een drietal onder-

werpen.. Ten eerste het opstellen van richtlijnen die bij de besluitvorming voor het 

inzettenn van kernwapens moesten worden gehanteerd. Ten tweede de beslissingen 

overr de verplaatsing van nucleaire wapens en ten derde de beslissingen over een 

'doelenplan'' voor atoomwapens. Als de medezeggenschap op een goede manier werd 

vormm gegeven, zou de definitieve beslissingsmacht niet op een andere wijze worden 

gehanteerdd dan Europa zou wensen, dacht Van der Stoel." 

Vann der Stoel constateerde dat de argumentatie van de voorstanders van de ML F 

zichh steeds meer richtte op de noodzaak proliferatie van nationale atoommachten te 

voorkomen.. Indien Engeland en Frankrijk - op grond van overwegingen van natio-

naall  prestige en nationale veiligheid - aan een eigen kernmacht zouden vasthouden, 

zouu de Bondsrepubliek dit ook wensen, was de gedachte. De MLF , die West-Duitsland 

eenn stuk nucleaire zeggenschap verzekerde, zou deze ontwikkeling kunnen voorko-

men.. Van der Stoel vond deze redenering om verschillende redenen aanvechtbaar. 

Voorr de Bondsrepubliek bestonden onoverkomelijke obstakels - met name het Ver-

dragg van Parijs van 1954 - om een nationale atoommacht op te bouwen. Daarbij was 

dee regering in Bonn dit helemaal niet van plan. De nieuwe regering van Erhard leek 

geenn gelegenheid voorbij te laten gaan om te demonstreren dat men de Amerikaanse 

nucleairee bescherming veel belangrijker vond dan een Franse force de frappe. Boven-

dienn was de ML F bepaald geen adequaat middel om een eventuele Duitse atoommacht 

tee voorkomen. In feite zou de MLF grotendeels een Duits-Amerikaanse atoommacht 

zijn,, waarmee de Bondsrepubliek een semi-nucleaire status zou worden verleend. De 

paradoxalee situatie zou dan ontstaan dat er in het kader van non-proliferatie een 

nieuwee atoommacht werd opgericht. Ook in Engeland was er inmiddels in brede 

kringg twijfel ontstaan over de mogelijkheden om een zelfstandige atomaire status te 

handhaven.. Het was dus allerminst zeker dat Groot-Brittannië aan een zelfstandige 

atoommachtt vast zou blijven houden, aldus Van der Stoel/' 
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Bijj  de bespreking van het conceptrapport van de commissie Vrede en ontwapening 
ontpoptenn Burger en Samkalden zich eveneens als voorstanders van de MLF. In het 
conceptrapport,, dat in februari 1964 verscheen, stond over de MLF te lezen: 'evenmin 
bestaatt de behoefte aan de oprichting van enigerlei gemeenschappelijke atoomstrijd-
macht,, welk de deelnemende landen wellicht de schijn, maar niet de werkelijkheid 
vann nucleaire zeggenschap verzekert'. Om het probleem van de zeggenschap op te los-
senn zag de commissie meer in Europese zeggenschap ten aanzien van de nucleaire 
planningg en strategie.54 Samkalden meende dat de partij zich meer rekenschap diende 
tee geven van het feit dat er allerlei bewegingen waren die de eenheid van de NAVO in 
gevaarr brachten. De vs ondernamen in de vorm van de MLF een poging de eenheid te 
bewaren,bewaren, iets waar de partij niet aan voorbij kon gaan. De MLF ZOU een alternatief 
kunnenn bieden voor de atoompolitiek van De Gaulle. Consultatie inzake planning en 
strategiee was op zich een goede zaak, maar Samkalden maakte wel bezwaar tegen de 
'apodictischee wijze waarop dit alternatief werd gesteld'." Volgens Burger ging de nega-
tievee kwalificatie van de MLF door de commissie voorbij aan het feit dat het wel om 
eenn hoofdpunt van Amerika's internationale defensiepolitiek ging. Met 'alleen maar 
neenn zeggen tegen Amerikaanse plannen' kwam men er niet. Burger hoopte dat de 
partijj  in ieder geval de mogelijkheid van de MLF nader wilde bestuderen.' 

Datt de voorstanders zich meer en meer gingen roeren is wellicht te verklaren 
doordatt de politieke kant van de MLF steeds meer op de voorgrond trad. Voor- en 
tegenstanderss waren het er over eens dat er geen enkele militaire noodzaak bestond 
voorr de oprichting van een multilaterale kernmacht. De discussie draaide vooral om 
dee vraag hoe het beste de nucleaire politiek van De Gaulle kon worden ondermijnd en 
dee West-Duitse aspiraties op dit terrein ingedamd. Voorkomen moest worden dat de 
Europesee politiek door Frankrijk werd gedomineerd en zodoende de EEG en meer in 
hett bijzonder de Bondsrepubliek, zich in toenemende mate onafhankelijk van de vs 
zoudenn ontwikkelen. Anders gezegd, de MLF was militair weliswaar overbodig, maar 
wass het met het oog op de Europese politiek wel een geschikt middel? De tegenstan-
derss meenden dat de MLF militair noch politiek iets zou oplossen, terwijl er gevaarlijke 
kantenn aan het Amerikaanse plan kleefden. De voorstanders wilden de MLF niet ver-
werpenn omdat dit het enige ter tafel liggende plan was om tegenwicht te bieden aan de 
politiekk van grote Europese landen. Beter iets dan niets zullen zij hebben gedacht. 
Dezee Europese dimensie van de MLF ZOU in de loop van 1964 een steeds grotere rol 
gaann spelen. Aanleiding hiervoor waren de verklaringen van het 'Actiecomité voor de 
Verenigdee Staten van Europa', kortweg het 'Comité Monnet'. 

Dee ML F als opmaat van een Europese kernmacht? 

Hett Comité Monnet werd in 1955 opgericht om richting te geven aan de stappen die 
ondernomenn moesten worden op weg naar een Europese eenheid met als einddoel een 
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Fractievoorzitterr Anne Vondeling in de Tweede Kamer 

(Fotoo Wim Bont; Collectie I ISG, Amsterdam) 
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Europesee politieke unie. Al in 1962 werd door het comité in een verklaring gesteld, dat 
dee bestaande Atlantische samenwerking geleidelijk moest veranderen in een verhou-
dingg waarbij het verenigd Europa en de vs als gelijkwaardige partners met elkaar 
warenn verbonden." Die gelijkwaardigheid kon alleen worden bereikt als Europa ook 
opp nucleair gebied de gelijke van de vs zou worden. Tegen deze achtergrond pleitte 
Monnett op 25 februari 1964 voor de vorming van een Europese kernmacht. Zo'n 
Europesee atoommacht zou een sterke stimulans zijn om tot een verenigd Europa en 
eenn equal partnership met de vs te komen. De MLF werd hiertoe als een eerste stap 
gezienn en zou als overgangsfase kunnen dienen voor de vorming van zo'n Europese 
atoommacht.5 5 

Opp 1 en 2 juni 1964 kwam het Comité Monnet bijeen in Bonn. In de gemeen-
schappelijkee verklaring werd opgenomen dat de oprichting van een multilaterale 
atoommachtt 'het begin kon zijn van een gemeenschappelijke organisatie' voor een 
gemeenschappelijkk beleid op atoomgebied. Bovendien meende het Comité dat 
'gezienn de moeilijke en verwarde omstandigheden en in het bewustzijn van de nood-
zaakk Europa en de vs gelijkwaardige deelgenoten te doen worden', een voorlopige 
oplossingg noodzakelijk was." Tijdens de zitting in Bonn was Vondeling de enige afge-
vaardigdee die tegen de verklaring stemde, omdat hij zich niet kon verenigen met 
genoemdee passage over de MLF. ° 

Vondelingg had naar eigen zeggen verschillende redenen om tegen de verklaring 
vann het Comité Monnet te stemmen. Hij benadrukte nog eens dat de MLF militair 
overbodigg was en dat het een ondeugdelijk middel was om de eenheid binnen de 
NAVOO te versterken. Vondeling dacht namelijk niet dat de MLF 'de nationalistische en 
reactionairee krachten in Europa', die het eigen land desnoods met atoomwapens wil-
denn verdedigen, tevreden kon stellen. Het was dan ook maar zeer de vraag of door de 
MLFF de verdere verspreiding van nationale atoommachten kon worden voorkomen. 
Integendeell  zelfs, in Oost-Europa zou men de deelname van de Bondsrepubliek wel 
eenss als 'een hellend vlak' kunnen beschouwen. Zijn grootste bezwaar was echter dat 
hett Comité Monnet de MLF niet als einddoel zag, maar als een belangrijke stap om te 
komenn tot een gelijkwaardige positie van de Europese defensie ten opzichte van die 
vann de vs. Anders gezegd, de MLF werd als een opmaat gezien van een Europese kern-
machtt en daarom moest er nee worden gezegd tegen de verklaring van het Comité 
Monnet.. Vondeling was zich wel van het gevaar bewust in de hoek te worden gezet als 
éénn van de mensen die het niet goed voorhadden met de Europese integratie, maar 
namm dat maar voor lief.' 

Dreess en Röling betuigden hun instemming met het stemgedrag van Vondeling. 
Dreess dacht dat Monnet de MLF erdoor wilde drukken. Hij achtte de uitbreiding van 
dee zeggenschap over de Amerikaanse atoommacht 'noodlottig' en hoopte dat het ver-
zett hiertegen gehandhaafd bleef. Röling vond het onaanvaardbaar dat de Europese 
eenheidd werd bevorderd met kernwapens. Het was vooral gevaarlijk, omdat Duitsland 
opp die manier in de richting van een atoommacht dreigde te gaan.61 Ruygers was even-
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eenss tevreden over het stemgedrag van Vondeling. De partij mocht geen steun ver-

lenenn aan een project waarvan onduidelijk was of het als 'hefboom voor een afzonder-

lijk ee Europese kernmacht zou worden gebruikt, dan wel als een poging om de Atlan-

tischee integratie te versterken'. Bovendien achtte Ruygers het een uiting van provinci-

alismee om het vraagstuk van een multilaterale atoommacht als een Europees vraagstuk 

tee beschouwen en niet primair als een wereldvraagstuk waarin het Vrij e Westen tegen-

overr de su stond/" 

Vondelingg wist zich ten slotte ook gesteund door Van der Stoel. Het idee van ge-

lijkwaardigheidd van Europa en de vs op nucleair terrein was een irreële gedachte, 

meendee hij. Zelfs al zou Europa de defensie-inspanningen fors verhogen, dan zou een 

Europesee kernmacht nog maar een fractie beslaan van de Amerikaanse. Daarbij zou de 

opbouww van een Europese kernmacht zeker ten koste gaan van de conventionele 

bewapening,, waardoor de afhankelijkheid van nucleaire wapens nog groter werd. Hij 

wass er tevens van overtuigd dat de Amerikanen zich uit Europa zouden terugtrekken 

indienn een Europese kernmacht realiteit werd. Een Europese kernmacht zou er 

immerss toe kunnen leiden dat de Amerikanen in NAVO-verband gedwongen werden 

hunn atoommacht in te zetten voor een kwestie die zij geen nucleair conflict waard 

achtten.. Genoeg redenen om 'een duidelijk neen' tegen de verklaring van het Comité 

Monnett te laten horen, aldus Van der Stoel.4 

D ee actiegroep Samkalden en de overrompelingstheorie 

Niett iedereen binnen de partij was echter enthousiast over de handelwijze van Von-

delingg in Bonn. In de wat gezwollen woorden van Den Uyl raakte de partij door de 

opstellingg van de fractievoorzitter 'tot op de bodem en tot in de politieke leiding ver-

deeld '// Inderdaad viel de oppositie van Vondeling tegen de verklaring van het Co-

mitéé Monnet bij vooraanstaande partijgenoten als Mansholt, Burger, Van der Beugel, 

Patijnn en Samkalden zeer slecht. Zij meenden dat de ML F zou kunnen leiden tot een 

breukk in de Europese politiek van de partij. Was dat het geval, dan kwam 'onvermij-

delijkk het ogenblik dat er stelling moest worden genomen', aldus Patijn/1'1 De schei-

dingg der geesten voltrok zich dan ook tussen de Europees georiënteerde partijgenoten 

aann de ene kant en de Atlantici aan de andere kant. 

Datt de 'Europeanen' in het geweer kwamen had voor een deel te maken met de 

opvattingg van Vondeling over de vorming van een Europese politieke unie. De fractie-

leiderr vond de vorming van een Europese politieke unie een zaak die niet erg actueel 

was.. Daarvoor was immers nog een hele lange weg te gaan. Het was volgens Vonde-

lingg in ieder geval een vergissing te denken dat de gestagneerde Europese samenwer-

kingg door middel van de ML F weer op gang gebracht kon worden. Daarbij was hij van 

meningg dat in de verre toekomst een Europese politieke unie niet over een eigen 

atoommachtt hoefde te beschikken/' 
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Mett name Van der Goes van Naters had weinig op met deze manier van denken. 
Inn de eerste plaats meende hij dat het onzinnig was een politiek doel te diskwalifice-
ren,, omdat 'het nog wel even kon duren'. Dat had het socialisme nog nooit gedaan. 
Belangrijkerr was echter dat de PvdA zich had vastgelegd op de uitbreiding van de 
Europesee integratie tot het politieke vlak en daar hoorde het militaire nu eenmaal bij. 
Reedss bij de behandeling van de vorming van een Europese Defensie Gemeenschap 
(EDG)) tussen 1952 en 1954 had de partij zich meerdere malen uitgesproken voor een 
Europeess leger onder een Europese politieke autoriteit en daarbij was tevens de pro-
ductiee van kernwapens geregeld. Van der Goes van Naters zag geen aanleiding om nu 
vann deze lijn af te wijken. Als voorstander van een Europese kernmacht wenste hij de 
MLFF te beschouwen als 'een gedeeltelijke oplossing voor een overgangsperiode, die 
zichh diende te transformeren in een communautaire Europese organisatie'. 

Anderee partijgenoten waren minder enthousiast over een toekomstige Europese 
kernmacht,, maar zagen weer andere - politieke - voordelen in de MLF. Een gezamen-
lijkee kernmacht werd gezien als een adequaat middel om Duitsland steviger in te kap-
selenn en de politiek van De Gaulle te ondermijnen. Volgens Burger was de kracht van 
hett Comité Monnet juist het gesloten front, vooral tegen De Gaulle. Het was niet aan 
dee PvdA - 'onder invloed van de traditioneel anti-Europese Labourwind' - om dat te 
ondermijnen/99 Benthem van den Bergh was een vergelijkbare opvatting toegedaan. 
Hijj  erkende dat de MLF als middel werd gezien om een Europese kernmacht te laten 
vormen,, maar dat was toch in de eerste plaats bedoeld om een alternatief tegenover de 
nationalistischee politiek van De Gaulle te stellen. In Frankrijk kon men nu eenmaal 
beterr met een Europees alternatief, dan met een Atlantisch alternatief aankomen. 
Daarbijj  behoefde volgens hem aan de Atlantische gezindheid van Monnet bepaald 
niett getwijfeld te worden.70 

Samkaldenn zag eveneens veel mogelijkheden voor de MLF. Het bood Frankrijk de 
mogelijkheid,, desnoods na De Gaulle, een weg terug naar de NAVO en Engeland een 
'eervoll  alternatief voor de nationale atoommacht. Het was tevens een mogelijkheid 
omm Duitsland in een stevige band met de vs en de andere Europese landen vast te 
houden.. Bovendien was het een illusie om te denken dat de grote Europese landen 
mett een bescheiden rol genoegen zouden nemen. Het ging er om hun aandeel in de 
verdedigingsmachtt goed te regelen. De MLF was in dit opzicht te prefereren boven 
nationalee atoommachten of een Europese kernmacht.7' 

Inn een poging de partij op een ander spoor te manoeuvreren, werd ook 'de over-
haastee standpuntbepaling inzake de MLF' door de 'Europeanen' aangekaart. Burger 
verklaardee verrast te zijn door de opstelling van Vondeling en ook uit de mond van 
Samkaldenn en Roemers waren dergelijke geluiden te horen.72 Patijn vond eveneens dat 
hett Partijbestuur, Vondeling en Van der Stoel de neiging hadden de partij te sterk te 
bindenn aan een standpunt tegen de MLF en dit bij verrassing deden. Zo was de zin-
snedee over de MLF in het rapport van de commissie Vrede en ontwapeningzonder over-
legg met de Kamerfracties opgenomen, terwijl die toch het buitenlands beleid van de 
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partijj  tegenover de regering en het Europese Parlement moesten verdedigen. Vonde-

lingg en Van der Stoel hanteerden de afspraken die binnen het verbindingsbureau van 

dee Socialistische Internationale waren gemaakt te strikt als beleidslijn. Door deze han-

delwijzee was 'een meer doordachte standpuntbepaling' onmogelijk geweest. ' 

Vann der Stoel was van mening dat deze 'overrompelingstheorie van de actiegroep-

Samkalden'' niet houdbaar was. Vanaf begin 1963 had de fractie bij herhaling stelling 

genomenn tegen de MLF . De interpellatie-Vondeling en de resolutie van de Socialis-

tischee partijen van de NAVO-landen waren voorbeelden van een 'resoluut geformu-

leerdd fractiestandpunt tegen de MLF' . Tevens was het onderwerp verschillende malen 

inn het Partijbestuur aan de orde geweest en in het hele ontwapeningsadvies maar één 

zinn gewijd aan de MLF . Op Patijn en Van der Goes van Naters na, had niemand bin-

nenn de partij zich tot begin 1964 duidelijk voor een ML F uitgesproken, terwijl daar 

tochh ruimschoots de gelegenheid voor was geweest.4 

Vondelingg meende eveneens dat van verrassing geen sprake kon zijn. De fractie 

hadd bij monde van Wierda, Van der Stoel en hemzelf al vanaf het begin duidelijk ge-

maaktt niet mee te zullen werken aan de MLF . Er waren tevens verschillende nota's ver-

schenenn waarin werd gesteld dat een multilaterale kernmacht militair noch politiek 

aanvaardbaarr was. Van de voorstanders van de ML F had hij nog geen enkel stuk ge-

zien.. Desalniettemin toonde Vondeling zich bereid met de voorstanders nog eens 

naderr op de zaak in te gaan. Afgesproken werd om in het najaar van 1964 een geza-

menlijkee bijeenkomst van beide fracties en het Partijbestuur te houden.'' 

Eenn alternatief voor  de M L F 

Naastt de Europese dimensie ging het debat over de vraag of de ML F een bijdrage kon 

leverenn aan de Atlantische eenheid. De voorstanders meenden dat ML F een middel 

konn zijn 'om enige vooruitgang en dynamiek te waarborgen zonder een absolute 

breukk te forceren'.'*  Bovendien was de ML F het enige plan ter tafel om de Atlantische 

eenheidd te bevorderen. Volgens Wierda en Van der Stoel was er echter wel degelijk 

eenn alternatief om de samenhang binnen het bondgenootschap te versterken. Al ver-

schillendee malen hadden zij gewezen op de mogelijkheid van Europese zeggenschap 

inzakee de gehele Amerikaanse nucleaire planning en strategie in plaats van de MLF . In 

eenn poging de fractie van hun gelijk te overtuigen, schreven zij in mei 1964 een nota 

voorr de Tweede Kamerfractie waarin zij dit alternatief voor de ML F verder uitwerkten. 

Wierdaa en Van der Stoel constateerden dat de gebrekkige organisatorische struc-

tuurr van de NAV O een belangrijke oorzaak was voor het ontbreken van Europese in-

spraak.. Het politieke centrum, in de vorm van de NAVO-raad, was gevestigd in Parijs, 

terwijll  het militaire comité van de NAVO, de zogenaamde Standing Group in Washing-

tonn was gehuisvest. Door het ontbreken van politieke impulsen had het militaire over-

leg,, waarin alleen de vs, Frankrijk en Engeland waren vertegenwoordigd, weinig te 
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betekenen.. Van een werkelijke invloed op de militaire planning van het bondgenoot-
schapp was geen sprake en in feite het Amerikaanse monopolie volledig. Een zinvolle 
stapp voorwaarts zou kunnen worden bereikt door de vorming van een geïntegreerd 
centraall  orgaan. Een dergelijke geïntegreerde eenheid moest om goed te kunnen func-
tionerenn een duidelijk omschreven takenpakket krijgen. Deze geïntegreerde planning 
staffzoustaffzou ten minste geconsulteerd moeten worden over: de richtlijnen voor het inzet-
tenn van atoomwapens; maatregelen ter voorkoming van het voortijdig inzetten van 
tactischee atoomwapens; beslissingen over de verplaatsing van atoomwapens en zeg-
genschapp krijgen over het zogenaamde doelenplan voor nucleaire wapens. De uitein-
delijkee beslissingsbevoegdheid zou bij een dergelijke constructie wel bij de vs blijven 
berusten.7 7 

Ditt alternatief had als belangrijk voordeel dat de Europese zeggenschap zich zou 
uitstrekkenn tot de gehele Amerikaanse nucleaire strategie en planning. In het geval van 
eenn MLF zou de zeggenschap zich beperken tot een onbetekenend deel van het nucle-
airee vermogen van het Atlantisch bondgenootschap. Voor het geschetste alternatief 
bestondd ook wel degelijk draagvlak. Er waren aanwijzingen dat invloedrijke kringen 
inn Washington bereid zouden zijn een dergelijke oplossing te aanvaarden. Van Ameri-
kaansee zijde zou als tegenprestatie waarschijnlijk wel worden aangedrongen op het 
trouwerr nakomen van de conventionele inspanningen van de Europese partners. Een 
prijss die West-Europa bereid moest zijn te betalen, mede gezien de wens van de vs om 
dee troepenmacht in Europa te verminderen, meenden Van der Stoel en Wierda. 

Eenn geïntegreerd orgaan binnen de NAVO voor nucleaire planning en strategie was 
niett het enige alternatief voor de MLF. De in het najaar van 1964 aan de macht ge-
komenn Labourregering in Engeland had de afwijzing van de MLF in haar verkiezings-
programmaa opgenomen en was druk doende om alternatieven te formuleren. Hoewel 
err nog geen uitgewerkt plan beschikbaar was, meende Van der Stoel toch te weten 
welkee richting de gedachten van Labour zouden gaan. Uit contacten met Labour-
leiderr Wilson was hem duidelijk geworden dat Engeland bereid was de status van zelf-
standigee atoommacht op te geven en de bestaande nucleaire wapens in de Ameri-
kaansee deterrent te integreren. Tevens had Labour het voorstel gelanceerd om voor de 
tactischee atoomwapens op het Europese continent een multilaterale oplossing te 
zoeken,, in plaats van de bilaterale overeenkomsten die eerder waren gesloten. De 
Engelsenn probeerden zodoende een beheersformule te vinden voor alle zich in Europa 
bevindendee nucleaire strijdkrachten.78 

Dee Labourplannen boden volgens Van der Stoel een aantal voordelen ten opzichte 
vann de MLF. Ten eerste was er een veel grotere verscheidenheid aan atoomwapens 
betrokkenn en daarmee zou het gemakkelijker zijn een reële invloed op de Amerikaanse 
strategiee en planning te verwerven. Ten tweede zou door Engelse deelneming het 
gevaarr van een zelfstandige Europese kernmacht aanzienlijk worden verkleind. Ten 
derdee zou Duitsland een gelijkwaardige positie ten opzichte van Engeland kunnen 
innemen,, maar in vergelijking met de MLF een geringer aandeel bezitten. De toe-
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komstigee ontwikkeling van zo'n nucleaire strijdmacht zou daardoor in minder sterke 

matee door Duitsland kunnen worden beïnvloed. Ten slotte zou het in een dergelijk 

kaderr gemakkelijker zijn om effectieve maatregelen te treffen tegen een onverant-

woordd gebruik van atoomwapens.'9 Oud-internationaal secretaris Mozer zag daaren-

tegenn in de Labour-opzet geen verbetering. Volgens hem neigde het plan teveel in de 

richtingg van een genuanceerde deling van de zeggenschap tussen Londen en Washing-

ton.. De Franse weerstand zou daardoor alleen maar worden verhoogd en de Bonds-

republiekk gediscrimineerd. Dit alles zou niet alleen kunnen uitmonden in een grotere 

drukk van de Franse regering op Duitsland, maar ook op de andere EEG-landen om een 

keuzee te maken tussen Washington en Parijs. Een ontwikkeling die hij onaanvaard-

baarr zou achten. ° 

Gezamenli jkk  beraad 

Zoalss eerder in het Partijbestuur overeen was gekomen, vond er eind 1964 gezamenlijk 

beraadd over de ML F plaats. Op 20 november vergaderden de Eerste en Tweede Kamer-

fractiee en het Partijbestuur over deze kwestie. Met algehele instemming werd een 

Europesee kernmacht onder een Europese politieke unie afgewezen. Een Europese 

kernmacht,, wel geassocieerd, maar niet geïntegreerd in de Amerikaanse nucleaire 

machtt was gevaarlijk, omdat het Amerika ertoe kon brengen zich van Europa te dis-

tantiëren.. Het ging er juist om dat een geïntegreerd Europa onverbrekelijk verbonden 

bleeff  met de vs. All e aanwezigen waren dus eensgezind in hun afwijzing van de poli-

tiekk van De Gaulle. De scheiding der geesten ging over de vraag of de ML F wel het 

juistee middel was om de politiek van De Gaulle te frustreren. 

Dee 'Europeanen' in de partij benadrukten nog eens dat de ML F het enige plan was 

omm de politiek van De Gaulle te doorkruisen. Het was daarom van het grootste belang 

datt de ML F werd gesteund, omdat daarmee 'de gevaren van het kleine politieke Euro-

pa'' in de kiem werden gesmoord.*' Mansholt meende bovendien dat er buiten de ML F 

geenn alternatief bestond voor het creëren van een gemeenschappelijke nucleaire verde-

diging,, die ontwapeningsmogelijkheden open liet en waarbij proliferatie werd voor-

komen.. Alleen al om die reden verdiende het plan alle steun van de PvdA.z Dat het 

projectt militair overbodig was, deed volgens Samkalden niet ter zake. Bij de ML F ging 

hett immers niet om het vergroten van atoommacht, maar om het betrekken van de 

Europesee bondgenoten bij de organisatie en opbouw van de nucleaire afweer.8' 

Samkaldenn was tevens van mening dat indien Engeland en Frankrijk vast bleven 

houdenn aan een eigen nationale kernmacht, het steeds moeilijker zou worden om 

Duitslandd deze rol te blijven ontzeggen. Het ging dan ook niet zozeer over de vraag of 

Duitslandd een eigen rol te vervullen kreeg, maar om hoe dat aandeel in het geheel van 

dee Atlantische verdediging geïntegreerd zou worden. De ML F was een manier om de 

Duitsee inbreng op een dusdanige wijze te organiseren dat het atoomwapen geen on-
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afhankelijkk politiek instrument van de Bondsrepubliek kon worden. Op die manier 
kondenn de Russen er ook geen aanstoot aan nemen en zou het geen belemmering vor-
menn voor ontspanning tussen de vs en de su. Vanuit Europees oogpunt bezien had de 
MLFF ook nog een ander groot voordeel. De kans bestond dat Groot Brittannië aan de 
MLFF wilde meedoen, zij het dan in de Britse versie van het plan. Zou dat inderdaad het 
gevall  zijn, dan werd de weg voor 'politieke saamhorigheid' en deelneming aan de EEG 
voorr de Britten weer vrijj  gemaakt. Samkalden hoopte dan ook dat de partij de omme-
zwaaii  van anti-MLF naar pro-MLF alsnog zou maken, anders werd de Europese poli-
tiekk een slechte dienst bewezen.84 

Vredelingg meende dat de MLF om andere redenen dienstbaar zou kunnen zijn aan 
dee Europese politiek. Door de MLF lag er een concreet plan dat voorzag in een grotere 
matee van samenwerking op het terrein van de Europese defensie. Dit was positief 
wantt zonder de vraagstukken van defensie in de politieke samenwerking te betrekken, 
zouu dit een louter theoretische zaak blijven. De MLF sloot bovendien naadloos aan bij 
dee doelstellingen van de politieke eenwording van Europa. De bovennationale samen-
werkingg was immers voornamelijk ingegeven door de wens West-Duitsland blijvend 
inn te kapselen in een geïntegreerd Europa. Door mee te doen met een MLF zou de 
Bondsrepubliekk ook voor wat betreft nucleaire aangelegenheden in een bovennatio-
nalee besluitvorming gevangen zitten. Daardoor zou West-Duitsland altijd een min-
derheidspositiee innemen en 'een Duitse vinger aan de atoomtrekker' voorkomen wor-
den.. De MLF was daarmee een probaat middel om het gevaar van een opkomend 
Duitss nationalisme te bezweren.8' 

Voorr de tegenstanders bleven de schaduwzijden van de MLF overheersen. Het plan 
schiepp immers meer problemen dan het oploste. Aangezien de MLF over een te ver-
waarlozenn deel van de totale kernmacht van de NAVO ging, kon het moeilijk worden 
gezienn als een oplossing voor de Europese zeggenschap op dit terrein, meende Van der 
Stoel.. Het was tevens maar zeer de vraag of het wel een adequaat middel was om de 
politiekk van De Gaulle te dwarsbomen. Daar kwam nog bij dat de MLF als opmaat kon 
wordenn beschouwd voor een Europese kernmacht en 'de Duitse vinger aan de atoom-
trekker'' een obstakel vormde voor de ontspanning tussen Oost en West. Röling zag 
dee MLF teveel als een poging de interne moeilijkheden van de NAVO af te reageren in 
eenn 'soort buitenlandse NAVO-politiek'. Bovendien was hij niet gerust op de waarbor-
genn die MLF bood tegen het Duitse revanchisme. De Bondsrepubliek zou niet direct 
eenn oorlog beginnen, maar zou wel met behulp van atoomwapens een buitenlandse 
politiekk kunnen gaan voeren, die gezien de grenskwesties niet zonder oorlogsgevaar 
zouu zijn.7 

Tijdenss het gezamenlijk beraad konden de verschillende kampen niet nader tot 
elkaarr komen. Over alternatieven, zoals het Britse plan voor het gezamenlijk beheer 
vann atoomwapens, was te weinig informatie beschikbaar om daar reeds een gefun-
deerdd oordeel over te geven. In een perscommuniqué liet de PvdA dan ook weten niet 
tott een hernieuwde standpuntbepaling over te gaan, zolang de materie nog volop in 
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bewegingg was. Om niet achter de feiten aan te lopen formuleerde de PvdA-fractie een 
aantall  voorwaarden, waaraan de maatregelen om de crisis in de NAVO te bezweren 
diendee te voldoen. Uitgangspunt van een regeling diende te zijn dat het Amerikaanse 
vetoo voor het inzetten van kernwapens gehandhaafd bleef. De ontwikkeling van een 
onafhankelijkee Europese kernmacht moest dan ook worden afgewezen. Tevens moest 
eenn bilaterale overeenkomst tussen de vs en de Bondsrepubliek voorkomen worden. 
Iederee nieuwe regeling zou bovendien meer waarborgen moeten omvatten over het 
gebruikk en de inzet van kernwapens en mocht niet leiden tot een accentverschuiving 
vann conventionele wapens naar atoomwapens in de NAVO-strategie. Ten slotte riep de 
fractiee de Europese bondgenoten op, af te zien van de mogelijkheid een nationale 
kernmachtt te ontwikkelen of in stand te houden.89 

Dee stille aftocht van de ML F 

Niett alleen binnen de PvdA wonnen de argumenten voor een MLF in de loop van 
19644 steeds meer aan kracht. Ook buiten de partij leek steeds meer een pro-MLF-
stemmingg te ontstaan. In ieder geval werd steeds meer de onvermijdelijkheid van een 
oplossingg voor de crisis in de NAVO in deze richting onderschreven. De regering in 
Washingtonn kwam echter langzamerhand tot een tegengesteld inzicht. Eind 1964 
moestenn de vs tot hun spijt constateren dat na Frankrijk ook Engeland na het aantre-
denn van de Labour-regering geen steun aan het Amerikaanse plan wenste te verlenen. 
Steedss duidelijker werd ook, dat de MLF de Atlantische eenheid niet zou versterken, 
maarr eerder zou leiden tot een verwijdering tussen Frankrijk en de andere bondgeno-
ten.. Een snelle overeenkomst inzake de MLF zou wel eens tot een complete breuk met 
Frankrijkk kunnen leiden, vreesde men. Daardoor was ook in het Amerikaanse Con-
gress de steun voor de MLF nog maar minimaal. Buiten het bondgenootschap was het 
mett name de su die zich tegen de plannen keerde. De Russische protesten klonken 
hethet luidst toen de MLF een Amerikaans-Duits onderonsje leek te worden. Al deze 
factorenn deden president Johnson — de opvolger van de vermoorde Kennedy — beslui-
tenn geen druk meer uit te oefenen op de bondgenoten om de MLF te aanvaarden. 
Tijdenss de NAVO-raad van december 1964 bleken de meningsverschillen over de mul-
tilateralee kernmacht onoverbrugbaar. Dit betekende het einde van de MLF, hoewel 
dee werkgroep in Parijs nog geruime tijd bleef functioneren. Het zou nog tot eind 

19655 duren voordat publiekelijk bekend werd gemaakt, dat het MLF-project van de 
aann was. 

Hett was Van der Stoel ondertussen niet ontgaan dat in Washington de kansen 
voorr de MLF waren gekeerd. Met genoegen constateerde hij dat er in het Amerikaanse 
congress een toenemende aarzeling bestond over de wenselijkheid van de MLF. Zijn 
hoopp bleef gevestigd op het mislukken van het gehele MLF-project. Een 'second-
best'-oplossingg was het voorstel van Labour. Begin 1965 kwamen de Britse socialisten 
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mett het langverwachte Atlantic Nucleair Force (ANF), een uitwerking van hun plan-
nenn ten aanzien van een Atlantische kernmacht. De AN F behelsde de vorming van een 
Atlantischee strijdmacht, die ruwweg zou bestaan uit nagenoeg alle nucleaire strijd-
krachtenn die op het Europese continent waren gestationeerd. Volgens Van der Stoel 
warenn er belangrijke voordelen ten opzichte van de MLF. Het Amerikaanse veto bleef 
gehandhaafdd en de weg naar een zelfstandige Europese kernmacht was afgesloten. In 
hett ANF-plan was ook voorzien in zeggenschap van de Europese bondgenoten in de 
gehelee Amerikaanse nucleaire strategie en planning. Daarbij was de Duitse bijdrage 
tott de juiste proportie teruggebracht, zonder dat de Duitsers gediscrimineerd werden. 
Bovendienn verplichte de ANF de deelnemers die al over een kernmacht beschikten, 
anderee deelnemers niet te helpen met de opbouw van een nationale kernmacht. Zo 
wass het plan ook dienstbaar aan de non-proliferatie.9' 

Tott de vorming van een gezamenlijke kernmacht in welke vorm dan ook, zou het 
niett meer komen. Op 31 mei 1965 stelde de Amerikaanse minister van Defensie 
McNamaraa voor om een NAVO-commissie op te richten die de verbetering van de 
nucleairee planning en consultatie zou moeten bestuderen. Dit zou uiteindelijk leiden 
tott de oprichting van een Nucleair Affairs Committee (NAC) en een Nucleair Planning 
GroupGroup (NPG). De Nederlandse regering, waar de PvdA sinds april 1965 weer in verte-
genwoordigdd was met Van der Stoel als staatssecretaris op Buitenlandse Zaken, rea-
geerdee positief op dit voorstel. Wel bestonden er binnen de regering grote reserves ten 
aanzienn van de samenstelling van de NPG. De vs streefden er aanvankelijk naar het lid-
maatschapp van deze cruciale commissie te beperken tot de grote NAVO-mogend-
heden.. Met name Nederland en Canada verzetten zich hiertegen. Er rolde vervolgens 
eenn compromis uit de bus, waarin overeengekomen werd dat het zeteltal van de NPG 
uitgebreidd werd tot zeven, zodat er drie zetels beschikbaar waren voor kleinere landen. 
Dee kleine NAVO-landen zouden deze zetels bij toerbeurt kunnen bezetten. 

Hett  NAVO-lidmaatschap ter  discussie 

Binnenn de PvdA stond een multilaterale kernmacht op het maartcongres van 1965 
voorr de laatste maal op de agenda. Door het afblazen van de MLF was het onzeker 
welkee oplossing er uit de bus zou rollen. Volgens een resolutie van de hand van Van 
derr Stoel diende de regeling in ieder geval aan een vijftal voorwaarden te voldoen. Ten 
eerstee mochten er niet 'meer vingers aan de atoomtrekker' komen en daarom diende 
hett Amerikaanse veto onverkort gehandhaafd blijven. Ten tweede moest de regeling 
dienstbaarr worden gemaakt aan het streven naar non-proliferatie. Daarvoor dienden 
dee Europese partners af te zien van het in stand houden van een nationale kernmacht. 
Tenn derde dienden de Europese partners zeggenschap te krijgen over de totale Ameri-
kaansee deterrent en in het bijzonder over beslissingen die hun vitale veiligheids-
belangenn raakten. Ten vierde moest de regeling de instemming hebben in een brede 
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kringg bondgenoten en ten slotte een bijdrage leveren aan betere waarborgen voor het 
beheerr van tactische atoomwapens op het Europese continent.92 

Tijdenss het congres vormde deze kwestie geen aanleiding meer voor felle debatten. 
Hett congres beschouwde de MLF als een afgedane zaak.9' In plaats van voorstellen om 
dee eenheid van het bondgenootschap te versterken, werd het wezen van de NAVO aan 
dee orde gesteld. De aanwezigheid van Portugal in de NAVO was voor een aantal con-
gresgangerss aanleiding de Nederlandse bijdrage aan het bondgenootschap ter discus-
siee te stellen. Het feit dat Portugal een dictatuur was in een bondgenootschap dat zich 
opwierpp om de vrijheid en de democratie te verdedigen, was moeilijk te verteren. Het 
militairee optreden van Portugal in de koloniën Angola en Mozambique wekte even-
eenss veel verontwaardiging. Piet Dankert, die Van der Stoel dat jaar zou opvolgen als 
secretariss buitenland, had wel een verklaring voor deze houding. Volgens hem was de 
relatievee ontspanning tussen Oost en West aanleiding om 'in eigen huis de onrecht-
matighedenn eens wat nader te onderzoeken'. Portugal viel hierbij al snel op door het 
brutee optreden, zowel in eigen land als in de koloniën.94 

Hett lidmaatschap van het ondemocratische Portugal was veel partijleden al enige 
tijdd een doorn in het oog. In 1949 liet de latere fractievoorzitter Nederhorst al weten 
hethet NAVO-lidmaatschap van 'het half-democratische Portugal' te betreuren. Op ver-
schillendee partijcongressen eind jaren vijfti g en begin jaren zestig werden hierover 
eveneenss kritische noten gekraakt. In 1963 was een NAVO-taptoe aanleiding voor de 
Federatiee van Jongerengroepen (FJG) van de PvdA om te demonstreren tegen de aan-
wezigheidd van Portugal in de NAVO. In een toelichting op de houding van de PvdA-
jongeren,, schreef FjG-lid Hans van den Doel dat hij het onverteerbaar vond, dat 
Nederlandd met het fascistische Portugal samenwerkte in de NAVO. In 1969, bij herzie-
ningg van het NAVO-verdrag, zou Portugal uit het bondgenootschap verwijderd moe-
tenn worden. De FJG had aan de demonstratie meegedaan, omdat zij van mening was 
datt de strijd tegen de koloniale misdaden van de NAVO-partners (naast Portugal werd 
ookk Frankrijk bedoeld) bij de PvdA op een te laag pitje stond. De partij had die mis-
dadenn wel veroordeeld, maar naar de buitenwacht niet duidelijk kunnen maken een 
strijdbaree partij tegen 'fascistische uitingen van militaire bondgenoten' te zijn. Van 
denn Doel wilde wel het misverstand wegnemen dat de FJG tegen de NAVO als geheel 
was.. Volgens hem waren de meeste FjG-ers overtuigde NAVO-aanhangers. Er was dan 
ookk nauwlettend toegezien dat er door de jongerenorganisatie geen pamfletten wer-
denn verspreid tegen de NAVO als zodanig.95 

Voorr het partijcongres van maart 1965 had de FJG er bij de partijleiding op aan-
gedrongenn zich krachtig tegen het NAVO-lidmaatschap van Portugal uit te spreken.9 

Vanuitt de afdelingen waren er eveneens voorstellen geformuleerd, waarin uitstoting 
vann Portugal uit de NAVO werd bepleit.97 Van der Stoel, die het woord voerde over de 
buitenlandsee politiek op het congres, wees er op dat de PvdA bij herhaling het optreden 
vann Portugal, zowel in het eigen land als in de koloniën, had veroordeeld. De PvdA had 
err bij de regering ook met klem op aangedrongen geen wapens te leveren aan Portugal. 
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Vann der Stoel verwierp de voorstellen, waarin werd aangedrongen op verwijdering van 
Portugall  uit de NAVO. Zijns inziens werden dan de prioriteitenn verkeerd gesteld. In de 
eerstee plaats zou de eis gesteld moeten worden dat de democratie in dat land terug-
keerde.. Met kracht zouden de democratische krachten in Portugal moeten worden ge-
steund.. Bovendien wilde hij ook nog een misverstand uit de weg ruimen. In 1969 werd 
hett verdrag van de NAVO wel herzien, maar er bestond geen mogelijkheid bondgenoten 
uitt te sluiten. Nederland kon dan ook niet veel meer doen dan stevige druk op Portugal 
uitoefenenn en de democratische krachten in het land steunen/8 

Opp het congres kwam nog een manier ter sprake om de bondgenootschappelijke 
bandd met Portugal te verbreken. Nederland zou in 1969 zelf uit de NAVO moeten tre-
den,, indien het fascistische Portugal lid zou blijven. Voor deze optie leek bijna geen 
vann de congresgangers te voelen." In de uiteindelijk aangenomen resolutie werd er 
mett geen woord gerept over een eventueel Nederlands uittreden in 1969. Wel werd er 
gepleitt voor krachtige steun aan democratische krachten in Portugal en de afwijzing 
vann wapenieveranties. Tevens werd het Partijbestuur opgedragen met de zusterorgani-
satiess te overleggen over de mogelijkheid in het NAVO-verdrag een bepaling op te 
nemenn om fascistische landen uit te sluiten. Ten slotte werd associatie van Portugal 
mett de EEG onaanvaardbaar geacht.'00 Veel van de bovengenoemde maatregelen 
warenn overigens ook van toepassing op Spanje en Zuid-Afrika.'02 

Vooralsnogg was het een zeer kleine groep van met name jonge socialisten die het 
Nederlandsee NAVO-lidmaatschap wezenlijk ter discussie stelde. De overgrote meer-
derheidd van de PvdA wilde ondanks het lidmaatschap van Portugal onverkort vast te 
houdenn aan het Atlantisch bondgenootschap. Wel zou je kunnen zeggen dat de rela-
tievee ontspanning tussen de beide machtsblokken meer ruimte schiep voor bezinning 
inn eigen kring. De ergste kou tussen de su en de vs verdween na 1963 uit de lucht. De 
verbeteringg van de betrekkingen kreeg vorm door het instellen van een hotline tussen 
Washingtonn en Moskou en de test ban treaty, het verbod op bovengrondse kernproe-
ven.. Door de détente werd de NAVO in toenemende mate gezien als meer dan alleen 
eenn militair bondgenootschap. De Westerse waarden als democratie en vrijheid deden 
niett alleen dienst als tegenwicht van het communisme, maar vormden tevens een lei-
draadd voor de houding ten opzichte van de vrijheidsstrijd die in veel gebieden in de 
Derdee Wereld werd gevoerd. De discrepantie dat de NAVO een organisatie was voor de 
verdedigingg van vrijheid en democratie, terwijl een ondemocratisch regime lid was 
vann het bondgenootschap, kreeg tevens meer gewicht. Bovendien vormde de ver-
deeldheidd binnen de NAVO eveneens aanleiding om de militaire organisatie steeds kri-
tischerr te benaderen. 

Hett zou echter nog enige jaren duren voordat deze kritische geluiden op een 
brederr draagvlak konden rekenen. De critici werden daarbij enigszins geholpen door 
dee Amerikaanse militaire interventie in Vietnam. Het optreden van de Amerikanen 
inn Vietnam zou in toenemende mate kritiek ontlokken op de belangrijkste bond-
genoot,, de vs. 
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Eenn hachelijke onderneming tegen het Peking-communisme 

Dee voorgeschiedenis van de Amerikaanse interventie in het Vietnamese conflict 
begintt in 1954. In dat jaar werd het vertrek van Frankrijk uit Indochina geregeld in de 
akkoordenn van Genève. Vietnam werd opgedeeld in twee delen, het communistische 
Noordenn en het 'vrije' Zuiden. De Amerikanen wilden voorkomen dat Zuid-Vietnam 
communistischh zou worden en steunden de dictatoriale leider van het land, president 
Diem.. De vs gaven financiële steun en Zuid-Vietnam werd opgenomen in de Zuid-
oost-Aziatischee Verdragsorganisatie (ZOAVO), een Aziatische tegenhanger van de 
NAVO.. Het regime van Diem kon niet rekenen op brede steun van de bevolking en 
weigerde,, de in de akkoorden van Genève overeengekomen, vrije verkiezingen uit te 
schrijven.. Diem werd eind jaren vijfti g geconfronteerd met gewapende opstande-
lingen,, die zich weldra verenigden in het Nationale Bevrijdingsfront (NLF). Dit 
bevrijdingsfrontt bestond in meerderheid uit communisten en kreeg later meer 
bekendheidd onder de naam 'Vietcong'."" 

Onduidelijkk is in hoeverre de Vietcong handelde op instructies van het commu-
nistischee Noord-Vietnam. Zeker is wel dat zij nauwe banden met Hanoi onderhiel-
den.. Voor president Kennedy stond in ieder geval vast dat Noord-Vietnam de drij-
vendee kracht achter de rebellie van de Vietcong was. Hij wilde koste wat het kost voor-
komenn dat Zuid-Vietnam aan het communisme ten prooi zou vallen, temeer daar hij 
vreesdee voor een 'domino-effect' in de rest van Zuidoost-Azië. Met name voor de stra-
tegischh belangrijke landen als Indonesië en de Filippijnen werd gevreesd. Meer alge-
meenn zou je kunnen stellen dat de vs voor haar politiek in Zuidoost-Azië sterk gebukt 
gingg onder het eerdere 'verlies van China'. De frustratie over het communistisch wor-
denn van China in 1949, liet geen ruimte voor een objectieve afweging van doel en mid-
delenn om de opmars van het communisme aldaar te stuiten. Daar kwam bij dat het 
optimismee van de regering-Kennedy om Zuid-Vietnam voor een communistische 
omwentelingg te behoeden groot was. De vs hadden immers nog nooit een oorlog ver-
lorenn en door middel van interventies in diverse landen waren de vs er steeds in ge-
slaagdd een communistische machtsovername te voorkomen. De grote technologische 
overmachtt van de vs zou het neerslaan van de communistische opstand in Zuid-
Vietnamm een eenvoudige zaak maken.'0' 

Dee opvolger van de vermoorde Kennedy, L.B. Johnson, bleef Zuid-Vietnam ook 
steunen.. Hij wilde niet de boeken ingaan als de president 'who saw Southeast Asia go 
thee way China went'.'"4 Hij beschouwde Zuid-Vietnam als een testcase voor de Ameri-
kaansee betrouwbaarheid. Ondertussen was president Diem bij een aanslag om het 
levenn gekomen en versterkte de Vietcong in hoog tempo haar positie op het platte-
land.. De roep om harde maatregelen werd in de vs steeds sterker. De aanval op Ame-
rikaansee schepen in 1964 in de Golf van Tonkin, was voor de regering-Johnson aanlei-
dingg om maatregelen te nemen. Johnson kreeg van de volksvertegenwoordiging nage-
noegg unanieme steun voor de zogenaamde Tonkin-resolutie. In deze resolutie werd 
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hett behoud van Zuid-Vietnam essentieel genoemd voor de veiligheid van de vs en het 
behoudd van de wereldvrede. De president kreeg een blanco volmacht om alle nood-
zakelijkee middelen in te zetten om deze doelstelling te verwezenlijken. Deze carte 
blancheblanche zou. het sein zijn voor een grootscheepse militaire interventie. Zo arriveerden 
err in 1965 alleen al zo'n 80.000 Amerikaanse militairen in Vietnam. Naar aanleiding 
vann de dood van enkele Amerikaanse militairen tijdens een aanval van de Vietcong, 
besloott Johnson tevens Noord-Vietnam te bombarderen. De bombardementen 
warenn bedoeld als vergelding, maar poogden ook een einde te maken aan de wapen-
leverantiess van Hanoi aan de Vietcong. Het conflict in Zuidoost-Azië was hierdoor 
verwordenn van een Vietnamees conflict tot 'an American war very inefficiently as-
sistedd by the South Vietnamese'.05 

Binnenn de PvdA werden deze ontwikkelingen met zorg gadegeslagen. Eind 1964 
hadd Piet Dankert, de coming man op het gebied van de buitenlandse politiek, (ai) 
weinigg vertrouwen in een goede afloop van het militaire optreden van de vs in Zuid-
Vietnam.. De 'vrome leus' dat de Amerikanen de vrijheid verdedigden in Zuid-
Vietnamm achtte hij onhoudbaar. Zuid-Vietnam was in feite een Amerikaans protecto-
raat,, waar nog nooit vrije verkiezingen waren gehouden. Daarmee hadden de Ameri-
kanen,, even hard als de communisten, de akkoorden van Genève geschonden en werd 
zelfss hun positie als morele leider van de vrije wereld ondermijnd. Voor hem stond 
tevenss vast dat militaire hulp aan Zuid-Vietnam nooit tot een oplossing zou kunnen 
leiden.. Niet de militairen, maar de bevolking van Zuid-Vietnam moest beslissen over 
dee toekomst van het land.10 

Vann der Stoel meende eveneens dat de militaire interventie in Vietnamm weinig uit-
zichtt bood op een oplossing. Door de Amerikaanse interventie dreigde het gevaar van 
escalatiee waarbij China en de vs militair tegenover elkaar zouden komen te staan. Dit 
moestt te allen tijde voorkomen worden. Aan de andere kant was hij van mening dat 
Vietnamm niet zonder meer kon worden prijsgegeven. Het Chinese communisme zou 
dann weldra Zuidoost-Azië overspoelen, vreesde hij. De meest verkieslijke oplossing 
vann het conflict was een terugkeer naar de onderhandelingstafel door de beide strij-
dendee partijen. Het grootste probleem daarbij was de vraag, onder welke voorwaarden 
err onderhandeld moest worden. Van der Stoel had geen kant en klare oplossingen 
voorhanden.. De enige mogelijkheid die hij zag, was gebruik te maken van de ver-
deeldheidd in de communistische wereld. Hanoi wilde een van Peking onafhankelijke 
koerss en ook tussen de su en China bestonden fundamentele tegenstellingen. Door 
diplomatiekk handig te opereren zou er voor Washington wellicht nog een aanvaard-
baree regeling uit het vuur te slepen zijn.'07 

Dezee visie van Van der Stoel representeert de enigszins dubbelhartige houding, die 
dee PvdA ten aanzien van het Vietnamese conflict in 1965 innam. Aan de ene kant 
wildee de partij de vs niet afvallen. Zij waren immers de belangrijkste bondgenoot. 
Hett optreden van de Amerikanen werd door de partij gerechtvaardigd door te bena-
drukkenn dat er weerstand geboden moest worden tegen het oprukkend communisme. 
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Zoo liet de nieuwe fractievoorzitter G.M. Nederhorst op het congres van maart 1965 
wetenn dat 'de uitzaaiing van het Peking-communisme' moest worden tegengegaan. 
Aann goedkopee kritiek op de Amerikaanse politiek in Zuidoost-Azië wilde hij niet mee-
doen,, want de vs offerden 'goed en bloed voor de strijd waarvan uiteindelijk de vrij-
heidd werd verwacht'. Aan de andere kant kon de PvdA het Amerikaanse beleid ook 
niett kritiekloos volgen. Met de dag werd duidelijker dat via een militaire interventie 
dee vrede niet gewonnen kon worden. Met name de bombardementen achtte men af-
keurenswaardig.. Daarbij vielen onschuldige burgerslachtoffers en ze kweekten slechts 
eenn sfeer van haat tegen het Westen en tegen de vs in het bijzonder. De PvdA zou uit 
dezee spagaat worden verlost indien het conflict vreedzaam werd beëindigd. De partij 
pleittee daarom voor een stopzetting van de bombardementen en een terugkeer naar de 
onderhandelingstafel.. Tevens diende de bevolking van Zuid-Vietnam zich uit spre-
kenn in vrije verkiezingen onder auspiciën van devN. Devs moesten bereid zijn de uit-
slagg van deze verkiezingen te accepteren en de onafhankelijkheid van het nieuwe 
regimee moest vervolgens worden gegarandeerd en gesteund door grootscheepse ont-
wikkelingshulp.'08 8 

Vann stichtelijk e fraseologie naar  redelijkheid 

Inn het voorjaar van 1965 verklaarde president Johnson, dat de vs bereid waren zonder 
voorafgaandee voorwaarden te overleggen om tot een vreedzame oplossing van het 
conflictt in Vietnam te komen. In een verklaring liet het Partijbestuur weten dit als een 
positieff  signaal op te vatten. Alles moest worden gedaan om verdere escalatie van de 
gewelddadighedenn te voorkomen. Het Partijbestuur riep daarom ook de commu-
nistischee tegenpartij op, zich bereid te verklaren onvoorwaardelijk te onderhande-
len.1099 De gedachte van Johnson om een nieuw internationaal ontwikkelingsplan voor 
Zuidoost-Aziëë te ontwerpen, kon eveneens op warme steun van de PvdA rekenen. Het 
Partijbestuurr meende dat een doeltreffend verzet tegen het communisme in Vietnam 
werdd belemmerd door 'de obstructie van de sociale revolutie' in dat land door een 
kleinee bevoorrechte groep. Het Westen zou daarom met grootscheepse ontwikke-
lingshulpp het sociale omwentelingsproces in Zuid-Vietnam moeten ondersteunen."0 

Hett enthousiasme van de partij voor een dergelijk ontwikkelingsplan was niet nieuw 
binnenn de partij, maar illustreert dat de PvdA tevens oog had voor de sociaal-econo-
mischee kanten van het conflict in Vietnam. 

Hett belang van economische hulp kwam ook tot uiting in de motie-Ruygers, die 
doorr de PvdA in het Kamerdebat van mei 1965 over Vietnam werd ingediend. Met 
dezee motie werd voor het eerst min of meer het officiële partijstandpunt inzake Viet-
namm vastgelegd. De partij stond nog altijd ambivalent tegenover het Amerikaanse 
optredenn in Vietnam. De schuld van het conflict werd door de fractie eenzijdig bij 
Chinaa gelegd, maar de partij geloofde niet dat de militaire interventie tot vrede zou 
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leiden.. In de motie werd aangedrongen op een wapenstilstand en ondethandelingen. 
Dee wezenlijke problematiek in Vietnam betrof echter niet de militaire kant van de 
zaak,, maar de deplorabele sociaal-economische toestand waarin het land verkeerde. 
Eenn grootscheeps hulpprogramma zou daar verbetering in moeten brengen. De motie 
steldee voor om na het beëindigen van de vijandelijkheden, met kracht Europese steun 
tee verlenen aan een omvangrijk economisch hulpprogramma zoals dat door president 
Johnsonn was voorgesteld." 

Vann een dergelijk hulpprogramma voor Vietnam kwam voorlopig niets terecht. In 
plaatss daarvan vonden steeds meer militairen en oorlogsmaterieel hun weg naar Zuid-
Vietnam.. Deze ontwikkeling was voor het Partijbestuur aanleiding om haar bezorgd-
heidd uit te spreken. Het bestuur achtte een duurzame en rechtvaardige oplossing van 
hett conflict in Vietnam niet mogelijk langs militaire weg. De PvdA wilde zich van 
hartee aansluiten bij hetgeen door de Britse Labourparty op het congres in Blackpool 
wass gesteld. Het Labour-voorstel betrof vier punten. Ten eerste diende er een 'staakt 
hett vuren' te komen, gevolgd door een vredesconferentie. Ten tweede moesten de 
Amerikanenn de bombardementen op Noord-Vietnam direct stopzetten en de Noord-
Vietnamezenn de militaire steun aan de Vietcong beëindigen. Ten derde dienden alle 
vreemdee troepen zich uit Vietnam terug te trekken en Zuid- noch Noord-Vietnam 
mochtt deel uit maken van een militaire alliantie. Ten slotte diende er een omvangrijk 
hulpprogrammaa ontwikkeld te worden en zouden er zo snel mogelijk vrije verkiezin-
genn moeten worden gehouden onder toezicht van de VN.'2 

Doorr de militaire escalatie werd het voor een groot deel van de partij steeds moei-
lijkerr het Amerikaanse optreden te verdedigen. Dankert vroeg zich af of de vs de ver-
houdingg tussen doel en middelen niet uit het oog waren verloren. Vietnam was niet de 
sleutell  voor de toekomstige ontwikkeling van Zuidoost-Azië. Het Amerikaanse optre-
denn zette alleen maar kwaad bloed in Zuidoost-Azië en China plukte daar de vruchten 
van.. Wanneer de Amerikanen kans zagen een rechtvaardige vrede in Vietnam te reali-
seren,, zou dat kunnen leiden tot een aanzienlijke verbetering van de betrekkingen met 
eenn groot aantal landen in Zuidoost-Azië. Veel hing af van de wijze waarop de vs zich 
uitt het hachelijke Vietnamese avontuur zouden weten te redden, aldus Dankert."3 

Inn de loop van 1965 begon de PvdA zich stilaan steeds kritischer uit te laten over 
hett Amerikaanse optreden in Vietnam. Dat was het linkse opinieblad De Groene 
AmsterdammerAmsterdammer met ontgaan. Volgens het weekblad had de partij in het begin van het 
conflictt gedwee in de pas van Luns gelopen, 'terwijl je van socialisten toch woedende 
protestenn mocht verwachten tegen de smerigste imperialistische oorlog sinds 1945'. 
Dee door de partij eerder beleden ernstige bezorgdheid over de ontwikkelingen in Viet-
namm werd afgedaan als 'stichtelijke fraseologie'. Tevreden constateerde De Groene fax 
dee PvdA, zij het wat laat, alsnog een behoorlijke zwaai naar 'redelijkheid en menselijk-
heid'' had gemaakt."4 

Niett iedereen binnen de PvdA had deze ommezwaai naar 'redelijkheid en mense-
lijkheid'' gemaakt. Op 29 oktober 1965 verdedigde Lou de Jong het Amerikaanse stand-
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puntt tijdens teach inns in Amsterdam en Leiden. In het zelfde jaar stelde De Jong 
onderr meer dat de Amerikanen in Vietnam waren om het oprukkende communisme 
vann de Volksrepubliek China tot staan te brengen. Het was daarom niet gepast de vs te 
bekritiserenn of af te vallen.'5 Ook Frans Goedhart verdedigde eind 1965 in de Tweede 
Kamercommissiee voor Buitenlandse Zaken de Amerikaanse militaire interventie. Hij 
riepp net als De Jong op tot terughoudendheid in het bekritiseren van de vs."s 

Besluit t 

Dee partij kreeg in de periode 1963-1965 de gelegenheid om haar vredespolitiek nader te 
omlijnen.. Enerzijds dwongen de internationale ontwikkelingen de partij haar stand-
puntt in de praktijk te toetsen. Anderzijds ging de PvdA voort op de ingeslagen weg 
vann wederzijdse ontwapening, door dit streven verder uit te werken. De partijleiding 
bleeff  de regie over vrede en veiligheid strak in handen houden. De partij was er veel 
aann gelegen om geen herhaling van zetten te krijgen. De commissie Vrede en ontwape-
ningning kreeg daarom de strikte opdracht te werken vanuit het vertrekpunt van weder-
zijdsee ontwapening. Een hernieuwde discussie over eenzijdige atoomontwapening 
wass hierdoor uit den boze en de atoompacifisten deden in de commissie in feite voor 
spekk en bonen mee. 

Hett parool dat een politieke partij dient te handelen in de context van de be-
staandee (internationale) machtsverhoudingen had nog niet aan kracht ingeboet. Het 
uitwerkenn van het standpunt van wederzijdse ontwapening zou dan ook uitmonden 
inn een concreet politiek programma. Daarin werd de vorming van nieuwe nationale 
atoommachtenn als de gevaarlijkste bedreiging voor de wereldvrede bestempeld. Een 
multi-nucleairee wereld zou de kans op oorlog aanzienlijk groter maken en de kans op 
eenn ontwapeningsovereenkomst verkleinen. Non-proliferatie stond dan ook centraal 
inn de vredespolitiek van de partij en veel andere punten waren hiervan afgeleid. Het 
verbodd op bovengrondse kernproeven was een goed begin om de verspreiding van 
kernwapenss tegen te gaan, maar jammer genoeg het halve werk. Aanvullende maat-
regelenn waren nodig om dit gevaar afdoende in te dammen. Non-proliferatie bete-
kendee ook het tegengaan van nationale atoommachten in Europa en het verzet tegen 
eenn Europese kernmacht. 

Dee strijd tegen de atoomanarcbiewetd actueel toen er begin jaren zestig allerlei plan-
nenn voor een gezamenlijke kernmacht, al dan niet in het kader van de NAVO, werden 
gelanceerd.. Deze voorstellen waren bedoeld om de crisis in de NAVO te bezweren. Het 
debatt zou zich uiteindelijk toespitsen op het voorstel van de vs voor een MLF. In de dis-
cussiee hierover in Nederland deden zich twee accentverschuivingen voor. Het non-
proliferatie-argumentt won in de loop der tijd steeds meer aan gewicht. De actualiteit 
gaff  daar ook aanleiding toe. Na het Kernstopverdrag in 1963 werden er in Genève on-
derhandelingenn gevoerd tussen de vs en de su over een verdrag dat de verdere versprei-



DEE STRIJ D TEGEN DE A T O O M A N ARC H I E 129 9 

dingg van kernwapens moest tegengaan. De Russen beschouwden de plannen voor een 
gezamenlijkee kernmacht voor de NAVO als een gevaarlijke ontwikkeling, die een West-
Duitsee atoommacht dichterbij bracht. Door het verzet van de su, gebaseerd op die 
angst,, kwamen de besprekingen in Genève niet veel verder. Een tweede accentver-
schuivingg in de argumentatie, was gelegen in de toenemende angst voor een Europese 
kernmacht.. De critici vreesden dat de MLF als een opstapje zou dienen voor een onaf-
hankelijkee Europese kernmacht."7 De verklaringen van het Comité Monnet en het 
voorstell  van de zogenaamde Europese clausule, die de mogelijkheid openliet voor de 
Europeanenn om als een groep binnen het MLF-comité te opereren, voedde deze angst. 

Binnenn de PvdA leverde de MLF in vergelijking met andere politieke partijen de 
meestee controversen op. Vanaf het begin van de MLF-discussie wisten de critici, bij 
mondee van Wierda, Van der Stoel en Vondeling, hun stempel op het partijstandpunt 
tee drukken. Zij meenden dat de MLF 'een ondeugdelijk lapmiddel' was om de crisis in 
dee NAVO te bezweren. Het voornaamste bezwaar was de militaire zwakte van het con-
cept.. Er bestond geen enkele militaire noodzaak voor een MLF, omdat het Ameri-
kaansee nucleaire arsenaal ruim voldoende was om de Russische dreiging het hoofd te 
bieden.. Daarbij leek de MLF ook niet bepaald een adequate oplossing voor de politieke 
problemenn binnen het bondgenootschap, aangezien het Amerikaanse veto onverkort 
gehandhaafdd bleef. Tevens was het maar zeer de vraag of het daadwerkelijk een dam 
zouu kunnen opwerpen tegen de vorming van nationale atoommachten. Frankrijk liet 
zichh immers niet onder 'nucleaire curatele' stellen en werkte onverminderd voort aan 
zijnn force de frappe. Er zaten ook schadelijke kanten aan het Amerikaanse plan. De MLF 
konn als opmaat dienen van een onafhankelijke Europese kernmacht. Door het hard-
nekkigee verzet van de su tegen het plan, betekende het bovendien een bedreiging voor 
dee ontluikende ontspanning tussen Oost en West. 

Hett non-proliferatie-argument kreeg binnen de PvdA van het begin af aan relatief 
veell  gewicht. Frankrijk, maar vooral Duitsland diende af te zien van de opbouw van 
eenn nationale atoommacht. Anders gezegd, er mochten niet meer vingers aan de 
atoomtrekkerr komen. Naast non-proliferatie kreeg ook het eventueel blokkeren van 
dee ontspanning tussen Oost en West door de MLF relatief veel aandacht. Dit is niet 
verwonderlijk,, omdat de partij zich de afgelopen jaren intensief met het vraagstuk van 
dee atoombewapening en het streven naar ontspanning had bezig gehouden en 
non-proliferatienon-proliferatie als speerpunt van een 'actieve vredespolitiek' had benoemd. 

Dee voorstanders van de MLF lieten zich aanvankelijk spaarzaam horen, terwijl daar 
tochh ruimschoots de gelegenheid voor bestond. Pas toen de Europese dimensie van de 
MLFF op de voorgrond trad, begonnen de voorstanders zich duidelijker te roeren. De 
meerr Europees georiënteerde partijgenoten zoals Van der Goes, Mansholt, Samkal-
denn zagen de MLF als het enige voorhanden zijnde wapen tegen de ongewenste poli-
tiekk van De Gaulle. Voorkomen moest worden dat de Europese politiek door Frank-
rijkk werd gedomineerd en de EEG daardoor los werd geweekt van de vs. Dat het plan 
militairr overbodig was, deed in dit verband niet ter zake. De MLF met Britse deel-
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nemingg bood bovendien de mogelijkheid om de Engelsen, die door het veto van De 
Gaullee buiten de Europese boot werden gehouden, toch aan Europa te binden en 
zodoendee tegenwicht te bieden tegen de as Frankrijk-Duitsland. De MLF kon tevens 
dienstbaarr zijn aan de doelstelling om Duitsland ook op nucleair terrein stevig in 
tee kapselen, zodat een keuze voor Parijs, of erger nog een 'nucleaire Alleingang, voor-
komenn kon worden. 

Ditt illustreert de stelling van Hellema dat de Atlantische verbondenheid door 
Nederlandd ook ingezer kon worden in de Europese politiek tegen Duitsland, maar 
zekerr ook tegen Frankrijk. De 'Europeanen' in de partij gingen bij de MLF uit van het 
primaatt van de Europese politiek. Het Amerikaanse plan en meer in het algemeen de 
Atlantischee verbondenheid kon dienstbaar zijn aan het realiseren van bepaalde doel-
eindenn in de Europese politiek. De Atlantici gingen van het tegenovergestelde uit. Een 
geïntegreerdd Europa zou in hun ogen vooral een versterking van het Atlantisch bond-
genootschapp moeten betekenen. Zij wensten de MLF daarom te beoordelen op zijn 
Atlantischee merites. Oftewel, was het Amerikaanse voorstel een geschikt middel om 
dee crisis in de NAVO te bezweren? Door dit verschil van inzicht liepen de meningsver-
schillenn in de partij over de MLF hoog op. 

Eenstemmigheidd over de MLF was binnen de partij niet haalbaar. Toen duidelijk 
werdd dat de MLF er toch niet zou komen, werden er een aantal voorwaarden geformu-
leerdd waaraan een oplossing voor de crisis in de NAVO diende te voldoen. Uitgangs-
puntt was dat het Amerikaanse veto gehandhaafd diende te blijven en de regeling 
dienstbaarr moest zijn aan non-proliferatie. Met kracht werd er daarom nog eens stel-
lingg genomen tegen een Europese kernmacht. De oplossing voor de crisis in de NAVO 

moestt meer worden gezocht in het verbeteren van de consultatie inzake de gehele 
planningg en strategie van de Amerikaanse afschrikking. Met de oprichting van de 
NucleairNucleair Planning Group werd de partij op haar wenken bediend. 

Opp een ander terrein werd de PvdA eveneens gedwongen zich uit te spreken. Geen 
enkelee zichzelf respecterende partij kon het zich immers permitteren om geen mening 
tee formuleren over de Amerikaanse militaire interventie in Vietnam. De partij werd in 
dee eerste jaren van het Vietnam-conflict heen en weer geslingerd tussen bondgenoot-
schappelijkee solidariteit en anticommunisme aan de ene kant en de weerzin tegen de 
militairee interventie en de vrees voor de uitzichtloosheid daarvan aan de andere kant. 
Hett Amerikaanse optreden werd gebillijkt door de noodzaak van de strijd tegen het 
'Peking-communisme'' te benadrukken. De partij had echter al snel in de gaten dat 
eenn rechtvaardige en duurzame oplossing in Zuid-Vietnam niet met militaire midde-
lenn afgedwongen kon worden. De regering in Zuid-Vietnam kon niet op de steun van 
dee bevolking rekenen en het land behoefde niet zozeer militaire steun, maar vooral 
sociaal-economischee ontwikkeling. De partij maakte zich dan ook sterk voor een 
grootscheepss hulpprogramma om de sociaal-economische ontwikkeling in het land te 
versnellen.. Dit streven sloot naadloos aan bij het belang dat de PvdA in meer alge-
menee zin aan ontwikkelingshulp hechtte. 



DEE STRIJ D TEGEN DE A T O O M A N ARC H I E 131 1 

Nadatt de gemoederen over de MLF weer tot bedaren waren gebracht, werd voor-
zichtigg de Atlantische koers van de partij ter discussie gesteld. Steen des aanstoots was 
hett NAVO-lidmaatschap van het ondemocratische Portugal. Het zou niet lang duren 
voordatt de schroomm op dit punt werd afgeworpen. Met de opkomst en integratie van 
Nieuww Links werd de Atlantische oriëntatie van de partij inzet van felle discussies. In 
hett volgende hoofdstuk wordt nader ingaan op deze woelige episode uit de partij-
geschiedenis. . 





HOOFDSTUKK 5 

Eenn groeiend onbehagen 

Dee opkomst van Nieuw Links in de PvdA, 1966-1967 

Partijvoorzitterr Tans was in zijn 1 mei-rede van 1966 somber gestemd over de partij. 
Vann de PvdA mocht verwacht worden dat de partij snel en slagvaardig reageerde op 
actuelee binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen, maar daarin was zij schrome-
lij kk tekort geschoten, meende hij.' De politiek top van de partij zat enigszins met de 
handenn in het haar, 1966 was voor de PvdA een 'rampjaar'. Door de ongelukkige reac-
tiee van fractievoorzitter Nederhorst op het voorgenomen huwelijk van Beatrix in 
maartt 1966 en de onzekere reactie op het bouwvakkersoproer (met de dood van Jan 
Weggelaarr en de bestorming van het Telegraafgebouw) had de PvdA geen beste beurt 
gemaakt.. De deelname van de PvdA aan het kabinet Cals/Vondeling sinds april 1965 
deedd de partij al helemaal geen goed. De Provinciale Staten- en de Gemeenteraads-
verkiezingenn leverden beide een fikse nederlaag op voor de PvdA. Daarmee werd 
impliciett het beleid van het kabinet-Cals/Vondeling door de kiezers afgewezen en 
voorall  jongeren leken het regeringsbeleid als teleurstellend te ervaren. 

Anderenn constateerden eveneens dat de deelname van de PvdA aan het kabinet-
Cals/Vondelingg op een mislukking was uitgedraaid en dat de partij niet in staat was 
jongee kiezers aan zich te binden. Het gebrek aan leiding werd door hen als de belang-
rijkstee oorzaak gezien van de problemen binnen de PvdA. Zij meenden dat Tans geen 
leidingg kon geven en het optreden van Vondeling als minister van Financiën werd 
zelfss als 'beschamend' voor de partij gekwalificeerd. Fractievoorzitter Nederhorst 
kwamm er al niet veel beter af. Hij leek 'de gave' te hebben de verkeerde dingen op de 
verkeerdee tijd te zeggen.1 Binnen de partij werd kritiek evenmin onder stoelen of 
bankenn gestoken en de Amsterdamse PvdA onder leiding van Ed van Thijn maakte 
haarr afkeuring ook openbaar. Door dit alles had een crisisgevoel zich van Nederhorst 
meesterr gemaakt. De PvdA had een nieuwe impuls nodig, meende hij. 'Als iemand ... 
echtt iets fundamenteel anders wil, voor mijn part linkser wil ... laat hem maar op-
komen',, liet hij dat jaar in Vrij  Nederland optekenen.3 

Err moest iets gebeuren meende Nederhorst en hij werd al gauw op zijn wenken 
bediend.. Het jongste lid van het Partijbestuur, Jan Nagel, kwam in september 1966 
mett het boekje Ha die PvdA (dat hij ook opdroeg aan de fractievoorzitter). Nagel 
deeldee de mening dat verandering dringend gewenst was. Een partij die in tien jaar 
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tijdd bijna 30% van haar aanhang was kwijtraakt en drie achtereenvolgende verkie-
zingsnederlagenn had geleden, kon immers niet volharden in de vergaderzaalslogans 
als:: 'we moeten niet in paniek raken' of'we moeten duidelijker zijn'. Volgens Nagel 
wass het eerder zaak om 'met een rotgang naar de dokter te rennen en hem vragen des-
noodss de snijtafel klaar te zetten ... om hem weer beter te maken'.4 De verandering die 
Nagell  bepleitte was een nieuwe opstelling van de PvdA, die tevens gepaard moest gaan 
mett een grote personele wisseling in de partij. De partij diende een meer progressieve 
richtingg in te slaan, 'waarbij zij in opiniërende zin en op non-conformistische wijze 
vooropp moest lopen'. Verjonging van de partij was eveneens dringend gewenst, omdat 
dee partij te weinig oog had voor de wensen van de jeugd (lees: nieuwe kiezers). 

Volgenss Nagel zou de PvdA zich meer 'Nieuw Links' moeten opstellen. Nieuw 
Linkss stond voor een progressievere politiek zonder de dogma's van de traditionele 
linkervleugel.. Al gauw verzamelde een groepje kritische jongeren uit de partij zich 
onderr deze naam.5 Nieuw Links kwam in oktober van dat jaar met hun schotschrift 
TienTien over Rood. In dit werk, met name geschreven door Hans van den Doel — weten-
schappelijkk medewerkers aan de Vrij e Universiteit in Amsterdam - en de journalist 
Hann Lammers, werden de kwalen van de partij breed uitgemeten. De kritiek werd niet 
verpaktt in doorwrochte theoretische beschouwingen, maar vooral gedragen door een 
aantall  trefzeker gekozen losse standpunten. De brochure ademde een nieuw levensge-
voell  'dat op het eerste gezicht een wat ouwelijk aandoend neomarxisme paarde aan 
eenn in de popcultuur gedrenkt neo-absurdisme'. Op het terrein van de buitenlandse 
politiekk werd de al te volgzame Atlantische buitenlandse politiek ter discussie gesteld. 
Inn de door Nieuw Links voorgestane buitenlandse politiek diende Nederland onder 
meerr uit de NAVO te treden als Portugal lid bleef en moesten de DDR en de Vietcong 
onvoorwaardelijkk erkend worden.7 

Dee opkomst van Nieuw Links leidde niet direct tot een radicale verandering van 
dee buitenlands politieke oriëntatie van de PvdA. Toch zou niets daarna hetzelfde blij -
ven.. Met de opkomst van Nieuw Links werd er een nieuwe impuls gegeven aan het 
debatt over vrede en veiligheid. De discussie spitste zich toe op andere onderwerpen 
dann voorheen en werd bovendien in een geheel andere stijl gevoerd. Tevens reageerde 
eenn aantal partijgenoten zeer afwijzend op de standpunten van Nieuw Links inzake 
dee buitenlandse politiek, hetgeen een levendig debat binnen de partij opleverde. Al-
vorenss het verloop van de discussie in de jaren 1966 en 1967 te schetsen, zal eerst wor-
denn ingaan op de achtergrond en betekenis van Nieuw Links als oppositiebeweging. 

Nieuww Links, New left 

Dee opkomst van Nieuw Links in 1966 stond niet op zichzelf. De presentatie van de 
bewegingg binnen de PvdA viel nagenoeg gelijk met het verschijnen van een aantal 
anderee groepen in de Nederlandse samenleving, zoals Provo en D'66. In het buiten-
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land,, met name in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland, bestonden soortge-
lijk ee bewegingen. Deze groeperingen worden vaak omschreven als New Left. Met deze 
termm worden vernieuwings- of democratiseringsbewegingen in de jaren zestig in Ame-
rika,, Groot-Brittannië en daardoor geïnspireerde groepen elders aangeduid. New Left 
stondd niet voor een sluitende theorie en verschilde per beweging. Desondanks zijn er 
eenn drietal kernpunten van New Left te noemen. Ten eerste diende de maatschappij 
radicaall  gedemocratiseerd te worden, zodat belangrijke beslissingen voortaan 'aan de 
basis'' werden genomen en niet door een elite van bureaucraten en managers. Met de 
basiss werden arbeiders- of studentenraden bedoeld. Ten tweede moesten maatschap-
pijhervormingenn niet alleen van bovenaf door regering en parlement, maar ook van 
onderop,, door directe actie van betrokkenen worden verwezenlijkt. Ten slotte was, 
naastt structurele maatschappijhervormingen, ook een 'culturele revolutie' ofwel een 
mentaliteitsveranderingg noodzakelijk. De nieuwe cultuur moest, meer dan eerder het 
geval,, ruimte bieden aan zelfontplooiing en creativiteit, geestelijke ontwikkeling en 
communicatie.88 Deze denkbeelden waren niet echt nieuw. Ze waren over het alge-
meenn al vóór i960 ontwikkeld, maar beperkten zich toen tot marginale groepen die 
eenn soort onderstroom in de linkse beweging vormden. In Nederland begonnen deze 
denkbeeldenn na i960 door te dringen in de grotere politieke partijen. 

Binnenn de PvdA manifesteerde zich zogezegd Nieuw Links. De denkbeelden van 
dezee beweging zijn in drie hoofdstromingen samen te vatten. Ten eerste een 'egalitair 
etatisme',, ofwel de bestrijding van maatschappelijke ongelijkheid door hervormingen 
vann bovenaf, gericht op herverdeling van macht (democratisering), inkomens (geleide 
loonpolitiek)) en van kennis (onderwijshervorming). Ten tweede een 'licht marxistisch 
gekleurdd populisme'. Ideeën die vaak tegen 'Oud Links' aanleunden, gecombineerd 
mett nieuwe vormen van politieke strijd. Ten slotte een 'anarchistisch getint activisme': 
hethet ijveren voor democratisering van onderop en voor een culturele revolutie. Deze 
laatstee richting stond kritisch tegenover kapitaal, parlementarisme en partijbureau-
cratie.99 De drie stromingen hadden één doel gemeen: democratisering van staat en 
maatschappij,, waarbij over het algemeen geen gebruik werd gemaakt van Oud Linkse 
ideeënn als nationalisatie van banken en basisindustrieën.'0 Nieuw Links wilde in dat op-
zichtt zeker een Nieuw Linkse weg bewandelen. Het is wel belangrijk te bedenken dat 
dee genoemde denkbeelden en richtingen wel eens botsten en de scheidslijnen niet altijd 
evenn duidelijk waren. Bovendien was Nieuw Links een heterogene groep. Elke publica-
tiee werd door andere mensen geschreven.11 Zoveel mensen, zoveel meningen. 

Nieuww Links kan niet zonder meer als een New Z<?/?-beweging worden geken-
merkt,, al bevatten de geschriften wel de New Left-eisen tot democratisering van be-
drijvenn en andere instellingen en tot een sociaal-culturele omwenteling.11 Een belang-
rijkk verschil met de New Left in Amerika, Duitsland, Engeland en bijvoorbeeld 
Provo,, was echter dat Nieuw Links meer de nadruk legde op parlementaire, in plaats 
vann buitenparlementaire actie. De eerste generatie Nieuw Linksers verzette zich tegen 
radicaliseringg en verdedigde een ideologie die nauwelijks tot New Left gerekend kan 
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worden.. Nadat Nieuw Links in 1967 een plaats in de partij verworven had, vond de 

informelee leider Han Lammers dat het ongestructureerde, anarchistische potentieel 

vann Nieuw Links als oppositiegroep beteugeld moest worden en verwierp daarmee 

buitenparlementairee actie.1' Hij doelde op een groep binnen de PvdA, die zich ver-

wantt voelde met Nieuw Links, maar met radicalere ideeën over arbeiders-zelfbestuur, 

directee actie en een alternatieve cultuur kwam. Gevestigde leden als Van der Doel, 

Vann der Louw en Lammers wezen deze standpunten af. Hierbij moet wel aangete-

kendd worden dat de scheidslijnen tussen de 'gematigde' en de 'radicale' vleugel niet 

altijdd zo scherp waren. 

Nieuww Links legde weliswaar relatief veel nadruk op parlementaire actie, toch had-

denn programmapunten met betrekking tot herziening van het Nederlandse Parlemen-

tairee stelsel geen hoge prioriteit. Het ging hen niet zozeer om staatkundige hervor-

mingen,, maar veel meer om 'duidelijkheid in de Nederlandse politiek': de fundamen-

telee politieke tegenstellingen mochten niet verdoezeld worden.'4 Deze duidelijkheid 

inn de Nederlandse politiek kon bereikt worden door een herkenbare, dat wilde zeggen 

eenn radicalere politiek van de PvdA. Om klaarheid te scheppen in het Nederlandse 

politiekee bestel pleitte Nieuw Links onder meer voor een zogenaamd minimum-

programma,, zonder de uitvoering daarvan mocht de PvdA niet aan coalitiekabinetten 

deelnemen.155 De beweging richtte zich ook sterk op de werking van de interne demo-

cratiee van de PvdA. De opvattingen van Nieuw Links over de interne partijdemocratie 

werdenn verwoord in het boekje Een partij om mee te werken. Hierin werd onder meer 

gepleitt voor een grotere participatie van de leden, grotere democratische controle door 

middell  van spreiding van bevoegdheden, een grotere verantwoordingsplicht en een 

groteree doorstroming van personen en denkbeelden.' 

Dezee opvattingen waren er onder meer op gericht de verstopte kanalen in de partij 

openn te breken. Hiermee werden organen bedoeld waarin Nieuw Links niet was verte-

genwoordigd.. Voor het verwerven van invloed ontwikkelde Nieuw Links een strate-

gie,, waarbij zoveel mogelijk Nieuw Linksers als afgevaardigden van de eigen afdeling, 

krachtenss een eigen mandaat en niet op persoonlijke titel naar het congres zouden 

moetenn gaan. Zo ontwikkelde de beweging een 'dubbel mandaat'. Het ontleende op 

congressenn groepsgezindheid en politiek gewicht aan de Nieuw Links achterban, ter-

wij ll  het tegenover die achterban geen verantwoordingsplicht had door hun partij -

afdelingsmandaat.77 Lukte het niet om eigen mensen af te vaardigen, dan werd er door 

middell  van 'horizontale communicatie' zoveel mogelijk steun gezocht bij afdelings- of 

federatievertegenwoordigers.. Op die manier werd er zending bedreven naar vertak-

kingenn in de partij, die nog niet voor de Nieuw Links-denkbeelden waren gewonnen.'8 

Nieuww Links was zeer succesvol met deze strategie. Door zich te richten op de interne 

partijdemocratiee en het vasthouden aan parlementaire actie, wist Nieuw Links zich 

beterr dan andere New Zf/f-groeperingen op te werken in de partijpolitiek. Geen 

anderee New Z^/ï-beweging heeft in zo'n korte tijd, zoveel mensen in de top van een 

politiekee partij weten te krijgen en zo'n grote invloed uitgeoefend. 
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Nieuww Links bijeen in oktober 1966. Van links naar rechts: Han Lammers, onbekend, 

Ariee van der Hek, Hans van den Doel, Arie van der Zwan, Tom Pauka, onbekend 

(Fotoo Korsvan Bennekom; Collectie I ISG, Amsterdam) 
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Eenn parti j  i n de partij ? 

Toenn Nieuw Links in oktober 1966 op instigatie van Jan Nagel bij elkaar kwam, 

steldee het zich een aantal doelen. Net als veel partijgenoten ergerde het zich aan het 

regeringsbeleidd van het kabinet Cals/Vondeling. Nieuw Links had 'de pest' aan 

Cals,, omdat hij journalisten de schuld gaf van de Provorellen. In Vondeling waren 

zee teleurgesteld. Na een scherp oppositiebeleid was hij als minister door de mand 

gevallen,, meende het. Van de PvdA-bewindsIieden kreeg alleen Den Uyl een vol-

doende.. Het kabinet moest dan ook zo snel mogelijk verdwijnen, evenals de oude 

gardee binnen de PvdA. De bestaande partij-elite moest worden afgelost door een 

nieuwee politieke generatie, die zich via Nieuw Links aandiende. Deze doelstelling 

wass er vooral op aandringen van Arie van der Zwan gekomen. Nieuw Links zou pas 

geloofwaardigg overkomen indien het bereid was daadwerkelijk politiek werk binnen 

dee partij te verrichten en daarom moesten Nieuw Linksers zich voor alle functies in 

dee partij beschikbaar stellen. Inhoudelijk hadden de Nieuw Linksers ook verschil-

lendee wensen. De Nederlandse samenleving moest gedemocratiseerd worden en in 

hett sociaal-economisch beleid moest inkomensnivellering de hoogste prioriteit krij -

gen.. Op het gebied van de buitenlandse politiek diende de 'Koude Oorlogsmentali-

teit'' te verdwijnen en in plaats daarvan de Noord-Zuid-tegenstelling centraal wor-

denn gesteld." 

Hett optreden van Nieuw Links werd door velen in de PvdA met argusogen beke-

ken.. Vanuit het perspectief dat groepsvorming binnen de partij ten enenmale onaan-

vaardbaarr was, werd het uitermate kritisch gevolgd. Nieuw Links had echter geleerd 

vann het tragische lot dat eerdere linkse oppositiebewegingen in de PvdA was over-

komen.. Het waakte er op dit punt zorgvuldig voor geen aanknopingspunten te bieden 

voorr disciplinaire maatregelen. Nieuw Links kende geen lidmaatschap, wel een kaar-

tenbakk met sympathisanten, geen eigen periodieke publicatie, geen eigen bestuur, 

geenn apparaat, wel een kerngroep en openbare bijeenkomsten zonder geheimhouding 

inn Utrecht. Het was een club zonder leden of leden zonder club.10 

Opp een van de eerste bijeenkomsten werd ook de werkwijze van Nieuw Links vast-

gelegd,, met enkele 'muurvaste uitgangspunten'. De loyaliteit aan de PvdA stond 

voorop.. Het beoogde een informeel gesprekscentrum te zijn, waar kritiek op de partij 

geuitt kon worden. Kritiek was toegestaan, maar men bleef de partij trouw. Ten 

tweedee was meningsvorming alleen mogelijk door PvdA-Ieden. Op bijeenkomsten 

mochtt iedereen meepraten, maar gezamenlijke standpunten werden alleen door partij-

ledenn geformuleerd. Ten derde zou Nieuw Links nooit een fractie binnen de partij 

mogenn worden en had daarom ook geen vereniging en geen bestuur. Invloed mocht 

slechtss met middelen van de partij worden verworven. Het laatste uitgangspunt was 

financiëlee onafhankelijkheid: geen contributie, geen vaste bijdragen. Nieuw Links 

zouu zich bedruipen met giften van sympathisanten.2' Formeel was het dus een onge-

structureerdee groep die openbare bijeenkomsten hield in Utrecht. Toch ontstond er al 
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snell  een voorhoede, een groep woordvoerders. Deze kerngroep kwam ook buiten de 
Utrechtsee vergaderingen om bijeen. 

Hett Partijbestuur maakte zich echter wel degelijk zorgen over eventuele groeps-
vormingg binnen de partij. In oktober 1966 liet het Partijbestuur weten dat het opstel-
lenn van verklaringen door groepen het gevaar van groepsvorming binnen de partij met 
zichh meebracht, hetgeen onacceptabel zou zijn." De verontrusting over het eigen-
machtigg optreden van Nieuw Links binnen de partij nam toe en in maart 1967 vaar-
digdee het Partijbestuur richtlijnen uit, waar Nieuw Links zich aan moest houden. In 
eenn circulaire werd nog eens benadrukt dat de groep zich van de bestaande kanalen 
vann de PvdA moest bedienen. Publicaties dienden eerst aan organen als Socialisme en 
DemocratieDemocratie en Opinie te worden aangeboden, geen opportunistische besluitvorming 
inn groepsverband en moties en resoluties die aan de pers werden aangeboden, waren 
niett tolerabel. Daarnaast zou het zich presenteren als vertegenwoordiger van Tien over 
RoodRood de suggestie wekken, een partij binnen de partij te zijn. Dat diende eveneens 
achterwegee te blijven/3 

Eindd 1966 had de nieuwe partijleider Den Uyl een ontmoeting met Nieuw Links 
inn de schrijfkamer van hotel American in Amsterdam. Hierbij distantieerde hij zich 
vann Nieuw Links. In een lange verklaring verweet hij hen 'anti-institutions, anti-esta-
blishmentt en anti-history' te zijn/4 Van die drie vond hij het laatste nog het ergste. 
Tevenss vond hij Nieuw Links van gering niveau en meende dat Tien over Rood geen 
kwaliteitt had. Het enige positieve aan Nieuw Links vond hij dat het de discussie in de 
partijj  stimuleerde. Hij wilde Nieuw Links duidelijk even de oren wassen. Volgens 
Lammerss was dit een 'testpartij': Den Uyl wilde weten wat voor vlees hij in de kuip 
had.""  Voor hen was het voornamelijk een afknapper. Zij waren bijzonder teleur-
gesteldd in de houding van Den Uyl. 

InIn maart 1967 had het Partijbestuur een ontmoeting met Nieuw Links. Partijvoor-
zitterr Tans opende de zitting met zijn waardering uit te spreken voor de inbreng van 
Nieuww Links. Hij vond het positief dat de partij in beweging was gebracht. Hij voegde 
hierr wel aan toe dat 'frontvorming, oppositie, verovering van de posities, wellicht zelfs 
inn de leiding van de partij, in plaats van te streven naar beraad met de partij-instanties, 
tott een partij binnen de partij zouden kunnen leiden'/6 Lammers opponeerde door 
nogg eens met nadruk te stellen dat Nieuw Links geen partij was. Aflossing van de 
wachtt was volgens hem wel nodig, omdat het ongeloofwaardig was enerzijds te streven 
naarr vernieuwing van de structuren en doelstellingen en anderzijds die vernieuwing 
doorr de oude garde te laten uitvoeren/7 Tijdens deze ontmoeting plaatste Den Uyl een 
tweedee felle aanval op Nieuw Links. Hij noemde het 'bedenkelijk, getuigen van slecht 
politiekk besef en zelfs karakterloos om na een verkiezingsnederlaag de doelstellingen 
vann de partij ter discussie te stellen'. Nog erger vond Den Uyl het dat er een verkeerde 
beeldvormingg dreigde te ontstaan: 'de PvdA aan de ene kant als een grote verkalkte 
groepp en aan de andere kant de frisse Gideonsbende van Tien over Rood'. Ten slotte 
beschuldigdee hij hen van intimidatie van congresafgevaardigden en de 'feitelijke ver-
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krachtingg van de democratische meningsvorming'/ Voor Nieuw Links betekende de 
opstellingg van Den Uyl wederom een enorme teleurstelling. Zijn houding was des te 
teleurstellender,, omdat Den Uyl in de komende jaren het gezicht van de PvdA zou 
bepalen,, aldus Lammers/V 

Watt Nieuw Links en Den Uyl wel deelden, was een diepe politieke afkeer van de 
KVP.. Met name de manier waarop de katholieke fractievoorzitter Schmelzer op 14 ok-
toberr 1966 het kabinet Cals/Vondeling liet vallen, had heel veel kwaad bloed gezet 
binnenn de partij. Na de 'Nacht van Schmelzer' was het voor menigeen in de partij klip 
enn klaar datt de KVP niet deugde.10 De afkeer van de KVP vertaalde zich ook in de elec-
toralee strategie van de partij. De PvdA diende door een duidelijk progressieve koers te 
varenn de feitelijke tegenstellingen in de Nederlandse politiek bloot te leggen. Door 
dezee 'polarisatiestrategie' zou de kiezer een duidelijke keus moeten maken tussen een 
progressievee of een conservatieve politiek. Het Nederlandse politieke bestel zou zo 
wordenn omgevormd in een tweestromenland, bestaande uit een progressieve en een 
conservatievee kant. Met het oog op de gestage electorale achteruitgang van de confes-
sionelee partijen zou er uiteindelijk een progressieve meerderheid in de Nederlandse 
politiekk ontstaan, luidde de optimistische verwachting bij de PvdA." 

Omm het uiteenvallen in twee delen te bewerkstelligen moest de PvdA dus een radi-
caleree politiek gaan voeren. De buitenlandse politiek was daarbij een dankbaar onder-
werpp om de progressieve gezindheid ten toon te spreiden. Er wordt in dit verband ook 
well  gesproken van 'expressive polities': politieke standpunten die eerder uitdrukking 
gevenn aan een bepaalde gezindheid dan aan praktische maatregelen om een bepaald 
doell  dichterbij te brengen.'2 De trefzeker gekozen standpunten hebben ertoe bijgedra-
genn dat de buitenlandse politiek binnen de PvdA veelal onderwerp werd van interne 
politiekee strijd." 

Dee eerste steen in de vijver 

Nieuww Links liet voor het eerst van zich horen door middel van het befaamde pamflet 
TienTien over Rood. Onder het kopje 'Samenzwering voor de vrede' werd de internationale 
politiekk behandeld. De auteurs constateerden dat de internationale vrede en veilig-
heidd ernstig werd bedreigd, met name door de vele atoomwapens. Door het bezit van 
kernwapenss konden verschillende landen ook daadwerkelijk tot het gebruik ervan 
overgaann en het had bovendien 'het morele besef ten aanzien van conventionele ge-
vechtshandelingenn verdoofd'. Het gooien van napalmbommen in Vietnam door de 
vss was hiervan wel het meest treffende voorbeeld. Een groeiend aantal conflicten in de 
wereldd zorgde ervoor dat de atoomdreiging steeds groter werd. Daarbij kwam dat de 
waakzaamheidd van de publieke opinie ten opzichte van 'de drogredenen rondom de 
atoomdreiging'' aanzienlijk was verminderd. Door de hierboven genoemde redenen 
wass het machtsevenwicht verworden tot een 'volkomen illusie', aldus Nieuw Links.M 
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Dee Nederlandse bijdrage aan de internationale vrede en veiligheid was duidelijk 
voorr verbetering vatbaar. Tot nu toe had Nederland zich slechts een trouwhartig vol-
gerr van de Westerse politiek getoond. Een gemiste kans, omdat ons land Vanuit zijn 
traditiee een indrukwekkende bijdrage' aan de wereldvrede zou kunnen leveren. Neder-
landd diende zelf voorstellen te formuleren om ontwapening na te streven en te komen 
tott een internationale rechtsorde. Een universele aanvaarding van het Handvest van 
dee VN, het sluiten van een non-proliferatie-verdrag en de uitbreiding van de kernstop-
overeenkomstt waren belangrijke stappen vooruit. Nieuw Links sprak zich tevens uit 
voorr een verlaging van de defensie-uitgaven. Deze kritiek impliceerde niet dat de 
NAVOO werd afgewezen, integendeel. Het belangrijkste middel dat Nederland tot zijn 
beschikkingg had om de vrede te dienen, was het NAVO-lidmaatschap. Daar was vol-
genss Nieuw Links tot dan toe alleen volstrekt onvoldoende gebruik van gemaakt. Het 
lidmaatschapp van het Atlantisch bondgenootschap moest gebruikt worden voor een 
actievee politiek om het internationale klimaat te verbeteren. 

Dezee actieve politiek van de NAVO zou een aantal doelstellingen moeten nastreven. 
Allereerstt diende de Bondsrepubliek haar pretentie op te geven dat zij handelde 
namenss geheel Duitsland. Daarvoor moesten de Oder-Neisse-grens en de DDR wor-
denn erkend. De Bondsrepubliek diende tevens af te zien van het bezit van of de mede-
zeggenschapp over het gebruik van kernwapens. Deze eis werd gevoed door een groot 
wantrouwenn tegenover West-Duitsland. Nieuw Links toonde zich oprecht bezorgd 
overr een herlevend Duits militarisme of'agressief nationalisme'. Ten tweede was het 
vann grote betekenis dat er op korte termijn toenadering tot het Warschaupact werd 
gezochtt om een Europese topconferentie te organiseren. Het uiteindelijke doel van 
zo'nn conferentie was te komen tot een zo groot mogelijke gedemilitariseerde zone in 
Europa.. Het NAVO-lidmaatschap diende ook benut te worden om de totalitaire regi-
mess in de eigen gelederen te bestrijden. Spanje mocht nooit en Portugal niet langer lid 
zijnn van de NAVO. Trad Spanje toch toe of bleef Portugal lid, dan behoorde Nederland 
uitt het bondgenootschap te treden. Ten slotte moest het NAVO-lidmaatschap ook bui-
tenn de Europese grenzen gebruikt worden. Nederland zou, onder erkenning van de 
Vietcong,, zijn goede diensten aan kunnen bieden om tussen de strijdende partijen te 
bemiddelen.. Meer in zijn algemeenheid zou de grote volgzaamheid tegenover de vs 
moetenn veranderen. Anders werd het Nederlandse prestige tegenover 'de jonge lan-
den'' ondermijnd, omdat ons land bijvoorbeeld geassocieerd werd met de bedenkelijke 
NAVO-politiekk in zuidelijk Afrika.35 

Achterafiss opvallend hoe weinig nieuws de auteurs over de buitenlandse politiek 
tee zeggen hadden. Bovendien ontbrak het aan analyse en uitdieping, meent de histori-
cuss Bosscher.3' Over het algemeen betrof het punten die nauwelijks omstreden waren 
binnenn de partij of al eerder naar voren waren gebracht. De wens van de opbouw van 
eenn internationale rechtsorde, een non-proliferatieverdrag en uitbreiding van het 
kernstopakkoordd waren al langer gemeengoed binnen de partij. De verontrusting over 
atoomwapenss was bepaald geen alleenrecht van Nieuw Links, maar werd al veel langer 
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doorr nagenoeg de gehele partij gedeeld. Deze algemeen gedeelde verontrusting was 

aanleidingg geweest om dit onderwerp uitputtend te bespreken. De pleidooien voor 

eenzijdigee ontwapening en een gedemilitariseerde zone waren door de atoompacifis-

tenn in de PvdA al meerdere keren ingebracht en de erkenning van de DDR en de Oder-

Neisse-grenss werden al geruime tijd door het (voormalig) SDC bepleit. Pleidooien 

voorr een actievere NAVO-politiek ten behoeve van ontspanning waren ook al eerder 

all  te beluisteren in de partij. De eis dat Nederland uit de NAV O diende te treden als 

Portugall  lid bleef— het voorwaardelijk lidmaatschap — was op het partijcongres van 

19655 reeds ter sprake gekomen, Nieuw Links had hier blijkbaar geen notie van geno-

men,, want volgens Hans van den Doel was dit Nieuw Linkse standpunt de uitkomst 

vann een merkwaardig compromis. Bij het schrijven van Tien over Rood toonde Van 

denn Doel zich een voorstander van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap, maar Han 

Lammerss pleitte voor uittreden van Nederland. André van der Louw kwam toen met 

hett compromis dat Nederland alleen lid kon blijven als Portugal uit het bondgenoot-

schapp trad. In 1973 zei Van den Doel daarover: '.. als je de geschiedenis van dat com-

promiss kent, kun je je er rot om lachen, daar wordt nu op de PvdA-congressen heel 

ingewikkeldd over gebekvecht1.' 

Vooralsnogg kende niemand de achtergrond van het compromis en veel gelachen 

werdd er dan ook niet. Wel werd Tien over Roodover het algemeen redelijk positief ont-

vangen,, overigens geheel tegen de verwachting van de schrijvers in. Als er al kritische 

kanttekeningenn werden gemaakt, bleef het veelal bij milde kritiek. In veel commenta-

renn noemde men het boekje een 'hartverwarmend bewijs van politiek meedenken 

doorr een jongere generatie' of woorden van een gelijke strekking.' 'Oud Links' had 

natuurlijkk weinig begrip voor het afwijzen van de Oud Linkse dogma's. Op het terrein 

vann de buitenlandse politiek nam men ook een afwijzende houding aan. Er werd 

opgemerktt dat in Tien over Rood de aard van de NAV O miskend werd. De NAV O was 

tenn enenmale ongeschikt om een actieve vredespolitiek te voeren en vormde juist een 

obstakell  voor ontspanning. Het voorwaardelijke NAVO-lidmaatschap (Portugal eruit, 

anderss Nederland), ook wel het 'Iberisch NAVO-theorema' genoemd, vond men in 

Oudd Linkse kringen echter wel een interessante gedachte die in de gaten gehouden 

moestt worden." 

Binnenn de partij werd de bijdrage van Nieuw Links kritisch ontvangen, zonder 

daarbijj  bijzonder negatief te oordelen. De jongere partijgenoten betuigden veelai hun 

instemmingg en de ouderen vonden het een aardige bijdrage om de discussie in de 

partijj  te stimuleren. Zo noemde voorzitter Tans Tien over Rood 'een fijn boekje'. De be-

wegingg maakte wel het nodige los, maar de partijtop toonde zich over het algemeen niet 

ergg geschokt door de 'uitdaging van Nieuw Links'. Voor de meer sceptische partij-

genotenn vormde de werkwijze van Nieuw Links veel meer de steen des aanstoots, dan 

hett ideeëngoed.40 Di t was zeker in het begin het geval. Di t betekende echter niet dat er 

inhoudelijkk geen kritiek op Nieuw Links werd geleverd. In de vorige paragraaf is 

dee kritiek van Den Uyl al genoemd en zijn voorganger Vondeling beschuldigde de 
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bewegingg van 'ivorentorenpolitiek'. Dat Portugal in de NAVO zat, vond hij ook 'heel 
vervelend',, maar het paste niet om daarop te reageren met het uittreden van Neder-
land.. Dan werd er een soort neutraliteitspolitiek gevoerd, dat zou neerkomen op het 
levenn op andermans kosten. Bovendien moest men zich realiseren dat Nederland, laat 
staann de PvdA, niet bij machte was om op korte termijn veel aan de internationale ver-
houdingenn te veranderen.4' 

Inn een lange brief aan partijvoorzitter Tans bracht Max van der Stoel zijn bezwaren 
onderr woorden. 'In abstracto' was hij het er mee eens dat jongeren in de partij een bij-
dragee probeerden te leveren aan de meningsvorming in de partij. 'In concreto' moest 
hijj  de bijdrage van de 'crypto-PSP-ers van Nieuw Links' afwijzen. Nieuw Links was 
eenn club die 'alle kenmerken van het sektarisme in zich droeg en bezig was zich volle-
digg van de werkelijkheid af te sluiten'. Wilde de PvdA een progressieve volkspartij 
worden,, dan moest de partij de denkbeelden van Nieuw Links verwerpen. Toegeven 
aann de eisen van deze club zou de partij isoleren van de overgrote meerderheid van het 
Nederlandsee volk, verwachtte Van der Stoel. Hij erkende weliswaar dat internationaal 
alless in beweging was en 'een hernieuwd doordenken van de internationaal-politieke 
doelstellingen'' daarom noodzakelijk was. Als dit echter zou resulteren in een inter-
nationalee programma a la Nieuw Links was dat voor Van der Stoel volstrekt onaan-
vaardbaar.12 2 

Vann de punten van Nieuw Links inzake de buitenlandse politiek liet Van der Stoel 
geenn spaan heel. Hij achtte het onbegrijpelijk dat deze progressieve jongeren ijverden 
voorr erkenning van het regime-Ulbricht en daarmee kritiekloos de centrale doelstel-
lingg van de sv overnamen. De 'psp-aap' van Nieuw Links kwam ook bij het stand-
puntt over de NAVO uit de mouw. Van der Stoel had de indruk dat het niet zozeer om 
Portugall  ging, maar meer om een 'propagandistisch aantrekkelijke aanleiding' om 
mett des te meer kracht tegen de NAVO te schoppen. De Vietnampolitiek van Nieuw 
Linkss kwam er al niet veel beter van af. Nieuw Links zag over het hoofd dat de aan-
wezigheidd van de Amerikanen in dat land voornamelijk werd ingegeven door de vrees 
voorr het ontstaan van een machtsvacuüm in Zuid-Vietnam dat zeker door de Chi-
nezenn zou worden opgevuld. Ten slotte getuigde het punt van de verlaging van de 
defensie-uitgavenn in zijn ogen al evenmin van veel wijsheid. In principe toonde hij 
zichh daar een voorstander van, maar de internationale situatie noopte tot andere con-
clusies.. De militaire uitgaven van de su waren onlangs weer verhoogd, Frankrijk trok 
zichh terug uit de NAVO en de Amerikanen en Engelsen maakten zich op om hun troe-
pensterktee op het continent te verminderen. Dit betekende een verschuiving van het 
machtsevenwichtt ten gunste van de su en vermindering van de kansen op ontspan-
ning.. Van der Stoel riep zijn partijgenoten dan ook op om resoluut stelling te nemen 
tegenn het afdrijven van de partij naar 'een PSP-achtige politiek'.4' 

TienTien over Rood'had heel wat losgemaakt binnen de partij. Voor het establishment 
vann de partij zat er niet veel anders op dan 'de zaak te nemen zoals die lag'.44 Het crisis-
gevoell  binnen de PvdA en de gevoeligheid voor de gunst van de jongere kiezers was zo 
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groot,, dat Nieuw Links niet zomaar als een onbeduidend clubje afgeschreven kon 

worden.. De partij was gewoonweg niet in de positie om de sweeping statements van 

dezee progressieve jongeren te negeren. De partij werd daardoor min of meer ge-

dwongenn met Nieuw Links in debat te gaan. Di t gold ook voor het terrein van de bui-

tenlandsee politiek. Zo meende Nederhorst dat het wenselijk was om de commissie 

Buitenlandd 'op te frissen' met enkele Nieuw Linksers. Internationaal secretaris Piet 

Dankertt was een andere mening toegedaan, getuige een weinig uitnodigende brief aan 

Ari ee van der Hek en Han Lammers. 'Hoewel ik er niet van overtuigd ben, dat uw aan-

wezigheidd temidden van een groot aantal buitenlandse politiek gespecialiseerde of 

belangstellendee oudere partijgenoten, deze door de fractievoorzitter bepleite verfris-

singg kan bewerkstelligen, zou ik u toch willen verzoeken of u bereid bent tot deze 

commissiee toe te treden', luidde de 'uitnodiging'.4' Ondanks deze weinig complimen-

teuzee woorden stortte Nieuw Links zich met verve op de buitenlandse politiek. De 

discussiess die deze gedachtewisseling opleverden, zouden zich voornamelijk toespit-

senn op het voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap en de erkenning van de DDR. 

Toenemendee kritie k op de N A V O 

Dee NAV O kwam in de loop van de jaren zestig steeds meer ter discussie te staan. Daar-

voorr zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Na de Cuba-crisis leek de ergste kou 

uitt de lucht in de Koude Oorlog. Chroesjtsjov verklaarde in 1963 de zenuwenoorlog 

rondomm Berlijn te staken en de bestaande invloedssferen in Europa te accepteren. 

Kennedyy beantwoorde dit gebaar door te laten weten de DDR feitelijk te willen erken-

nenn en de Muur in Berlijn te accepteren. Daarmee was het 'probleem Berlijn' min of 

meerr van de baan/' Met het instellen van een hot line om bij ernstige spanningen 

directt overleg te plegen tussen Moskou en Washington en het ondertekenen van de 

testtest ban treaty in 1963 werd de verdere toenadering vorm gegeven. De buitenlandse 

politiekk van de Bondsrepubliek was ook in de overgang. De sociaal-democraten in 

West-Duitslandd ontwikkelden in 1963 het concept van Wandel durch Annaherung 

Opp basis van een hechte Atlantische verbintenis, werd er geprobeerd zelfstandig con-

tactenn met het Oostblok aan te knopen en in het bijzonder met de DDR. In 1966 werd 

dee sociaal-democraat Will y Brandt minister van Buitenlandse Zaken en kon hij deze 

strategiee toepassen. Tot 1969 was hij nog gebonden aan de meer behoudende christen-

democratischee coalitiepartner, maar vanaf 1969 kon hij als Bondskanselier met volle 

krachtt vooruit met zijn Ostpolitik.47 Tegen deze internationale achtergrond van dé-

tentee groeide de afkeer van de Koude Oorlog en steeg het optimisme over de mogelijk-

hedenn voor verdergaande ontspanning. Veel mensen kregen goede hoop dat de NAV O 

doorr het op gang gebrachte ontspanningsproces overbodig zou worden. Sommigen 

redeneerdenn de ander kant op en meenden zelfs dat de NAV O opgeheven diende te 

wordenn om de ontspanning verder te bevorderen. 
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Herr bondgenootschap stond ook onder druk, omdat de eenheid ver te zoeken 
was.. De perikelen rond de MLF toonden aan dat door een toegenomen zelfvertrou-
wenn van de West-Europese lidstaten, zij een zelfstandiger positie ten opzichte van de 
vss ambieerden. Frankrijk liep in deze ontwikkeling voorop en De Gaulle trok zijn 
landd in 1963 terug uit de NAVO-vloot. In maart 1966 kondigde hij aan de militaire 
samenwerkingg met het bondgenootschap te verbreken. Alle NAVO-instellingen dien-
denn van het Franse grondgebied te verdwijnen. De breuk werd evenwel niet helemaal 
compleet,, want Frankrijk bleef wel vertegenwoordigd in de NAVO-raad. Het lidmaat-
schapp van het dictatoriale Portugal werd tevens door een groeiend aantal mensen in 
strijdd geacht met de democratische doelstellingen van het bondgenootschap. Deze 
doelstellingenn werden nog meer geweld aangedaan toen in april 1967 Griekenland door 
dee kolonelscoup eveneens veranderde in een dictatuur. Bovendien was de verhou-
dingg tussen de 'bondgenoten' Turkije en Griekenland zeer slecht te noemen. De 
benoemingg van de ex-nazi Von Kielmannsegg op een hoge N Avo-post was voor velen 
onverteerbaarr en deed het imago van de NAVO evenmin veel goed.4 Last but not least 
wass er natuurlijk het Amerikaanse optreden in Vietnam. Deze eerste 'televisieoorlog' 
wektee in het Westen veel verontwaardiging en ondermijnde de positie van de vs als 
leiderr van het Westen en de NAVO. De Vietnamoorlog zou een katalysator vormen 
voorr een groeiend anti-Amerikanisme. In het licht van bovenstaande kan het geen 
verwonderingg wekken dat de kritiek op de NAVO groeiende was. Dit werd nog eens 
versterktt door het dichterbij komen van 1969, het jaar waarin het NAVO-verdrag her-
zienn zou worden. De mogelijkheid tot uittreding die bij de herziening van het ver-
dragg bestond, gaf een stevige impuls aan de discussie over het Nederlandse NAVO-

lidmaatschap. . 

Hett bondgenootschap onderkende zelf ook dat er allerlei krachten werkzaam 
warenn die de consensus over het belang van de NAVO ondermijnden. In december 
19666 werd er daarom een commissie ingesteld onder leiding van Harmei, de Belgische 
ministerr van Buitenlandse Zaken. De commissie moest zich buigen over de rol en de 
functiee van het bondgenootschap in de toekomst. In december 1967 ging de NAVO 

akkoordd met de bevindingen van de commissie. In het rapport-Harmei werd de mili-
tairee afschrikking noodzakelijk genoemd, maar tegelijkertijd diende het bondgenoot-
schapp te streven naar diplomatieke toenadering tot het Oostblok. Het rapport be-
rusttee op de erkenning dat een louter militair antwoord op de toegenomen militaire 
krachtt van de su te gevaarlijk was om mee te volstaan. Het was echter ook de uitwer-
kingg van de wens van verschillende lidstaten om betere betrekkingen met de su te 
onderhouden.49 9 

Binnenn de PvdA had men ook opgemerkt dat er voor de NAVO steeds minder 
draagvlakk bestond. Dankert had reeds in 1965 geconstateerd dat de relatieve ontspan-
ningg tussen de beide machtsblokken meer ruimte schiep voor bezinning op de NAVO.50 

Denn Uyl signaleerde dat met name een aantal jonge partijgenoten maar moeilijk kon 
begrijpenn waarom de NAVO nog in stand werd gehouden." Ruygers merkte eveneens 
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opp dat de NAV O bij een jongere generatie, die de concrete situatie waarin de NAV O ont-

staann was niet had meegemaakt, steeds meer ter discussie stond. Er waren krachten 

werkzaamm die van 'het voorbeeld van De Gaulle, van een toegenomen anti-Amerika-

nismee en van een bedorven vraagstuk als Vietnam' gebruik maakten om de NAV O in 

diskrediett te brengen. Di t kon in zijn ogen niet te ver gaan. Ondanks dat er sinds de 

oprichtingg van de NAV O veel veranderd was in de internationale politiek, bleef het 

bondgenootschapp een onmisbare factor voor veiligheid en stabiliteit. Er waren im-

merss nog geen alternatieven voorhanden. Een nationale defensie was een illusie en 

ookk een eventuele peperdure Europese kernmacht stond buiten de werkelijkheid van 

hett atoomtijdperk. De collectieve veiligheid van de NAV O had daarom nog niet aan 

betekeniss verloren, nee eerder aan gewicht gewonnen. Het was dan ook zaak de crisis 

inn de NAV O zo snel mogelijk te bezweren. Dit zou volgens Ruygers alleen kunnen ge-

beurenn als het bondgenootschap hervormingen doorvoerde. Het vizier zou meer dan 

voorheenn gericht moeten worden op het tot stand brengen van ontspanning tussen 

Oostt en West.52 

Denn Uyl onderstreepte in het najaar van 1966 ook nog eens het belang van het 

bondgenootschap.. De vrede zou niet gediend zijn met het uiteenvallen van de NAVO. 

Di tt zou een militair strategisch overwicht van de su op het Europese vasteland beteke-

nenn en een duurzaam vergelijk tussen de su en het Westen moeilijker maken. Deze 

steunn voor de NAV O betekende niet dat Den Uyl aan een ongewijzigd bondgenoot-

schapp wilde vasthouden. De NAVO moest meer dan voorheen initiatieven nemen om 

dee ontspanning tussen de beide machtsblokken te bevorderen. Het bondgenootschap 

diendee een instrument voor de vrede te worden/1 Fractievoorzitter Nederhorst sloot 

zichh bij deze woorden aan. Hij wilde eveneens vast te houden aan het bondgenoot-

schap,, maar meende wel dat de strategie van de NAV O opnieuw doordacht en aan de 

nieuwee situatie aangepast moest worden. Het zwaartepunt van de Koude Oorlog ver-

plaatstee zich immers van Europa naar Azië en de NAV O moest daarop anticiperen. Met 

hett Oostblok zou daarom een dialoog op gang moeten komen over wederzijdse ver-

minderingg van de bewapening in Europa.'4 De politieke zwaargewichten van de partij 

wildenn dus aan de NAV O vasthouden, mits het bondgenootschap haar strategie zou 

herzien.. Er dienden meer initiatieven voor ontspanning te worden ontplooid en de 

NAV OO zou een actievere vredespolitiek moeten voeren. 

Hett  bu i tengewoon congres 

Inn oktober 1966 stond het nieuwe basisprogramma van de partij op de agenda. Het 

wass niet de bedoeling dat er een nieuw beginselprogramma werd geschreven. Het 

moestt meer als een actuele invulling daarvan worden gezien. Het gedeelte over vrede 

enn veiligheid in het basisprogramma borduurde voort op de lij n zoals die al begin jaren 

zestigg was ingezet. Wederzijdse gecontroleerde (atoom)ontwapening werd nog altijd 
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alss het belangrijkste middel gezien om de vrede te bewaren. Ontwapening mocht 
echterr niet leiden tot een verstoring van het machtsevenwicht. Om het gevaar van 
kernwapenss te beteugelen werden verschillende maatregelen bepleit. Zo diende er een 
non-proliferatieverdragg te komen, uitbreiding van het kernstopverdrag, overeenstem-
mingg over het onthouden van militaire activiteiten in de ruimte en verbetering en uit-
breidingg van de internationale inspectie op nucleaire activiteiten door het Internatio-
nall  Atomic Energy Agency (IAEA) in Wenen. Om het verdrag tegen spreiding van 
kernwapenss te vergemakkelijken, verwierp de partij nucleaire oplossingen binnen de 
NAVOO die gebaseerd waren op het medebezit van kernwapens evenals een onafhanke-
lijk ee Europese kernmacht. Daarvoor in de plaats werd er inspraak over het totale stra-
tegischee beleid in de plaats gesteld." De 'strijd tegen de atoomanarchie' was al langer 
eenn stokpaardje van de partij en bovengenoemde punten betekenden dan ook niets 
nieuwss onder de zon. 

Hett basisprogramma bevatte niet alleen oude zaken. De voorzichtige accentver-
schuivingg die binnen de partij ten aanzien van de NAVO had plaatsgevonden, was ook 
inn het stuk terug te vinden. De NAVO werd voorlopig onmisbaar geacht en de partij 
sprakk zich dan ook uit voor continuering van het lidmaatschap in 1969. Het bondge-
nootschapp zou echter wel een actievere vredespolitiek moeten voeren. Er moest een 
centralee plaats in het beleid worden ingeruimd voor toenadering tot het Oostblok. 
Omm wederzijdse ontwapening te bevorderen zou er in de NAVO een commissie kun-
nenn worden opgericht om initiatieven te ontplooien en de mogelijkheden te onder-
zoekenn van ontwapening en wapenbeheersing. Het programma wenste tevens on-
democratischee regimes uit de NAVO te sluiten. Daarvoor moest er zoveel mogelijk 
drukk op het dictatoriale Portugal worden uitgeoefend om te bewerkstelligen dat dit 
landd in 1969 het bondgenootschap zou verlaten. Deze visie verwoordde de strekking 
vann de motie die op het partijcongres van 1965 was aangenomen. Het voorstel van 
Nieuww Links om de NAVO te verlaten indien Portugal lid bleef of Spanje lid werd, was 
niett in het basisprogramma terug te vinden.s 

Hett basisprogram werd begin november 1966 op het buitengewoon partijcongres 
aann de leden voorgelegd. Het tijdstip van dit buitengewoon congres was na alle ge-
beurtenissenn in het 'rampjaar 1966' en niet te vergeten de Nacht van Schmelzer uiter-
matee goed gekozen. Het was geen overbodige luxe om de politiek van de partij nog 
eenss met elkaar door te nemen. Voor het congres werd het concept basisprogramma 
gepresenteerdd onder de titel Socialistisch Bestek 196J. De nota was als richtsnoer 
bedoeldd voor de discussies binnen de partij in aanloop van de verkiezingen van 1967, 
diee na de val van het kabinet-Cals/Vondeling noodzakelijk waren geworden. Tien over 
RoodwasRoodwas door Nieuw Links min of meer als een alternatief voor het basisprogramma 
gepresenteerdd en het buitengewoon congres was de eerste belangrijkste krachtmeting. 
Nieuww Links had in ieder geval bewerkstelligd dat de discussie over de NAVO zich 
voorall  toespitste op de kwestie van het Portugese NAVO-lidmaatschap. In de aanloop 
vann het buitengewoon congres werden de stellingen nogmaals betrokken. 
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Dankenn verdedigde in Opinie hei NAVO-standpunt van de partij. Hij riep in her-

inneringg dat de partij met de kwestie Portugal al langer in haar maag zat. Het partij-

congress van 1965 had de partij niet voor niets opgedragen wegen te zoeken om Portu-

gall  uit de NAV O te verwijderen.. Het NAVO-verdrag bood echter geen mogelijkheid om 

Portugall  buiten het bondgenootschap te zetten. Het enige beschikbare middel was het 

uitoefenenn van pressie op Portugal, in de hoop dat het land - 'de buikvol van de bond-

genoten'' — vrijwilli g de NAV O verliet. Daarnaast kon men steun betuigen aan de VN -

resolutiee waarin het zelfbeschikkingsrecht van Angola en Mozambique werd erkend 

enn toezien op de strikte naleving van het ingestelde wapenembargo tegen Portugal. 

Hett door Nieuw Links voorgestane middel van óf Portugal, óf Nederland eruit, wees 

Dankertt af. 'Voor het lidmaatschap van een biljartvereniging is zoiets misschien een 

dierbaarr pressiemiddel, met het lidmaatschap van de NAV O moet men iets voorzich-

tigerr omspringen', meende hij. Door uit de NAV O te treden werden immers allerlei 

veiligheidsgarantiess overboord gezet. Het ging erom de morele prioriteit (uitstoting 

vann Portugal) te blijven stellen, zonder de hoogste politieke prioriteit (het Neder-

landsee lidmaatschap van de NAVO) prijs te geven.' 

Voorr het congres wilde Hans van den Doel de soep niet zo heet gegeten laten wor-

den,, als deze eerder door Nieuw Links was opgediend. De scherpe kantjes van hun 

standpuntenn werden daartoe enigszins afgezwakt en enkele 'misverstanden' over Tien 

overover Roodu.it de weg geruimd. Van den Doel benadrukte dat het pamflet niet alle wijs-

heidd in pacht had, aangezien het in twee dagen geschreven was. Het was vooral be-

doeldd als knuppel in het hoenderhok en het had in dat opzicht aan de verwachtingen 

voldaan.. De kern van de zaak was gelegen in de mentaliteit die uit hun schotschrift 

sprak.. Niet geheel zonder overdrijving stelde hij, dat de mentaliteit die uit hun voor-

stellenn sprak de richting aanwees waarheen de PvdA zich moest bewegen, wilde het 

niett ineenschrompelen tot 'een sektarische splinterpartij'. De gezindheid die uit de 

voorstellenn voor de buitenlandse politiek sprak, bestond uit een grotere aandacht voor 

dee Noord-Zuid-tegenstelling ten koste van de Oost-West-tegenstelling. Hij ging te-

venss in op het verwijt dat Nieuw Links inconsequent zou zijn door Portugal uit de 

NAV OO te willen verwijderen en tegelijkertijd te streven naar erkenning van de DDR. 

Dezee stelling viel simpel te ontkrachten. Nieuw Links was namelijk voor erkenning 

vann zowel de D DR als Portugal, maar wilde niet met de DDR, noch met Portugal in de 
SS S 

NAVO . . 

Dezee voorzichtige toon die Van den Doel voor het congres had aangeslagen, was 

ookk terug te vinden op het congres. Het debat verliep in een vriendelijke sfeer. Van 

denn Doel en Lammers -de informele woordvoerder buitenland van Nieuw Links — 

kregenn namens Nieuw Links de kans uitgebreid het woord te voeren. Lammers behan-

deldee namens de nieuwlichters de buitenlandse politiek, maar beperkte zich tot het 

puntt van de erkenning van de D D R. Het congres wilde dit programmapunt van 

Nieuww Links echter niet overnemen. De partijtop had eveneens weinig moeite om 

steunn voor haar NAVO-standpunt te krijgen. Ruygers voerde het woord over dit punt 

http://Roodu.it


EENN G R O E I E N D O N B E H A G E N 149 9 

enn onderstreepte nog eens dat het onverantwoord zou zijn om Nederland los te maken 

uitt het bondgenootschap. In het kader van de NAV O moest Nederland juist proberen 

eenn zo groot mogelijke invloed uit te oefenen. Deze invloed moest onder meer aan-

gewendd worden om bij herziening van het verdrag in 1969 pogingen te ondernemen 

hett democratisch karakter van het bondgenootschap te versterken en initiatieven te 

ontplooienn om de ontspanning met het Oostblok te bevorderen. Het congres was het 

inn overgrote meerderheid met Ruygers eens en de NAVO-resolutie, zoals die was opge-

nomenn in Socialistisch Bestek, werd ongewijzigd aangenomen." 

Dee atoompacifist Franssen zag zijn kans schoon om de discussie over de NAV O in 

dee partij weer open te breken. Door de presentatie van Nieuw Links waren de moge-

lijkhedenn vergroot om het partijstandpunt in de door hem gewenste richting om 

tee buigen. Hij hield het congres voor dat de internationale verhoudingen sinds de 

oprichtingg van de NAV O dusdanig waren gewijzigd, dat het niet vanzelfsprekend was 

datt het Nederlandse lidmaatschap van de NAV O 'klakkeloos' verlengd werd. Om tot 

eenn afgewogen oordeel te komen over het al dan niet verlengen van het Nederlandse 

NAVO-lidmaatschap,, leek het hem een goede zaak een partijcommissie in te stellen.60 

Dezee commissie zou het NAVO-lidmaatschap moeten bezien tegen de gewijzigde inter-

nationalee achtergrond. De positie van Portugal en de gehele Duitse kwestie, inclusief 

dee erkenning van de DDR, zouden door de commissie in de besprekingen meegeno-

menn kunnen worden. Tevens zou nog eens nauwkeurig kunnen worden bezien wat de 

mogelijkhedenn waren voor een klein land als Nederland om de vrede te bevorderen.6' 

Naa een lange discussie werd er door het Partijbestuur ingestemd met een dergelijke 

commissie.. De commissie kreeg de naam De NAVO en de Oost-West-verhouding. 

Franssenn hoopte waarschijnlijk dat in een dergelijke commissie ook enkele Nieuw 

Linkserss werden opgenomen, waardoor het anti-NAvo-geluid sterker zou klinken. 

Aann de andere kant had het Partijbestuur ook goede ervaringen met zo'n commissie. 

Hett bleek een goed middel om verschillende stromingen in de partij over een onder-

werpp te laten meepraten en tegelijkertijd de regie van de discussie stevig in handen te 

houden. . 

Dee commissie NAVO en de Oost-West-verhoudingwas niet de enige commissie die 

doorr het buitengewoon congres werd ingesteld. Tevens was er een commissie in het 

levenn geroepen die verantwoordelijk was voor het samenstellen van het nieuwe verkie-

zingsprogramma.. In die commissie waren ook enkele Nieuw Linksers opgenomen. 

Zijj  wisten op het terrein van de buitenlandse politiek echter weinig succes te boeken. 

Erkenningg van de Vietcong stuitte op weinig bezwaren in de partij en werd dan ook in 

hett verkiezingsprogramma opgenomen. Evenals de verhoging van de ontwikkelings-

hulpp van 1 naar 2% van het Bruto Nationaal Product (BNP) in 1970. De standpunten 

vann Nieuw Links inzake de NAV O en de DDR haalden het daarentegen niet in het ver-

kiezingsprogramma.. De invloed van de progressieve jongeren was niet zo groot dat 

zijj  een groot stempel op het programma konden drukken. Op het verkiezingscongres 

inn januari 1967 kon Nieuw Links hier weinig meer aan doen. De onderwerpen stonden 
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niett op de agenda, omdat de partij de commissie NAVO en de Oost-West-verhouding 

niett het gras voor de voeten wilde wegmaaien. 2 

Dee PvdA leed bij de verkiezingen een gevoelige nederlaag. De partij verloor zes 

zetels.. Een pleister op de wonde was dat ook de KV P met acht zetels werd teruggewor-

pen.. ' De grote winnaar was nieuwkomer D ' 6 6, die van niets op zeven zetels kwam. Na 

dee Nacht van Schmelzer was het weinig verbazingwekkend dat de PvdA niet in de 

nieuwee regering werd opgenomen. De formatie resulteerde in een liberaal-confessio-

nelee regering onder leiding van de voormalige minister van Defensie De Jong. Het 

kabinet-Dee Jong (KVP, ARP, CHU en VVD ) zou de volle vier jaar uitdienen. 

Hett  Iberisch NAVO-theorema in debat 

Beginn februari 1967 startte de commissie NA VO en de Oost-West-verhoudinghazr werk-

zaamheden.. De commissie kreeg de opdracht een studie te maken van de ontwikke-

lingg van de Oost-West-verhouding en de functie van de NAV O in het licht van de ver-

anderendee internationale situatie.64 De commissie was net als de voorgaande, veel-

zijdigg samengesteld. Van der Stoel was voorzitter en werd ondersteund door Dankert, 

diee als commissiesecretaris optrad. De atoompacifisten Koopman en Franssen werden 

wederomm in de gelegenheid gesteld hun bijdrage aan de discussie te leveren en Lam-

merss was namens Nieuw Links in de commissie opgenomen. Hij zou echter vaak 

afwezigg zijn zodat zijn bijdrage aan de discussie relatief beperkt was. Burger, Patijn, 

Roethof,, Ruygers en Wierda completeerden de commissie.65 Van de door Nieuw 

Linkss zo vurig gewenste aflossing van de wacht kwam bij de samenstelling van de 

commissiee weinig terecht. Zes van de tien leden waren in 1959 ook al lid van de com-

missiee Oorlog en Vrede in het atoomtijdperk. Dit duidt er op dat het Partijbestuur 

hechttee aan een zekere mate van continuïteit op het terrein van de buitenlandse poli-

tiek.. Deze continuïteit kwam op verschillende manieren terug. Zo was de werkwijze 

vann de commissie een beproefd concept. De verschillende visies werden aan de hand 

vann nota's bediscussieerd. 

Voorzitterr Van der Stoel beet de spits af en schetste de verschillende scenario's die 

tenn aanzien van de NAV O mogelijk waren. Als de NAV O uiteen zou vallen, verdwenen 

ookk de Amerikaanse troepen op het Europese continent en werd de su de dominante 

militairee factor. Het lag niet in de lij n der verwachting dat de su direct het Westen zou 

aanvallen,, maar het leidde wel tot een afhankelijk positie of zelfs 'gijzelaarschap' ten 

opzichtee van de Russen. De su zou zeker zijn overheersende positie aan de onderhan-

delingstafell  uitbuiten. De mogelijkheid bestond ook, dat het militaire overwicht van 

dee su de vorming van een Europese atoommacht zou stimuleren. Beide ontwikke-

lingenn droegen niet bij tot ontspanning in Europa, aldus Van der Stoel. 

Eenn ander scenario betrof het opheffen van de NAVO, maar handhaving van de 

Amerikaansee troepenmacht in Europa. Di t had ook gevaarlijke kanten, meende Van 
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derr Stoel. De beperkingen die aan de Duitse soevereiniteit waren opgelegd in het 
kaderr van het Atlantisch bondgenootschap zouden verdwijnen. De politieke, maar 
ookk de militaire betekenis van Duitsland zou ongetwijfeld groeien met als gevolg een 
zelfstandigg Duits leger inclusief atoombewapening. Ten slotte bestond ook de moge-
lijkheidd dat zowel de NAVO als het Warschaupact werd opgeheven. Dit scenario com-
bineerdee de nadelen van de vorige twee. De su zou de dominante militaire macht op 
hett Europese continent worden en de waarborg dat Duitsland geen nationale atoom-
machtt zou ontwikkelen, was verdwenen." 

Vann der Stoel ging ook nader in op het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Aan het 
uittredenn van Nederland kleefde een aantal grote bezwaren. De geïntegreerde struc-
tuurr van het bondgenootschap werd daarmee verbroken en de NAVO zou steeds meer 
verwordenn tot een Amerikaans-Duits onderonsje. Belangrijker was echter dat Neder-
landd zichzelf uitschakelde voor elke mogelijke beïnvloeding van het beleid van de 
NAVO.. Om laatstgenoemde reden was uittreden van Nederland, indien Portugal lid 
bleef,, niet bijster zinvol. Als Nederland het lidmaatschap van de NAVO in 1969 niet 
zouu verlengen, hielp dat de volkeren van Angola en Mozambique bovendien geen 
steekk verder. Het strikt naleven van het wapenembargo en het uitoefenen van druk via 
dee VN zouden in dit opzicht meer helpen. 

Dee continuïteit in de commissie kwam ook op een andere manier tot uiting. De 
discussiee was in veel opzichten een herhaling van het debat zoals dat al in de commissie 
OorbgOorbg en vrede in het atoomtijdperk was gevoerd. Zaken als de aard van de Russische 
dreiging,, de noodzaak van het machtsevenwicht, de voortgaande bewapeningswed-
loopp en de mogelijke rol van Nederland als 'gidsland' kwamen in het kader van de 
NAVOO ook nu weer ter sprake. De bespreking van Van der Stoels nota leidde daarom 
tott een herhaling van zetten. Franssen en Koopman achtten het argument van de Rus-
sischee militaire dreiging niet houdbaar. Zij meenden nog altijd dat de su een econo-
mischee uitdaging en geen militaire bedreiging was. In hun ogen betekende het vast-
houdenn aan de NAVO vooral het handhaven van de hoge defensie-uitgaven, hetgeen 
weerr ten koste ging van de veel gevaarlijkere Noord-Zuid-tegenstelling. De gedachte 
datt de kernbewapening kon worden teruggedrongen in het kader van de NAVO was 
illusoirr gebleken en daarom spraken zij zich uit voor eenzijdige atoomontwapening. ; 

Burger,, Ruygers en Patijn waren daarentegen van mening dat er vrede bestond bij 
dee gratie van het machtsevenwicht. Het opheffen van de NAVO zou dit verstoren met 
allee rampzalige gevolgen van dien. Het zou leiden tot 'de atoomanarchie' en een op-
levendd Duits nationalisme. In navolging van Van der Stoel benadrukten verschillende 
sprekerss nogmaals de betekenis van het bondgenootschap als mogelijkheid om in-
spraakk uit te oefenen. Het enige nieuwe geluid in deze discussie kwam van Lammers. 
Omm de ontspanning tussen Oost en West te bevorderen verwachtte hij veel van een 
permanentee Europese veiligheidsconferentie. ° 

Doorr de militaire coup in Griekenland in april 1967 had de NAVO er naast Portu-
gall  nog een dictatuur bij. Het behoeft geen betoog dat gezien de gevoeligheid binnen 
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dee PvdA hiervoor, de ontwikkelingen in Griekenland op de voet werden gevolgd. Met 

namee Van der Stoel zou zich ontpoppen als een voorvechter van maatregelen tegen de 

Grieksee generaals. De NAVO-raad had de mogelijkheid tot schorsing of uitstoting 

afgewezen,, maar volgens Van der Stoel waren er meer manieren om druk op het land 

uitt te oefenen. Vanuit de NAVO zouden alle vormen van defensiehulp gestaakt moeten 

worden.. In EEG-verband waren er tevens de nodige maatregelen mogelijk. In het 

kaderr van het Associatieverdrag zou tegen Griekenland een klacht bij de Europese 

commissiee van de Rechten van de Mens kunnen worden ingediend, omdat het land 

dezee conventie had geschonden. Tevens bestond de mogelijkheid om Griekenland als 

lidd van de Raad van Europa te schorsen en de EEG zou alle hulp aan het land moeten 

opschorten.. ' Het opzeggen van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap, indien Grie-

kenlandd lid zou blijven, was in ieder geval geen oplossing. Zelfs de meest virulente 

tegenstanderss van de Griekse junta waren geen voorstander van een dergelijke stap, 

wistt Van der Stoel. Beter was het om druk uit te oefenen binnen het bondgenoot-

schap.. Zou Nederland uittreden, dan ging die mogelijkheid verloren. 2 

D ee ve rhoud ing Eu ropa en de v s 

Doorr de ontspanning van de internationale verhoudingen gingen er in West-Europa 

steedss luidere stemmen op voor een herziening van de relatie tussen Europa en de vs. 

Dezee stemmen waren begin jaren zestig al te horen geweest en waren vooral ingegeven 

doorr het toegenomen zelfbewustzijn van de Europese landen na de succesvolle weder-

opbouw.. Dit geluid werd eveneens ingegeven door de twijfel aan de hardheid van de 

Amerikaansee nucleaire garantie voor West-Europa. Door de atomaire patstelling die 

eindd jaren vijfti g was ontstaan, groeide in West-Europa de twijfel of de vs daadwer-

kelijkk bereid waren kernwapens in te zetten tegen de su bij een Europees conflict. De 

ontspanningg in de Koude Oorlog voedde bovendien bij sommigen de twijfel over het 

nutt van de NAV O als geheel. De gedachte dat de NAV O door de détente overbodig was 

geworden,, won snel aan populariteit. 

Echterr niet bij Max van der Stoel. In een nota zette hij uiteen dat Europa's veilig-

heidd in Atlantisch verband de 'minst onbevredigende oplossing' was, zolang algehele 

ontwapeningg uitbleef. Hij geloofde niet dat de Amerikaanse nucleaire garantie op 

kortee termijn zou verdwijnen. De vs hadden het industrieel potentieel van West-

Europaa nodig voor de eigen economie. Di t Amerikaanse eigenbelang dwong hen de 

veiligheidd van Europa te blijven garanderen. Een alternatief leek bovendien niet voor-

handen.. Een Europese kernmacht was geen optie. Daarvoor was de militaire en tech-

nologischee achterstand op de vs te groot. Het zou tevens heel veel geld gaan kosten. 

Zonderr een formidabele verhoging van de defensie-inspanningen in Europa zou er 

nooitt een geloofwaardige afschrikking opgebouwd kunnen worden. Een Europese 

kernmachtt betekende ook proliferatie, oftewel 'meer vingers aan de atoomtrekker'. 
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Zowell  de Britse als de Franse regering leek daar niets voor te voelen en waren het 
stilzwijgendd eens, dat West-Duitsland het (mede)bezit van kernwapens onthouden 
moestt worden. Daar kwam bij dat de eenheid in Europa nog ver te zoeken was en 
daarmeee ook een Europese kernmacht nog ver weg. ' 

Nationalee atoommachten als alternatief voor het Atlantisch bondgenootschap 
moestenn eveneens worden afgewezen, meende Van der Stoel. Als het nucleair poten-
tieell  van Frankrijk en Engeland zou verdwijnen, had dit een tweetal voordelen. Ten 
eerstee zou de ongelijke status van de Bondsrepubliek ten opzichte van Engeland en 
Frankrijkk verdwijnen. Ten tweede zou het voor andere landen, bijvoorbeeld India en 
Japan,, gemakkelijker worden om eenzelfde houding aan te nemen en zich achter een 
non-proliferatieverdragg te scharen. Tot zijn tevredenheid constateerde Van der Stoel 
datt het verzet in Engeland en Frankrijk tegen de nationale kernmachten groeiende 
was.. Om een vlucht in Europese of nationale kernmachten te voorkomen, was het vol-
genss hem zaak de geloofwaardigheid van de Amerikaanse nucleaire garantie te verster-
ken.. Meer Europese invloed op de nucleaire planning was daarvoor wenselijk (in de 
NucleairNucleair Planning Groupvzn de NAVO). De verbondenheid van Europa met de vs had 
bovendienn als voordeel dat de twee grootmachten niet over de hoofden van Europa 
heenn tot afspraken kwamen die West-Europa onwelgevallig waren.4 

Dee anderen in de commissie hadden over het algemeen weinig toe te voegen 
aann het betoog van Van der Stoel. De meerderheid was het met hem eens dat de 'mili-
tairr strategische ontspanning' het beste via de NAVO kon verlopen. Alternatieven, in 
dee vorm van nationale atoommachten of een Europese kernmacht, zouden immers 
eenn negatieve uitwerking kunnen hebben op de ontspanning tussen Oost en West. 
Koopmann en Franssen vonden het wel tegenstrijdig en 'psychologisch moeilijk te ver-
teren'' dat de NAVO als 'ontspanningsmedium' moest gaan fungeren. Zij hadden de 
NAVOO altijd beschouwd als 'een factor van spanning' en konden moeilijk van dit idee 
afstappen.75 5 

Meerr fundamentele kritiek op de zienswijze van Van der Stoel kwam van de kant 
vann Burger. De kritiek leekeen reprise van zijn houding ten aanzien van de MLF. Vol-
genss Burger redeneerde Van der Stoel teveel vanuit Amerikaans oogpunt. Hij was uit 
hett oog verloren dat Europa een eigen taak in de wereld had. De plaats van Europa ten 
opzichtee van de vs zou meer een equal partnership moeten zijn. Hiermee onder-
streeptee Burger nog eens de centrale gedachte van het Comité Monnet. Van der Stoel 
steldee daar tegenover dat hij niet afwilde van de Europese integratie, maar liever zag 
datt een verenigd Europa niet met kernwapens werd uitgerust.6 Hier leken de visie van 
dee 'Atlanticus' te botsen met die van de 'Europeaan'. Voor Van der Stoel was de Euro-
pesee economische integratie complementair aan de militaire veiligheid in Atlantisch 
verband.. Burger had moeite met dit primaat van het Atlantisch bondgenootschap. De 
Europesee integratie zou zich niet tot het economisch vlak moeten beperken, maar zich 
tevenss uitstrekken tot het politieke vlak. Een verenigd Europa zou moeten streven 
naarr een gelijkwaardigere positie ten opzichte van de vs. Dit equal partnership hoefde 
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niett meteen te leiden tot de vorming van een Europese kernmacht, maar mocht deze 

ookk niet uitsluiten. Deze visie van Burger werd ook door Patijn gedeeld. 

Dee denkbeelden van Burger en Patijn kregen weinig navolging in de partij. Zo 

achttee de rest van de commissie een Europese kernmacht te allen tijde onaanvaard-

baar.. G. van Benthem van den Bergh was één van de weinige uitzonderingen. Net als 

Burgerr en Patijn wilde hij de optie voor een Europese kernmacht openhouden. Zo-

langg er nog geen hechte Europese gemeenschap was, diende de NAV O te blijven be-

staan.. Niet dat hij van de NAVO als instrument voor ontspanning veel verwachtte, 

maarr als stabiliserende factor in Europa was het bondgenootschap te belangrijk om op 

tee doeken. De NAV O moest echter wel worden beschouwd als een 'bewuste overgangs-

maatregel,, een veiligheidsreserve'. Alles op alles moest worden gezet om een Europese 

politiekee unie tot stand te brengen en van het verenigd Europa een gelijkwaardige 

partnerr van de vs te maken. Dit tegenwicht was nodig, want de Amerikaanse politiek 

inn Vietnam maakte duidelijk dat de buitenlandse politiek van de vs nog altijd geba-

seerdd was op de inmiddels achterhaalde Koude Oorlogideologie, aldus Van Benthem 

vann den Bergh.R 

Dee toenmalige voorstanders van de MLF, bleken ook nu pleitbezorgers voor het 

openhoudenn van een toekomstige Europese kernmacht. In het geval van Van Benthem 

vann den Berg was de argumentatie echter wel volledig omgekeerd. Begin jaren zestig 

beschouwdee hij de ML F nog als het enig terzake doende plan om de politiek van De 

Gaullee in te dammen. Anno 1967 meende hij dat Frankrijk gesteund moest worden 

omm iets tegenover de achterhaalde Koude Oorlogspolitiek van de vs te stellen. 

Eenn polit iek voor  de vrede 

Dee commissie was voortvarend te werk gegaan om het eindrapport voor het elfde 

partijcongress in november klaar te hebben. In juni presenteerde Van der Stoel het 

conceptrapport.. De commissie kon net als haar voorgangers niet tot eenstemmigheid 

komen.. Franssen en Lammers konden zich niet verenigen met het meerderheids-

standpuntt en wensten hun eigen standpunt aan het congres voor te leggen. Koopman 

twijfeldee of hij de minderheidsnota zou onderschrijven. Hij deelde de visie van de 

minderheidd wel, maar wilde toch de NAV O niet afwijzen. ; Uiteindelijk zou hij het 

minderheidsstandpuntt niet ondertekenen. Het eindrapport, een lijvi g werkje, bevatte 

zodoendee een meerderheids- en het minderheidsstandpunt. Opmerkelijk genoeg was 

err ook een uitgebreide historische schets opgenomen over het ontstaan van de NAVO. 

Vann der Stoel vond het nuttig om allerlei feiten over de periode vlak na de oorlog op te 

nemen,, omdat 'er in de gehele waardering van de Oost-West-verhouding een duide-

lijk ee breuklijn bestond tussen beneden- en boven-40-jarigen'. ° 

Dee meerderheid sprak zich uit voor handhaving van het NAVO-lidmaatschap. 

Zolangg er alternatieven ontbraken, bleef het noodzakelijk om de veiligheid en vrede 
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viaa de NAV O te garanderen. Het verdwijnen van het bondgenootschap zou ook allerlei 

ongewenstee ontwikkelingen in gang kunnen zetten zoals de vorming van een Euro-

pesee kernmacht of een Amerikaans-Duits bondgenootschap. De verminderde mili -

tairee kracht van het Westen zou tevens de onderhandelingspositie ten opzichte van de 

suu ernstig verzwakken. Bovendien zou de Bondsrepubliek door het wegvallen van de 

NAV OO ertoe kunnen overgaan een eigen atoommacht te ontwikkelen. Al met al genoeg 

redenenn om voorlopig aan het Atlantisch bondgenootschap vast te blijven houden. 

Well  hoopte de meerderheid dat de NAV O meer zou gaan fungeren als overlegorgaan 

omm tot toenadering tot Oost-Europa te komen en dat het bondgenootschap zich ster-

kerr ging richten op maatregelen voor wapenbeheersing en ontwapening.8' 

Hett Nederlandse NAVO-lidmaatschap moest ook gehandhaafd blijven als Portugal 

en/off  Griekenland in 1969 lid bleef. Er waren 'zwaarwegende argumenten' hiervoor 

aann te voeren. De invloed van deze twee dictatoriale lidstaten was dusdanig gering, dat 

Nederlandd nooit gedwongen zou worden tot het volgen van een ongewenste NAVO -

koers.. Het Nederlandse uittreden zou het bondgenootschap tevens militair onnodig 

verzwakkenn en de situatie in Portugal of Griekenland niet in positieve zin kunnen 

beïnvloeden.. Ten slotte zou het dreigement van een Nederlands uittreden volstrekt 

ongeloofwaardigg zijn en daardoor niet effectief. Beter was het om via de beschikbare 

kanalenn zware druk op deze landen uit te oefenen en ze aan te klagen bij de Europese 

Commissiee voor de Rechten van de Mens. De meerderheid besefte echter dat er ook 

eenn principiële vraag in het geding was: horen dictatoriale regimes thuis in het bond-

genootschap?? De commissie bepleitte daarom ook het opnemen van de bepaling dat 

lidstatenn geschorst konden worden als een land de rechten van de mens niet eerbie-

digde.. De kans bestond dat een dergelijke bepaling een dode letter bleef, maar de 

commissiee meende dat er van de mogelijkheid tot schorsing een 'grote principiële 

betekenis'' uitging. 1 

Dee minderheid benadrukte dat het verschil van mening niet 'het verlangen naar 

vrede'' betrof, maar wel de rol die de NAV O daarin kon spelen. Franssen en Lammers 

geloofdenn niet dat de NAV O ooit een instrument voor vrede zou kunnen worden. Zij 

constateerdenn dat de NAV O in het verleden militair, politiek en economisch niet aan 

dee verwachtingen had voldaan. Militai r stelde het bondgenootschap niet veel voor; 

dee NAV O kon een militaire verovering door de su niet verhinderen. Het feit dat 

West-Europaa nooit door de Russen was bezet, werd door hen opgevat als een bewijs 

voorr de stelling dat de su geen militaire bedreiging voor het Westen vormde. Politiek 

gezienn was het bondgenootschap al evenmin een succes te noemen. Door het aan-

vaardenn van het fascistische Portugal als lidstaat werd de doelstelling van het bewaren 

vann de vrijheid en democratie ongeloofwaardig. De NAV O bleek ook politiek niet 

toegerustt om de coup in Griekenland tegen te gaan. Sterker nog, de militairen kon-

denn de coup plegen vanwege het machtsapparaat van de NAVO. Economisch deed 

hett bondgenootschap het al niet veel beter. De NAV O koste 'scheppen vol met geld', 

datt bovendien op een twijfelachtige manier werd besteed. Door de macht van het 



i 56 6 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEI D 

militair-industrieell  complex waren de politici de greep op de uitgaven volledig kwijt -

geraakt.. ' 

Voorr de toekomst waren ze eveneens somber gestemd. Een gemeenschappelijke 

buitenlandsee politiek van alle NAVO-lidstaten was op korte termijn niet haalbaar. Zo-

langg de visies nog zo sterk uiteen liepen, kon de NAV O politiek niet doeltreffend opere-

ren.. Door het ontbreken van politieke instrumenten zou de NAV O altijd een louter 

militairee organisatie blijven, met alle negatieve gevolgen van dien. Het zou tot een 

voortgaandee bewapeningswedloop leiden en Europa opnieuw een brandhaard in de 

wereldd maken. De overheersende positie van Duitsland in de NAV O werd door Frans-

senn en Lammers ook als een obstakel gezien om tot een ontspanningspolitiek te ko-

men.. De halsstarrige weigering van de Bondsrepubliek om de DDR te erkennen, kon 

hett land alleen volhouden achter 'het schild van de NAVO' . Ten slotte garandeerde de 

aanwezigheidd van Portugal en Griekenland dat de NAV O nimmer toenadering tot 

Oost-Europaa zou zoeken. Al met al moesten ze tot de conclusie komen dat de NAV O 

niett door 'politiek-ideële' motieven werd gedreven en ook nooit geleid zou worden. 

Dee NAV O was daarom ten enenmale ongeschikt als middel om ontspanning te bevor-

derenn of als garantie voor democratie. De NAV O zou moeten verdwijnen en in plaats 

daarvann zou er een Europese veiligheidsconferentie moeten komen. Na het 'eindigen 

vann de Koude Oorlog in 1962' was de tijd rijp voor het inrichten van een dergelijk sys-

teemm van veiligheid en overleg in Europa.4 

Dee argumentatie van de minderheid om uit de NAV O te treden was een eigenaardig 

mengsell  van pacifistische argumenten verpakt in een eigentijds politiek jasje. De 

meestt curieuze stelling was toch wel, dat de NAV O militair niets voorstelde ondanks de 

geldsverslindendee bewapening. Deze boude uitspraak was gebaseerd op enkele uit-

latingenn van een hoge Nederlandse militair en een Duitse medewerker van het blad 

DerDer Spiegel!' Deze uitspraken leken echter alleen betrekking te hebben op de achter-

standd op het terrein van de conventionele strijdkrachten in Europa. Het bestaan van 

diee achterstand werd door niemand ontkend, integendeel. Daarentegen werd door 

weinigenn ontkend dat de totale militaire kracht van de NAV O op z'n minst gelijkwaar-

digg was aan die van het Warschaupact. Voor Franssen en Lammers telde vooral dat zij 

eenn argument hadden gevonden om de twee elementen die de basis vormden onder de 

redeneringg van de meerderheid — militaire noodzaak NAV O en belang machtseven-

wichtt - te ondermijnen. De militaire ongeloofwaardigheid van de NAV O bewees 

immerss dat de su geen militaire bedreiging vormde, anders hadden de Russen West-

Europaa al lang aangevallen. Dit laatste impliceerde tevens dat het machtsevenwicht 

eenn illusie was. Het bestaan ervan werd eenvoudigweg ontkend. 

Dee geformuleerde gedachte dat Nederland een voortrekkersrol zou kunnen spelen 

omm de ontspanning tussen de beide machtsblokken te bevorderen, was een constante 

gebleven.. Franssen was nog altijd van mening dat Nederland buiten de NAV O veel 

beterr en geloofwaardiger in staat zou zijn initiatieven te nemen. Nieuw was wel de wat 

overspannenn verwachting van de 'gidsland-functie' in de Derde Wereld, die op anti-



EENN G R O E I E N D O N B E H A G E N 157 7 

Amerikaansee gevoelens gebaseerd leek. Volgens Lammers en Franssen was een bij-
komendd voordeel van uittreden, dat Nederland door de landen in de Derde Wereld 
niett meer als een handlanger van de vs werd gezien. Ons land was daardoor beter in 
staatt initiatieven te ontplooien in de Derde Wereld. Het prestige in dat deel van de 
wereldd kon verder worden opgevijzeld, door de vrijgekomen middelen bij een verla-
gingg van het defensiebudget te gebruiken voor ontwikkelingshulp. Voor verkleining 
vann de belangrijke kloof tussen Noord en Zuid was dit uitermate belangrijk.86 

Congres,, nu een teken! 

Hett elfde partijcongres, eind november bijeen in Amsterdam, moest zich dus uit-
sprekenn over het dubbele advies van de commissie over de NAVO. Het meerderheids-
standpuntt was de basis voor een congresresolutie, die door Van der Stoel verdedigd 
werd.. Hij stelde dat de NAVO geen doel op zichzelf was, maar een middel tot een doel. 
Hett doel was 'het verwezenlijken van een op wapenbeheersing berustend systeem van 
veiligheidd dat machtsmisbruik der grote mogendheden uitsluit en afdoende verzeke-
ringg biedt voor de veiligheid van ieder land'.87 Dit was echter nog een lange weg en 
zolangg was de NAVO onmisbaar. Hij bracht de bezwaren tegen de opheffing van de 
NAVOO en van een Nederlands uittreden, zoals die in het rapport waren geformuleerd, 
nogg eens onder de aandacht van het congres. Wel moest het bondgenootschap hervor-
mingenn doorvoeren om de ontspanning tussen Oost en West te bevorderen. De partij 
moestt zich dus uitspreken vóór de NAVO en tegelijkertijd hervormingen nastreven. 

Vann der Stoel wilde tevens een aantal onjuistheden uit het minderheidsrapport 
rechtzetten.. Het leek hem onzin te stellen dat de NAVO een rem op ontspanning was. 
Dee afgelopen jaren was het met de NAVO toch gelukt om de spanning in de Koude 
Oorlogg te verminderen.. Het bondgenootschap werd evenmin beheerst door de Ame-
rikanenn en Duitsers. De kwestie van de MLF had bewezen dat hun gezamenlijke 
inspanningg voor dit voorstel op niets was uitgelopen door de oppositie van andere lan-
den.. De besluiten in de NAVO werden ook niet door militairen genomen, maar door 
politici.. In het bondgenootschap maakte het politieke gezag de dienst uit. Ten slotte 
weess Van der Stoel erop dat de lidstaten geen enkele verplichting hadden in Vietnam 
off  in Afrika en het volste recht hadden om deze politiek te veroordelen. Hij riep het 
congress op het minderheidsstandpunt niet te steunen. Het opzeggen van het Neder-
landsee lidmaatschap zou de ontspanning niet dienen en de oplossing van het Griekse 
enn Portugese probleem geen stap dichterbij brengen. 

Vann der Stoel kreeg onverwachtse steun van Koopman. Op het congres lichtte hij 
toee waarom hij zijn oude standpunt van eenzijdige ontwapening had verlaten. Hij 
deeldee de mening van Van der Stoel dat de NAVO geen belemmering vormde voor 
ontspanning.. De 'conflictstof in Europa' was nog steeds aanwezig, maar er was de laat-
stee tijd toch duidelijk ontspanning in de verhoudingen tussen Oost en West waar-
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neembaar.. Het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap door Nederland zou verwarring 

kunnenn zaaien en mogelijk het ontspanningsproces blokkeren. Hij raadde het congres 

daaromm met klem aan tegen een Nederlands uittreden te stemmen. Hij wees er boven-

dienn op dat er in het meerderheidsrapport hervormingsvoorstellen waren opgenomen 

omm vanuit de NAV O de ontspanning te ondersteunen. ' 

Hett minderheidsstandpunt werd verdedigd door Franssen. Hij hield zijn gehoor 

voorr dat het evenwicht van de ö^chrikking niet bestond en nooit bestaan had. Er 

bestondd alleen de v£7schrikking van de steeds maar voortdurende opvoering van de 

bewapeningswedloop.. De NAVO had de afgelopen jaren bewezen dat het bondgenoot-

schapp die ontwikkeling niet kon doorbreken. Naar overtuiging van de minderheid 

wass de NAV O geen instrument om de vrede te dienen. Nederland zou uit het bond-

genootschapp moeten treden en wel om drie redenen. Ten eerste fungeerde de NAV O 

alss beschermer van de bestaande machtsverhoudingen en smoorde zo elke sociale 

revolutiee in de kiem. Ten tweede slokte de NAV O het geld op dat voor andere doelein-

denn veel beter gebruikt kon worden. Ten slotte was de NAV O gebaseerd op wantrou-

wen.. Dit had tot gevolg dat de Koude Oorlogsmentaliteit in stand werd gehouden, 

tegenn de recente internationale ontwikkelingen in. Wie vrede wil moest zich op vrede 

voorbereiden,, meende hij. Met de opzwepende woorden, 'Congres, nu een teken. Uit 

dee NAVO!' , sloot Franssen zijn betoog af.9° 

Dee woorden van Franssen hadden duidelijk indruk gemaakt op de congresgan-

gers,, getuige het daverend applaus dat hem ten deel viel. Franssen kreeg ook steun van 

Vann der Louw. Om elke verdenking weg te nemen, stelde Van der Louw dat hij geen 

pacifistt was en bewapening noodzakelijk achtte voor de handhaving van de democra-

tie.. Het meerderheidsrapport vond hij echter uitzichtloos. Dat de verwijdering van 

Portugall  en Griekenland niet de hoogste prioriteit had, stoorde hem het meest. Hij 

diendee daarom een motie in waarin gesteld werd dat deze dictatoriale landen in 1969 

uitt de NAV O verwijderd moesten worden, anders zou Nederland zijn lidmaatschap 

dienenn op te zeggen.;' Er kwamen ook verschillende amendementen ter sprake die iets 

minderr drastische maatregelen bepleitten. Nederland zou bij continuering van het 

lidmaatschapp van Portugal en Griekenland de NAV O niet meteen hoeven verlaten, 

maarr 'zich opnieuw op haar positie beraden'.J" 

Hett Partijbestuur was niet gerust op de goede afloop. All e zeilen werden bijgezet 

omm het congres van een radicale uitspraak af te houden. Verschillende politieke zwaar-

gewichtenn beklommen het spreekgestoelte, zonder vooraf spreektijd te hebben aange-

vraagd.. Zo benadrukte Mansholt dat er eenvoudigweg geen alternatief voor de NAV O 

bestondd en riep Schermerhorn het congres op de emoties in bedwang te houden. Vos 

wierpp een nieuw argument in de strijd. Indien de PvdA voor een Nederlands uittreden 

stemde,, zou dat ernstige consequenties hebben voor de binnenlandse politiek. Rege-

ringssamenwerkingg zou de partij dan wel kunnen vergeten. Den Uyl vond dit geen 

handigee zet van Vos. Depolitisering van het NAVO-standpunt om de KV P te vriend te 

houden,, zou weinig congresgangers kunnen overtuigen. Den Uyl greep in door het 
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Fractievoorzitterr Joop den Uyl overlegt met Han Lammers op het partijcongres van 1967 

(Collectiee I ISG, Amsterdam) 
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congress te laten weten: 'als ik in het minderheidsstandpunt een stap in de richting van 

dee vrede zou zien, kan de hele binnenlandse politiek opvliegen!'. Hij beschouwde het 

echterr niet als een stap in de goede richting. Uit de NAV O stappen betekende volgens 

hemm 'dat er zekeringen werden weggenomen, waardoor de kans op een levensgevaar-

lijk ee kortsluiting werd geschapen'. Van der Stoel haalde de scherpste kantjes van de 

discussiee af, door te stellen dat de partij nog tot 1969 de tijd zou hebben om zich op het 

NAVO-lidmaatschapp te beraden. Door reeds in 1967 voor uittreding te stemmen, zou 

eenn premature beslissing genomen kunnen worden.91 

Dee inzet van de politieke kanonnen van de partij had resultaat. Het standpunt van 

dee minderheid werd tot opluchting van velen door het congres verworpen.94 De reso-

lutiee van het Partijbestuur werd met een kleine wijziging door een grote meerderheid 

aanvaard.. Alleen de motie van Laurens ten Cate (afdeling Oranjewoud) had het 

gehaald.. Daarin werd de partij opgedragen om de komende jaren na te gaan of er in de 

NAV OO daadwerkelijk hervormingen werden doorgevoerd. Tevens zou de partij tot 

19699 het Nederlandse NAVO-lidmaatschap in het licht van de veranderende omstan-

dighedenn moeten blijven bezien." Dit betekende dat de commissie NAVO en de Oost-

West-verhoudingWest-verhouding haar werk kon voortzetten. Op het punt van de NAV O had Nieuw 

Linkss bakzeil moeten halen. De groep had nog niet een dusdanige machtspositie in de 

partijj  opgebouwd, dat het de standpunten inzake de buitenlandse politiek naar haar 

handd kon zetten. 

Tochh had Nieuw Links na het congres geen reden tot klagen. Hun punt van het 

stembusakkoordd had het gehaald en, veel belangrijker, in het nieuwe Partijbestuur 

zatenn 7 Nieuw Linksers plus enkele personen die als sympathisant van Nieuw Links 

aangemerktt konden worden. Daarmee had Nieuw Links een belangrijk platform in de . 

partijj  om haar ideeën te verspreiden en een stempel op de koers van de partij te druk-

ken.. Bovendien bleef de NAVO in discussie door het voortzetten van de commissie 

NANA VO en de Oost-West-verhouding. In deze commissie vormde naast de NAV O ook de 

erkenningg van de D DR een heet hangijzer. Alvorens in te gaan op de discussie hierover, 

zullenn eerst de achtergronden ervan geschetst worden. 

Ach te rg rondenn van de erkenning van de D D R 

Hett Westen had de Bondsrepubliek altijd als enige legitieme vertegenwoordiger van 

dee beide Duitslanden beschouwd en diplomatieke banden met de DDR waren daarom 

taboe.. Toch was er stilaan een steeds grotere kloof gegroeid tussen deze theorie en de 

praktijk.. Eind jaren vijfti g en begin jaren zestig werd steeds duidelijker dat de Politik 

derder Starke een Duitse hereniging geen stap dichterbij bracht. De Westerse steun voor 

herenigingg was in deze periode meer bedoeld om de Westerse standvastigheid in de 

Koudee Oorlog te demonstreren, dan als oplossing van het Duitse vraagstuk. Een 

groeiendd besef van de onoplosbaarheid van de Duitse kwestie op korte termijn ver-
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groottee de bereidheid tot acceptatie van de status quo in Europa. 'Offensieve plei-
dooienn voor hereniging' in het Westen gingen steeds meer tot het verleden behoren. 
Dee ontluikende ontspanning tussen Oost en West verplaatste de aandacht naar verbe-
teringg van de relatie met het Oostblok en het bevorderen van de politieke vrijheden in 
dee landen in Oost-Europa.9 

InIn de Bondsrepubliek zelf drong dit inzicht ook door. De eerste aanzet voor veran-
deringg van de buitenlandse politiek van de BRD, kwam van de West-Duitse sociaal-
democratenn (SPD) . Zij wilden opp basis van een hechte Atlantische band, vooral met de 
Verenigdee Staten, zelfstandig contacten aanknopen met landen in Oost-Europa. 
Egonn Bahr werkte dit in 1963 uit tot het motto Wandel durch Annaherung. Een oplos-
singg van de Duitse kwestie was niet langer een voorwaarde voor ontspanning, maar 
ontspanningg werd een voorwaarde voor de oplossing van het Duitse vraagstuk. Daar-
meee was de gedachtegang van de Politik der Starke radicaal omgedraaid. Bahr begreep 
datt het ging om een proces van toenadering met vele kleine stapjes en talloze tussen-
stations.. De toenadering kon bovendien alleen slagen in samenwerking met Moskou. 
Mett andere woorden, de sleutel van de oplossing van het Duitse vraagstuk lag niet in 
Oost-Berlijn,, maar in Moskou.57 

Dee sociaal-democraten moesten nog enige tijd wachten om dit concept in de prak-
tijkk te brengen. De periode 1963-1969 is als een overgangsperiode te beschouwen, 
waarinn er enigszins halfslachtig toenadering tot Oost-Europa werd gezocht. Zo werd 
err nog lang aan de Hallstein-doctrine vastgehouden en had de toenadering tot ver-
schillendee landen in het Oostblok door de Bondsrepubliek veelal tot doel de DDR zo 
veell  mogelijk van haar Oost-Europese partners te isoleren. De omslag in de buiten-
landsee politiek leidde in West-Duitsland bovendien tot veel spanningen tussen de 
coalitiepartnerss SPD en CDU/CSU. Ondanks een zekere ambivalentie werden er wel 
concretee stappen tot toenadering met het Oostblok genomen. In de periode 1963-1966 
werdenn er onder meer handelsakkoorden met Polen, Hongarije, Bulgarije en Roe-
meniëë afgesloten. Tijdens de Grote Coalitie (1966-1969) volgden nieuwe initiatieven 
onderr leiding van de SPD-minister van Buitenlandse Zaken Will y Brandt. In 1967 
knooptee de Bondsrepubliek diplomatieke betrekkingen aan met Roemenië en in 1968 
volgdee Joegoslavië.98 Het aanknopen van diplomatieke relaties met landen die de DDR 
erkenden,, betekende het officiële einde van de Hallstein-doctrine. 

Dee ontdekking van de D DR 

Tott 1965 beperkte de steun voor erkenning van de DDR zich tot de PSP en de CPN. 
Binnenn de PvdA achtte een meerderheid de feitelijke erkenning van de DDR weliswaar 
onvermijdelijk,, maar volkenrechtelijke erkenning werd afgewezen. Dit betekende im-
merss het definitief berusten in de onderdrukking van de Oost-Duitsers. Erkenning 
vann de DDR zou bovendien gekoppeld moeten worden aan een regeling van de positie 
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vann West-Berlijn. Niet iedereen dacht er zo over binnen de partij. Het SDC beschouw-

dee het feitelijk bestaan van de DDR grond voor onvoorwaardelijke erkenning. Daarbij 

warenn er verschillende partijgenoten die erkenning bepleitten vanuit een diep gewor-

teldd wantrouwen tegenover een mogelijk Duits revanchisme. Zij zagen in de deling 

vann Duitsland de beste garantie om een herlevend Duits militarisme in de kiem te 

smoren. . 

Naa 1965 begonnen verschillende vernieuwingsbewegingen zich sterk te maken 

voorr erkenning van de D D R. ZO had D ' 66 bij de oprichting erkenning van de DDR al 

inn haar verkiezingsprogramma opgenomen, niet veel later gevolgd door een aantal 

radicalee ARP-leden.49 Binnen de PvdA was het Nieuw Links die erkenning propa-

geerde.. Tien over Roodwas echter niet het eerste pleidooi voor erkenning van de DDR. 

Dee twee eindredacteuren, Hans van den Doel en Han Lammers, hadden reeds eerder 

erkenningg van D DR bepleit en ook andere Nieuw Linksers, zoals Jan Nagel en André 

vann der Louw, hadden in dit opzicht al van zich doen spreken. 

Dee eerste steunbetuiging voor erkenning kwam van de hand van Hans van den 

Doel.. In een artikel in Socialisme en Democratie in 1965 bepleitte hij volkenrechtelijke 

erkenningg van de D D R. Zij n belangrijkste motief hiervoor was het verschaffen van een 

volkenrechtelijkee basis aan de vrijheid van West-Berlijn. Het werd volgens hem tijd 

datt de positie van West-Berlijn 'ondubbelzinnig' werd vastgelegd op basis van de 

bestaandee situatie. Om tot een regeling over Berlijn te komen, diende het Westen een 

verdragg met het Oostblok te sluiten. Zo'n verdrag zou echter niet mogelijk zijn zonder 

voorafgaandee erkenning van de DDR, dacht Van den Doel. Niet alleen vanuit volken-

rechtelijkk oogpunt, maar ook om economische en politieke redenen moest er een defi-

nitievee regeling voor Berlijn komen, meende hij. Het bestaan van de Muur bedreigde 

dee levensvatbaarheid van de stad. Bovendien zou de politieke stabiliteit van West-

Duitsland,, door de onzekerheid over de toekomstige status van geheel Duitsland, 

wordenn ondermijnd. Deze onzekerheid vormde een dankbaar aanknopingspunt voor 

'dee agitatie van nationalisten en schiep zo een pre-fascistisch klimaat'.'00 

Inn januari 1966 bezochten vier VARA-journalisten, onder wie Nagel en Van der 

Louw,, de DDR.™ Zij deden in Het Parool verslag van hun reis. Aan hun bezoek hadden 

zee geen positief beeld van het Oost-Duitse regime overgehouden. In hun ogen was het 

regimee zeer 'straf. De DDR was ondemocratisch, militaristisch en ging verwrongen 

mett het nazi-verleden om. Di t negatieve oordeel stond echter los van 'de onvermijde-

lijkheid'' van erkenning. Het Westen diende onder ogen te zien dat Oost-Duitsland 

nuu eenmaal een realiteit was en zonder de erkenning van de DDR een oplossing van de 

Duitsee kwestie en verdergaande ontspanning in Oost-Europa niet gerealiseerd kon-

denn worden. Niet-erkennen had daarbij ook een aantal nadelen. Het gaf de Oost-

Duitserss het gevoel een soort tweederangs-Duitsers te zijn en het vormde een belem-

meringg voor allerlei contacten met de DDR. Deze contacten waren juist nodig om het 

regimee te liberaliseren en de DDR op den duur wat onafhankelijker van de su te 

maken.. Bovendien leek de Oost-Duitse bevolking niet veel te voelen voor een even-
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tueell  samengaan van de twee Duitslanden. Velen wensten de 'socialistische verwor-
venheden'' niet op te geven. In ruil voor erkenning van de DDR zouden er mogelijk 
ookk concessies ten aanzien van de Muur kunnen worden bedongen en de wettelijke 
statuss van West-Berlijn geregeld.'D2 

Inn april 1966 bepleitte Han Lammers in de Groene Amsterdammer eveneens erken-
ningg van de DDR. Het erkennen van de DDR was nodig voor de ontspanning tussen 
Oostt en West. Hij verwachtte veel van een Europese Veiligheidsconferentie. Op zo'n 
conferentiee zouden zowel de Bondsrepubliek als de DDR gesprekspartner moeten zijn. 
Daarvoorr zou West-Duitsland af moeten zien van de aanspraak van alleenvertegen-
woordigingg van Duitsland en de DDR volkenrechtelijk erkend worden. Hereniging 
vann de beide Duitslanden mocht in zijn ogen geen voorwaarde voor ontspanning zijn, 
maarr een 'bijproduct'. De Duitse hereniging kon slechts realiteit worden, als zij werd 
gezienn in het kader van een totaal pakket van maatregelen die ontspanning beoogden. 
Bovendienn kon men in de Bondsrepubliek het bestaan van de DDR toch moeilijk blij-
venn negeren. Naar aanleiding van een bezoek van SPD-Ieider Will y Brandt aan de DDR 
merktee hij op, dat door het sturen van een zware delegatie 'het hele gezelschap voort-
durendd doende was de DDR, althans feitelijk te erkennen'.'0' 

Collega-journalistt Wouter Gortzak deelde dit inzicht met Lammers. Hij bena-
druktee dat de deling van Duitsland zich zonder een grote oorlog niet zou wijzigen. 
Bovendienn ging de DDR zich steeds duidelijker als een zelfstandige staat manifesteren. 
'Mett het niet erkennen van die realiteit dient men niemand, behalve dan misschien 
eenn enkele driftbol in Bonn', schreef Gortzak. De bouw van de Muur had in de DDR 
eenn leefbaarder klimaat geschapen en erkenning van de DDR zou een nieuwe bijdrage 
kunnenn betekenen tot plezieriger leefomstandigheden voor de Oost-Duitsers, meen-
dee hij. Erkenning van de DDR stond los van de waardering van het regime-Ulbricht. 
Immers,, nergens stond geschreven dat met het erkennen van een land men tevens zijn 
morelee instemming met het bewind betuigt, aldus Gortzak.'04 

Dee latere Nieuw Linksers en hun geestverwanten hadden dus reeds voor het ver-
schijnenn van Tien over Rood gepleit voor het erkennen van de DDR. Voor dit pleidooi 
droegenn zij verschillende argumenten aan. Ten eerste meenden zij dat zonder erken-
ningg van de DDR een verdergaande ontspanning tussen Oost en West niet mogelijk 
was.. Voor een oplossing van de Duitse kwestie en een definitieve regeling voor Berlijn 
wass het noodzakelijk dat Oost-Duitsland als volwaardige gesprekspartner werd er-
kend.. Ook bij een eventuele Europese veiligheidsconferentie zouden zowel de Bonds-
republiekk als de DDR aan tafel moeten zitten. Kortom, erkenning van de DDR moest 
hethet beginpunt en niet het eindpunt van ontspanning zijn. Een tweede argument was 
hethet feitelijk bestaan van Oost-Duitsland. Het bestaan van de DDR kon nu eenmaal 
niett genegeerd worden en erkenning zou slechts de bestaande situatie volkenrechtelijk 
bevestigen.. In het verlengde hiervan werd betoogd dat een vereniging (of hereniging) 
vann beide Duitslanden op korte termijn niet waarschijnlijk was. Er zat dus niet veel 
anderss op dan de status quo te accepteren. Ten slotte was ook de situatie in West-
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Duitslandd aanleiding om te pleiten voor erkenning van de DDR. Men toonde zich 

bezorgdd over de politieke ontwikkeling van de Bondsrepubliek. Door de onzekere sta-

tuss van geheel Duitsland werd de democratie in West-Duitsland ondermijnd, was de 

gedachte.. Van den Doel sprak in dit verband zelfs van een pre-fascistisch klimaat. In 

TienTien over Rood kwam alleen het eerste argument terug. Erkenning van de Oder-

Neisse-grenss en de D DR werden voorwaarden voor de vrede in Europa genoemd. 

Nieuww Links achtte het noodzakelijk dat de beide Duitslanden als zelfstandige staten 

aann een Europese conferentie konden deelnemen.'°s 

Eenn naïef, i l lusionistisch standpunt? 

Dee /^rW-redactie distantieerde zich van het verslag van de DDR-reizigers. De redactie 

zagg geen logisch verband tussen het vernietigende oordeel over het Oost-Duitse 

regimee en het pleidooi voor de erkenning ervan. Het omarmen van 'de Sowjetrus-

sischee Duitslandpolitiek met schijnargumenten' werd afgedaan als een 'naïef, illusio-

nistisch'' standpunt.'0 Binnen de PvdA riep de oproep om de DDR te erkennen ook de 

nodigee weerstand op. Het Partijbestuur van de PvdA onderstreepte nog eens dat 

Nagell  niet het partijstandpunt had verwoord. In een brief aan de SPD gebruikte inter-

nationaall  secretaris Dankert gelijke bewoordingen als de /W<W-redactie om de denk-

beeldenn van de DDR-delegatie te kenschetsen. Hij benadrukte dat de PvdA nog altijd 

vierkantt achter de Duitslandpolitiek van haar zusterpartij stond.'0 

Naa het verschijnen van Tien over Rood klom Dankert in de pen om stelling te 

nemenn tegen de erkenning van de DDR. Volgens hem zagen de voorstanders een aantal 

puntenn over het hoofd. De Duitse deling was in de eerste plaats een zaak van de Duit-

serssers zelf. Zonder een ook voor de Duitsers aanvaardbare oplossing voor de deling, zou-

denn de problemen van de Oost-West-verhouding niet opgelost kunnen worden. 

Dankertt vond het daarbij een 'afschuwelijke vergissing, te menen, dat de Bondsrepu-

bliekk en de DDR als afzonderlijke staten minder gevaar voor de vrede in Europa op 

zoudenn kunnen leveren dan een herenigd Duitsland'. Bovendien mocht de positie van 

West-Berlijnn niet worden vergeten. Dankert meende dat de PvdA daarom niet verder 

konn gaan dan het stimuleren van de contacten tussen West- en Oost-Duitsland.'08 

Vann der Stoel wilde tevens niet veel verder gaan dan het stimuleren van nauwere 

contactenn op menselijk, cultureel en economisch gebied tussen de beide Duitslanden. 

Hi jj  besefte wel dat dit 'een stukje feitelijke erkenning' zou inhouden. Voor hem was 

hett echter onbegrijpelijk dat Nieuw Links zich uitsloofde voor 'het meest abjecte regi-

me'' dat Europa rijk was. Nota bene de Joegoslavische leider Tito had er bij Ulbricht 

opp aan gedrongen eens met de humanisering van zijn regime te beginnenn en niet altijd 

erkenningg voorop te stellen. De 'progressieve jongeren' meenden echter in het kader 

vann een vredespolitiek, kritiekloos de centrale doelstelling van het Russische buiten-

landsee beleid over te moeten nemen. Dit achtte Van der Stoel onaanvaardbaar. Hij 
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begreepp dat berusten in de Duitse deling wellicht onvermijdelijk was, maar dan toch 
pass in de verre toekomst. Hij signaleerde ook een inconsequentie in het denken van 
Nieuww Links en verweet hen last te hebben van selectieve verontwaardiging. Waarom 
well  ijveren voor zelfbeschikking van Angola en dit de Oost-Duitsers onthouden, 
vroegg hij zich af.'°9 De afwijzing door de rechtervleugel van de PvdA was veel scherper. 
Dee Kadt deed het af als 'kletspraat van het puberiaat' en ook Goedhart had geen goed 
woordd over voor de 'erkenning van de Kremlin-kolonie in Oost-Duitsland'."° 

Voorlopigg hoefden de tegenstanders van erkenning zich nog geen zorgen te ma-
ken.. In het concept-basisprogramma werd erkenning van de DDR expliciet afgewezen. 
Stappenn die volgens de partij wel ondernomen konden worden om tot een normalise-
ringg van de betrekkingen met Oost-Europa en de oplossing van de Duitse kwestie te 
komen,, waren: erkenning van de Oder-Neisse-grens en afstand doen van het verdrag 
vann München, het Heimatrecht en de nucleaire aanspraken.1" In Socialistisch Bestek 
werdd 'een met afdoende veiligheidsgaranties omgeven hereniging' een bevredigende 
oplossingg voor de Duitse kwestie genoemd. Deze oplossing zou pas in de verre toe-
komstt realiseerbaar zijn en het sluitstuk, niet het beginpunt, moeten vormen van de 
normaliseringg van de relaties tussen de beide machtsblokken."1 

Opp het buitengewoon partijcongres in november 1966 werd er over de erkenning 
vann de DDR uitgebreid gediscussieerd. Dankert zette het standpunt van de meerder-
heidd van het Partijbestuur over de erkenning van de DDR nog eens uiteen. Hij was van 
meningg dat erkenning van de DDR niet bevorderlijk was voor de ontspanning. Het 
eenzijdigg erkennen van Oost-Duitsland zou een 'regelrechte slag in het gezicht van de 
Duitsee sociaal-democraten zijn', terwijl zij alles in het werk stelden om de contacten 
mett Oost-Europa en de DDR te verbeteren. Erkenning zou de tegenstelling tussen 
Oostt en West alleen maar bevestigen. Een formeel, bij verdrag vastgelegd verdeeld 
Duitslandd bleef volgens Dankert het sterkste obstakel om de Oost-West-tegens telling 
inn Europa te overbruggen en zou altijd een spanningshaard en bron van onrust blij-
ven.. Erkenning zou bovendien de nationalisten in de Bondsrepubliek in de kaart spe-
lenn en een gevaar opleveren voor 'de nog niet zo sterke West-Duitse democratie'. Het 
viell  evenmin vol te houden dat het niet-erkennen van de DDR ontspanning in de weg 
stond.. Ten slotte wees hij er op, dat door erkenning van de DDR de liberale oppositie 
tegenn Ulbricht, ook binnen de SED, een ernstige klap zou krijgen. Juist deze groep 
moestt bij het ontspanningsproces betrokken worden. Kortom, erkenning van de DDR 
zouu 'een blunder van de eerste orde zijn in de Oost-West-verhouding'."3 

Dankertt verdedigde hiermee de stelling dat de bevestiging van de Duitse deling op 
dee lange duur onvermijdelijk was, maar op korte termijn bestonden er talrijke prakti-
schee bezwaren. Patijn voerde op het congres een principiëler betoog tegen erkenning. 
Hijj  was de mening toegedaan dat de deling van Duitsland het gevolg was geweest van 
'politiekee willekeur' en dat de PvdA het herenigingsdoel moest blijven steunen. Erken-
ningg van de DDR zou immers betekenen dat zeventien miljoen mensen het recht van 
zelfbeschikkingg werd ontnomen. Het zou een bezegeling van het onrecht zijn en hij 
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begreepp dan ook niet waarom de voorstanders het beschouwden als 'een moreel goede 

zaak'.'44 Erkenning van de DDR ZOU ook geen bijdrage leveren tot ontspanning, omdat 

dee drang tot hereniging altijd zou blijven bestaan. Pas met een Duitse hereniging zou 

Europaa van een spanningshaard verlost zijn. "s Patijn verwoordde hier het traditionele 

standpuntt uit de jaren vijftig . Cammelbeeck noemde Patijns betoog 'volkomen ver-

ouderd'' en meende dat de argumenten van 1945 anno 1966 onhoudbaar waren." 

Dee voorstanders van erkenning hadden in Lammers hun woordvoerder. In tegen-

stellingg tot Dankert meende hij dat het niet erkennen Ulbricht een argument in han-

denn gaf om de Oost-Duitse bevolking onder druk te houden. Het was juist de opposi-

tiee in Oost-Duitsland die vroeg om erkenning van de DDR, omdat daarmee de ergste 

drukk op de bevolking werd weggenomen. Erkenning ondersteunde bovendien de 

SPD-politiekk en was het aangewezen middel voor een werkelijke vredespolitiek in 

Europa.. Wierenga sprak zich namens zijn mede Partijbestuurders Padt-Jansen en 

Nagel,, ook uit voor erkenning van de DDR. Voor Wierenga was de Duitse deling in 

wezenn in 1956 al bevestigd, toen het Westen werkloos moest toezien hoe de Hongaarse 

opstandd werd neergeslagen en daarmee de DDR feitelijk erkend."7 

Hett Tweede Kamerlid Cammelbeeck had voorgesteld eerst een studie te maken 

vann de Duitse kwestie, alvorens met een uitspraak te komen. Voorzitter Tans stelde 

aann het einde van de discussie voor, om te wachten op de resultaten van een dergelijke 

studiee en pas op een volgend congres een uitspraak te doen. Burger wilde echter van 

geenn uitstel weten en drong aan op een duidelijke uitspraak. Volgens eigen zeggen 

wildee hij niet 'dat zo'n lij k drie maanden boven de grond stond'. Het Duitse vraagstuk 

wass te belangrijk om geen standpunt over in te nemen. De afgevaardigden in het 

Europeess parlement of in de Socialistische Internationale (si) zouden zonder duide-

lijk ee uitspraak van het congres in een lastig parket kunnen komen." De oud-fractie-

voorzitterr zal ook met het oog op de binnenlandse politiek geen onduidelijkheid om-

trentt de positie van de PvdA willen hebben laten bestaan. Daarvoor voelde de PvdA 

zichh nog teveel een 'natuurlijke regeringspartij'. Wellicht was Burger ook de gang van 

zakenn bij Labour begin jaren zestig nog niet vergeten (zie hoofdstuk 3). Onduidelijk-

heidd zou er echter niet ontstaan. De motie voor erkenning van de DDR werd door 

voorzitterr Tans in stemming gebracht en met grote meerderheid verworpen."9 

Dee Bondsrepubl iek versus de D D R 

Opp het congres had de discussie vooral gedraaid om de vraag of erkenning van de D DR 

onderr bepaalde voorwaarden moest geschieden en of de Duitse deling niet in de eerste 

plaatss een zaak van de Duitsers zelf was. De meerderheid wilde een voorwaardelijke 

erkenningg in navolging van de SPD. Op Patijn na, werden er geen principiële argumen-

tenn aangedragen tegen een erkenning op termijn. Veel van zijn partijgenoten meenden 

juistt dat een gedeeld Duitsland onvermijdelijk was en bovendien de beste garantie leek 
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omm een herlevend Duits militarisme en nationalisme te voorkomen. Er gingen ook 
stemmenn op die meenden dat de onzekere status van Duitsland 'de toch al zwakke 
Duitsee democratie' zou kunnen ondermijnen. Zij gaven hiermee blijk van een groei-
endee verontrusting over een aantal ontwikkelingen in West-Duitsland. Met name Han 
Lammerss had weinig vertrouwen in het politieke klimaat van de Bondsrepubliek. 

Inn april 1966 toonde Lammers zich zeer verontrust over verschillende ontwikke-
lingenn in de Bondsrepubliek. Als er geen krachtige tegenbeweging zou ontstaan, zou-
denn deze ontwikkelingen onherroepelijk het einde van de democratie teweeg brengen. 
Hijj  signaleerde drie verontrustende verschijnselen. Ten eerste lag er met de zoge-
naamdee Notstandgezetze een grondwetswijziging in het verschiet, die de essentiële 
beslissingsbevoegdhedenn van de volksvertegenwoordiging tot praktisch nul redu-
ceerde.. Ten tweede stond er met het plan van de Formierte Gesellschafi ten staatsorde-
ningg op stapel waarin economische machtsconcentraties 'de dragers van het algemeen 
belang'' werden en het 'beginsel van medezeggenschap-van-onderop' werd uitgescha-
keld.. Ten slotte de opkomst van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
(NPD),, waarin actieve nazi's zitting hadden die 'nog best wilden weten hoe goed ze het 
onderr Hitler hadden'.'10 

Voortbordurendd op dit laatste thema plaatste Lammers het ontbreken van een 
stevigee democratische basis in de DDR in een ander perspectief. Hij meende dat het 
democratischee gehalte niet het enige criterium was waarop een land beoordeeld 
diendee te worden: 'juist bij Duitsland kan men in alle redelijkheid stellen, dat ook een 
anderr criterium belangrijk is en wel het anti-nazisme-gehalte van het staatsgeheel'. 
Berlijnn won het op dit punt van Bonn. In de DDR ging men wat anti-nazisme betreft 
eenn stuk principiëler te werk dan de bondgenoot West-Duitsland. In Oost-Duitsland 
wass 'met kracht de bijl gelegd aan de wortel van het nazisme en het antisemitisme', 
terwijll  men in de Bondsrepubliek lankmoedig te werk was gegaan. In West-Duitsland 
kondenn daarom keer op keer 'foute figuren' omhoog komen of blijven, keer op keer 
Joodsee graven worden geschonden en een neofascistische partij (de NPD) aan de ver-
kiezingsstrijdd deelnemen. Waarom uit diverse criteria, er slechts één uitgepikt, waar-
omm alleen Bonn erkend en niet ook Berlijn?, vroeg hij zich daarom af. Het ontbreken 
vann een democratische basis in de DDR kon in zijn ogen dan ook geen argument zijn 
omm niet tot erkenning over te gaan. Bovendien kon men in het Westen moeilijk meer 
omm de DDR heen. Niet alleen bestond de DDR feitelijk al geruime tijd, ook op econo-
mischh terrein was inmiddels een 'partner' ontstaan, die niet meer genegeerd kon wor-
den.. 'Mede dankzij de Muur, had zich ook in de DDR een soort Wirtschaftswunder 
voltrokken',, wist Lammers.m 

Dee Grote Coalitie tussen de SPD en CDU/CSU beloofde volgens Lammers ook al 
niett veel goeds. Door de 'wurgende meerderheid' van de nieuwe regering zou iedere 
parlementairee oppositie worden uitgeschakeld. De frustratie zou daardoor groeien en 
dee nazi's van de NPD zouden daar stellig van profiteren. Een soortgelijk geval had zich 
ookk in Nederland voorgedaan. Toen de 'grote coalitie' tussen de PvdA en de KVP in 
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hett kabinet-Cals tot stand gekomen was, keerden veel kiezers zich van deze partijen af 
enn stemden op de PSP of de Boerenpartij.'" In Duitsland liepen de kiezers over naar de 
NPD.. Dit gegeven in combinatie met de op stapel staande wetten voor de noodtoe-
standd {Notstandgezetzê) betekende het einde van de democratie. Niemand behoefde 
zichh illusies te maken; de wegwas vrij gemaakt om West-Duitsland via allerlei kunst-
grepenn om te vormen tot 'een neo-totalitaire samenleving'.I1}  Het werd tijd dat het 
buitenlandd zijn stem ging verheffen tegen deze ontwikkelingen in de Bondsrepubliek. 
Hett verzet zou in ieder geval niet uit West-Duitsland zelf komen. Daar kwamen im-
merss 'de nazi's weer in aanzien, geruggensteund, openlijk en stilzwijgend door tal-
lozen',, aldus Lammers.24 

Inn de Notstandsgezetzezag Lammers ook een bewijs van een herlevend militarisme 
inn de Bondsrepubliek. De Bondsregering had herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de 
noodwetgevingg 'organisch verbonden' was met het bewapeningsvraagstuk. West-
Duitslandd was als militaire macht niet geloofwaardig als er geen noodwetten beston-
denn die op een oorlogssituatie waren toegesneden. Volgens Lammers diende men er 
terdegee rekening mee te houden dat de Bondsrepubliek zich weer aan het voorberei-
denn was op agressie. Dat de Duitsers daar niet voor terugschrokken hadden zij in de 
afgelopenn eeuw diverse malen gedemonstreerd, voegde hij zijn lezers nog eens ten 
overvloedee toe. Voor hem was het in ieder geval duidelijk: 'de Gestapo-mentaliteit' 
wass in voorbereiding.'15 

Lammerss representeert met zijn stukken in De Groene een grote gevoeligheid ten 
opzichtee van West-Duitsland die verschillende linkse vernieuwingsbewegingen ken-
merkte.. De historicus F. Wielenga meent dat deze gevoeligheid gestimuleerd werd 
doorr een oplevende belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog vanaf het begin van 
dee jaren zestig. De linkse elite in Nederland trok hier geheel eigen conclusies uit. In 
dee zoektocht naar nieuwe politieke waardenn werd in het antifascisme een vanzelfspre-
kendee leidraad vonden. Het antifascisme had weinig meer van doen met zijn oor-
spronkelijkee inhoud en werd meer een formule voor de 'juiste politieke moraal'. De 
kritiekk op de Bondsrepubliek werd vergemakkelijkt door de détente in de Koude Oor-
log.. De neiging om anti-Duitse gevoelens naar de achtergrond te drukken omdat dit 
tenn koste zou gaan van de eenheid in het bondgenootschap, was minder sterk aan-
wezig.. De linkse intellectuelen leken de zaak juist om te draaien. De Bondsrepubliek 
zouu juist remmend werken op de toenadering tussen Oost en West.12 

Lammerss ontkende achteraf dat hij gedreven werd door anti-Duitse sentimenten. 
Naarr eigen zeggen kwamen zijn denkbeelden voort uit een pragmatische instelling; 
eenn Duitse hereniging zou er op korte termijn toch niet komen.'17 Gezien de inhoud 
vann zijn stukken is de conclusie gerechtvaardigd dat er wel degelijk sprake was van 
virulentt anti-Duitse sentimenten. Illustratief hiervoor is ook zijn bekentenis tegen-
overr Bibeb in 1975: 'weet je, met Eddy Hoornik en Mies Bouhuys hebben we jaren 
geledenn auto's van Duitsers beplakt, over de voorruit 'Deutsche nicht erwünscht'. 
Mett stevige lijm'.'1 
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Dee DDR, een socialistisch paradijs? 

Inn het begin van de discussie over de erkenning van de DDR speelde ook de vraag of het 
erkennenn van het Oost-Duitse regime wel toelaatbaar was. De tegenstanders wezen 
ditt op morele gronden af. De Oost-Duitse bevolking had zich immers nooit in vrije 
verkiezingenn kunnen uitspreken en her regime-Ulbricht miste daardoor een democra-
tischh fundament. Nagel en Van der Louw cum suis onderkenden weliswaar de aard 
vann het DDR-regime, maar voor hen was dit geen belemmering om toch voor erken-
ningg van de DDR te pleiten. Van der Louw verklaarde ook later 'zich absoluut geen 
illusiess te maken over het democratische gehalte van het regime-Ulbricht'.'i9 Dit gold 
echterr niet voor alle Nieuw Linksers. De anti-Duitse sentimenten van Lammers be-
perktenn zich louter tot de Bondsrepubliek. Voor de Oost-Duitsers koesterde hij dui-
delijkk meer sympathie. Vanaf 1967 zou hij in De Groene verschillende stukken schrij-
venn waarin hij de positieve kanten van het Oost-Duitse staatssocialisme benadrukte 
enn de negatieve kanten relativeerde of domweg ontkende. Een eerste aanleiding om 
zijnn visie over de Oost-Duitse maatschappij uiteen te zetten, was zijn bezoek aan de 
DDRR in het voorjaar van 1967. Lammers bezocht de DDR op uitnodiging van de Oost-
Berlijnsee persvereniging. Hij aanvaardde de uitnodiging op een moment dat Jan 
Nagell  een reis naar de DDR afzegde, omdat collega journalist Verkijk vanwege zijn uit-
latingenn niet welkom was.'3° 

Lammerss deed in De Groene verslag van zijn reis onder de misleidende titel 
'Geschrokkenn terug uit de DDR'. Hij was niet geschrokken van de verschrikkingen die 
hijj  in Oost-Duitsland aantrof, maar van het contrast tussen het clichématige beeld 
vann de DDR en de veel rooskleurigere werkelijkheid. Hij constateerde een enorm ver-
schill  tussen de 'werkelijkheid in de DDR' en het beeld dat er in Nederland over 
bestond.. Lammers was er tijdens zijn bezoek van overtuigd geraakt dat de DDR geen 
'slaafsee satelliet van de Sovjet Unie' meer was. Hij erkende wel dat dit jarenlang het 
gevall  was geweest, maar die vlieger ging anno 1967 niet meer op. In Nederland besef-
tenn maar weinigen dat de DDR een staat was die onweersprekelijke tekenen van groei 
naarr een solide materiële en geestelijke welvaart vertoonde. De DDR was een wel-
varendd land aan het worden en zou binnen afzienbare tijd kunnen bewijzen dat 'socia-
listischee experimenten succesrijk' konden zijn.}1 

Inn Nederland vergiste men zich ook schromelijk als aangenomen werd, dat er in de 
DDRR geen sprake was van democratie. In Oost-Duitsland bestond een meerpartijen-
stelsell  dat ook werkte. 'De besluitvorming verloopt alleen anders dan bij ons. Het 
democratischh proces van menings- en besluitvorming is feitelijk reeds achter de rug, 
omdatt het in een ander stadium dan bij ons, en ook dichter bij de basis dan bij ons, is 
begonnen',, schreef Lammers. Wetsvoorstellen werden na verschillende inspraakron-
dess aangepast en dat was ook de reden dat er niet zelden unanimiteit in het parlement 
tee zien was. Over de economische situatie merkte hij op, dat er in de DDR geen 'kunst-
matigg gestimuleerd Wirtschaftswunder, maar noodgedwongen soberheid' bestond. 
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Belangrijkstee oorzaak daarvoor was het ontbreken van een behoorlijk onderwijskader. 
Natuurlijkk had de DDR na de oorlog wel uit het bestaande arsenaal van onderwijzers 
enn leraren kunnen putten, maar het beginsel van een radicale denazificatie verbood 
zulks.. Juist op het terrein van het onderwijs was men zo rigoureus te werk gegaan, 
omdatt men in de DDR heel goed begreep dat de opvoeding van een jonge generatie in 
hett geding was. Dat dit op andere terreinen niet was gebeurd, begreep Lammers wel. 
Anderss had men immers 'anderhalve man en een paardenkop' overgehouden."1 

Lammerss bagatelliseerde ook de dodelijke slachtoffers bij de Muur in Berlijn en 
vergoelijktee het Oost-Duitse optreden. Na het horen van de 'reeksen argumenten' van 
Oost-Duitsee zijde stond hij niet meer zo afwijzend tegenover de Muur. Hij was ervan 
overtuigdd geraakt dat de Muur noodzakelijk was om 'de economische ondermijning' 
vann de DDR door de Bondsrepubliek een halt toe te roepen. De leegloop werd voorna-
melijkk veroorzaakt door het verschil in muntkracht, wist Lammers. Ook sabotages 
nooptenn tot de bouw van de Muur. Bovendien mocht niet uit het oog worden ver-
lorenn dat het een staatsgrens was en derhalve streng bewaakt. Zonder die strenge be-
wakingg zou geen mens in de ernst ervan geloven. Het feit dat het een streng bewaakte 
staatsgrenss was impliceerde nu eenmaal dat er op vluchtelingen werd geschoten, aldus 
Lammers.'" " 

Woordenn leken hem tekort te schieten om de positieve kanten van de DDR te 
benadrukken.. Zeker in vergelijking met de Bondsrepubliek kwam Oost-Duitsland er 
goedd van af: 'het eten is duidelijk goedkoper, de huren zijn laag en constant, geen 
werklozen,, beurzen voor studie en meer participatie in hoger onderwijs van arbeiders 
enn boeren'. Het was ook wel degelijk een democratische staat, op basis van het socia-
lismee zou er weldra een Oost-Duitse welvaartsstaat ontstaan en het nazisme was op 
vitalee onderdelen met wortel en tak uitgeroeid. De negatieve kanten werden door hem 
gebagatelliseerd,, zo was de Muur een 'gewone staatsgrens' met bijbehorende controle. 
Dezee lofzang moest natuurlijk uitmonden in een pleidooi voor erkenning van de 
DDR.. Oost-Duitsland was immers als staat niet meer weg te denken. Hij benadrukte 
ookk nog eens dee noodzaak van een Europese vredesconferentie. Het was een illusie te 
menenn dat daar enig perspectief in zat, zonder de DDR als gelijkgerechtigde partner 
aann de conferentietafel. Het was daarom niet alleen politiek verstandig, maar ook 
doodgewoonn billij k dat de DDR erkend werd. Maakte de Bondsrepubliek daar geen 
haastt mee, dan moesten anderen, bijvoorbeeld Nederland, dit doen. En mocht de 
Nederlandsee regering daar 'nog niet aan toe zijn', dan moesten individuele burgers het 
voortouww nemen."'1 

Vanuitt een soortgelijk perspectief meende hij niet veel later de oplossing te hebben 
gevondenn om de opdeling van Europa te beslechten. Het Westen zou zijn kapitalisme 
niett aan het Oostblok moeten opdringen, maar bestanddelen van het staatssocialisme 
overnemen.. Hij achtte het een misvatting dat de parlementaire democratie de meest 
volmaaktee vorm van democratie was. Uiteindelijk zou de democratie in Oost-Europa 
beterr georganiseerd zijn dan in het Westen. Het Westen deed er daarom goed aan de 
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kenniss over Oost-Europa te vergroten. Politici moesten de formele belemmeringen 
tussenn Oost en West opruimen, onder meer door de DDR uit haar politieke isolement 
tee halen. Het was daarna de taak van journalisten de kennis over elkaar te vergroten. 
'Dann kon wel eens blijken, dat de tegenstelling in ideologische en militaire blokken 
snellerr verdwijnt dan voor mogelijk werd gehouden', sprak hij de hoopvolle verwach-
tingg uit.'JS 

Hett  Duitse vraagstuk in discussie 

Naa het buitengewoon congres in november 1966 kon de discussie over de Duitse 
kwestiee worden voortgezet in de Commissie NAVO en de Oost-West-verhouding. Veel 
gedebatteerdd werd er echter niet over het Duitse vraagstuk, omdat de voorstanders 
vann erkenning niet aanwezig waren toen Duitsland op de agenda stond. De discussie 
inn de commissie ging wellicht daarom niet over de vraag of de DDR erkend moest wor-
den,, maar wanneer dit moest gebeuren en onder welke voorwaarden. Alleen commis-
sielidd Patijn achtte erkenning van de DDR te allen tijde onaanvaardbaar. 

Naarr goed gebruik zette Van der Stoel zijn visie op de Duitse kwestie in een nota 
uiteen.. Het was in zijn ogen duidelijk geworden dat het vasthouden aan het streven 
naarr hereniging van de beide Duitslanden nutteloos was. Het accent zou verschoven 
moetenn worden naar het vinden van een formule voor de blijvende staatkundige 
delingg van het Duits grondgebied. Deze formule moest echter gebonden zijn aan een 
aantall  voorwaarden. Het moest ertoe leiden dat de contacten tussen de beide Duits-
landenn verbeterd werden. Normale familiecontacten over de grens moesten mogelijk 
zijnn en daarbij zouden er waarborgen geschapen moeten worden voor hechte econo-
mischee en culturele betrekkingen. Tevens meende hij dat een eventuele volkenrechte-
lijk ee erkenning van de DDR niet zonder concessies van het regime-Ulbricht kon ge-
schieden.. In ruil voor erkenning diende het regime in Oost-Duitsland geliberaliseerd 
tee worden en de positie van West-Berlijn ondubbelzinnig vastgelegd.'6 

Vann der Stoel was ook van mening dat het Westen niet moest proberen Bonn een 
bepaaldee regeling van de Duitse kwestie op te dringen. Het Westen deed er goed aan 
dee Duitse regering te volgen en niet voortijdig stappen te ondernemen. Dit zou slechts 
kunnenn leiden tot frustraties en ressentimenten in de Bondsrepubliek, waar alleen het 
Duitsee nationalisme van zou profiteren. Erkenning van de DDR buiten West-Duits-
landd om zou ongetwijfeld tot felle reacties leiden in de Bondsrepubliek. De kansen op 
eenn consequent doorgezet ontspanningsbeleid konden hierdoor in gevaar komen. 
Bovendienn ondermijnde dit de verantwoordelijkheid van de Grote Vier voor het Duitse 
vraagstuk,, met alle gevolgen voor de status van West-Berlijn. In afwachting van de 
ontwikkelingenn in Bonn kon men in het Westen volstaan met feitelijke erkenning. 
Dezee feitelijke erkenning zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het betrekken van de 
DDRR bij de onderhandelingen over Europese veiligheidsarrangementen. Wel meende 
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Vann der Stoel dat de Bondsrepubliek er goed aan zou doen de Oder-Neisse-grens te 
erkennen.'i7 7 

Vann der Stoel onderstreepte bij de bespreking van zijn nota nog eens dat het 
niet-erkennenn van de DDR niet tot isolement van het land mocht leiden. Het ging er 
juistt om Oost-Duitsland op te nemen in de betrekkingen tussen Oost en West. De 
aanwezigee commissieleden hadden weinig aan de nota toe te voegen en onderschreven 
dee denkbeelden van Van der Stoel. Alleen Patijn wilde absoluut vasthouden aan her-
enigingg als uiteindelijk politiek doel.'" Hij had ook nog een geheel andere reden om 
vann erkenning van de DDR af te zien. Voor toetreding van Engeland tot de EEG kon 
menn de Duitse steun goed gebruiken. Toetreding van Engeland tot de EEG was van 
groott belang om de politiek van De Gaulle binnen de perken te houden. Volgens 
Patijnn was het een goede zaak als de PvdA druk zou uitoefenen op de SPD om de Britse 
toetredingg te steunen. Dit bracht echter wel met zich mee dat de PvdA het zich niet 
zouu kunnen veroorloven erkenning van de DDR tot haar partijstandpunt te maken. 
Dann zou al het krediet bij de SPD verspeeld zijn. Hij hoopte dat de PvdA irrelevante 
zakenn als erkenning van de DDR terzijde schoof en zich ging concentreren op zaken 
vann wezenlijk belang."9 

Gezienn de afwezigheid van Lammers en Franssen had Van der Stoel weinig moeite 
hethet conceptrapport over de Duitse kwestie naar zijn hand te zetten. Wel had Lammers 
inn juli nog een brief naar de commissie gestuurd, waarin hij pleitte voor erkenning van 
dee DDR. In de brief draaide hij de redenering van Van der Stoel min of meer om. Het 
niet-erkennenn van de DDR leidde juist tot een verharding van het regime-Ulbricht. Er 
bestondd voor Nederland ook geen enkele noodzaak om op Bonn te wachten om de 
DDRR te erkennen. De door Van der Stoel genoemde voorwaarden konden immers ge-
regeldd worden in een verdrag tussen de beide Duitslanden, inclusief de positie van 
West-Berlijn.. Lammers zag geen politieke bezwaren, maar ook geen morele bezwaren. 
Nett als in zijn reisverslag betoogde hij dat de DDR wel degelijk op een democratisch 
fundamentt berustte. Het democratisch proces verliep alleen anders dan bij ons. Vol-
genss Lammers werd de 'antithese tussen onze democratie en hun totalitaire systeem 
doorr de feiten gelogenstraft'.'10 

Dezee brief werd niet meer in de commissie behandeld en het moge geen verwon-
deringg wekken dat in het conceptrapport onvoorwaardelijke volkenrechtelijke erken-
ningg van de DDR onaanvaardbaar werd geacht. In tegenstelling tot Lammers achtte de 
meerderheidd van de commissie het niet billij k om het DDR-regime, dat nooit legitima-
tiee had verkregen in vrije verkiezingen, volkenrechtelijk te erkennen zonder enige 
tegenprestatie.. Het Oost-Duitse-regime zou in ruil daarvoor tenminste bereid moeten 
zijnn om aan 'de onmenselijke toestanden en de kunstmatige scheidsmuren die thans 
nogg bestaan, een einde te maken'. Liberalisatie van het DDR-bewind, verbetering van 
dee betrekkingen op allerlei gebied tussen de beide Duitslanden en een regeling voor 
Berlijnn waren de voorwaarden voor erkenning van de DDR. Was dit niet het geval, dan 
zouu Ulbricht slechts de winst incasseren zonder zijn eigen beleid te herzien. In dit ver-
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bandd wees het rapport erop dat Ulbricht helemaal niet uit was opp toenadering tussen 
dee twee Duitslanden, getuige zijn pogingen de contacten tussen beide staten te sabote-
ren.. Voor Nederland zag de commissie maar een beperkte rol weggelegd. Ons land 
zouu in ieder geval niet met een voortijdige erkenning de West-Duitsers in de wielen 
moetenn rijden.'4' 

Hett conceptrapport bevatte weliswaar een minderheidsnota ten aanzien van de 
NAVO,, maar een afwijkend standpunt over de Duitse kwestie was er niet in opgeno-
men.. Dit had waarschijnlijk alles te maken met het feit dat Lammers en Franssen hun 
standpuntt niet in de commissie naar voren hadden kunnen brengen. Het leek niet op-
portuunn om buiten de beraadslagingen in de commissie om een minderheidsstand-
puntt aan het congres voor te leggen. Het kan er ook op wijzen dat de Nieuw Linksers 
hunn geld vooral hadden gezet op het NAVO-standpunt als speerpunt van hun progres-
sievee buitenlandse politiek. Dit verklaart wellicht ook het feit dat het debat op het 
congress zich vooral op de NAVO toespitste en erkenning van de DDR geen rol van bete-
keniss speelde. De resolutie op basis van een Politiek voor de vrede werd ongewijzigd 
doorr het congres aangenomen. Verschillende amendementen die zich uitspraken voor 
erkenningg van de DDR, werden met grote meerderheid verworpen.'41 

Inn zijn korte bestaan was het Nieuw Links gelukt de erkenning van de DDR en het 
Nederlandsee NAVO-lidmaatschap op de partijpolitieke agenda te plaatsen. Een ander 
onderwerpp waarover in die tijd de gemoederen hoog opliepen, was de oorlog in Viet-
nam.. Het Nieuw Links-standpunt inzake Vietnam zou echter niet erg controversieel 
zijn. . 

Naarr  een kritisch e houding inzake Vietnam 

Inn het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de PvdA inzake Vietnam heen en weer 
werdd geslingerd tussen de vrees voor het 'Peking-communisme' in Zuidoost-Azië 
enerzijdss en verontrusting over de uitzichtloze poging van de vs om het conflict met 
militairee middelen te beslechten anderzijds. De PvdA wist de Amerikaanse politiek in 
Vietnamm niet eenduidig te beoordelen. De Tweede Wereldoorlog had immers duide-
lij kk gemaakt dat de democratie soms gewapenderhand verdedigd diende te worden en 
voorr de strijd tegen het communisme was binnen de partij altijd genoeg draagvlak 
geweest.. Bovendien waren de vs onze belangrijkste bondgenoot en niet te vergeten, 
onzee bevrijders in de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant werd duidelijk dat de 
Amerikaansee machtspolitiek tevens zeer kwalijke kanten in zich droeg. Op de Neder-
landsee televisie waren dagelijks de verschrikkingen van de oorlog en het menselijk leed 
tee zien. 

Dee partij zou van deze spagaat verlost worden indien de vs een politieke oplossing 
voorr het conflict wisten te vinden. De PvdA hoopte dat de Amerikanen zo snel moge-
lij kk onderhandelingen zouden starten, maar men begon steeds meer te twijfelen aan 
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dee Amerikaanse wil om te zoeken naar een politieke oplossing. De aanzwellende 

stroomm Amerikaanse militairen richting Vietnam ging immers ten koste van de nood-

zaakk om voor het conflict een politieke oplossing te vinden. Het (tijdelijk) stopzetten 

vann de bombardementen door de vs eind 1965 was natuurlijk een goede zaak, maar 

Dankertt had de indruk dat het jongste vredesoffensief voor een deel 'politieke show-

business'' was. De show werd opgevoerd voor de publieke opinie en voor bevriende 

regeringenn en neutrale staten die begonnen te twijfelen aan de oprechtheid van de 

Amerikaansee vredeswil. Overwoog Amerika echt een politieke oplossing, dan zou 

naastt het stopzetten van de bombardementen tevens de Vietcong als onderhande-

lingspartnerr erkend moeten worden. Gezien de positie van deze bevrijdingsbeweging 

inn Zuid-Vietnam konden de vs hier niet om heen.4' 

Binnenn de PvdA nam het begrip voor de Amerikaanse strijd tegen het commu-

nismee ook steeds meer af. De meerderheid in de partij meende dat het Vietnamese 

conflictt niet louter in termen van communisme en anticommunisme kon worden 

begrepen.. Patijn liet in februari 1966 in de Tweede Kamer weten dat zijns inziens de 

vss teveel handelden uit anticommunisme, terwijl men 'een eenvoudige zwart-wit 

tekeningg van de situatie in Azië' eigenlijk niet zo kon hanteren. Hij hoopte dat de 

Koudee Oorlog niet in Zuidoost-Azië werd voortgezet en het gebied neutraal zou wor-

den.. De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuidoost-Azië vormde volgens hem 

eenn beletsel voor de neutralisering van dit gebied.44 Betrok men de strijd tegen het 

communismee specifiek op Zuid-Vietnam, dan moest Patijn zelfs tot de slotsom ko-

menn dat het land nimmer een bolwerk van anticommunisme zou kunnen worden. 

Hett beste wat men kon verwachten, was een neutraal Zuid-Vietnam.'41 

Doorr het conflict louter in het kader van de strijd tegen het communisme te 

beoordelen,, werd volgens de partij de kern van de zaak uit het oog verloren. De PvdA 

hadd al eerder benadrukt dat de deplorabele sociaal-economische toestand van Zuid-

Vietnamm de bron van het verzet was. Om de sociaal-economische ontwikkeling te ver-

snellenn zou een grootscheeps ontwikkelingsplan voor Zuid-Vietnam moeten worden 

gestart.. Dat zou meer soelaas bieden dan nog meer Amerikaanse militairen. Zo er al 

sprakee was van anticommunisme, werd deze strijd door de vs in ieder geval met de 

verkeerdee (lees militaire) middelen gevoerd. Door het Vietnamese conflict in termen 

vann communisme en anticommunisme te catalogiseren verloren de vs bovendien uit 

hett oog dat door het Amerikaanse optreden elders in de wereld deze tegenstelling werd 

verscherpt.. Dankert was van mening dat door de oorlog in Vietnam de ontspanning 

inn de wereld en verbetering van de betrekkingen tussen Oost en West werden 

bedreigd.'4 4 

Dee groeiende kritiek op het Amerikaanse optreden in Vietnam binnen de PvdA 

zouu in het voorjaar van 1966 uitmonden in een brief van het Partijbestuur aan de 

ambassadeurr van de vs. De partij wilde de vs op 'openhartige wijze' van haar onge-

rustheidd in kennis te stellen. De PvdA betreurde dat het oorlogsgeweld na een korte 

onderbrekingg weer was opgelaaid. Tevens signaleerde de partij bij de Vietnamese 
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bevolkingg een groeiend verzet tegen de regering in Zuid-Vietnam. Door deze ontwik-
kelingenn vielen de oorspronkelijke politieke motieven voor militaire bijstand weg. De 
enigee uitweg was zo snel mogelijk een einde aan de oorlog in Vietnam te maken. Een 
spoedigg einde van het conflict was des te belangrijker, omdat er geen twijfel over kon 
bestaann dat het voortduren van de oorlog de kansen op internationale ontspanning 
ondermijndee en een toenemende belasting vormde voor de verhouding tussen de vs 
enn zijn bondgenoten en voor de verhouding tussen de vs en de su. Vrede in Vietnam 
zouu bovendien de weg vrij maken voor het centrale vraagstuk van Vietnam: de oplos-
singg van het armoedevraagstuk door een versnelde sociale en economische ontwikke-
ling.. De PvdA drong er bijj  de vs op aan de bombardementen stop te zetten, de weg 
vrijj  te maken voor een representatieve burgerregering en onderhandelingen te starten, 
waarbijj  alle strijdende partijen op gelijke voet moesten deelnemen.'47 

Reactiess op de brief 

Dee brief van het Partijbestuur zou veel stof doen opwaaien. Verschillende partijgeno-
tenn waren op z'n zachtst gezegd niet erg gelukkig met de inhoud van de brief. Van der 
Stoel,, destijds staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, meende dat de kritiek aan het 
adress van de vs weliswaar terecht was, maar dat de brief wat eenzijdig was gesteld. Uit 
'fairheid'' tegenover de Amerikanen moest volgens hem in de brief ook doorklinken 
datt er van de zijde van Noord-Vietnam en China geen enkele bereidheid tot onder-
handelingenn was gebleken. Voor hem bleef tevens de strijd tegen het communisme 
vann belang. Hij drong er daarom bij het Partijbestuur op aan ook in de brief op te 
nemenn dat de strijd tegen het communisme aan de orde bleef.'4 

Dee oude Drees had de brief geen goed idee gevonden. Hij vond het 'gevaarlijk' dat 
dee partij zich volledig tegen de vs keerde. Amerika had vredesonderhandelingen aan-
gekondigdd en die moesten eerst maar eens worden afgewacht.'49 Een klein groepje 
partijgenotenn gevormd door Goedhart, Van der Goes van Naters, De Jong en Van 
denn Beugel - de groep-Goedhart - reageerde zeer verontwaardigd op de brief. Zij 
warenn net als Drees van mening dat het onacceptabel was om harde kritiek op de vs te 
leveren.. De Amerikanen waren immers de krachtbron van het vrije Westen en be-
schiktenn als enige in de vrije wereld over 'relevante militaire en politieke potentie'. 
Bovendienn waren de vs in Vietnam in een uiterst gecompliceerd conflict betrokken. 
Dezee twee punten impliceerden niet dat het Amerikaanse beleid kritiekloos gevolgd 
moestt worden, maar wel dat een Amerikaanse nederlaag of vernedering onacceptabel 
was.. Aangezien het Partijbestuur deze overwegingen niet in de brief had meegeno-
men,, meende de groep-Goedhart dat het bestuur in weinig meer verschilde van de 
PSP,, of erger nog, de CPN. De opstelling van het Partijbestuur werd door hen geken-
schetstt als het 'bedrijven van pacifistische capitulatiepolitiek' met als voornaamste 
doell  het bewerken van de publieke opinie. Van de partijleiding mocht toch meer 
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verwachtt worden dan her 'meehobbelen mer sentimenten, die dikwijls even goed 
bedoeldd als slecht geïnspireerd waren'.'50 

Dankertt meende dat de reactie van Goedhart cum suis alle perken te buiten ging. 
Datt het Partijbestuur op één hoop werd gegooid met de PSP en de CPN was ridicuul. 
Hijj  hoopte dat er door het Partijbestuur actie ondernomen werd. De partijleiding 
wildee hier echter niets van weten. De groep-Goedhart had het recht om een afwij-
kendee mening te laten horen, anderen in de partij kregen die gelegenheid ook. Het 
bestuurr wenste dan ook niet corrigerend op te treden.5' Dankert restte niet veel anders 
dann zelfde aanval te kiezen. In Socialisme en Democratiezette hij uiteen dat het verschil 
vann mening tussen de groep-Goedhart en het Partijbestuur niet over de doeleinden 
vann de Amerikaanse politiek, maar over de gehanteerde methoden ging. Het Partij-
bestuurr vond een nederlaag van de Amerikanen ook onacceptabel, maar was tevens 
zeerr verontrust over de aanwending van het enorme militaire potentieel. Daarom had 
hett Partijbestuur ook aangedrongen op het stopzetten van de bombardementen door 
dee vs, hetgeen de kern van de brief was. Daarbij was het bestuur van mening dat er 
geenn politieke oplossing in het verschiet lag zonder de Vietcong als zelfstandige part-
nerr bij de onderhandelingen toe te laten. Bovendien moesten Goedhart en de zijnen 
hethet toch met Dankert eens zijn, dat de regering in Zuid-Vietnam niet op de steun van 
dee bevolking kon rekenen. Als op een dergelijke stellingname het etiket 'pacifistische 
capitulatiepolitiek'' werd geplakt, had hij daar geen bezwaar tegen.'" 

Buitenn de partij werd de brief over het algemeen ook weinig enthousiast onrvan-
gen.. Op Het Vrije Volken het communistische De Waarheidna, oordeelden alle kran-
tenn negatief over de actie van het Partijbestuur.'" In de Eerste Kamer was de brief van 
dee PvdA evenmin goed gevallen, wo-senator Van Riel meende zelfs dat de brief voor 
dee PvdA aanleiding diende te zijn om uit de regering te stappen. Andere politieke par-
tijenn ter rechterzijde van het politieke spectrum constateerden dat de PvdA haar stand-
punt,, zoals neergelegd in de motie-Ruygers van mei 1965, had verlaten. Zij toonden 
zichh zeer verbaasd en verontrust over de PvdA-brief.'54 De brief van het Partijbestuur 
kann dus als een ongelukkige actie worden beschouwd. De poging om een eigen geluid 
inzakee Vietnam te laten horen, was het bestuur op felle kritiek komen te staan. De 
Amerikaansee ambassade constateerde dan ook tevreden dat de partij geen beste beurt 
hadd gemaakt." 

Fractievoorzitterr Nederhorst probeerde de schade zo beperkt mogelijk te houden. 
Hijj  haastte zich te verklaren dat de brief niet tegen de vs als geheel was gericht en het 
beleidd van de PvdA ten aanzien van Vietnam niet wezenlijk was veranderd.'*6 Toch was 
dee partij wel degelijk opgeschoven. De PvdA was in de loop der tijd steeds kritischer 
tegenoverr het Amerikaanse optreden in Vietnam komen te staan. Het begrip voor het 
opwerpenn van een dam tegen het communisme door de Amerikanen was geleidelijk 
aann verdwenen. De eisen voor een representatieve burgerregering en erkenning van de 
Vietcongg waren eveneens nieuwe elementen. Bezorgdheid over de escalatie van het 
conflictt en een oplossing van het vraagstuk op grond van de Akkoorden van Genève 
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warenn wel constanten gebleven. De wens van Nieuw Links om de Vietcong te erken-
nenn was dus geen echte uitdaging aan de partij, aangezien het Partijbestuur zich al eer-
derr op dit standpunt had gesteld. De stellingname van Nieuw Links inzake Vietnam 
leekk dan ook meer gericht tegen partijgenoten als Lou de Jong of Frans Goedhart of 
hett gemakkelijk tackelen van de politiek van Luns. 

Dee rotzooi van Vietnam 

Kenmerkendd voor de steeds kritischer houding van de partij is de opstelling van Geert 
Ruygers,, die toch niet tot de linkervleugel van de partij gerekend kon worden. Volgens 
hemm was de oorlog in Vietnam de verkeerde oorlog op de verkeerde plaats, omdat het 
geenn enkel vraagstuk oploste. De verhouding tussen China en Washington werd er niet 
doorr verbeterd, de militaire interventie kon evenmin de verdeeldheid in Zuid-Vietnam 
wegnemenn en het sociale vraagstuk zou er ook niet door worden opgelost. Ruygers be-
nadruktee tevens dat het Vietnam-conflict niet alleen in termen van communisme en 
democratiee kon worden begrepen. Het was zelfs zeer de vraag of een eventuele militaire 
overwinningg het herstel van de democratie in dat land dichterbij zou brengen. Om al 
dezee redenen moest het Amerikaanse optreden in Vietnam worden afgewezen. De 'rot-
zooii  van Vietnam', die de televisie elke dag in de huiskamers bracht, mocht daaren-
tegenn geen aanleiding zijn om een hetze te starten tegen de vs. Hij hoopte dat de me-
ningsverschillenn zakelijk en openhartig besproken werden en men Vietnam niet aan-
greepp om het bondgenootschap met de vs te willen beëindigen.'" 

Inn december 1966 diende de PvdA een motie in waarin steun werd betuigd aan de 
bemiddelingspogingenn van Oe Thant, de secretaris-generaal van de VN. Thant had 
verklaardd dat voor een succesvolle bemiddelingspoging de bombardementen op 
Noord-Vietnamm gestaakt moesten worden. De motie van de PvdA sloot hierbij aan 
doorr te stellen dat door de aanhoudende bombardementen de bemiddelingspogingen 
vann Oe Thant bij voorbaat dreigden te mislukken. In nogal vage bewoordingen drong 
dee partij er bij de regering op aan 'een dringend beroep te doen op de regering van de 
vss al datgene na te laten, hetgeen door haar zelf gevraagde bemiddelingspogingen van 
Oee Thant zou kunnen bemoeilijken'.58 De regering wilde wel haar verontrusting over 
dee bombardementen uitspreken, maar was niet bereid dit in verband te brengen met 
hett bemoeilijken van de onderhandelingen. Een meerderheid van de Kamer steunde 
ditt standpunt van de regering en de motie werd verworpen.59 

Dee PvdA liet ook buiten het parlement haar stem horen, door deel te gaan uit-
makenn van het bredere maatschappelijk verzet tegen Vietnam. Deze verbinding met 
buitenparlementairee actiegroepen werd natuurlijk vergemakkelijkt door het feit dat de 
PvdAA in oktober 196e weer in de oppositiebanken had plaatsgenomen. In het voorjaar 
vann 1967 verbond een aantal vooraanstaande PvdA-ers, waaronder Piet Dankert, zich 
mett het Comité Vietnam. Dit comité was de opvolger van de Aktiegroep Vietnam, die 
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eenn slechte naam had opgebouwd omdat betogingen steevast op relletjes uitliepen. 
Doorr een matiging van standpunten en optreden in het nieuwe Comité Vietnam, 
hooptee men een zo breed mogelijk publiek aan zich te binden. Dit lukte heel aardig. 
Eénn van de eerste activiteiten van het Comité Vietnam was het organiseren van een de-
monstratie,, waarin men onder meer steun betuigde aan de vredesinitiatieven van Oe 
Thant.. Aan de demonstratie in Amsterdam namen zo'n 10.000 mensen deel. De leu-
zenn die werden gevoerd waren 'Vrede in Vietnam' en 'Stop de bombardementen'.' ° 

Denn Uyl had ook meegelopen in deze demonstratie. Zijn deelname was met name 
ingegevenn door solidariteit met het Vietnamese volk. De oorlog in Vietnam was voor-
all  een tragedie voor de bevolking: 'eens temeer in de geschiedenis dreigt een klein volk 
tenn onder te gaan aan de wereldpolitieke tegenstellingen', meende hij. Naast deze ethi-
schee overwegingen had hij ook een tweetal politieke argumenten. In de eerste plaats 
wass de oorlog in Vietnam een uitzichtloze zaak geworden. Door het vast blijven hou-
denn aan militaire oplossingen verviel men van de ene escalatie in de andere. Een oplos-
singg langs militaire weg viel niet te bereiken. In de tweede plaats vormde de militaire 
interventiee een toenemende belasting voor allerlei vormen van internationale samen-
werkingwerking en een bedreiging voor de vrede en ontspanning in de wereld. De oorlog 
vormdee een beletsel voorr het overleg tussen de vs en de su en voor het eerst sinds jaren 
stegenn de defensie-uitgaven van de vs weer. Deze overwegingen brachten Den Uyl tot 
hethet standpunt dat de oorlog zo snel mogelijk diende te stoppen. Daarvoor was het 
belangrijkk dat de vs overschakelden van een offensieve naar een defensieve strategie en 
err een onvoorwaardelijke stopzetting van de bombardementen kwam. Daarna zouden 
err onderhandelingen gestart moeten worden op basis van de Akkoorden van Genève 
uitt 1954. Aan een politieke oplossing zou tevens een economisch herstelprogramma 
gekoppeldd moeten worden. Gezien het bovenstaande ging het volgens Den Uyl niet 
opp de betrokkenheid met Vietnam af te doen als 'anti-Amerikanisme, zweverig paci-
fismefisme of politieke naïviteit'.'' Met deze laatste opmerking distantieerde hij zich heel 
duidelijkk van de groep-Goedhart. 

Datt mensen als Goedhart, De Jong en Van den Beugel een minderheid in de partij 
vertegenwoordigden,, werd in de loop van 1967 steeds duidelijker. In augustus steunde 
dee PvdA een petitionnement van het Comité Vietnam waarin werd aangedrongen op 
onvoorwaardelijkee stopzetting van de bombardementen, erkenning van de Vietcong 
doorr de vs en de Zuid-Vietnamese regering en vermindering van de gevechtshande-
lingenn door alle partijen. Alle partijafdelingen werden eveneens opgeroepen hun steun 
hieraann te betuigen.'z De PvdA deed ook mee aan een tweede demonstratie van het 
Comitéé Vietnam op 21 oktober 1967. Voor deze tweede demonstratie had de PvdA-er 
Degenkampp aangedrongen op matiging van de gevoerde leuzen. 'Amerikanen weg uit 
Vietnam'' was voor hem onacceptabel. Onder zijn druk werden die gewijzigd in 'Soli-
dairr met het andere Amerika' en 'Stop de bombardementen'. Aan deze demonstratie 
dedenn ongeveer 15.000 mensen mee.'63 In november werd de kritische houding tegen-
overr het Amerikaanse optreden tevens door het partijcongres bevestigd. Op het 
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congress werd een resolutie aangenomen waarin de situatie in Vietnam een gevaar voor 
dee wereldvrede werd genoemd. Om tot een oplossing te komen zouden de bombar-
dementenn onvoorwaardelijk gestopt moeten worden, de Vietcong erkend en dienden 
err een wapenstilstand en onderhandelingen op basis van de Akkoorden van Genève 
tee komen.'*4 

Besluit t 

Mett de opkomst van Nieuw Links kreeg de discussie in de PvdA over vrede en veilig-
heidd een nieuwe impuls, alhoewel het programma van Nieuw Links niet echt vernieu-
wendd was. Veel van de Nieuw Linkse standpunten waren al door andere groepen in de 
partijj  verwoord of al langer gemeengoed. De oude strijdpunten werden echter wel in 
eenn min of meer samenhangend geheel en met een nieuw elan gebracht. Nieuw Links 
moestt het niet hebben van doorwrochte beschouwingen. De gezindheid of mentaliteit 
diee uit hun voorstellen sprak leek belangrijker dan de inhoud. Het programma van 
Nieuww Links werd als een alternatief gepresenteerd voor de 'verkalkte Koude Oorlogs-
politiek'' van de partij. Deze uitdaging aan de partij mondde niet direct uit in heftige 
debatten.. De discussie over vrede en veiligheid werd in eerste instantie over het alge-
meenn in vriendelijke sfeer gevoerd. 

Ditt kon echter niet verhinderen dat het optreden van Nieuw Links wel degelijk 
eenn grote impact had op de partij. Dit kwam doordat Nieuw Links op verschillende 
frontenn de wind in de rug had. Zo schiepen de relatieve ontspanning in de Koude 
Oorlog,, de crisis in de NAVO en de Vietnamoorlog ruimte voor een kritische bezin-
ningg op de vraagstukken van vrede en veiligheid en meer in het bijzonder het Atlan-
tischh bondgenootschap. Daarbij was de PvdA ook niet in de positie het geluid van 
Nieuww Links te negeren. Door de achtereenvolgende verkiezingsnederlagen en het 
afkalvendee ledental van de partij maakte een crisisgevoel zich van velen meester. Door 
dezee kleine crisis in de partij, gevoegd bij de verbittering na de Nacht van Schmelzer 
werdd de behoefte gevoeld de bakens te verzetten. Om het tij te keren leek de PvdA zich 
voorall  te richten op de gunst van jongeren. Met de komst van Nieuw Links leken de 
jongerenn zich als een soort godsgeschenk aan te dienen. Bovendien wist Nieuw Links 
zichh goed te presenteren, niet in de laatste plaats omdat het nauwe contacten onder-
hieldd met de vaderlandse media. Dit had als grote voordeel dat de groep over kanalen 
beschiktee om de ideeën aan een groter publiek kenbaar te maken. 

Daarr kwam bij dat Nieuw Links ook aansluiting wist te vinden bij het nieuwe 
levensgevoell  van de jaren zestig. De Nieuw Linkse standpunten appelleerden aan een 
nieuwee politieke moraal, die zich in die periode met name onder veel linkse intellectu-
elenn manifesteerde. In de zoektocht naar een nieuwe politieke oriëntatie (op het bui-
tenlandss terrein) werd in het antifascisme een soort vanzelfsprekende leidraad gevon-
den.. Dat de inhoud de oorspronkelijke lading niet meer dekte, doet er in dit verband 
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weinigg toe. Zo werd het 'Iberisch-NAVO-theorama' door Nieuw Links niet ontwik-
keldd uit betrokkenheid met het Portugese (en later het Griekse) volk, maar was het 
veell  meer een demonstratie van een 'waarlijk antifascistische houding'. De erkenning 
vann de DDR lijk t deels uit dezelfde motieven voort te komen. Door de antifascistische 
waakzaamheidd werd de Bondsrepubliek vanwege haar lankmoedige houding op dit 
gebiedd scherp bekritiseerd. De onzekerheid over de status van de DDR zou de West-
Duitsee democratie in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Daarom was het maar beter 
alss de DDR erkend werd en zodoende de latent aanwezige verkeerde krachten in de 
Bondsrepubliekk zich niet konden ontplooien. Daarbij kwam dat als beide Duits-
landenn langs de 'antifascistische meetlat' werden gelegd, de DDR aanmerkelijk be-
terr scoorde dan de Bondsrepubliek volgens Nieuw Links. Dit gegeven werd door 
Lammerss meerdere malen gebruikt om zijn pleidooi voor onvoorwaardelijke erken-
ningg van de DDR kracht bij te zetten.'65 

Dee opkomst van Nieuw Links leidde niet direct tot een radicale ommezwaai van 
hett buitenlands beleid van de partij. Onder leiding van Van der Stoel werd er voort-
geborduurdd op de lijn zoals die in de voorgaande jaren was ontwikkeld. De verande-
ringenn in het internationale klimaat waren weliswaar aanleiding om de buitenlandse 
politiekk opnieuw te overdenken, maar de oude oplossingen voldeden nog prima. 
Wederzijdsee ontwapening, de strijd tegen de atoomanarchie en het bevorderen van 
allerleii  contacten met het Oostblok hadden nog niet aan kracht ingeboet en leken 
doorr de détente juist aan actualiteit te hebben gewonnen. 

Eenn aantal uitgangspunten van Van der Stoel cum suis en Nieuw Links stonden 
diametraall  op elkaar. Zo hechtte Van der Stoel grote waarde aan het machtsevenwicht 
enn meende hij dat bepaalde politieke besluiten het eindpunt en niet het beginpunt 
moestenn zijn. Wederzijdse ontwapening diende het sluitstuk te zijn van ontspanning 
enn erkenning van de DDR de bekroning van de normalisatie van de betrekkingen tus-
senn de beide Duitslanden. Nieuw Links daarentegen ging van precies het tegenover-
gesteldee uit. Een voorwaarde om tot ontspanning te komen was de erkenning van de 
DDRR en het star blijven vasthouden aan het machtsevenwicht leek de bron van alle 
kwaad.. Pas als de status quo doorbroken werd, kon er volgens Nieuw Links sprake zijn 
vann verdergaande ontspanning tussen Oost en West. 

Eenn ander verschil van inzicht betrof een inschatting van de rol die Nederland op 
hethet internationale toneel kon spelen. Van der Stoel ging uit vann een ondergeschikte rol 
vann Nederland in het internationale krachtenveld. Hij was van mening dat ons land 
daaromm het beste via de NAVO invloed kon proberen uit te oefenen. Dit betekende dat 
viaa de NAVO toenadering tot het Oostblok moest worden gezocht en binnen het 
bondgenootschapp zoveel mogelijk druk op Portugal en Griekenland worden uitge-
oefend.. Nieuw Links had nogal overspannen verwachtingen van de rol die Nederland 
zouu kunnen spelen. Nederland met de PvdA voorop, diende in zijn ogen een gidsfunc-
tiee te vervullen in de internationale betrekkingen. Een gedachte die overigens niet echt 
nieuww was binnen de partij, maar door Nieuw Links weer met verve werd omarmd. 
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Vann der Stoel had ook de effectiviteit van het beleid hoog in het vaandel. Er diende 
eenn politiek te worden ontwikkeld waarmee ook daadwerkelijk concrete resultaten kon-
denn worden geboekt. Zo wees hij het opzeggen van het Nederlandse NAVO-lidmaat-
schapp af, omdat hierdoor niets ten goede zou veranderen. De wereld werd er niet veiliger 
opp en het zou zeker de volkeren in Portugal of in Angola en Mozambique geen steek ver-
derr helpen. Indien erkenning van de DDR niet het resultaat was van de wilsovereen-
komstt van de twee Duitslanden, zou dit evenmin iets oplossen. De effectiviteit van 
standpuntenn vond Nieuw Links minder belangrijk. Voor Nieuw Links was de mentali-
teitt die uit zijn voorstellen sprak veel belangrijker. Het ging er vooral om op het terrein 
vann de buitenlandse politiek een progressieve gezindheid uit te stralen. Uit de voorstel-
lenn moest de wil blijken om daadwerkelijk een 'linkse buitenlandse politiek' te voeren. 

Ondankss deze verschillen liepen de meningen over één controversieel punt niet 
verr uiteen: Vietnam. Reeds voordat Nieuw Links zich in de partij presenteerde, stond 
dee meerderheid van de partij al zeer kritisch tegenover het Amerikaanse optreden in 
Vietnam.. Het begrip voor het Amerikaanse optreden als zijnde een strijd tegen het 
communismee verdween in de loop van 1966 snel naar de achtergrond, terwijl de af-
schuww over de gewelddadigheden steeds meer op de voorgrond trad. Dat een oplos-
singg van het Vietnamese conflict via militaire weg kon worden bereikt, geloofde na-
genoegg niemand in de PvdA. De partij benadrukte daarom de noodzaak van een poli-
tiekee oplossing op basis van de Akkoorden van Genève. Een politieke oplossing zou 
niett kunnen worden bereikt als de Vietcong als gesprekspartner genegeerd werd. De 
PvdAA sprak zich daarom uit voor erkenning van het Nationale Bevrijdingsfront. 

Hett militaire ingrijpen was ook een miskenning van de daadwerkelijke problemen 
inn Vietnam, meende de PvdA. De regering in Zuid-Vietnam kon immers niet rekenen 
opp de steun van de bevolking en het land verkeerde in een deplorabele toestand. An-
derss gezegd, het land had meer behoefte aan sociaal-economische steun dan aan mili -
tairen.. Deze gedachte sloot naadloos aan bij het PvdA-stokpaardje van ontwikkelings-
hulp.. Daarbij kwam dat de partij het Amerikaanse optreden in Vietnam als een be-
dreigingg beschouwde voor de ontluikende ontspanning tussen Oost en West. Door de 
Vietnamoorlogg werd een vergelijk tussen de vs en de su moeilijker en de relatie met 
dee bondgenoten werd er eveneens door onder druk gezet. Bovendien ondermijnde de 
oorlogoorlog het morele leiderschap van de vs in het Westen en meer in het bijzonder in de 

NAVO . . 

Dee opkomst van Nieuw Links leidde zoals gezegd niet direct tot een koerswijzi-
gingg van de PvdA op het gebied van vrede en veiligheid. Door handig te opereren en in 
tee spelen op een groeiend onbehagen zou Nieuw Links er echter al snel in slagen zijn 
invloedd uit te breiden. De tegenbeweging van Nieuw Links, zeg maar de groep-Goed-
hart,, bleef teveel in de oude dogma's hangen om een serieuze bedreiging voor Nieuw 
Linkss te vormen. Het tegenspel moest van de gematigde krachten in de partij, zoals 
Vann der Stoel, Ruygers en Dankert komen. Dit tegenspel zou met de integratie van 
Nieuww Links steeds moeilijker worden, maar daarover gaat het volgende hoofdstuk. 
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Eenn partij in de rui 
Dee integratie van Nieuw Links in de partij, 1967-1969 

Opp het congres van 1967 werden er een flink aantal Nieuw Linksers in het Partij-
bestuurr gekozen.' De integratie van Nieuw Links in de partij was daarmee in gang 
gezett en zou zich in de periode 1967-1969 verder voltrekken. Dit proces werd in 1969 
minn of meer voltooid, toen deze groep een meerderheid in het Partijbestuur behaalde. 
Mett de verovering van het Partijbestuur door Nieuw Links beschikte de groep over 
eenn partijkanaal voor het ventileren van ideeën en het beïnvloeden van de politieke 
koerss van de partij. Den Uyl vond dat geen slechte zaak, indien het ertoe leidde dat de 
discussiee over groepsvorming plaats maakte voor de zoveel belangrijker discussie over 
dee inhoud van de politiek. Hij hoopte dat het congres van 1967 maatgevend voor de 
komendee periode zou zijn. De discussie was in grote openheid verlopen en het congres 
hadd het vermogen getoond over kleine zaken heen te stappen en door te dringen tot 
enkelee kernvragen. Den Uyl analyseerde in 1967 zijn partij als volgt: 'de partij is in de 
rui.. Goed, een beest wat in de rui is voelt zich niet fit  en is dan voornamelijk met zich-
zelff  bezig. De PvdA is het laatste jaar met zichzelf bezig geweest. Dat was nodig. Het is 
nuu tijd om ons met de mensen in Nederland, de ontwikkelingen in de wereld en 
voorall  met de toekomst bezig te houden'.1 

Naa enkele 'testpartijen' ontstond er ook stilaan een zeker een bestand tussen de 
nieuwlichterss van Nieuw Links en het partij-establishment, met Den Uyl voorop. 
Voorr dit opvallende bestand zijn een aantal verklaringen aan te dragen. In de eerste 
plaatss het opnemen van vertegenwoordigers van Nieuw Links in het Partijbestuur, 
waardoorr beide partijen wel gedwongen waren met elkaar te praten. Door het behoed-
zaamm optreden van partijvoorzitter Tans werd dit in goede banen geleid. Een tweede 
factorr was dat Den Uyl en Nieuw Links een zeker respect en waardering kregen voor 
eikaarss kwaliteiten. De partijleider kreeg met name vertrouwen in Van den Doel en 
Vann Dam. Een belangrijke bindende factor was tevens de diepe politieke afkeer van de 
KVP.33 Deze gemeenschappelijke vijand maakte het makkelijker om over verschillende 
tegenstellingenn heen te stappen, Ten slotte raakte de partijleiding er tevens van over-
tuigdd dat Nieuw Links nodig was om de partij te vernieuwen en te verjongen. 

Ditt bestand betekende echter niet dat de integratie van Nieuw Links in de partij 
zonderr de nodige spanningen verliep. Verschillende partijleden toonden zich zeer ver-
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ontrustt over de groeiende invloed van Nieuw Links. Enkele vooraanstaande partij-

genotenn zoals Burger, behoorden tot de harde bestrijders van Nieuw Links. In 1968 

ontstondd er binnen de PvdA zelfs een tegenbeweging. De actiegroep 'Nieuw Rechts' 

riepp partijgenoten op om de invloed van Nieuw Links terug te dringen. In november 

19688 werd deze actiegroep omgevormd tot Democratisch Appèl.4 Het had er genoeg 

vann dat (oudere) partijgenoten, die niet aan de leiband van Nieuw Links wensten te 

lopen,, werden gediskwalificeerd als 'reactionair, halfseniele sukkels en als een stin-

kendd stelletje'.' Volgens deze groep diende de PvdA zich verder te ontwikkelen als pro-

gressievee volkspartij en zich derhalve niet in te laten met 'de halve en hele marxistische 

dogmataa en pacifistische invloeden van Nieuw Links'. 

Democratischh Appèl verweet de partijleiding op onvoldoende wijze stelling te 

nemenn tegen Nieuw Links. De partijleiding zou in de ogen van Democratisch Appèl 

tee lankmoedig tegenover Nieuw Links blijven optreden. 'De toenemende warboel en 

dee klaarblijkelijke machteloosheid van de partijleiding' noopte de groep daarom zelf 

dee stem te verheffen/ Middels advertenties en bijeenkomsten probeerden het Appèl 

hett partijcongres van maart 1969 te beïnvloeden bij de keuze van een nieuw Partijbe-

stuur.. De oproep kreeg opvallend weinig gehoor. Democratisch Appèl kreeg geen en-

kelee sympathisant in het bestuur, terwijl Nieuw Links een meerderheid in het Partij-

bestuurr wist te veroveren. Daar stond wel tegenover dat de Nieuw Links kandidaat 

voorr de functie van internationaal secretaris, Karei Roskam, een verpletterende neder-

laagg leed. Piet Dankert werd met ruime meerderheid herkozen. 

Nieuww Links wist weliswaar vanaf 1967 grote invloed uit te oefenen op het Partij-

bestuur,, in de Kamerfractie wisten daarentegen weinig sympathisanten van Nieuw 

Linkss door te dringen.9 Het gevolg was dat er tussen de Kamerfractie en het Partijbe-

stuurr een strijd ontbrandde over de politieke koers van de partij. Het was aan de frac-

tiee voorbehouden invulling te geven aan het verkiezingsprogramma en te reageren op 

actualiteitenn terwijl het Partijbestuur primair verantwoordelijk was voor de partij-

organisatiee en de meer politiek-strategische kwesties. Nieuw Links probeerde door 

hervormingsvoorstellenn de macht van het Partijbestuur uit te breiden ten koste van de 

Kamerfractie.. Tevens trachtte Nieuw Links zijn greep op partijcongressen te verste-

vigen,, in de hoop de fractie te binden aan uitspraken van het congres, het hoogste 

besluitorgaann van de partij. Dit alles leidde ertoe dat de verschillende machtscentra in 

dee partij elkaar min of meer permanent bevochten. Dit had in ieder geval tot gevolg 

datt de partij steeds pluriformer werd; een minderheid in de Tweede Kamerfractie kon 

eenn meerderheid in het Partijbestuur zijn.'0 Het vergde behoedzaam optreden van de 

politiekee leiding om dit alles enigszins in goede banen te leiden. Met name van partij-

voorzitterr Tans en partijleider Den Uyl werd de nodige balanceerkunst gevraagd. 

Dee spanningen tussen Nieuw Links en de rest van de partij kwamen niet in de laat-

stee plaats tot uiting op het terrein van de buitenlandse politiek en defensie. Zo zette 

Democratischh Appèl zich sterk af tegen de vermeende communistische sympathieën 

vann deze beweging en hun aanvallen op de NAVO. Toen duidelijk werd dat het Demo-



EENN PARTI J IN DE RUI 185 5 

cratischh Appèl de opmars van Nieuw Links niet kon stuiten, koos de groep eieren voor 
haarr geld. In 1970 gingen zij verder als Democratischh Socialisten 1970 (DS'7O)- Veelal 
wordtt de controverse over de buitenlandse politiek als voornaamste reden genoemd 
voorr het vertrek uit de partij, al mag niet uit het oog worden verloren dat verschil van 
inzichtt in de binnenlandse politiek eveneens een grote rol speelde. 

Vanuitt de fractie had Van der Stoel de opdracht gekregen om een politiek ant-
woordd te geven op de uitdaging van Nieuw Links. Hij kreeg echter steeds meer moeite 
omm zijn partijgenoten te overtuigen. Het meest beruchte partijcongres van 1969 sprak 
zichh nog wel uit voor het handhaven van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap, maar 
aanvaarddee tevens de Nieuw Links' eis voor onvoorwaardelijke erkenning van de 
DDR.. Daarmee boekte Nieuw Links het eerste succes op het terrein van de buiten-
landsee politiek. Door de NAVO en de erkenning van de DDR te noemen, zijn tevens de 
belangrijkstee strijdpunten genoemd. Net als in de jaren 1966-1967 concentreerde de 
discussiee zich vooral op deze onderwerpen. Tevens zal ook de draad van de discussie 
overr Vietnam weer worden opgepakt. 

Hett rapport Harmei en de PvdA 

Opp het congres in 1967 had de partij voor een aantal hervormingen van de NAVO 

gepleit.. Nagenoeg tegelijkertijd ging de NAVO-raad akkoord met het rapport-Harmei. 
Inn dit rapport werd de veiligheid van het bondgenootschap langs twee wegen bepleit. 
Err zou vastgehouden moeten worden aan militaire afschrikking. De commissie achtte 
eenn militaire aanval van het Warschaupact op het Westen niet waarschijnlijk, maar de 
militairee afschrikking bleef vooralsnog onmisbaar. Nieuw was dat ontspanning tussen 
Oostt en West ook tot veiligheid kon bijdragen. De NAVO-landen zouden daarom 
diplomatiekee toenadering moeten zoeken tot het Oostblok. De NAVO-raad aan-
vaarddee ook officieel een nieuwe nucleaire strategie. De nucleaire defensie werd voort-
aann gebaseerd op de al eerder geformuleerde doctrine van the flexible response. Deze 
strategiee hield in dat eventuele militaire agressie van het Warschaupact in eerste in-
stantiee zou worden beantwoord met dezelfde middelen die door het Oostblok werden 
gebruikt,, terwijl escalatie naar een hoger nucleair niveau van geweld als dreigement 
bleeff  functioneren." 

Hoee verhield het Harmel-rapport zich met de door de PvdA gewenste hervor-
mingen,, zoals die in Een politiek voor de vrede waren bepleit? De pleidooien van de 
PvdAA voor toenadering tot het Oostblok en minder nadruk op atoomwapens voor 
dee verdediging waren in het nieuwe NAVO-beleid verankerd. Verschillende PvdA-
wensenn hadden het Harmel-rapport echter niet gehaald. Het voorstel om te komen 
tott een NAVO-orgaan voor ontwapening was stukgelopen op Frans verzet. Intensive-
ringg van het overleg binnen de NAVO over de ontwapeningsproblematiek was het 
hoogstt haalbare gebleken. Het PvdA-streven om de NAVO-assemblee om te zetten in 
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eenn raadgevende vergadering was evenmin in het rapport terechtgekomen. Het bleef 

bijj  de vage toezegging dat aan de NAVO-assemblee een grotere betekenis zou worden 

toegekend.. De oproep om in het NAVO-handvest een bepaling op te nemen die uitsto-

tingg of schorsing van ondemocratische lidstaten mogelijk zou maken, had bij geen en-

kelee regering gehoor gevonden en was derhalve niet in het Harmel-rapport opgeno-

men.. Dat zelfs geen van de zusterpartijen in de Socialistische Internationale (si) hierin 

wildee meegaan, maakte de teleurstelling voor de partij des te groter." 

Vann der Stoel was desondanks redelijk tevreden gestemd. Hij hoopte dat door de 

aanvaardingg van het rapport-Harmei het zoeken naar formules voor samenwerking 

tussenn Oost en West werd geïntensiveerd. Bovendien signaleerde hij een aantal inter-

nationalee ontwikkelingen die een aanmoediging en versterking voor deze toenadering 

kondenn zijn. De Ostpolitikzoals die door de SPD werd voorgestaan, kon een positieve 

bijdragee leveren aan de ontspanning tussen Oost en West. De innerdeutsche Ent-

krampfungkrampfung zou een herstel van normale betrekking met de Oost-Europese landen 

kunnenn stimuleren. Het voorstel van het Warschaupact om een reeks Europese veilig-

heidsconferentiess te houden, moest eveneens positief worden begroet. Deze conferen-

tiess zouden de ontspanning kunnen dienen, indien wapenbeheersing en ontwapening 

onderwerpp van gesprek zouden zijn. Het uiteindelijke doel, wederzijdse gecontro-

leerdee ontwapening en een veiligheidsstelsel dat op afdoende wijze de veiligheid van 

iederr Europees land zou garanderen, kon zo wellicht een stapje dichterbij komen." 

Dee NAV O meende dat de daad ook bij het woord van Harmei gevoegd diende te 

worden.. Niet in de laatste plaats omdat de voorstellen van het Warschaupact voor een 

Europesee veiligheidsconferentie om een tegenzet vroegen. Het Atlantisch bondge-

nootschapp kwam daarop in 1968 met het voorstel om met de su te onderhandelen 

overr troepenreducties in Europa. Di t voorstel verdween echter voorlopig in de ijskast 

doorr de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije. De ontspanning tussen Oost en West 

werdd ernstige schade toegebracht door het hardhandige einde van het liberalisatiepro-

cess in dat land. Op 21 augustus van dat jaar maakten de militairen van vij f landen van 

hett Warschaupact een einde aan de 'Praagse lente'. 

D ee Praagse lente 

Inn januari 1968 werd Novotny als eerste secretaris van de communistische partij in 

Tsjechoslowakijee opgevolgd door Alexander Dubcek. Onder leiding van Dubcek 

kwamm een liberalisatieproces op gang, dat later bekend zou worden onder de naam 'de 

Praagsee lente'. Voor het eerst sinds lange tijd werden er niet-communistische organi-

satiess toegestaan en werd de pers een veel grotere vrijheid van meningsuiting gegund. 

Dee ruimte die door de nieuwe machthebber voor een publieke discussie werd gescha-

pen,, wekte al snel de geestdrift van de Tsjechen en Slowaken. De hervormingen moes-

tenn zich wel binnen de grenzen van het staatssocialisme voltrekken, waarschuwde 
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Dubcek.. Tevens verzekerde hij de Oost-Europese bondgenoten dat Tsjechoslowakije 
eenn loyaal lid van het Warschaupact zou blijven.'4 

Dee mogelijkheid om vrijuit kritiek te leveren op het communistische regime wekte 
echterr de achterdocht van de buurlanden. De loyaliteitsverklaring van Dubcek kon 
henn allerminst geruststellen. Vanuit de landen van het Warschaupact werd dan ook 
drukk uitgeoefend om de hervormingen in Tsjechoslowakije terug te draaien. In mei 
19688 was het wantrouwen zo groot geworden, dat de leiders van de andere Oost-
Europesee landen bijeen kwamen om de situatie in Tsjechoslowakije te bespreken. De 
Oost-Duitsee partijleider Waker Ulbricht wist de andere leiders al snel te overtuigen 
vann het gevaar van een 'domino-effect'. De hervormingsdrang van Dubcek zou vol-
genss hem kunnen overslaan naar de Oost-Europese buurlanden. Ulbricht werd de 
drijvendee kracht achter het plan om via een militaire interventie de hervormingen in 
Tsjechoslowakijee met harde hand terug te draaien." 

Dee druk op Dubcek werd door de andere staten van het Warschaupact opgevoerd 
enn voorbereidingen voor een eventuele militaire inval werden reeds getroffen. Zowel 
WesterseWesterse diplomaten alsmede Dubcekk zelf, leefdenn in de veronderstelling dat het alle-
maall  niet zo'n vaart zou lopen. Zij konden zich moeilijk voorstellen dat militairen 
daadwerkelijkk werden ingezet. Deze mogelijkheid kwam echter al snel naderbij toen 
dee su grootscheepse militaire oefeningen hield op Tsjechoslowaaks grondgebied. De 
aardd en de omvang van de oefeningen kwamen niet overeen met eerdere afspraken. In 
julii  kwamen de leiders van het Warschaupact opnieuw bijeen om te beraadslagen over 
mogelijkee stappen tegen Tsjechoslowakije. Na de bijeenkomst kreeg Dubcek een 
openn brief waarin de bondgenoten hem waarschuwden. Zij zouden het niet accep-
terenn als Tsjechoslowakije verder zou gaan op de ingeslagen weg van liberalisatie.'1 

Inn de tweede helft van juli kwam de spanning rond Tsjechoslowakije tot een hoog-
tepunt.. Een militaire interventie bleef echter uit. Toch zou op 3 augustus alsnog het 
doekk vallen voor Tsjechoslowakije. De leiders van het Warschaupact confereerden in 
Bratislava,, alwaar het besluit tot een militaire interventie werd genomen. De inval 
werdd gerechtvaardigd met een beroep op de noodzaak om het socialistische bestel te 
verdedigen.. De Russische leider Brezjnev meende dat de communistische heerschap-
pijj  in Tsjechoslowakije en de andere Oost-Europese staten de sleutel bleef tot het 
behoudd van de Sovjet-invloed in die gebieden. De Russische leider zou dit uitgangs-
puntt kort na de inval vastleggen in de zogenaamde Brezjnev-doctrine. Deze doctrine 
hieldd in dat de staten van het communistische blok in Oost-Europa slechts een 
beperktee soevereiniteit hadden; indien het staatssocialisme in gevaar kwam, hadden 
dee marxistisch-leninistische broederstaten de plicht in te grijpen. Het bevestigde nog 
eenss dat de dictatuur van de communistische partijen in Oost-Europa door de su als 
eenn onaantastbaar belang werd beschouwd.7 

Opp 21 augustus rolden de tanks van het Warschaupact Praag binnen. Met een 
strijdmachtt van bijna een half miljoen militairen werd er een einde gemaakt aan het 
'socialismee met een menselijk gezicht'. Dubcek werd afgezet en een half jaar later 
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vervangenn door Husak. Het Westen reageerde geschokt, maar ondernam geen actie 

omm de Tsjechen en Slowaken te helpen. Het Westen was niet in staat om invloed uit te 

oefenenn op ontwikkelingen in de Russische invloedssfeer, het was onmachtig om te 

helpen.. De militaire inval in Tsjechoslowakije stelde grenzen aan de mogelijkheden 

voorr ontspanning tussen Oost en West. De onderdrukking van de Praagse lente 

maaktee duidelijk dat een ontbinding van de militaire blokken voorlopig illusoir was. 

Dee su had op niet misverstane wijze duidelijk gemaakt dat de Oost-Europese landen 

niett uit de pas konden lopen. 

Hett  geweer  bij  de voet? 

Naarr aanleiding van de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije kwamen de Kamerfracties 

enn het Partijbestuur van de PvdA in spoedzitting bijeen. De partij toonde zich 

geschoktt door de inval van de landen van het Warschaupact. In een verklaring liet de 

PvdAA weten met afschuw kennis te hebben genomen van de 'overval' op Tsjechoslo-

wakije.. Door de Russische inval waren de pogingen om binnen het communisme tot 

eenn zekere democratisering te komen in de kiem gesmoord. Daardoor zagen de 

Tsjechenn en Slowaken de weg naar vrijheid opnieuw versperd. De solidariteit en sym-

pathiee gingen dan ook vooral uit naar het volk van Tsjechoslowakije.' 

Dezelfdee avond sprak Den Uyl op een demonstratieve bijeenkomst van de PvdA in 

hotell  Krasnapolsky te Amsterdam. Hij noemde de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije 

eenn geweldige terugslag voor alle machten die ijverden voor vrede en ontspanning in de 

wereld.. Het hoopvolle begin van veranderingen in het communisme was abrupt afge-

brokenn en de hoop op democratisering de bodem ingeslagen. De inval had volgens 

hemm wel duidelijk gemaakt dat de NAV O voorlopig onmisbaar bleef, daarmee inhakend 

opp de discussie over het bondgenootschap in de partij. Di t kon niet betekenen dat de 

hervormingenn in de NAVO werden teruggedraaid, al vreesde hij wel dat de militaire 

invall  het conservatisme in het Westen in de hand zou werken. Als dat onverhoopt zou 

gebeuren,, kreeg Nixon 'het grootste gelijk van de vismarkt', aldus Den Uyl.'9 

Vann der Stoel vreesde eveneens de terugkeer naar een conservatieve politiek. In de 

nasleepp van de Russische inval leek een verscherping van de tegenstellingen tussen 

Oostt en West onvermijdelijk. Toch diende dit tijdelij k te zijn. Het tragische einde 

vann de Praagse lente had weliswaar aangetoond dat het handhaven van een adequate 

afschrikkingsmachtt door het Westen onontbeerlijk was, maar het zou kortzichtig 

zijnn als men terugviel in 'de versleten formules van isolering en omsingeling'. Een 

dergelijkee politiek zou Moskou slechts de kans geven de voortdurende vrijheids-

beperkingg van de Oost-Europese volkeren te legitimeren. De economische en cultu-

relee betrekkingen met het Oostblok moesten ook niet worden afgebroken. Derge-

lijk ee contacten droegen er immers toe bij om de 'ongeloofwaardigheid van de Sovjet 

propagandaleuzen'' aan te tonen. Belangrijker was echter dat het Westen, met het oog 
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opp het nucleaire gevaar, zich niet kon veroorloven het overleg over wapenbeheersing 
enn ontwapening met Oost-Europa af te breken. Alle argumenten die pleitten voor 
eenn ontwapeningsovereenkomst bleven ook na de gebeurtenissen in Tsjechoslowa-
kijee onverminderd van kracht.20 

Dee toon die door Den Uyl en Van der Stoel was gezet, zou de reactie van de PvdA 
blijvenn kenmerken. In het Partijbestuur zette Den Uyl zijn visie nog eens uiteen. Het 
militairee optreden van de su dwong het Westen 'het geweer bij de voet te houden', 
ofwell  de NAVO intact te houden. Tegelijkertijd was hij van mening dat het Westen 
geenn 'wapengekletter' mocht laten horen. Er moest vastgehouden worden aan het 
strevenn naar wederzijdse gecontroleerde ontwapening en het leggen van economische 
enn culturele contacten op een zo breed mogelijk front. Wel meende Den Uyl dat de 
geplandee reis van een parlementaire afvaardiging naar Polen op dat moment ongepast 
was." " 

Hoewell  het Westen niet rechtstreeks werd bedreigd, meenden verschillende sociaal-
democratenn toch dat de NAVO zijn waarde bewezen had. Zo wees Dankert er op dat 
indienn er geen NAVO was geweest, dit ongetwijfeld tot paniekreacties had geleid in het 
Westenn en met name in de Bondsrepubliek. Volgens hem was het Russische ingrijpen 
gebaseerdd op de vrees voor vergaande liberalisering van de Oost-Europese landen. De 
toenaderingg van het Westen, meer in het bijzonder de Ostpolitik van de Bondsrepu-
bliek,, vormde een bedreiging voor de Russische invloedssfeer. Dankert constateerde 
datt paradoxaal genoeg de ontspanningspolitiek van het Westen mede had bijgedragen 
tott de militaire interventie, zonder daar overigens consequenties aan te willen verbin-
den.""  Goedhart durfde in dat opzicht een stap verder te gaan. Het geloof in ontspan-
ningg in het Oostblok reflecteerde 'een halfzacht illusionisme', meende hij. De su zou 
nimmerr bereid zijn het machtsmonopolie van de communistische partijen in Oost-
Europaa op te geven.1' 

Dee Nieuw Linksers trokken andere conclusies uit het einde van de Praagse lente. 
Zijj  meenden dat de militaire interventie in Tsjechoslowakije volledig op zichzelf 
stond.. De gebeurtenissen mochten in ieder geval geen aanleiding zijn om de NAVO te 
verdedigen.. Van der Louw zag niet in waarom het Russische optreden een bedreiging 
voorr het Westen vormde. Er bestond immers geen enkele aanwijzing dat de su West-
Europaa wilde aanvallen. Hij vond het dan ook betreurenswaardig dat Den Uyl er op 
aann had gedrongen 'het geweer bij de voet te houden'. De voormalige legerpredikant 
Diekerhof,, die tot het pacifisme bekeerd was en enthousiast door Nieuw Links was 
binnengehaald,, ging nog een stap verder. Onder verwijzing naar een uitspraak van de 
gezamenlijkee kerken benadrukte hij, dat het bestaan van militaire pacten de onder-
drukkingg met militaire middelenn mogelijk maakte. Met andere woorden, het militaire 
ingrijpenn in Tsjechoslowakije vloeide als het ware voort uit het bestaan van het War-
schaupact,, maar ook van de NAVO/4 Van den Doel, een Nieuw Linkser die meer dan 
zijnn geestverwanten de NAVO een warm hart toedroeg, meende dat het Westen in 
zekeree zin de Russische inval mogelijk had gemaakt. Door het Amerikaanse optreden 
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inn Vietnam hadden de Russen een morele vrijbrief om Tsjechoslowakije met harde 

handd terug in het gareel te brengen.'' 

Lammerss signaleerde in het Westen de neiging om de Russische inval te gebruiken 

omm de aandacht af te leiden van 'allerlei vormen van openlijk en verhulde militaire of 

economischee inmenging van West-Europese of Amerikaanse signatuur elders in de 

wereld'.. Anders gezegd, de militaire interventie werd gebruikt om het imperialistische 

karakterr van het Westerse kapitalisme te maskeren. Daarbij wenste Lammers nog eens 

tee benadrukken dat de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije beslist niet mochten wor-

denn aangegrepen om socialistische experimenten te veroordelen. Ondanks de teleur-

stellingg was er in Tsjechoslowakije een hoopvolle ontwikkeling te zien geweest. De 

Praagsee lente had aangetoond dat 'een consequent doorgevoerde sociaal-economische 

structuurr niet onverenigbaar was met burgerlijke rechten en vrijheden'. Het samen-

gaann van die twee leverde een maatschappijvorm op, die beter was dan de Westerse 

samenlevingg en die dichter bij het ideaal van de socialistische beweging stond. De vor-

mingg van deze ideale maatschappij was geblokkeerd door het optreden van de su. 

Lammerss kwam dan ook tot de opmerkelijke conclusie dat de ervaringen van 

Tsjechoslowakijee vooral aanleiding zouden moeten zijn voor het 'formuleren van 

socialistischee kritiek op de suV' 

Nieuww Links wenste de inval in Tsjechoslowakije niet in het kader van de Koude 

Oorlogg te plaatsen, maar als een interne aangelegenheid van het Oostblok te beschou-

wen.. Dat dit verband wel door 'reactionaire krachten' werd gesuggereerd, diende 

alleenn maar om de NAV O te verdedigen of volgens Lammers om de aandacht van het 

Westersee imperialisme af te leiden. De rest van de PvdA zag daarentegen in het optre-

denn van het Warschaupact de waarde van de NAV O nog eens bevestigd. Ondanks dit 

meningsverschill  was de partij nagenoeg eensgezind dat het einde van het socialisme 

mett een menselijk gezicht niet mocht leiden tot wapengekletter in de NAVO. Tevens 

diendee de toenaderingspolitiek van het Westen na augustus 1968 te worden voortge-

zet.. De regering-De Jong zou echter andere conclusies trekken uit de gebeurtenissen 

inn Praag. In de Kamer kwam de PvdA lijnrecht tegenover het kabinet te staan inzake 

dee consequenties die verbonden moesten worden aan het einde van de Praagse lente. 

Geenn wapengekletter 

Inn het Kamerdebat naar aanleiding van de militaire interventie op 27 augustus 1968, 

benadruktee premier De Jong dat door de permanente stationering van Russische 

soldatenn op Tsjechoslowaaks grondgebied, de labiele militaire balans tussen het Oost-

blokk en het Westen verstoord zou kunnen worden. Di t zou een 'herwaardering' van 

dee positie van de NAV O tot gevolg moeten hebben. De christelijke partijen en de VV D 

onderschrevenn de visie van de regering dat een versterking van de NAV O mogelijk 

noodzakelijkk zou zijn.' Het kabinet maakte hiermee van de nood een deugd. De 
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groeiendee kritiek op de NAVO maakte het steeds moeilijker de (hoge) defensie-uitgaven 
tee rechtvaardigen. De Russische inval was voor het kabinet een mooie gelegenheid om 
dezee kritiek te pareren en te pleiten voor een versterking van de NAVO. 

Denn Uyl leverde namens de drie progressieve partijen (PvdA, PPR en D'66) kritiek 
opp de koppeling van Tsjechoslowakije met een eventuele versterking van de NAVO. Na 
dee afschuw en de verontwaardiging van het eerste moment wilde Den Uyl wat verder 
vooruitt kijken. De NAVO moest gehandhaafd blijven, maar ook het gemeenschappe-
lijk ee beleid dat op ontspanning gericht was, moest worden voortgezet. De slogan 'het 
woordd is nu aan de herbewapening en niet aan ontwapening', deed hij af als een 
bekrompenn en zinloos antwoord.28 Intensivering van de wapenwedloop bracht de vrij-
heidd van de Tsjechen en Slowaken geen stap dichterbij. Alleen door het bewust voort-
zettenn van een vredespolitiek zou het voor de Sovjetleiders steeds moeilijker worden 
vastt te blijven houden aan de 'absurde pretentie' dat zij door een Westelijk imperia-
lismee werden bedreigd. Hoe stompzinnig de su ook in Tsjechoslowakije was opgetre-
den,, de besprekingen over de grote vredesvraagstukken met Moskou moesten door 
blijvenn gaan. Hij hamerde er tevens op dat de hervorming van de NAVO moest worden 
doorgevoerd.. De inval in Praag mocht evenmin aanleiding zijn om de eigen tekort-
komingenn te vergoelijken. 'Als de wereld in het Oosten lelijker wordt, betekent dit 
niett automatisch dat de wereld in het Westen mooier wordt', aldus Den Uyl. De 
dwangg en terreur die door de su in Tsjechoslowakije werd uitgeoefend, kon geen 
excuuss zijn voor het voortbestaan van dwang en terreur in Griekenland en Portugal. 
Voorr versterking van de vrijheid en democratie zou het tevens beter zijn als de Ameri-
kaansee politiek in Vietnam gewijzigd werd, meende Den Uyl.19 

Dee woorden van Den Uyl konden de Kamer niet overtuigen. Al snel bleek dat er 
eenn Kamermeerderheid bestond voor de wens van de regering om de NAVO te verster-
ken.. De regering opteerde voor een tussentijdse versterking van het defensie-apparaat. 
Dee andere NAVO-landen zagen in de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije eveneens 
aanleidingg om het bondgenootschap te versterken. Op 9 oktober 1968 kwam de 
NAVO-raadd bijeen om zich te beraden op de houding ten opzichte van de su, na de in-
vall  in Tsjechoslowakije. De NAVO was eensgezind in haar opstelling en ging akkoord 
mett de versterking van de defensie in West-Europa. Voor Nederland betekende dit 
eenn tussentijdse verhoging van het defensiebudget met 225 miljoen.30 Het kabinet dat 
doelbewustt op een tussentijdse verhoging van de defensie-uitgaven had aangestuurd, 
konn tevreden zijn met dit besluit. 

Beginn oktober ging Van der Stoel nog eens in op de achtergronden van het Russi-
schee optreden. Hij kon niet instemmen met de zienswijze van de Franse regering dat 
dee inval in Praag 'een auto-ongeluk op de weg naar ontspanning was'. De kern van de 
zaakk was de interne crisis van het communisme. Het bestaande communistische stelsel 
inn Oost-Europa zag geen kans zich aan te passen aan de grotere behoefte aan meer vrij-
heidd en minder bevoogding. Deze behoefte leefde vooral sterk onder de jongere ge-
neratiee in Oost-Europa en werd versterkt door het transformatieproces naar een 
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modernee industriële maatschappij. Door deze interne crisis van het communisme 
warenn er tal van tekenen van onzekerheid en verdeeldheid bij de Russische leiders, het-
geenn hun gedrag onvoorspelbaar maakte. Handhaving van de afschrikkingsmacht van 
dee NAVO was daarom een goede zaak. In tegenstelling tot Lammers meende Van der 
Stoell  dus, dat een liberalisering van het Oost-Europese communisme niet mogelijk 
was.. Hij was het wel met Nieuw Links eens dat het niet was vol te houden, dat de in-
vall  als een angstreactie op een dreiging van buitenaf te zien was. Door de legering 
vann Russische troepen in Tsjechoslowakije was bovendien het machtsevenwicht in 
Europaa niet ernstig verstoord. Een militaire reactie van de NAVO was daarom volko-
menn misplaatst. Het opvoeren van de politieke consultaties door de NAVO zou veel 
meerr zin hebben dan militaire versterkingen. Dit laatste zou waarschijnlijk alleen 
maarr leiden tot een soortgelijke reactie van het Warschaupact.'1 

Tijdenss de algemene beschouwingen nam Den Uyl nog eens resoluut stelling 
tegenn een verhoging van het defensiebudget. In navolging van Van der Stoel meende 
hijj  dat van een ernstige verstoring van het machtsevenwicht in Europa geen sprake 
wass en dientengevolge een militaire reactie onnodig. Ook na de Russische inval moest 
hett Westen elke mogelijkheid aangrijpen om tot vermindering van de bewapening te 
komenn en de dialoog met het Oostblok voort te zetten.5' Bij de behandeling van de 
defensiebegrotingg herhaalde de Tweede Kamerfractie van de PvdA deze bezwaren nog 
eens.. De fractie onderkende inmiddels wel, dat er aan de grens met Tsjechoslowakije 
mogelijkk conflicten konden ontstaan, waarvan de gevolgen moeilijk waren in te schat-
ten.. De PvdA-fractie achtte het daarom aanvaardbaar dat er maatregelen werden ge-
troffenn om de paraatheid van de NAVO-troepen te verhogen. Den Uyl liet in de Kamer 
wetenn extra gelden voor defensie alleen acceptabel te vinden, als deze middelen wer-
denn gebruikt om de paraatheid en mobiliteit op korte termijn te verhogen. De voor-
stellenn van de Regering om zestig nieuwe tanks aan te schaffen, werden in het licht van 
dee verhoogde paraatheid zinloos geacht. Deze tanks zouden pas na twee jaar geleverd 
kunnenn worden en droegen derhalve niets bij aan de verhoogde waakzaamheid." 

Binnenn de PvdA viel dit 'compromis' van Den Uyl slecht bij de linkervleugel. 
Nieuww Linkser Ger Klein vond het absurd om gelden vrij te maken voor verhoging 
vann de paraatheid. Hij beschouwde dit compromis als een enorme miskleun van de 
fractiee en meende zelfs dat de fractie bezig was zich te distantiëren van de rest van de 
partij.. Van der Louw maakte zich vooral zorgen om de indruk die de PvdA had achter 
gelaten.. Door zich niet wezenlijk tegen de verhoging van het defensiebudget te keren, 
hadd de fractie verzuimd een duidelijk alternatief voor het regeringsbeleid te presente-
ren.. Dat de fractie wapengekletter afwees, was volkomen onduidelijk.34 

Dee regering-De Jong wist uiteindelijk vrij ruime steun voor haar plannen te vin-
den.. Alleen de PvdA, D '66, PPR en de Boerenpartij stemden tegen. Het kabinet startte 
desondankss een waar offensief om de publieke opinie te overtuigen van de juistheid 
vann het besluit om de defensie-uitgaven tussentijds met 225 miljoen te verhogen. 
Minister-presidentt De Jong vorderde zelfs zendtijd op de televisie, hetgeen heel on-
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gebruikelijkk was. Het kabinet gooide een aantal argumenten in de strijd om deze 
verhogingg te billijken. Ten eerste zag het kabinet in de permanente legering van Russi-
schee eenheden in Tsjechoslowakije een verstoring van de militaire balans in Europa. 
Inn dit verband werd er ook gewezen op de snel groeiende Russische vloot in de Mid-
dellandsee Zee. Ten tweede verklaarde de regering dat de Sovjetpolitiek ten aanzien 
vann Tsjechoslowakije zeer onberekenbaar was geworden en dat het Westen zich daar 
terdegee op moest instellen. Een derde argument betrof de druk van het Warschaupact 
opp West-Duitsland als gevolg van de Ostpolitikvan Will y Brandt. Versterking van de 
NAVOO zou deze druk kunnen verlichten. Ten slotte zag de regering in een verklaring 
vann de su over de uitbreiding van haar invloedssfeer in het Midden Oosten de bevesti-
ging,, dat de Russen wel degelijk offensieve bedoelingen hadden." 

Dee PvdA gebruikte haar zendtijd eveneens om de publieke opinie te bewerken. 
Wellichtt wilde Den Uyl na de kritiek in eigen gelederen het PvdA-standpunt nog eens 
'duidelijk'' over het voetlicht brengen. In een rede voor radio en televisie uitte de 
fractievoorzitterr nog eens zijn ongenoegen over het kabinetsbesluit, dat een impuls 
voorr de spiraal van herbewapening betekende. De PvdA weigerde hieraan mee te doen 
enn stelde daar een andere politiek tegenover. De partij pleitte voor een beleid dat 
bewustt op ontspanning uit was, zonder de waakzaamheid te verwaarlozen, aldus Den 
Uyl.366 De fractie kreeg zoals gezegd niet de steun van de linkervleugel in de partij. Voor 
hett congres van 1969 werd deze onvrede verwoord in een motie. Daarin werd de 
afkeuringg uitgesproken over 'het inconsequente compromis-standpunt van de fractie 
inzakee de extra verhoging van de defensiebegroting'.57 Het congres aanvaardde deze 
motiee en spoorde de fractie daarmee aan om scherper oppositie te voeren. 

Denn Uyl bleef echter overtuigd van de juistheid van het fractiestandpunt. Terug-
kijkendd meende hij dat een verhoging van de paraatheid en de nadruk op 'crisismana-
gement'' door de NAVO een goede inschatting was geweest. De politieke waarschuwing 
aann het adres van de su en de onderstreping daarvan door een verhoging van de pa-
raatheid,, hadden meegeholpen om de crisis rond Tsjechoslowakije te bezweren. Ver-
derr had de fractie er alles aan gedaan om de aanschaf van extra tanks en het aanhouden 
vann vliegtuigen te voorkomen. Dat het militaire antwoord het had gewonnen van het 
politiekee antwoord, had in ieder geval niet aan de PvdA-fractie gelegen.3 

Doelmatigg Defensiebeleid 

Dee verhoging van de defensie-uitgaven ging lijnrecht in tegen het streven van de PvdA 
omm het defensiebudget juist te verlagen. Dit streven was niet echt nieuw en werd door 
verschillendee groeperingen in de partij gedeeld.39 Nieuw Links had deze eis in Tien 
overover Rood opgenomen en fractievoorzitter Nederhorst liet hetzelfde jaar weten dat er 
eenn gesprek over de militaire verplichtingen van Nederland in NAVO-verband zou 
moetenn worden gevoerd. 'De dorre takken' moesten uit de Nederlandse bijdrage wor-
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denn verwijderd, om te zien of een verlaging van de defensie-uitgaven mogelijk was, 

meendee hij.40 De oude Drees had zich in gelijke bewoordingen uitgelaten. Het was 

volgenss hem onjuist elke poging tot verlaging van de defensie-uitgaven bij voorbaat af 

tee wijzen door een beroep te doen op de NAVO-verplichtingen. Door de gewijzigde 

verhoudingenn tussen de beide supermachten was het 'niet wenselijk en zelfs niet 

verantwoord'' de hoogte van de Nederlandse defensiebijdrage te handhaven, aldus 

Drees.4'' Op het partijcongres van 1967 waren er ook al talrijke amendementen inge-

diend,, waarin werd aangedrongen op defensie te bezuinigen.4' 

Opp basis van deze geluiden binnen de partij en om zich op het terrein van de 

defensiepolitiekk te profileren was de militaire commissie aan de slag gegaan om de 

mogelijkhedenn tot verlaging van de defensie-uitgaven nader te onderzoeken.4' De 

inspanningenn van de commissie zijn ook niet los te zien van het streven van het kabi-

nett om de defensie-uitgaven te verhogen naar aanleiding van de inval in Praag. Eind 

19688 kwam de commissie onder leiding van Wierda met een rapport, Doelmatig 

DefensiebeleidDefensiebeleid genaamde De commissie was uitgebreid ingegaan op allerlei aspecten 

vann de krijgsmacht, die in het rapport in drie samenhangende delen waren onderge-

bracht.. Het eerste gedeelte behandelde de internationale militaire situatie, het tweede 

hadd betrekking op de organisatie van de defensie en het derde deel ging in op het per-

soneelsbeleidd van de krijgsmacht. In dit laatste gedeelte kwam onder meer de demo-

cratiseringg van de krijgsmacht aan de orde. 

Hett gedeelte over de internationale militaire situatie bevatte niet veel nieuws. Het 

verwoorddee de gedachte dat de NAV O voorlopig onmisbaar was, maar dat het bond-

genootschapp niet in de bestaande verhoudingen mocht berusten. De strategie van de 

NAV OO zou vooral op vredeshandhaving gericht moeten zijn. Deze gedachte leefde al 

langerr in de partij en was al uitgebreid vastgelegd in het meerderheidsstandpunt van 

EenEen politiek voor de vrede. In het licht van de ontspanningspolitiek werd de nieuwe 

strategiee van de NAVO , the flexible response, met instemming begroet. De oude formule 

wass teveel gericht op afschrikking: door de sterke nadruk op kernwapens was er niet 

veell  meer mogelijk dan het voorkomen van een atoomoorlog. Met de strategie van 

'hett gepaste antwoord' was het mogelijk geworden om kleinschalige crises te bezwe-

ren,, zonder direct met atoomwapens te dreigen of erger nog, er daadwerkelijk naar te 

grijpen.. De nieuwe strategie maakte het dus mogelijk om te allen tijde een antwoord 

tee geven zonder een conflict van beperkte omvang te laten escaleren.4' 

Omm dit mogelijk te maken dienden de kwaliteit en de omvang van de (Neder-

landse)) conventionele strijdkrachten wel op sterkte te zijn. Di t uitgangspunt behoefde 

volgenss de commissie niet uit te monden in een verhoging van het defensiebudget, 

integendeel.. Door een doelmatig defensiebeleid te voeren zou het mogelijk zijn om op 

dee kosten te besparen. De organisatie van de NAVO-krijgsmacht liet veel versnippering 

enn doublures zien. De afzonderlijke bijdrage van de lidstaten zou veel beter op de ge-

zamenlijkee behoefte afgestemd moeten worden. Om de afstemming te verbeteren 

pleittee het rapport voor de instelling van een Europees orgaan voor de ontwikkeling 
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enn de productie van militair materieel. De financiering behoefde eveneens ver-
betering.. Er diende afgestapt te worden van een vast percentage van het nationaal in-
komen,, omdat dit een zeker automatisme in werking stelde. Daarvoor in de plaats ver-
diendee een systeem van een meerjarig defensieplafond de voorkeur.4 Om de gelden 
efficiëntt te besteden, diende ook de defensiestructuur gewijzigd te worden. De top 
vann de verschillende krijgsmachtonderdelen zou meer geïntegreerd moeten worden. 
Ditt had als voordeel dat er bezuinigd kon worden op de afzonderlijke diensten en sta-
venn en er een grotere politieke controle mogelijk was. De aparte staatssecretarissen 
kondenn vervangen worden door één politiek verantwoordelijke.47 

Hett rapport van de militaire commissie van de partij zou richtsnoer worden voor 
hethet defensiebeleid van de komende jaren. Uitgangspunt was dat Nederland zijn bij-
dragee moest blijven leveren aan het waarborgen van de vrede en veiligheid in het kader 
vann de NAVO, maar dit kon doen met minder geld. Bezuinigingen op het defensie-
budgett waren wel degelijk mogelijk, indien er binnen de NAVO taakverdeling en spe-
cialisatiee werden doorgevoerd. Buiten de PvdA werd het rapport in eerste instantie 
zeerr kritisch ontvangen. Zelfs het aloude cliché van 'het gebroken geweertje' werd 
weerr van stal gehaald. Deze kritiek verstomde echter langzamerhand. Taakverdeling 
enn specialisatie als instrumenten voor kostenbeheersing zouden in de loop der tijd ook 
doorr andere politieke partijen worden omarmd.4 

Binnenn de PvdA werd het rapport nauwelijks besproken en vormde het geen aan-
leidingg tot heftige discussies. Het enige kritische geluid kwam van Van der Louw. Zijn 
kritiekk richtte zich niet op de centrale gedachte van herstructurering van het defensie-
apparaat,, maar op het inleidende gedeelte van het rapport. Hij meende dat het wat 
voorbarigg was om te stellen dat de NAVO onmisbaar was en dat ontbinding van het 
bondgenootschapp tot chaos zou leiden. De discussie hierover was in de partij nog 
altijdd gaande en de uitkomst van dit debat allerminst zeker. Volgens hem was het maar 
zeerr de vraag of het partijcongres in maart 1969 tot voortzetting van het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschapp zou besluiten. Door de opmars van Nieuw Links binnen de partij 
wass hij optimistisch gestemd over de kansen van een veel kritischer partijstandpunt 
tenn aanzien van de NAVO. Van der Louw boekte een bescheiden succesje. Vondeling 
enn Tans zouden bij de militaire commissie bezwaar aantekenen tegen genoemde pas-
sagess in het eerste deel. Dit overigens onder protest van Den Uyl. Die was van mening 
datt de militaire commissie slechts het officiële partijstandpunt verwoordde. De strek-
kingg van het eerste deel van het rapport verschilde immers niet wezenlijk van de uit-
spraakk van het partijcongres van 1967.49 

Dee NAV O kan het me doen! 

Off  de congresuitspraak van 1967 inderdaad gewijzigd zou worden, moest blijken op 
hethet partijcongres in maart 1969. De commissie NAVO en de Oost-West-verhouding 
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diendee voor dit congres wederom met een advies te komen. De commissie had in de 

tussenliggendee jaren de taak gehad om de NAV O in het licht van de internationale ver-

houdingenn te evalueren. De internationale context werd natuurlijk sterk bepaald door 

dee gebeurtenissen in Tsjechoslowakije. Het was eind 1968 nog niet volkomen duide-

lijk ee wat de gevolgen voor Oost-Europa, voor de NAV O en voor de Oost-West-ver-

houdingg waren. De commissie had tevens tot taak de hervormingen in de NAV O te 

toetsenn aan de wensen van de PvdA. Het zal nauwelijks verbazen dat het wederom niet 

geluktt was om een eensgezind advies uit te brengen. Tijdens de incidentele bijeen-

komstenn in 1968 bleef er verschil van mening bestaan over het al dan niet voortzetten 

vann het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. 

Dee meerderheid van de commissie wenste, net als in 1967, vast te houden aan de 

NAVO .. De strekking van de door Van der Stoel geschreven meerderheidsnota ver-

schildee nauwelijks van het rapport in 1967. Eind 1968 werd het voortbestaan van de 

NAV OO nog altijd noodzakelijk geacht voor het voortbestaan van vrede en veiligheid in 

Europa.. Een verstoring van het machtsevenwicht zou rampzalige gevolgen kunnen 

hebben.. Di t mocht echter niet betekenen dat de ontspanningspolitiek niet werd voort-

gezet.. Het einde van de Praagse lente mocht geen belemmering zijn voor het doorzet-

tenn van de toenadering tot Oost-Europa. Wel had de inval in Tsjechoslowakije 

geleerdd dat de sleutel voor ontspanning bij Moskou lag en niet bij de individuele sta-

tenn van het Oostblok. Het Westen zou daarom met medewerking van de su formules 

moetenn vinden, die de kans op conflicten kon verminderen en de ontspanning tussen 

Oostt en West zou bevorderen.0 

Dee meerderheid was ook de mening toegedaan dat er op het punt van de hervor-

mingenn van de NAV O duidelijk progressie was gemaakt. Met het Harmel-rapport had 

dee NAV O duidelijk gemaakt een actieve ontspanningspolitiek te willen voeren. Er 

warenn ook vorderingen gemaakt ten aanzien van de intensivering van het overleg over 

wapenbeheersingg en ontwapening in de NAVO. Het voorstel van de NAVO-raad om 

mett het Warschaupact over wederzijdse troepenreductie te praten, moest eveneens 

wordenn gezien als een stap vooruit. Wat Portugal en Griekenland betrof, was niet het 

maximalee bereikt, maar door de PvdA wel het maximale gedaan. Op aandrang van de 

PvdA-fractiee in de Tweede Kamer was er door de Nederlandse regering een onderzoek 

ingesteldd naar de haalbaarheid van sancties tegen deze dictatoriale lidstaten. Echter, 

geenn van de andere NAVO-landen wilde met schorsing of verwij dering van Portugal 

enn Griekenland instemmen. Voor de PvdA zat er daarom niet veel anders op dan pro-

berenn maximale druk op deze landen uit te blijven oefenen binnen het bondgenoot-

schap.51 1 

Datt het uitoefenen van druk wel degelijk resultaat kon hebben, was in het kader 

vann de EEG bewezen. Zo weigerden de Europese landen verder invulling te geven aan 

hett associatieverdrag met Griekenland en de Raad van Europa had er geen twijfel over 

latenn bestaan dat zij bereid was tot schorsing van dit land over te gaan. Een Nederlands 

uittredenn zou zinloos zijn. Dan werd wel de chaos in Europa, maar niet de terugkeer 
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vann de democratie in Griekenland en Portugal bevorderd. De nota wees er ook op, dat 

doorr de unanimiteitsregel in de NAV O Nederland in staat was Spanje uit het bond-

genootschapp te houden, zolang het zelf lid was. Bovenstaande leidde volgens de meer-

derheidd tot de conclusie dat Nederland ook na 1969 lid moest blijven van de NAVO." 

Hett standpunt van de minderheid was sinds 1967 ook al niet veel gewijzigd; 

Lammerss en Franssen bleven pleiten voor uittreding van de NAVO . Direct na de Russi-

schee inval in Tsjechoslowakije was Lammers wel tijdelijk van mening veranderd. Na 

dee inval in Praag leek het hem toch maar beter om niet direct uit de NAV O te treden." 

Hi jj  draaide echter al snel weer bij. Zo stond er in het minderheidsrapport onder meer 

tee lezen dat de positie van de su in het Warschaupact door de inval ernstig was ver-

zwakt.. In Tsjechoslowakije, maar ook in Roemenië hadden de Russen een toegewijde 

bondgenoott verloren. In navolging van Diekerhof meenden Lammers en Franssen 

datt de ontwikkelingen in Tsjechoslowakije hadden laten zien hoe fnuikend het onver-

kortt handhaven van militaire machtsblokken was voor de drang naar vrijheid en zelf-

standigheid.. Het denken in machtsblokken moest daarom doorbroken worden. Het 

bondgenootschapp zou bovendien nimmer een instrument voor ontspanning worden 

enn de NAV O bood evenmin een garantie voor het handhaven van de democratie. In-

tegendeel,, de NAV O vormde een blokkade voor ontspanning en democratie. Er was 

dann ook maar één conclusie gerechtvaardigd: Nederland moest het bondgenootschap 

verlaten.54 4 

Dee minderheid had meermalen het verwijt gekregen dat hun standpunt een terug-

keerr naar neutraliteit betekende en dat daarmee de veiligheidsgaranties werden opge-

geven.. Hen werd tevens voor de voeten geworpen dat Nederland buiten de NAV O niet 

inn staat zou zijn invloed uit te oefenen op de internationale besluitvorming. De in de 

vergetelheidd geraakte (of gebleven) West-Europese Unie (WEU) bood hiervoor uit-

komst.. Door het Nederlandse lidmaatschap van de WEU te belichten, konden deze 

bezwarenn worden ontkracht, meenden Lammers en Franssen. Zij wezen erop, dat het 

opzeggenn van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap geen volledige neutraliteit tot 

gevolgg had. Nederland bleef immers lid van de WEU. Aan het WEU-verdrag lag, net als 

bijj  de NAVO, ten grondslag dat de bondgenoten elkaar automatisch militaire bijstand 

verleendenn in geval van een gewapende inval. In de WEU had Nederland bovendien de 

mogelijkheidd om invloed uit te oefenen op de internationale menings- en besluitvor-

ming.. Zij haastten zich er wel bij te zeggen dat de WEU niet tot een tweede NAV O 

mochtt verworden. Het lidmaatschap van de WEU mocht evenmin verhinderen dat 

Nederlandd buiten dit orgaan om initiatieven nam voor ontspanning en vrede. Deze 

inspanningenn zouden zich vooral moeten richten op het verlenen van diensten aan de 

secretaris-generaall  van de VN en op het ontwerpen van een blauwdruk van een collec-

tieff  veiligheidsstelsel in Europa. Niet geheel zonder overdrijving stelde de minderheid 

datt Nederland een internationaal centrum voor de vrede zou kunnen worden." 

Vann der Stoel kon weinig waardering opbrengen voor de WEU-formule van de 

minderheid.. Het viel volgens hem moeilijk vol te houden dat de WEU militair gezien 
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alss een serieus alternatief voorde NAV O kon dienen. All e militaire functies van de WEU 

warenn immers overgedragen aan de NAVO. De WEU kon ook niet fungeren als een 

platformm voor internationale inspraak. Allerlei pogingen om tot een nauwere politieke 

samenwerkingg te komen in het kader van de WEU waren op niets uitgelopen. Door 

alleenn te vertrouwen op de WEU was Nederland weliswaar geen lid meer van de NAVO, 

maarr profiteerde wel van de militaire kracht van het bondgenootschap. Kortom, dan 

werdd er een halfslachtige neutraliteitspolitiek gevoerd die de stem van Nederland in de 

internationalee politiek verloren deed gaan.5* 

Dee nota van de meerderheid vormde de basis voor de ontwerpresolutie van het 

Partijbestuur.. De inhoud stuitte op de nodige bezwaren van de kant van Nieuw Links. 

Diekerhoff  had er zelfs geen goed woord voor over. Hij noemde de resolutie 'een 

lachertje,, een blamage', omdat er in de motie van het Partijbestuur een socialistische 

visiee ontbrak. Het denken in machtsblokken paste niet in een socialistische visie, 

meendee hij.' Een andere pacifist in de partij, Arend Voortman, wees de strekking van 

dee resolutie eveneens af. Het was het 'voortzetten van een rechtse politiek in een links 

aandoendee verpakking'. De wens het NAVO-lidmaatschap voort te zetten, gaf volgens 

hemm blijk van 'ontstellend naïeve opvattingen over het karakter van deze bij uitstek 

militairee en niet voor politieke controle vatbare organisatie'. Hij hoopte dat een inten-

sievee voorlichtingscampagne van Nieuw Links de partijgenoten zou overtuigen van de 

zinloosheidd van de NAVO.1 

Dee kritiek van Van der Louw was minder vernietigend. In tegenstelling tot de 

meerderheidd van de commissie was hij van mening dat van de hervormingen, die 

doorr het vorige congres waren gevraagd, niets terecht was gekomen. De partij was 

ookk niet in staat gebleken een eigen geluid te laten horen op het gebied van de buiten-

landsee politiek. Om deze redenen wilde hij geen steun verlenen aan het meerder-

heidsrapport.. De Nieuw Linkser Emmy Lopes Dias kon zich wel vinden in het meer-

derheidsrapport,, maar meende dat Portugal en Griekenland de NAV O moesten 

verlaten.59 9 

Inn de resolutie van het Partijbestuur werd uiteindelijk een passage opgenomen 

waarinn werd aangedrongen op verwijdering van Portugal en Griekenland uit de 

NAVO .. Indien dit niet mocht lukken, zou er maximale druk op beide dictatoriale sta-

tenn moeten worden uitgeoefend. Tevens moest de partij streven naar verwezenlijking 

vann het zelfbeschikkingsrecht voor de Portugese koloniën in Afrika. Zouden beide 

landenn in 1969 lid van de NAVO blijven, hoefde dit echter niet te impliceren dat 

Nederlandd het bondgenootschap moest verlaten. De resolutie sprak zich dan ook uit 

voorr handhaving van het Nederlandse lidmaatschap. Het Partijbestuur eiste wel een 

actieff  Nederlands NAV O beleid dat er onder meer op gericht was de ontspanningspoli-

tiekk te bevorderen en elke kans op wapenbeheersing en wederzijdse gecontroleerde 

ontwapeningg aan te grijpen. Daarnaast werd een betere parlementaire controle op de 

besluitvormingg binnen de NAVO bepleit en versterking van het overleg ten tijde van 

crisiss wenselijk geacht.'0 
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Hett  NAVO-lidmaatschap voortgezet 

Inn de aanloop van het congres ging Ruygers nog eens in op de meningsverschillen die 
err binnen de partij ten aanzien van de NAVO leefden. Hij signaleerde twee verschillen 
vann inzicht. In de eerste plaats was er verschil van mening over de samenhang tussen 
vrede,, veiligheid en ontwapening. De minderheid geloofde niet dat de NAVO ooit een 
instrumentt voor de vrede kon worden. Ruygers kon daar in zoverre in meegaan, dat 
alss het ontwapeningsproces echt goed op gang zou zijn gekomen, er allerlei belang-
rijkee zaken geregeld moesten worden buiten de NAVO om. Aan de andere kant was hij 
ervann overtuigd dat de NAVO (en het Warschaupact) wel degelijk een zinvolle bijdrage 
kon(den)) leveren aan het op gang brengen van wederzijdse gecontroleerde ontwape-
ning.. Bovendien verloor de minderheid uit het oog dat de twee militaire blokken een 
functiee hadden om oorlog te voorkomen: de militairee pacten garandeerden veiligheid. 
Dezee veiligheid was een voorwaarde om tot vrede te komen. Het was een illusie te 
denkenn dat staten bereid waren tot wederzijdse ontwapening zonder tussentijds af-
doendee garanties voor de veiligheid te hebben.6' 

Eenn tweede meningsverschil in de partij betrof de vraag of het opgeven van veilig-
heidsorganisatiess het vertrekpunt dan wel het beginpunt diende te zijn. De meerder-
heidd was best bereid de NAVO op te doeken. Immers, niet de NAVO, maar de vrede was 
dee hoeksteen van het buitenlands beleid. Men was echter niet bereid de oude schoe-
nenn weg te doen alvorens men nieuwe had aangeschaft. Het was niet realistisch om de 
NAVOO te ontbinden zolang er nog geen nieuw veiligheidsstelsel bestond. Het verdwij-
nenn van de militaire pacten moest daarom het eindpunt en niet het beginpunt zijn van 
ontspanning,, aldus Ruygers. 2 

Velenn verwachtten dat op het partijcongres van 1969 de NAVO aanleiding zou zijn 
voorr heftige debatten en menig PvdA-lid was niet gerust op de uitkomst van de dis-
cussiee over het Nederlandse NAVO-lidmaatschap.6' Voor het congres waren er talrijke 
amendementenn op de ontwerp-resolutie van het Partijbestuur over de NAVO inge-
diend.. Enkele afdelingen sloten zich aan bij het minderheidsstandpunt en wensten 
beëindigingg van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Andere afdelingen wilden niet 
zoverr gaan en stelden het NAVO-lidmaatschap afhankelijk van hervormingen in de 
NAVO.. Binnen een aantal jaren zouden er in de NAVO hervormingen moeten worden 
doorgevoerd,, anders zou Nederland alsnog het bondgenootschap moeten verlaten.64 

Opp het congres verdedigden Van der Stoel en Dankert de resolutie van het Partij-
bestuur.. De bekende argumenten werden nog eens met kracht naar voren gebracht. 
Hett minderheidsstandpunt werd door Lammers verdedigd. Tot veler verrassing 
(teleurstellingg of tevredenheid) werd de resolutie van het Partijbestuur over de NAVO 

mett grote meerderheid door het congres aangenomen. De motie-Lammers, die tot 
strekkingg had dat Nederland het bondgenootschap moest verlaten, werd met 583 
tegenn 1982 stemmen verworpen.6' Dit betekende dat de minderheid die voor Neder-
landss uittreden pleitte sinds het vorige congres zelfs iets kleiner was geworden. De 
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nieuwee partijvoorzitter Vondeling liet niet na daar na het congres toch even fijntjes op 
66 6 

wijzen. . 

Vann der Louw probeerde nog te redden wat er te redden viel. Hij diende een motie 

inn waarin het voortzetten van het NAVO-lidmaatschap afhankelijk werd gesteld van 

hett doorvoeren van hervormingen in de NAVO . Dit voorstel werd echter ook met 1461 

tegenn 1055 stemmen verworpen.67 De ontwerp-resolutie van het Partijbestuur haalde 

hett einde niet helemaal ongeschonden. Het werd op een aantal punten iets aange-

scherptt en het voorlopige karakter van het bondgenootschap werd sterker benadrukt. 

Zoo werd de NAV O niet meer 'onmisbaar' genoemd, maar had het bondgenootschap 

'eenn functie in het bewaren van de vrede'. Aan de zinsnede 'het lidmaatschap van de 

NAV OO dient te worden voortgezet', werd het woordje 'vooralsnog' toegevoegd. Deze 

kleinee aanpassingen veranderden echter niets aan de strekking. De partij wenste vast 

tee houden aan het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO. Daar werd wel, conform 

eerderee uitspraken, de wens aan verbonden dat het bondgenootschap een aantal her-

vormingenn moest doorvoeren. Het niet slagen van deze hervormingen zou echter geen 

consequentiee voor het Nederlandse NAVO-lidmaatschap mogen hebben. 

Dee vraag dringt zich op waarom het Nederlandse NAVO-lidmaatschap zo gemak-

kelijkk overeind bleef op het congres, terwijl Nieuw Links sterk in opmars was. De ge-

beurtenissenn in Tsjechoslowakije hebben stellig een rol gespeeld in de afweging van 

veell  congresgangers.69 De inval maakte duidelijk dat de ontspanning tussen Oost en 

Westt aan grenzen gebonden was en er voor de NAV O wel degelijk een functie was weg-

gelegd.. Meer in het algemeen schrokken veel congresgangers waarschijnlijk terug voor 

dee onzekere consequenties, die het uittreden van de NAVO met zich mee zou brengen. 

Dee steekhoudende argumenten voor de NAV O als geheel, werden bovendien niet altijd 

losgemaaktt van het Nederlandse lidmaatschap. Het feit dat de PvdA sinds 1967 zijn 

bestt had gedaan om te ijveren voor hervormingen binnen de NAV O en het voortzetten 

vann de ontspanningspolitiek, speelde ook een rol. De partij had de Russische inval niet 

aangegrepenn voor wapengekletter, maar juist de noodzaak voor toenadering nog eens 

benadrukt.. Op aandringen van de PvdA had de regering ook de mogelijkheid onder-

zochtt van schorsing van de dictatoriale NAVO-lidstaten en mede door de inzet van Van 

derr Stoel, stelde de EEG zich hard op tegenover Griekenland. De partij demonstreerde 

daardoorr de wil om 'de Koude Oorlogspolitiek' definitief achter zich te laten en verder 

tee gaan op de weg van toenadering en ontspanning. Het congres gunde Van der Stoel 

cumm suis daardoor het voordeel van de twijfel en beschouwde het opzeggen van het 

Nederlandss NAVO-lidmaatschap een stap te ver. 

Dee erkenning van de D D R opnieuw in discussie 

Datt op het congres van 1967 de erkenning van de DDR naar de achtetgrond was 

gedrongen,, betekende niet dat het van de agenda van Nieuw Links was verdwenen. 
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Naa het congres leek Nieuw Links juist van de onvoorwaardelijke erkenning van de 
DDRR het speerpunt van het buitenlands program te maken. De Duitse kwestie bleef 
daarmeee volop in discussie. Het onderwerp bleef tevens actueel door de omslag in de 
buitenlandsee politiek van de Bondsrepubliek onder leiding van Will y Brandt. De 
Hallstein-doctrinee werd officieel overboord gezet en de contouren van de Ostpolitik 
werdenn steeds beter zichtbaar. Binnen de PvdA volgde men deze ontwikkelingen op 
dee voet. 

Naa het congres van 1967 zou de discussie zich vooral toespitsen op de vraag of de 
DDRR onvoorwaardelijk dan wel voorwaardelijk en pas in navolging van de Bondsrepu-
bliekk erkend moest worden. De tegenstanders bleven erop hameren dat erkenning 
gepaardd diende te gaan met concessies van het Oostblok. Bovendien zou een voor-
tijdigee erkenning van de DDR door de PvdA de Ostpolitik doorkruisen en een slag in 
hett gezicht van de SPD ZOU zijn. In de bilaterale contacten met de SPD aarzelde Van 
derr Stoel overigens niet de dreigende erkenning van de DDR door de PvdA te gebrui-
kenn om concessies van de SPD gedaan te krijgen. In een onderhoud met de SPD-er 
Blachsteinn toonde Van der Stoel zich zeer teleurgesteld over de houding van de SPD 
inzakee de toetreding van Engeland tot de EEG. De PvdA was tevens ontsteld over de 
houdingg van haar zusterpartij bij de voordracht van Schnez als opperbevelhebber van 
dee Allied Forces Central Europe (AFCENT) van de NAVO. Deze generaal met een belast 
oorlogsverledenn werd door de PvdA onacceptabel geacht, maar de SPD weigerde stel-
lingg te nemen tegen deze Duitse generaal. Als de houding van de SPD niet in beweging 
kwam,, zag Van der Stoel geen mogelijkheden om het partijcongres van erkenning van 
dee DDR af te houden. Van der Stoel stuurde ook de Duitse minister van Defensie, de 
SPD-err Helmut Schmidt een brief met dezelfde strekking, in de hoop dat de SPD zich 
opp deze punten inschikkelijker zou tonen.70 

Binnenn de partij werd niettemin vooral benadrukt dat de relatie met de SPD niet 
opp het spel gezet mocht worden. Daarvoor werd dezelfde Blachstein uitgenodigd om 
hett standpunt van de SPD over de Duitse kwestie tegenover het Partijbestuur en de 
commissiee Buitenland uiteen te zetten. Zijn komst was bedoeld om de voorstanders 
vann erkenning met het standpunt van de Duitse zusterpartij en haar gevoeligheden te 
confronteren.. Blachstein liet er geen twijfel over bestaan dat erkenning van de DDR 
doorr de PvdA bij de SPD zeer slecht zou vallen. Het zou worden gezien als een houding 
diee de Duitsers het recht op eenheid en zelfbeschikking ontnam. Blachstein zette het 
standpuntt van de SPD nog eens uiteen. Volgens de Duitse sociaal-democraten was het 
niett mogelijk de DDR volkenrechtelijk te erkennen. Oost-Duitsland was geen buiten-
land,, noch een staat die was opgericht als het resultaat van de eigen Duitse volkswil. 
Bovendienn begreep hij niet welk belang onvoorwaardelijke erkenning van de DDR 
diende.. Het was een belangrijke doelstelling van de politiek van de su en de DDR en 
dee West-Europese landen zouden er geen enkel voordeel bij hebben. Wel wilde de 
SPDD door 'praktische onderhandelingen over praktische zaken' de betrekkingen tus-
senn de twee Duitslanden proberen te verbeteren. Binnen de Duitse partij bestond de 
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bereidheidd om met de hoge autoriteiten van de DDR in gesprek te komen. Tevens was 
dee SPD bereid tot een zogenaamd Gewaltverzichts-verklaring, die een indirecte erken-
ningg van de Oder-Neisse-grens zou impliceren.7' 

Dee woorden van Blachstein hoefden de Tweede Kamerfractie niet te overtuigen. 
Inn grote lijnen verschilde de meerderheid van de fractie niet van mening met de SPD. 
Onvoorwaardelijkee erkenning van de DDR werd afgewezen, omdat het de Duitse 
kwestiee niet oploste en alleen tot veel verwarring zou leiden. Met name onzekerheid 
overr de status van West-Berlijn zou zeer gevaarlijke consequenties kunnen hebben. 
Berlijnn bleef nu eenmaal potentieel de grootste brandhaard van Europa. Bovendien 
zouu onvoorwaardelijke erkenning niet zonder meer leiden tot normalisatie van de be-
trekkingenn tussen de beide Duitslanden. Toch wees de fractie volkenrechtelijke er-
kenningg van de DDR niet 'ten principale' van de hand, maar volkenrechtelijke erken-
ningg zou dan wel onderdeel moeten zijn van een meer omvattende regeling. De kwes-
tiee Berlijn en het herstel van de innerdeutsche Kontakte zouden zeker in de regeling 
moetenn worden opgenomen.1 

Dee Tweede Kamerfractie was echter niet eensgezind in haar oordeel. Dit bleek nog 
eenss toen de erkenning van de DDR in de Kamer aan de orde kwam. De PSP-er Van 
derr Spek diende begin 1968 een motie in, waarin hij de regering vroeg om 'diploma-
tiekee betrekkingen op consulair niveau' met de DDR aan te knopen. In het internatio-
nalee verkeer worden diplomatieke en consulaire betrekkingen als twee verschillende 
zakenn gezien, waardoor de motie enigszins onduidelijk was gesteld. Van der Stoel 
wildee zich niet laten verleiden tot volkenrechtelijke haarkloverij, waartoe de motie 
aanleidingg zou kunnen geven. Erkenning van de DDR moest niet op volkenrechtelijke, 
maarr op politieke merites beoordeeld worden, meende hij. Op de hierboven geschet-
stee politieke gronden wenste Van der Stoel niet over te gaan tot volkenrechtelijke er-
kenningg van de DDR. Namens de meerderheid van de fractie verwierp hij de motie-
Vann der Spek.75 Een kleine minderheid, bij monde van Hans van den Doel, wilde de 
motiee wel steunen. Op verzoek van Van den Doel was het woordje 'diplomatiek' uit 
dee motie geschrapt om daarmee de schijn van volkenrechtelijke erkenning weg te 
nemen.. Enkele fractieleden zagen wel wat in deze argumentatie en spraken zich uit 
voorr de herziene motie-Van der Spek. Een meerderheid van de Kamer bleek echter 
niett gevoelig voor dit argument en stemde tegen de motie.74 

Naa het Kamerdebat verdween de Duitse kwestie enige tijd van de agenda. Ook de 
commissiee NAVO en de Oost-West-verhouding kwam niet bijeen om over dit onder-
werpp te spreken. Pas met de gebeurtenissen in Praag, kwam het onderwerp weer enigs-
zinss in de belangstelling te staan. Verschillende PvdA-ers gingen in op de gevolgen van 
dee gebeurtenissen in Tsjechoslowakije voor eventuele erkenning van de DDR. Dankert 
meendee dat het niet van 'kiesheid zou getuigen de heer Ulbricht voor zijn enthousiaste 
deelnamee aan de invasie van de su met erkenning van de DDR te belonen'.75 Anderen 
benadruktenn dat de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije duidelijk hadden gemaakt, 
datt de sleutel voor ontspanning niet bij individuele staten lag, maar bij de su. Bilate-
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ralee onderonsjes konden een averechts effect hebben. Voor wat erkenning van de DDR 
betrof,, kwam men daarom ook tot de conclusie dat een gezamenlijk optreden van de 
Westersee landen gewenst was. Het Westen, Nederland inbegrepen, zou alleen geza-
menlijkk en in nauw overleg met de Bondsrepubliek deze stap moeten overwegen.76 

Lammerss verliet kortstondig zijn standpunt van onvoorwaardelijke erkenning van de 
DDR.. Hij trok de conclusie dat zolang de legers van het Warschaupact in Praag waren, 
dee DDR niet erkend kon worden.77 Deze stellingname zou echter van korte duur zijn. 

Dee aanloop naar  het partijcongres van maart 1969 

Dee commissie NA VO en de Oost-West-verhoudingkon geen overeenstemming bereiken 
overr de NAVO -paragraaf, maar een ontwerpresolutie over de Oost-West-verhouding 
werdd wel unaniem aanvaard. Het beleid ten aanzien van Oost-Europa moest gericht 
zijnn op handhaving en waar mogelijk versterking van de culturele en economische 
contactenn met de Oost-Europese landen. Tevens sprak de commissie zich uit voor het 
instellenn van een permanent overleg tussen de landen van de NAVO en het Warschau-
pactt over Europese veiligheidsvraagstukken. Deze twee elementen moesten ertoe bij-
dragenn dat er met instemming van de beide supermachten een Europees veiligheids-
stelsell  tot stand kwam, dat effectieve garanties bood voor de vrijheid en onafhanke-
lijkheidd van alle betrokken landen.78 

Ditt betekende overigens niet dat de commissie eenstemmig was ten aanzien van 
hett Duitse vraagstuk. De meerderheid wilde niet overgaan tot onvoorwaardelijke 
erkenningg van de DDR. Volgens commissievoorzitter Van der Stoel waren er ten aan-
zienn van de DDR een drietal aspecten van bijzonder gewicht. Ten eerste, dat ook de 
DDRR uitging van het bestaan van één Duitsland. In Oost-Duitsland beschouwde de 
SEDD de Bondsrepubliek niet als buitenland. Ten tweede, dat zowel de Verenigde Sta-
tenn als de Sovjet Unie vasthielden aan de overeenkomst van Potsdam. Ten derde, dat 
dee kwestie-Berlijn en de erkenning van de DDR niet los van elkaar waren te zien. 
Onzekerheidd omtrent de status van Berlijn moest ten koste van veel worden verme-
den,, zodat er geen misrekeningen over aanspraken konden plaatsvinden.79 In de ont-
werpresolutiee van de meerderheid werd daarom gesteld dat de volkenrechtelijke er-
kenningg van de DDR alleen zou mogen geschieden onder de voorwaarde dat de vrij -
heid,, veiligheid en levensvatbaarheid van Berlijn — de three essentials van Kennedy — 
werdenn gegarandeerd. ° 

Dee meerderheid achtte erkenning alleen zinvol, wanneer deze daadwerkelijk een 
normalisatiee van de betrekkingen tussen de beide Duitslanden betekende. Erkenning 
vann de DDR zou niet vanzelf tot normalisatie van de betrekkingen tussen de beide 
Duitslandenn leiden. De Russen en de Oost-Duitsers bestempelden de Ostpolitik van 
Brandtt immers als 'een imperialistisch complot'. Niet het uitblijven van erkenning 
vormdee een obstakel voor ontspanning, maar veel meer de starre houding van de DDR 
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enn de su. Om normalisatie van de betrekkingen ook daadwerkelijk te bewerkstelligen 
diendee wederzijdse erkenning daarom te gebeuren op basis van een wilsovereenstem-
mingg tussen de beide Duitslanden. Het was niet zinvol als andere landen de Bonds-
republiekk een regeling zouden opleggen. De meerderheid wees er bovendien op dat 
neutralee landen ais Zwitserland en Zweden de DDR ook niet erkenden. Het niet-
erkennenn was dus niet kenmerkend voor het 'Koude Oorlogsdenken'.' 

Eenn minderheid in de commissie, gevormd door Roethof, Franssen en Lammers, 
toondee zich wel een voorstander van onvoorwaardelijke erkenning. In een poging de 
partijgenotenn te overtuigen, werd vooral ingezet op de volkenrechtelijke gronden van 
erkenning.. Volgens hen was het in het volkenrecht nu eenmaal gebruikelijk om staten 
enn regeringen die in het internationale verkeer blijken te functioneren als zodanig te 
erkennen.. De afspraken gemaakt in Potsdam hoefden ook geen belemmering te vor-
men.. Weliswaar ging de regeling van Potsdam uit van het voortbestaan van één Duits-
land,, maar met de oprichting van de Bondsrepubliek in 1949 hadden de geallieerden 
zelff  feitelijk de Duitse deling bevestigd. Een erkenning van de DDR stond volgens de 
driee los van de vraag of de regering van de DDR via democratische weg tot stand was 
gekomen.. Die vraag werd ook niet gesteld bij Portugal, Spanje of Polen. Het niet-
erkennenn zou Ulbricht ook vaster in het zadel helpen, omdat 'de vensters naar het 
Westenn gesloten bleven' en de oppositie daar de dupe van zou worden. Erkenning van 
dee DDR moest aan het begin van de poging tot normalisatie van de betrekkingen staan, 
enn niet aan het einde, aldus de minderheid.2 

Hett is opmerkelijk dat Roethofsamen met Lammers en Franssen voor erkenning 
vann de DDR pleitte. Op veel andere punten moest hij niet veel hebben van Nieuw 
Links.. De jurist en volkenrechtspecialist Roethof hechtte echter zeer aan eerbiediging 
vann de volkenrechtelijke beginselen in de politiek. Volgens hem was het in het volken-
rechtt gebruikelijk om een regime te erkennen, dat 'beschikte over een staat en een 
bevolkingg met uitzicht op een zekere stabiliteit'. Onder verwijzing naar volkenrechte-
lijkee handboeken kwam hij tevens tot de slotsom dat erkenning van een regime geen 
goedkeuringg van het bewind inhield. Juist omdat het politiek zeer gevoelig lag, was 
hethet volgens Roethof nuttig om de kwestie van de DDR volkenrechtelijk te benaderen. 
Daarbijj  stond hij ook wantrouwig tegenover West-Duitsland. Hij wilde de erkenning 
vann de DDR niet louter aan de Bondsrepubliek overlaten, aangezien de normalisatie 
vann de verhoudingen in Midden-Europa ook voor Nederland belangrijk was.3 Het is 
niett moeilijk de hand van Roethof te herkennen in de minderheidsnota. 

Tott veler verrassing zou de meerderheid in de commissie (en de fractie) geen meer-
derheidd in het Partijbestuur blijken te zijn. Bij de bespreking van de verschillende con-
cept-resolutiess in het Partijbestuur stelde Emmy Lopes Dias voor het minderheidsad-
viess te steunen. Zij meende dat volkenrechtelijke erkenning van de DDR 'noodzake-
lijk '' was. Haar voorstel werd met 10 tegen 9 stemmen aangenomen. Het was al te laat 
omm de ontwerpresolutie in gewijzigde vorm aan de afdelingen te doen toekomen, 
waaropp het Partijbestuur besloot op het congres zelf het voorstel te doen om de DDR 
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onvoorwaardelijkk te erkennen.84 De gang van zaken toont aan dat de integratie van 
Nieuww Links in het bestuur z'n vruchten begon af te werpen. Door de invloed van 
Nieuww Links in het Partijbestuur werd het partijcongres geadviseerd voor onvoor-
waardelijkee erkenning van de DDR te stemmen. 

InIn de aanloop van het partijcongres kregen de verschillende stromingen in de partij 
nogg eens de gelegenheid om hun visie kenbaar te maken. Op verzoek van de redactie 
vann Socialisme en Democratie namen Patijn, Dankert en Lammers in het januari-
nummerr van 1969 de pen op. Patijn wilde nog altijd niet afstappen van het hereni-
gingsdoell  van beide Duitslanden. Hij benadrukte dat de DDR oud-Duits grondgebied 
wass met kernlanden als Thüringen, Saksen en Brandenburg. Deze gebieden mochten 
niett duurzaam gescheiden worden van de rest van Duitsland. Naast dit principiële ar-
gumentt zag hij inmiddels ook een aantal praktische bezwaren. Erkenning zou, de rol 
vann Ulbricht bij de interventie in Praag in ogenschouw genomen, een klap in het 
gezichtt van de Tsjechen zijn. Bovendien veranderde erkenning van de DDR niets aan 
dee situatie in Europa. Duitsland en Europa bleven verdeeld. 'Volkomen beslissend' 
moestt echter zijn of de Duitse socialisten door een besluit van de PvdA ten gunste van 
erkenningg werden gebaat of geschaad. Het belang van de partij lag bij het feit dat de 
SPDD invloed op de ontspanningspolitiek moest houden. Voor Patijn was erkenning 
zonderr tegenprestatie 'een dwaasheid, een diplomatieke blunder, voortkomend uit de 
typischee Hollandse rechthaberei'. Bovendien had hij stellig de indruk dat de kwestie 
slechtss als breekpunt werd aangegrepen en tot een probleem gemaakt, meer om rede-
nenn van interne partijstrijd dan om de zaak zelf. Erkenning van de DDR was daarmee 
'eenn schijnprobleem' en kon beter verwezen worden naar de fabeltjeskrant.8' 

Piett Dankert viel in zijn artikel de volkenrechtelijke argumentatie van Roethof 
cumm suis aan. Erkenning van de DDR was niet los te zien van de aard van het regime. 
Dee DDR verschilde namelijk in één opzicht van andere dictaturen: die bestonden reeds 
enn waren al erkend voordat de dictators daar aan de macht kwamen. De situatie in de 
DDRR kende een evenknie in China. Communistisch China werd door Nederland wel 
erkend,, maar Taiwan niet. Erkenning van de DDR was dan ook geen volkenrechtelijke 
aangelegenheid,, maar een politieke zaak. Net als Patijn onderstreepte hij het belang 
vann solidariteit met de SPD. Erkenning van de DDR was in de eerste plaats een zaak van 
dee Duitsers zelf, van de mogelijkheden die zij zagen om als volk in twee staten te leven. 
Daarnaa was het een zaak van de grote mogendheden. De invloed van Nederland was 
beperktt en van de PvdA al helemaal. De partij zou het beste een oplossing via haar 
West-Duitsee zusterpartij kunnen bepleiten. Ten slotte benadrukte hij nogmaals, dat 
dee betrekkingen tussen de beide Duitse staten niet konden worden genormaliseerd, 
zonderr dat West-Berlijn in een regeling werd betrokken.6 

Dee bijdrage van Lammers ademde een heel andere sfeer uit. In een lang artikel 
zettee hij verschillende troeven in om zijn lezers te overtuigen. Allereerst probeerde hij 
dee gezindheid die van erkenning uitging te benadrukken. Volgens hem waren de 
tegenstanderss van erkenning nog altijd bevangen 'door de oudere generatie verwekte 
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krampp van de Koude Oorlog'. Erkenning van de DDR was daarentegen een politiek 

vann 'de goede hoop'. Hij had ook een aantal praktische gronden voor erkenning van 

dee DDR. Erkenning was een voorwaarde om de ontspanning te bevorderen. Immers, 

dee voortdurende weigering van Westelijke zijde om de DDR te erkennen en de aan-

sprakenn van de Bondsrepubliek op het Oost-Duitse grondgebied werkten stimulerend 

voorr de D DR in de Koude Oorlog. Erkenning van de DDR zou tevens Oost-Europa 

vann een interne belasting verlossen en een stimulans vormen voor verdere toenade-

ring.. Voor de positie van West-Berlijn had hij ook een oplossing. De veilige positie 

vann West-Berlijn moest door de Verenigde Naties gegarandeerd worden. Erkenning 

vann de D DR ZOU ook de weg kunnen openen voor overleg over een regeling voor West-

Berlijn.. Erkenning waarbij de veilige status als voorwaarde gold, achtte hij niet vrucht-

baar:: 'volkenrechtelijke erkenningen geschieden niet voorwaardelijk'. Met dit laatste 

argumentt had hij ook zijn volkenrechtelijke troef uitgespeeld. Wel wilde hij nog eens 

benadrukkenn dat erkenning van de DDR geen premie voor Ulbricht betekende. De 

persoonn Ulbricht deed echter niets af aan het recht op erkenning. Lammers eindigde 

zijnn betoog met een lofzang over het leven in Oost-Duitsland. Bij de bevolking con-

stateerdee hij 'een sterke neiging tot kritische zelfbezinning, een open oor voor bezwa-

renn en de bereidheid tot het herwaarderen van vanzelfsprekendheden'. Vervolgens 

roemdee hij de hoog ontwikkelde industrie, het niveau van het onderwijs en de sociale 

voorzieningenn en 'het verfijnd stelsel van medezeggenschap' binnen de Oost-Duitse 

bedrijven.. Deze hoopvolle ontwikkelingen zouden gesteund moeten worden door 

erkenning,, aldus Lammers. 

I nn chaos op weg naar  erkenning 

Vann der Stoel probeerde in een lange toespraak het congres te overtuigen van de nood-

zaakk van het niet-erkennen van de DDR. Hij sprak zich niet uit tegen erkenning, maar 

benadruktee dat er slechts onder voorwaarden tot erkenning kon worden overgegaan. 

Eenn essentiële voorwaarde was dat de positie van West-Berlijn niet bedreigd werd. 

Hett zonder meer erkennen van de DDR ZOU de positie van West-Berlijn in gevaar 

brengen.. Uit de officiële stukken bleek immers duidelijk wat de DDR met Berlijn van 

plann was. De D DR eiste de aftocht van de Westerse troepen in West-Berlijn, wees op 

hett feit dat West-Berlijn op Oost-Duits grondgebied lag en beschouwde geheel Ber-

lij nn als de hoofdstad van de DDR. Het volkenrechtelijke argument vond Van der Stoel 

ookk ongegrond. Weinig volkenrechtspecialisten zouden zich voor erkenning uitspre-

ken.. Het feit dat de DDR als min of meer zelfstandige staat opereerde was ook geen 

argument.. Het blanke minderheidsregime in Rhodesië werd immers ook niet erkend. 

Onderr verwijzing naar de uitspraken van Lammers, betoogde hij dat de partij haar 

inspiratiee ook niet hoefde te zoeken bij 'de bron van het socialisme'. Het meest fun-

damentelee uitgangspunt van het democratisch-socialisme moest 'de strijd voor de 
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menselijkee vrijheid' blijven. Gezien dat uitgangspunt was het ook noodzakelijk om de 
kwestiee Berlijn te regelen. De West-Berlijners hadden in vrije verkiezingen aangege-
venn geen aansluiting te willen bij het communisme. Het Westen had de plicht om hen 
tee steunen. Kortom, Van der Stoel was wel voor erkenning, maar in ruil voor een defi-
nitievee regeling voor West-Berlijn. Gebeurde dit niet, dan zou Ulbricht 'het cadeautje 
krijgenn wat hij niet verdiende'. 

Dee voorstanders onderstreepten op hun beurt nog eens het belang van erkenning 
alss stap op weg naar de ontspanning. Erkenning zou de mogelijkheid tot contacten met 
dee bevolking bevorderen en dit zou op den duur leiden tot het verminderen van de 
tegenstellingen.. Om de liberalisatie-tendensen in Oost-Duitsland te steunen moest het 
landd uit het politieke isolement worden gehaald. De voorstanders bleven tevens hame-
renn op het volkenrechtelijke argument. Andere dictaturen waren ook erkend, dus 
waaromm de DDR niet? Nederland had met de SU al eens de fout gemaakt van het 
niet-erkennen,, pas toen we de Russen in 1943 nodig hadden waren we overstag gegaan. 
Eenn dergelijke fout moest niet nog eens worden gemaakt. Bovendien mocht erkenning 
vann de DDR niet als een steunbetuiging aan het regime-Ulbricht uitgelegd worden.9 

Dee discussie zou zich uiteindelijk toespitsen op de vraag of erkenning van de DDR 
voorwaardelijkk (een regeling voor West-Berlijn), dan wel onvoorwaardelijke diende te 
geschieden.. In navolging van Van der Stoel benadrukten ook andere sprekers dat de 
kwestiee Berlijn bij erkenning van de DDR betrokken moest worden. De PvdA mocht 
dee West-Berlijners niet in de steek laten. Erkenning van de DDR was een politieke 
troeff  die niet zomaar uitgespeeld mocht worden en het zou een 'politieke blunder' 
zijn,, als dit werd weggegeven. Anderen meenden dat er van DDR-zijde iets tegenover 
erkenningg moest staan, maar dat de PvdA wel de bereidheid tot erkenning diende uit 
tee spreken. Diekerhof, die het standpunt van het Partijbestuur verdedigde, onder-
kendee ook het belang van Berlijn. Deze kwestie zou volgens hem alleen opgelost kun-
nenn worden als de DDR reeds erkend was. Voor sommige congresgangers was het niet 
helderr hoe de meerderheid van het Partijbestuur nu over de kwestie dacht. Diekerhof 
hadd meerdere spreekbeurten nodig om duidelijk te maken dat de meerderheid on-
voorwaardelijkee erkenning steunde. 

Dezee onduidelijkheid veroorzaakte veel tumult. Voorzitter Wijkstra had de groot-
stee moeite om de orde te handhaven. De stemming verliep al niet veel ordelijker. Om 
aann de oneindig lange reeks amendementen een einde te maken, werd op instigatie van 
Nagell  besloten het meest verstrekkende voorstel eerst in stemming te brengen. Was dit 
eenmaall  aangenomen kon men de minder verstrekkende moties buiten beschouwing 
laten.. Met verstrekkend werd bedoeld, het voorstel dat het meest afweek van het advies 
vann het Partijbestuur. Om onduidelijke redenen bracht voorzitter Wijkstra echter eerst 
hethet voorstel van het Partijbestuur voor onvoorwaardelijke erkenning van de DDR in 
stemming.. Deze motie werd met 1462 tegen 1180 stemmen aanvaard.90 

Hett congres ontaardde nu in een volledige chaos. Vondeling moest er zelfs aan te 
pass komen om de zaal tot stilte te manen en iedereen weer naar zijn plaats te dirigeren. 
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Vann verschillende kanten kwam verzet tegen de gevolgde procedure en Wijkstra werd 
vann alle kanten belaagd. Er werd aangedrongen om het amendement 'erkenning 
onderr voorwaarden' alsnog in stemming te brengen. Dit was vergadertechnisch niet 
meerr mogelijk, dus als compromis werd het amendement als motie in stemming 
gebracht.. De kans was dus aanwezig dat het congres twee tegenstrijdige moties zou 
aannemen.. Zover kwam het echter niet. Erkenning onder voorwaarden werd met 1179 
stemmenn voor en 1246 tegen, verworpen.9' In een bijzonder chaotische sfeer had het 
congress besloten tot onvoorwaardelijk erkenning van de DDR. 

Hett tumultueuze verloop had aangetoond dat de congresgangers bevangen waren 
doorr de machtsstrijd tussen verschillende groeperingen, waardoor een zakelijke be-
handelingg van verschillende standpunten in het geding was gekomen. Volgens Drees 
Sr.. was vooral de partijleiding schuldig aan de erkenning van de DDR door het con-
gres.. De leiding was de greep op het congres volledig kwijtgeraakt en had verzuimd te 
benadrukkenn dat het besluit tot erkenning in overleg met de bondgenoten moest wor-
denn genomen.92 De gebrekkige congresorganisatie, de zwakke voorzitter gevoegd bij 
dee frustraties over het oppositiebeleid, werd door anderen gezien als de belangrijkste 
oorzaken.933 Sommige commentatoren meenden dat de meeste congresgangers de er-
kenningskwestiee vooral als graadmeter hanteerden voor de machtsverhoudingen bin-
nenn de partij.94 Zo had Vrij  Nederland-journalist Martin van Amerongen met verba-
zingg het gedrag van Nieuw Links gadegeslagen: 'zij reageerden met een luidruchtig 
vreugdevertoon,, als ware onze miskende broeders van de SED eindelijk een volwaar-
digee plaats verschaft onder de verenigde wereldhervormers aller landen'. Nieuw Links 
leekk daarmee meer geïnteresseerd in het tonen van het machtsoverwicht dan in het 
normaliserenn van de betrekkingen.95 Democratisch Appèl, die een verpletterende 
nederlaagg op het congres had geleden, kwam niet veel verder dan de opmerking dat 
Nieuww Links 'de krankzinnige zelfkant van de partij' representeerde/ 

Dee SPD ontstemd 

Hadd men in Nederland nog de wenkbrauwen gefronst, in West-Duitsland ging de ver-
ontwaardigingg veel verder. Zoals verwacht reageerde de SPD zeer ontstemd op het 
congresbesluitt van de PvdA. Reeds op het partijcongres had SPD-Bondsdaglid H. Ger-
lachh erkenning ontraden en op 9 maart 1969 verklaarde J. Schulz, lid van het Partijbe-
stuurr van de SPD, het besluit van de PvdA onbegrijpelijk te vinden. Het besluit was 
ondoordachtt en getuigde van een gebrek aan inzicht in de Ostpolitik?7 SPD-partijleider 
Will yy Brandt noemde het PvdA-besluit eveneens betreurenswaardig. De PvdA had er 
volgenss hem blijk van gegeven zich niets van de Duitse nationale gevoelens aan te trek-
kenn en het Oost-Duitse regime vrijgepleit, uitgerekend op een moment waarop het 
zichh zeer vijandig gedroeg tegenover ontspanning. Het leek hem ongepast Ulbricht te 
belonenn voor zijn rol in de inval in Praag en voor zijn halsstarrige weigering om zonder 
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voorwaardenn met de Bondsrepubliek te overleggen. De PvdA had er beter aan gedaan 
dee Ostpolitik van de SPD te steunen in plaats van Ulbricht. Bovendien was de PvdA uit 
hett oog verloren dat erkenning van de DDR het Duitse vraagstuk niet oploste. Een 
oplossingg daarvoor liet zich niet zo gemakkelijk tevoorschijn toveren, aldus Brandt.98 

Hett Partijbestuur, toch wellicht geschrokken van deze reactie, kwam hierop al snel 
mett een verklaring voor de si en de SPD om eventuele misverstanden uit de weg te rui-
men.. Er was naar aanleiding van het congresbesluit verwarring ontstaan over twee 
punten.. Ten eerste bestond er onzekerheid over het oordeel van de PvdA over het 
Ulbricht-regimee en ten tweede over de positie van West-Berlijn. Het bestuur haastte 
zichh te verklaren dat erkenning van de DDR los stond van een waardeoordeel over het 
regime-Ulbrichtt en dat de bestaande positie van West-Berlijn gehandhaafd moest 
blijven.. Aan de bestaande garanties voor de vrijheid, veiligheid en levensvatbaarheid 
vann Berlijn mocht niet getornd worden. Tevens stelde het bestuur er prijs op te ver-
klarenn dat het alle dictaturen, zowel rechtse als linkse afwees'.99 

Dee SPD was dusdanig ontstemd over de gang van zaken dat de partij ondertussen 
actiee had ondernomen. In een brief werd de PvdA duidelijk gemaakt dat zij het con-
gresbesluitt ten zeerste betreurde. De SPD was van mening dat de vrede in Europa, 
nochh de bevordering van ontspanning in Europa met onvoorwaardelijke erkenning 
gediendd was. Een oplossing van het Duitse vraagstuk was niet zo eenvoudig te berei-
ken.. Integendeel, erkenning van de DDR door de PvdA zou juist een belemmering 
vormenn voor toenadering. De PvdA had tevens volledig over het hoofd gezien dat de 
Bondsregeringg verschillende malen veelomvattende voorstellen had gedaan om het 
naastt elkaar bestaan van de twee Duitslanden te regelen, zonder elkaar als buitenland 
tee betitelen. Bovendien had men zich niets aangetrokken van de gevoeligheden bin-
nenn de SPD. De Duitse zusterpartij vatte het PvdA-besluit dan ook op als een fiat voor 
dee deelname aan een interventie in 'een Midden-Europees land' (Tsjechoslowakije 
werdd niet met naam genoemd) door de DDR.™ 

Mett name dit laatste punt uit de 'Brandt-brief werd door de PvdA met kracht van 
dee hand gewezen. In de antwoordbrief aan de SPD onderstreepte de PvdA dat het con-
gress de DDR op geen enkele manier had willen belonen voor haar rol bij de inval in 
Tsjechoslowakije.. Integendeel, tegen deze 'smerige collaboratie werd in Nederland 
hethet allereerst gedemonstreerd achter de rode vlag van het democratisch-socialisme'. 
Mett erkenning van de DDR had het congres gemeend een bijdrage te leveren aan het 
geleidelijkk overwinnen van de tegenstellingen tussen Oost en West, de beide Duits-
landenn inbegrepen. Het Partijbestuur benadrukte dat de Ostpolitik'm grote lijnen nog 
altijdd de steun had van de PvdA. De partij was zo vrij geweest zich met de erkennings-
kwestiee bezig te houden, omdat bij dat vraagstuk niet alleen de Duitsers betrokken 
waren.. Om de ergste kou uit de lucht te halen werd in de briefde wens geuit dat dele-
gatiess van beide partijen op korte termijn een ontmoeting zouden hebben.10' 

Dankertt kon zich niet vinden in de tekst van de brief. Volgens hem kwam te wei-
nigg tot uiting dat er zowel binnen de SPD als de PvdA verschil van mening bestond 



EENN PARTI J IN DE RUI 211 1 

overr de erkenning van de DDR. Enkele partijgenoten zoals Drees, Burger en Van 
Thijnn meenden dat de PvdA haar West-Duitse zusterpartij niet in de steek mocht 
latenn en riepen op tot solidariteit met de SPD."" Den Uyl was daarentegen van mening 
datt de PvdA best een ander standpunt dan de SPD kon innemen. Dat was in het verle-
denn ook vaak genoeg gebeurd. Den Uyl betreurde de congresuitspraak met name om 
dee omstandigheden waarin het tot stand was gekomen. Op het congres hing een sfeer 
waarinn nauwelijks ruimte bestond voor een redelijke discussie.'03 In een poging om 
naderr tot elkaar te komen reisde in juni wel een PvdA-delegatie naar Duitsland. De 
ontmoetingg verliep in een ijzige sfeer en een verbetering van de wederzijdse relaties 
konn de ontmoeting niet bewerkstelligen.104 

Dee uitzichtloze oorlog in Vietnam 

Dee belangstelling voor de oorlog in Vietnam was sinds het midden van de jaren zestig 
sterkk gegroeid. Binnen de PvdA werden de ontwikkelingen eveneens nauwlettend in 
dee gaten gehouden. De houding van de partij ten opzichte van het Amerikaanse optre-
denn in Vietnam was in de loop der tijd steeds kritischer geworden. Begrip voor de vs 
omm een dam op te werpen tegen het communisme in Zuidoost-Azië was verdwenen en 
inn de plaats daarvan trad de verontrusting over het lijden van de burgerbevolking en 
dee militaire escalatie sterker op de voorgrond. De PvdA stond anno 1967 op het stand-
puntt dat de vs de bombardementen onvoorwaardelijk stop dienden te zetten. Tevens 
pleittee de partij voor erkenning van de Vietcong, omdat zonder deze verzetsbeweging 
eenn politieke oplossing van het conflict niet mogelijk zou zijn. 

Dee PvdA had zich ook min of meer verbonden met het Comité Vietnam. Eind 1967 
zouu de partij echter al weer breken met dit comité. Onder invloed van Co Dankaart, 
PSP-lidd en voorheen lid van het communistische verzet, werd de beweging omge-
dooptt in Nationaal Comité Vietnam. Nak werd voorzitter van het nieuwe comité en 
Dankaartt secretaris. Bij de deelnemende PvdA-leden stuitte dit op ernstige bezwaren. 
Zijj  vreesden een te grote invloed van de PSP en meenden dat de PvdA te weinig een 
stempell  op de standpunten zou kunnen drukken. Wellicht stond de partij ook wan-
trouwigg tegenover de vermeende communistische sympathieën van Dankaart. Toen 
Nakk en Dankaart toch doorzetten, besloten de PvdA-leden het comité te verlaten.105 

Dee PvdA wilde blijkbaar wel deel uitmaken van buitenparlementaire actiegroepen, 
maarr die moesten dan niet gedomineerd worden door de PSP of de CPN. Daarvoor 
wass de PSP teveel een concurrent en werd de CPN te weinig vertrouwd. 

Ditt kon niet verhinderen dat de PvdA zich onverminderd kritisch bleef opstellen 
tegenoverr de militaire interventie. Voor Van der Stoel was het inmiddels wel duidelijk 
datdat de vs militair noch politiek het gewenste doel konden bereiken. De militaire in-
spanningenn leverden weinig resultaat op. De Noord-Vietnamezen bleken 'niet aan de 
onderhandelingstafell  te kunnen worden gebombardeerd'. De toevoer van goederen 
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naarr hun troepen in het zuiden werd door de bombardementen weliswaar bemoei-
lijkt ,, maar geenszins onmogelijk gemaakt. De achilleshiel lag echter op het politiek 
vlak.. De vs bleken niet in staat om het gezag en vertrouwen in de Zuid-Vietnamese 
regeringg te herstellen. Dit maakte de strijd in Vietnam tot een uitzichtloze zaak. De vs 
dedenn er goed aan een oplossing te zoeken, waarbij' zij zich zonder al te veel gezichts-
verliess uit Vietnam zouden kunnen terugtrekken. Van der Stoel zag daarvoor een 
mogelijkheidd in de zogenaamde 'Laos-formule'. Er zou dan een regering gevormd 
wordenn van rechts, neutralisten en communisten, waarbij de vs konden claimen dat 
dezee nationale regering niet het resultaat was van een geslaagd militair optreden van 
Noord-Vietnam.'06 6 

Zijnn fractiegenoot Van den Doel zag de noodzaak van een aftocht zonder prestige-
verliess niet in. Die randvoorwaarde was immers ook niet gesteld aan de capitulatie van 
Duitslandd in Europa, van Frankrijk in Algerije en mocht dus evenmin aan de vs in 
Vietnamm worden gesteld. Van den Doel wilde dat de vs zich onvoorwaardelijk en een-
zijdigg uit Vietnam terugtrokken. Hij meende dat de oorlog door de militaire escalatie 
verwordenn was tot een strijd van de vs tegen de Vietnamese bevolking en de ingezette 
militairee middelen in strijd met het volkenrecht waren.1^ Van den Doel sloot met deze 
stellingg aan bij de conclusies van het Vietnam-tribunaal dat in mei 1967 in Stockholm 
werdd gehouden. Het tribunaal achtte de vs schuldig aan agressie en het bombarderen 
vann civiele doelen. Een tweede tribunaal dat in december in Denemarken werd ge-
houden,, verklaarde de vs ook schuldig aan volkenmoord, mishandeling, het gebruik 
vann verboden wapens en deportatie van burgers.'08 

Dee gevechtshandelingen in Vietnam gingen ondertussen onverdroten voort. Op 
hett nieuwe jaar (Tet) in Vietnam, startten de Noord-Vietnamese troepen een groot-
scheepss offensief, het zogenaamde Tet-offensief. De Noord-Vietnamezen liepen een 
militairee nederlaag op, maar de onverwachtse en massale aanval miste zijn psycholo-
gischh uitwerking op het Westen niet. Geconfronteerd met de gewelddadigheden en de 
uitzichtlozee spiraal van geweld groeide de twijfel over de zin van de militaire interven-
tie.'099 Het Tet-offensief had nog eens aangetoond dat er in Vietnam een militaire pat-
stellingg was ontstaan en dat er van een militaire overwinning van de vs op korte ter-
mijnn geen sprake kon zijn. De noodzaak van een gang naar de onderhandelingstafel 
werdd eens te meer bevestigd. 

Tegenn deze achtergrond vond er op 6 februari 1968 een debat over Vietnam in de 
Kamerr plaats. De regering-De Jong had tot dan toe geweigerd zich uit te spreken voor 
onvoorwaardelijkee stopzetting van de bombardementen. Tijdens het Kamerdebat in 
februarii  ging de meerderheid van de Kamer echter akkoord met een motie-Van der 
Stoel.. In deze motie werd onder verwijzing naar het reëel bestaande gevaar van escala-
tiee een onvoorwaardelijke stopzetting van de bombardementen gevraagd om de weg te 
effenenn voor beëindiging van de strijd. Een soortgelijke motie van D '66 werd eveneens 
aanvaard.. Door de steun van de regeringspartijen voor deze moties was duidelijk 
gewordenn dat er brede Kamersteun bestond voor de onvoorwaardelijke stopzetting 
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vann de bombardementen. De PvdA en D '66 behaalden daarmee een bescheiden 
succes."0 0 

Dee jongeren in de PvdA, bij monde van de Amsterdamse afdeling van de FJG, rea-
geerdenn echter teleurgesteld op de motie-Van der Stoel. In een brief aan de Kamer-
fractiee werd deze teleurstelling kenbaar gemaakt. Door aan te dringen op het staken 
vann de vijandelijkheden, net nu Noord-Vietnam een grootscheeps offensief was 
begonnen,, was de schijn gewekt dat de PvdA pleitte voor handhaving van de status 
quo.. Daarmee ging de PvdA-fractie blijkbaar uit van de rechtmatigheid van de Ameri-
kaansee aanwezigheid. De Amsterdamse FJG betreurde het dat er in de motie 'een stuk 
duidelijkheidd opgeofferd was aan de haalbaarheid'. De FJG drong er bij de fractie op 
aann haar standpunt alsnog te verduidelijken 'op basis van de sympathie voor de doel-
eindenn van het Nationale Bevrijdingsfront'. De fractie zou bij de regering op onmid-
dellijkee terugtrekking van de troepen van de vs moeten aandringen. De brief was 
ondertekendd door de voorzitter van de Amsterdamse FJG, H. Kombrink, maar ook 
doorr Han Lammers en Jan Nagel."' De briefschrijvers namen hiermee op ondubbel-
zinnigee wijze stelling voor de Vietcong. Het gebruik van geweld door het Nationale 
Bevrijdingsfrontt vond men kennelijk geen bezwaar. 

InIn antwoord op dit schrijven stelde Den Uyl dat niet de status quo, maar de uit-
sprakenn van Oe Thant op 18 januari als uitgangspunt waren genomen voor de motie-
Vann der Stoel. Hij weigerde het conflict louter als een daad van Amerikaanse agressie 
tee beschouwen. Den Uyl deelde de visie van Oe Thant, dat door die zienswijze de 
gecompliceerdee voorgeschiedenis op onverantwoorde wijze werd vereenvoudigd. Hij 
wenstee zich niet eenzijdig achter de Vietcong te scharen. De fractie wilde net als Oe 
Thantt ook geen 'onverwijlde terugtrekking van de Amerikaanse troepen'. Door een-
zijdigee terugtrekking werd de terugkeer naar de onderhandelingstafel bemoeilijkt en 
zouu de strijd alleen maar worden verlengd. Bovendien diende terugtrekking niet te 
geschiedenn zonder de waarborgen, zoals die waren vastgelegd in de Akkoorden van 
Genève.. Den Uyl had de indruk gekregen dat de FJG zich tegen de onmiddellijke 
beëindigingg van de strijd in Vietnam keerde. Hij ging er voor het gemak maar van uit 
datt dit een onjuiste indruk was.'1 

Dee aandacht voor Vietnam nam in de loop van 1968 sterk af. Deze relatieve rust 
zouu tot eind 1969 duren. Andere internationale gebeurtenissen zoals de rellen in Parijs 
enn de inval in Tsjechoslowakije eisten de aandacht op. Dat Vietnam niet meer in het 
brandpuntt van de belangstelling stond, had wellicht ook te maken met de in mei 
gestartee besprekingen in Parijs. Deze onderhandelingen leidden in november tot het 
inwilligenn van twee belangrijke eisen van Noord-Vietnam. De bombardementen 
werdenn stopgezet en de Vietcong mocht aan de onderhandelingen meedoen. Vanaf 
januarii  1969 begonnen in Parijs de officiële vredesonderhandelingen, waarbij de vs, 
Noord-- en Zuid-Vietnam en de Vietcong deelnamen. De presidentsverkiezingen in 
dee vs droegen waarschijnlijk ook bij tot een afname van de belangstelling voor Viet-
nam.. Velen wilden afwachten welke politiek de nieuwe president Nixon ten aanzien 
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vann Vietnam ging voeren. Door deze ontwikkelingen prijkte het onderwerp Vietnam 

niett meer zo hoog op de politieke agenda. 

Besluit t 

Inn de jaren 1967-1969 wist Nieuw Links een plaats te veroveren in de partij. Relatief veel 

Nieuww Linksers wisten tot in het Partijbestuur door te dringen. Hans van den Doel zou 

daarentegenn in de Tweede Kamerfractie vooralsnog een eenling blijven. Door het 

bemachtigenn van een meerderheid in het Partijbestuur door Nieuw Links ontstond er 

eenn strijd tussen de fractie en het Partijbestuur. Op het beroemde en beruchte partij-

congress van maart 1969 kwam deze machtsstrijd duidelijk aan het licht. Door zowel 

Democratischh Appèl als Nieuw Links werden de congresgangers bestookt om vertegen-

woordigerss van één van beide stromingen in het Partijbestuur te kiezen. De samenstel-

lingg van het nieuwe Partijbestuur maakte duidelijk dat Nieuw Links aan de winnende 

handd was en Democratisch Appèl definitief het pleit had verloren. Van deze laatste 

groeperingg werd zelfs geen enkele vertegenwoordiger in het Partijbestuur gekozen. 

Opp het terrein van de buitenlandse politiek wist Nieuw Links eveneens succes te 

boeken.. In een chaotische sfeer werd onvoorwaardelijke erkenning van de DDR door 

hett congres aanvaard. De argumentatie van Nieuw Links voor erkenning van de D DR 

wass grotendeels hetzelfde gebleven. Nog altijd werd erkenning een voorwaarde voor 

dee ontspanning in Europa genoemd. Tevens werd in het bevestigen van de Duitse 

delingg nog immer de beste garantie gezien om een herlevend Duits nationalisme tegen 

tee gaan. Nieuw waren de volkenrechtelijke gronden die voor erkenning werden aan-

gevoerdd en die uit de koker van Hein Roethof leken te komen. Het argument van het 

feitelijkk bestaan van de D DR werd voorzien van een volkenrechtelijke basis. Het vol-

kenrechtelijkee gebruik om staten die als zodanig functioneren te erkennen, werd 

onderstreept.. Bovendien werd benadrukt dat volkenrechtelijke erkenning volledig los 

stondd van de waardering van het regime. Na de bijdrage van het regime-Ulbricht aan 

dee inval in Praag was dit geen overbodige toevoeging. 

Hett is onwaarschijnlijk dat het congres voor het volkenrechtelijke argument 

gezwichtt is. Erkenning van de D DR leek veel meer een graadmeter van de machtsver-

houdingenn binnen de partij en een uiting van progressieve gezindheid dan een keuze 

opp inhoudelijke gronden. Op het congres was nauwelijks ruimte geweest om een zake-

lijk ee discussie te voeren en de emoties hadden de overhand. Erkenning van de D DR 

leekk het speerpunt te zijn geworden van de progressieve buitenlandse politiek zoals die 

doorr Nieuw Links werd voorgestaan. Van der Stoel had zijn partijgenoten tevergeefs 

geprobeerdd duidelijk te maken dat erkenning van de DDR voorwaardelijk diende te 

geschiedenn en dat een dergelijk besluit zeer slecht bij de West-Duitse zusterpartij zou 

vallen.. Dat dit laatste inderdaad het geval was, bleek uit de verontwaardigde reactie 

vann de SPD. 
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Datt erkenning van de DDR alle aandacht op het congres opeiste en de discussie 
overr de NAVO naar de achtergrond verdween, was niet geheel verwonderlijk. De 
gebeurtenissenn in Tsjechoslowakije drukten een stempel op het debat over de NAVO. 

Dee Russische inval stelde grenzen aan de toenadering tussen Oost en West. Door de 
militairee interventie had de su op niet misverstane wijze gedemonstreerd de Russische 
invloedd in Oost-Europa te willen handhaven. Het optimisme over het 'einde van de 
Koudee Oorlog' werd met de inval behoorlijk getemperd. Het had tevens duidelijk 
gemaaktt dat de sleutel voor ontspanning niet bij de individuele staten lag, maar bij de 
su.. Hieruit volgde dat de toenadering het beste via de beide grootmachten, dan wel de 
beidee militaire blokken kon verlopen. Ondanks het feit dat er voor het Westen geen 
directee bedreiging van de legers van het Warschaupact bestond, had de militaire inter-
ventiee aangetoond dat er nog altijd een functie voor de NAVO was weggelegd. Door de 
militairee agressie van de su werd het overboord zetten van de veiligheidsgaranties 
doorr velen als een stap te ver beschouwd. In het licht van de ontwikkelingen in 
Tsjechoslowakijee achtte het congres het niet opportuun om het Nederlandse lidmaat-
schapp van de NAVO op te zeggen. Daarbij kwam dat er met het Harm el-rapport de 
nodigee hervormingen in de NAVO waren doorgevoerd. Weliswaar wenste de PvdA op 
eenn aantal punten verder te gaan, maar over het algemeen werd het bondgenootschap 
hett voordeel van de twijfel gegund. Het vasthouden aan het Nederlandse NAVO-
lidmaatschapp werd wellicht ook ingegeven doordat het Nederlandse lidmaatschap 
niett altijd werd losgemaakt van de discussie over het nut van de NAVO als geheel (de 
vergelijkingg met Frankrijk werd bijvoorbeeld nooit gemaakt). 

Datt de PvdA op de weg van toenadering en ontspanning wilde voortgaan, bleek 
ookk uit het feit dat de partij de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije niet had aangegre-
penn voor een versterking van de NAVO en zich verzette tegen het voornemen van de 
regering-Dee Jong om dit wel te doen. De inval in Praag mocht niet worden aangegre-
penn om het bondgenootschap tussentijds te versterken en daarmee het verminderde 
draagvlakk voor de NAVO te negeren. De partij had bovendien een beter antwoord in 
huis.. Naast een tijdelijke verhoging van de paraatheid zou het door een doelmatig 
defensiebeleidd mogelijk zijn de defensielasten te verlagen. Nederland diende zich wel 
aann de bondgenootschappelijk plicht te houden, maar door taakverdeling en speciali-
satiee zou er toch kunnen worden bezuinigd. 

Hett NAVO-lidmaatschap van Portugal en Griekenland bleef wel voor de nodige 
discussiestoff  zorgen. Al snel werd duidelijk dat Nederland internationaal alleen stond 
inn de wens NAVO-lidstaten te schorsen indien de democratische beginselen met voeten 
werdenn getreden. Het enige alternatief was grote druk uitoefenen binnen het kader 
vann de NAVO en de EEG. In het kader van de EEG had dit ook de nodige resultaten 
opgeleverd.. Het lidmaatschap van Portugal en Griekenland bleef velen een doorn in 
hett oog, maar was in het licht van het bovenstaande niet belangrijk genoeg om het 
Nederlandsee lidmaatschap te willen beëindigen. Het congres wenste na de gebeurte-
nissenn in Tsjechoslowakije de morele prioriteit (uitstoting van Portugal en Grieken-



216 6 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEI D 

land)) niet boven de politieke prioriteit (het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO) 

tee stellen. Het Nederlandse lidmaatschap mocht tevens niet afhankelijk worden 
gemaaktt van het al dan niet slagen van de hervormingen in de NAVO. 

Hett formuleren van wensen voor hervormingen binnen de NAVO ZOU voor de 
lateree discussie over het bondgenootschap binnen de partij overigens wel van grote 
betekeniss zijn. De hervormingswensen waren dusdanig vaag gesteld, dat het moeilijk 
zouu zijn om ze te toetsen. In de achterliggende jaren was al bewezen dat de eisen voor 
meerr parlementaire controle op de NAVO, het bevorderen van de ontspanning en 
maximalee politieke druk op Griekenland en Portugal voor velerlei uitleg vatbaar 
waren.. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de discussie over de vraag in welke mate 
dee NAVO hervormingen had doorgevoerd en welke consequenties hieraan verbonden 
moestenn worden, nog vele malen gevoerd zou worden binnen de partij. 

Dee partij was eind jaren zestig 'in de rui'. Dit betekende niet alleen wisseling van 
dee wacht, maar eveneens een langzame verschuiving in het optreden van de partij. De 
PvdAA diende als oppositiepartij en in het kader van de polarisatiestrategie, vooral 
'duidelijk'' te zijn. Deze duidelijkheid vroeg om goed gekozen en helder geformuleerde 
standpuntenn die de kloof met de confessionele partijen duidelijk markeerden. Op het 
terreinn van vrede en veiligheid werd deze duidelijkheid vooral opgehangen aan erken-
ningg van de DDR en een kritisch NAVO-lidmaatschap. De buitenlandspecialisten in de 
partijj  kregen steeds meer moeite partijgenoten te overtuigen van het feit dat ook een 
socialistischee vredespolitiek een zaak was van voorzichtige stapjes. Zij bleven er op 
hamerenn dat allerlei maatregelen het eindpunt en niet het beginpunt van ontwikke-
lingenn moesten zijn. Een realistische buitenlandse politiek was bovendien nodig om 
regeringsdeelnamee niet bij voorbaat uit te sluiten. 

Dee PvdA tendeerde echter steeds meer in de richting van grote sprongen vooruit, 
waarbijj  niet zonder overschatting allerlei maatregelen als een veelbelovende start wer-
denn gepresenteerd en de gidsfunctie van Nederland benadrukt werd. De verwarring 
overr het doel en de middelen zou na de integratie van Nieuw Links in de partij niet 
verdwijnen,, integendeel. Buitenlandse waarnemers hadden het goed gezien toen zij 
opmerktenn dat 'the great debate is far from over and the Congress [van maart 1969] 
onlyy signals the future clashes wich await the embattled PvdA'.1'3 



HOOFDSTUKK  J 

Eenn wankel evenwicht 
Dee partij op weg naar Keerpunt'ji, 1970-1972 

'Dee PvdA lijdt aan een ernstige vorm van politieke schizofrenie en de partijleiding 
blinktt uit in toegeeflijkheid en onnozelheid', aldus De Kadt na het beruchte partij-
congress van 1969.' Hij kon weinig lijn meer ontdekken in het door het congres voor-
gestanee beleid. Het fractiebeleid werd afgekeurd, maar tegelijkertijd kreeg de fractie-
leiderr een staande ovatie, het congres stemde voor onvoorwaardelijke erkenning van 
dee DDR, maar aanvaardde wel de NAVO. Volgens hem was de partijleiding in gebreke 
geblevenn krachtig leiding te geven aan het verzet tegen de politiek van Nieuw Links 
diee 'communistoïde en fascistoïde' trekken vertoonde. Veel hoop voor de toekomst 
hadd De Kadt niet. De partijtop zat vol met 'principiële NAVO-slopers', het streven 
naarr een progressieve concentratie — nota bene met 'de anti-NAVO-PSp' - was tot mis-
lukkenn gedoemd en door de 'anti-KVP-resolutie' had de partij zich voor jaren uitge-
slotenn van regeringsdeelname.2 

Vann der Stoel had eveneens zo z'n bedenkingen. Hij vreesde dat Nieuw Links op 
hett terrein van de buitenlandse politiek de overhand zou krijgen. Mocht de 'lunatic 
left'' inderdaad greep krijgen op het buitenlandbeleid van de partij, zag van der Stoel 
voorr zichzelf geen rol meer weggelegd. Hij voelde er bitter weinig voor om na de ver-
kiezingenn van 1971 als 'een soort folkloristische figuur van extreem rechts' in de fractie 
tee blijven zitten.' Hij wilde het echter niet zover laten komen en wenste niet bij de pak-
kenn neer te zitten. Direct na het partijcongres van maart 1969 kondigde hij aan vanuit 
dee fractie de strijd met Nieuw Links aan te gaan. Tevens liet hij weten zich als woord-
voerderr buitenland van de fractie niet gebonden te achten aan de jongste congres-
uitspraken.4 4 

Dezee strijdlustige woorden van Van der Stoel maken duidelijk dat de interne poli-
tiekee strijd tussen het Partijbestuur en de fractie anno 1969 nog altijd volop gaande 
was.. De soep werd in de eerste jaren na het chaotische congres van maart 1969 voorals-
nogg niet zo heet gegeten als deze destijds was opgediend. Den Uyl wist de strijd om het 
politiekee primaat in de partij (bij wie lag de verantwoordelijkheid voor het dagelijks 
beleid?)) in het voordeel van de fractie te beslechten. Het dagelijkse beleid was de ver-
antwoordelijkheidd van de fractie en het Partijbestuur zou zich met het beleid op lan-
geree termijn, met name de politieke strategie, gaan bezig houden. Zo hield het Partij-
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bestuurr zich vanaf 1969 intensief bezig met de progressieve samenwerking in de werk-
groepp Progressief Akkoord (PAK).' 

Daarbijj  kwam dat de integratie van Nieuw Links in de partij ook grenzen trok. De 
groepp was inmiddels zelf tot het partijestablishment gaan behoren - Van der Louw was 
dee (beoogd) opvolger van Vondeling als partijvoorzitter - waardoor het steeds minder 
inn staat was zich tegen de officiële partijlijn te verzetten zonder het opgeven van de ver-
worvenn posities. Nieuw Links bleek na enige conflicten dan ook bereid zich neer te leg-
genn bij het principe van eenheid van beleid en collectieve verantwoordelijkheid. Dat 
dee door Nieuw Links ingenomen posities zich moeilijk lieten verenigen met radicale 
vernieuwingen,, erkende de groep ook zelf. In mei 1971 hief Nieuw Links zichzelf op, al 
hadd de groep officieel nooit bestaan. Men vond het niet heilzaam meer om als dé ver-
nieuwingsbewegingg door te gaan, aangezien daar 'een averechtse werking vanuit zou 
kunnenn gaan en het optreden in toenemende mate als elitair en sektarisch zou worden 
ervaren'.77 Hoewel de meningen verdeeld waren, besloot men Nieuw Links 'in de ijskast 
tee zetten' en het er pas weer uit te halen als er 'werk aan de winkel was'. 

Doorr de afbakening van taken en de getemperde vernieuwingsdrift van Nieuw 
Linkss kon de fractie op het terrein van vrede en veiligheid voort op de eerder ingesla-
genn weg van Een politiek voorde vrede zn Doelmatig Defensiebeleid. Zo achtte de fractie 
zichh niet gebonden aan de congresuitspraak voor onvoorwaardelijke erkenning van de 
DDR,, maar aan het verkiezingsprogramma van 1967. In de Kamer werd dan ook het 
standpuntt van voorwaardelijke erkenning van de DDR verdedigd. Op andere punten 
blekenn de sombere bespiegelingen van De Kadt eveneens voorbarig. Zo bleef de PvdA 
vooralsnogg vasthouden aan het NAVO-lidmaatschap, werd in de progressieve samen-
werkingg de PSP ingewisseld voor D '66 en zouden de verkiezingen van 1972 uiteindelijk 
resulterenn in een kabinet onder leiding van Den Uyl. Wel verlieten veel geestverwan-
tenn van De Kadt, die zich in Democratisch Appèl hadden verzameld, in 1970 de PvdA 
enn gingen over naar Democratisch Socialisten 1970 (DS'70). 

Daarr staat wel tegenover dat Nieuw Links ondertussen stevig aan de weg bleef tim-
meren.. Het jaar 1971 kan voor wat betreft de opmars van Nieuw Links als een mijlpaal 
wordenn beschouwd. Van der Louw volgde Vondeling op als partijvoorzitter en ver-
schillendee Nieuw Linksers wisten een plaats te veroveren in de Tweede Kamerfractie.9 

Bovendienn werd op het partijcongres van 1971 Relus ter Beek gekozen als de nieuwe 
internationaall  secretaris van de partij. Daarmee was Nieuw Links tevens doorgedron-
genn in 'de buitenlandsector' van de partij. 

Doorr het totstandkomen van een zeker evenwicht werden de gemoederen in de 
partijj  enigszins tot bedaren gebracht. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit 
eenn relatieve rust was. Met name op het terrein van de buitenlandse politiek bleek er 
eenn wankel evenwicht te bestaan tussen het Partijbestuur en de fractie. Verschillende 
malenn drong het Partijbestuur er bij de fractie op aan een ander standpunt in te nemen 
enn over en weer schrok men er niet voor terug elkaar zo nu en dan te schofferen. 
Bovendienn was de relatieve rust van korte duur. Op het partijcongres van 1972 zorgde 
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dee buitenlandse politiek weer voor het nodige vuurwerk. De partijleiding had de 
grootstee moeite de achterban van allerlei radicale uitspraken op het gebied van vrede 
enn veiligheid af te houden. Het machtswoord van Den Uyl en compromissen die voor 
velerleii  uitleg vatbaar waren, brachten uiteindelijk uitkomst. Alvorens bij deze roerige 
periodee aan te belanden en de draad van de discussie over vrede en veiligheid weer op 
tee pakken, zal eerst kort worden ingaan op de perikelen rond de discussie over de bui-
tenlandsee politiek in de verschillende 'buitenlandclubjes' van de PvdA. 

Gecoördineerdd overleg inzake het buitenland in het slop 

Dee integratie van Nieuw Links in de partij had met name in het Partijbestuur z'n 
beslagg gekregen. Dit leidde ertoe dat er door Nieuw Links getracht werd zoveel mo-
gelijkk politieke macht aan het Partijbestuur toe te bedelen. 'Het buitenland' vormde 
hieropp geen uitzondering. Met enige regelmaat werden er organisatorische verande-
ringenn bepleit, die erop neerkwamen dat het Partijbestuur meer zeggenschap kreeg 
opp het terrein van de internationale politiek. Ger Klein stelde in 1968 voor om de 
functiee van internationaal secretaris af te schaffen en de verantwoordelijkheden over 
tee hevelen naar het takenpakket van de vice-voorzitter. Op die manier zou de verant-
woordelijkheidd voor de buitenlandse betrekkingen grotendeels bij het Partijbestuur 
komenn te liggen. Als de functie van internationaal secretaris gehandhaafd zou blijven, 
dann moest hij of zij niet door het congres worden gekozen, maar door het Partijbe-
stuurr worden benoemd. Zo kon het bestuur in ieder geval nog enige invloed op de 
kandidaatt uitoefenen.10 

Volgenss de internationaal secretaris zelf, Piet Dankert, was het afschaffen van zijn 
functiee geen goede zaak. Door 'het buitenland' slechts onderdeel te maken van het 
algehelee takenpakket van de vice-voorzitter dreigde het overzicht over de buitenlandse 
betrekkingenn verloren te gaan. Bovendien bleef de internationaal secretaris vaak lan-
gerr in functie dan de vice-voorzitter. Met het voortbestaan van deze aparte functie, 
wass de continuïteit dus beter gewaarborgd. De meerderheid van het Partijbestuur 
steundee Dankert en het voorstel van Klein werd verworpen." Wel zou er later nog ver-
schillendee malen worden gesproken over het al dan niet benoemen van een internatio-
naall  secretaris. Dit werd echter steeds op financiële gronden afgewezen.'2 

Ienn van den Heuvel, die zich via de 'Rooie Vrouwen' een plaats in het Partij-
bestuurr had verworven, waagde in 1970 een nieuwe poging om het Partijbestuur meer 
verantwoordelijkheidd voor het buitenlands beleid te laten dragen. Volgens haar vol-
trokk de meningsvorming over de buitenlandse politiek zich teveel buiten het Partij-
bestuurr om. Zij stelde daarom voor om uit het Partijbestuur een werkgroep-Buiten-
landd te benoemen. In deze werkgroep zouden deskundigen, maar ook min of meer 
'geïnteresseerdee amateur-politici' zitting kunnen hebben. De werkgroep zou regel-
matigg verslag moeten uitbrengen aan het voltallige Partijbestuur.1' 
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Dankertt reageerde geprikkeld op het voorstel van Van den Heuvel. Hij voelde 
err weinig voor om een werkgroep-Buitenland van het Partijbestuur als een soort 
'Watchdog-committee'' te laten fungeren. Bovendien leek hij weinig zin te hebben in 
eindelooseindeloos getouwtrek met het Partijbestuur over buitenlandse kwesties. Om dit aan het 
Partijbestuurr duidelijk te maken, schroomde hij niet hen te schofferen. In een reactie 
steldee Dankert dat het gebrek aan deskundigheid van de meeste leden van het Partij-
bestuurr een zinvolle bijdrage aan de discussie in de weg stond. De ervaring leerde dat de 
discussiee vaak werd gevoerd zonder enige kennis van zaken, waardoor bij- en hoofd-
zakenn niet van elkaar gescheiden konden worden. Het probleem van de meningsvor-
mingg over buitenlandse politiek was in zijn ogen dan ook vooral een zaak van 'scholing, 
vormingg en voorlichting'.'4 Blijkbaar schrok het Partijbestuur terug voor de harde taal 
vann Dankert, want het voorstel van Van den Heuvel verdween in de ijskast.'5 

Dee voorstellen voor meer zeggenschap van het Partijbestuur over het buitenlands 
beleidd van de partij zijn enigszins merkwaardig te noemen, aangezien er reeds drie 'bui-
tenlandcommissies'' onder het Partijbestuur ressorteerden: de commissie Buitenland, 
dee commissie NAVO en de Oost-West-verhoudingcn de militaire commissie.'6 De wens 
hethet gecoördineerd overleg inzake het buitenlands beleid opnieuw vorm te geven, zal 
ongetwijfeldd te maken hebben gehad met de onvrede over het functioneren van de be-
staandestaande buitenlandcommissies. Het is niet ondenkbaar dat deze onvrede in belangrijke 
matee werd gevoed door de personele samenstelling van de commissies. De commissies 
stondenn onder voorzitterschap van Van der Stoel en Wierda en er waren nagenoeg geen 
Nieuww Linksers in opgenomen.' Anders gezegd, de nieuwlichters in het Partijbestuur 
kondenn zich niet herkennen in het door deze commissies uitgedragen beleid. 

Voorr zover er althans nog beleid werd uitgedragen, want alle buitenlandcommis-
siess leidden een kwakkelend bestaan. De commissie NA VO en de Oost-West-verhouding 
hieldd op te bestaan toen in 1970 de voorzitter Van der Stoel en zijn secretaris Dankert 
hethet bijltj e er bij neer gooiden. De militaire commissie kwam ook nog slechts inciden-
teell  bijeen en werd op verzoek van het Partijbestuur in 1973 zowel qua samenstelling 
alss qua doelstelling gewijzigd. Het bestuur was van mening dat de militaire commissie 
'tee militaristisch van samenstelling' was en meende dat er meer aandacht besteed 
moestt worden aan 'democratisering en meningsuiting'.' De militaire commissie werd 
omgevormdd tot 'defensiecommissie', maar ook deze naamswijziging zou aan het 
kwakkelendee bestaan weinig veranderen. De commissie Buitenland verging het al niet 
veell  beter. Eind 1972 ging ook deze commissie ter ziele. Het bleek niet mogelijk om 
voldoendee leden van deze commissie bijeen te krijgen. Teneinde de commissie weer 
nieuww leven in te blazen, stelde de nieuwe internationaal secretaris Ter Beek in 1973 
voorr om de commissie voorafgaand aan de vergadering van het Partijbestuur bijeen te 
latenn komen.'9 Een soortgelijk initiatief was in 1971 al een zachte dood gestorven en dit 
voorstell  van Ter Beek zou evenmin het gewenste resultaat opleveren. 

Waaromm verging het begin jaren zeventig de 'buitenlandclubjes' zo slecht? Eén van 
dee redenen is dat deskundigen als Wierda, Van der Stoel en Dankert geen trek hadden 
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inn een weinig constructieve discussie met de leden van het Partijbestuur in de buiten-
landclubjes.100 Zij hadden bepaald geen hoge pet op van de deskundigheid van hun 
partijgenotenn in het Partijbestuur. Net als Dankert meende Van der Stoel dat het aan-
tall  mensen dat over een onderwerp van de buitenlandse politiek relevant materiaal 
konn aandragen en de achtergronden kende, 'beangstigend klein' was. De buitenland-
deskundigenn koesterden daarom liever de ruimte die ze in de Tweede Kamerfractie 
haddenn om het buitenlandbeleid naar hun hand te zetten. Van der Stoel liet niet na 
hett Partijbestuur nog eens op de taakverdeling te wijzen. Volgens hem was het slag-
vaardigg reageren op de actualiteit niet een taak die aan welke partij com miss ie dan ook 
konn worden opgedragen, maar diende aan de fractie te worden overgelaten.11 

Dee commissies waren aan de andere kant ook niet het platform waarop Nieuw 
Linkss zich wilde profileren.Het verkoos sweeping statementsboven het uitputtend be-
discussiërenn van de buitenlandse politiek in kleine kring met deskundigen." Boven-
dienn leek de wens van het Partijbestuur 'om een dergelijk essentieel stukje politiek niet 
aann enkele deskundigen over te laten', niet ingegeven door oprechte interesse in de 
buitenlandsee politiek.23 De vergaderingen van de verschillende buitenlandcommissies 
werdenn immers niet of nauwelijks door de leden van het Partijbestuur bezocht on-
dankss verschillende aansporingen. De verschillende pogingen een buitenlandwerk-
groepp vanuit het Partijbestuur op te richten, leken louter en alleen bedoeld om zoveel 
mogelijkk taken en verantwoordelijkheden bij het Partijbestuur neer te leggen omdat 
Nieuww Links daar sterk in vertegenwoordigd was. Op een enkeling na, nam geen van 
dee leden van het Partijbestuur de moeite zich daadwerkelijk in de buitenlandse poli-
tiekk te verdiepen. 

Vanuitt de gedachte dat het Partijbestuur verantwoordelijk was voor lange termijn-
beleid,, werd er op het partijcongres in februari 1971 op een andere manier gepoogd 
eenn gecoördineerde discussie over de buitenlandse politiek op te starten. Het congres 
wenstee 'de fragmentarische benadering van buitenlandse politiek in de verschillende 
commissies'' te vervangen door een discussie over de uitgangspunten, doeleinden en 
middelenn van een socialistische buitenlandpolitiek. Daartoe werd het Partijbestuur de 
opdrachtt gegeven een stuurgroep samen te stellen, die deze discussie moest voorberei-
denn en begeleiden.14 Dit buitenlanddebat was een onderdeel van het project Socialisme 
Nu!,Nu!, waarin gediscussieerd werd over 'de wezenlijke inhoud van het socialisme in de 
zeventigerr jaren'.2' Het discussieproject kreeg dan ook de titel Socialisme nu, inter-
nationaal! nationaal! 

Inn het voorjaar kwam de stuurgroep al met een discussienota, waarin een eerste 
aanzett was gegeven voor een discussie over de uitgangspunten van een socialistische 
buitenlandpolitiek/66 Na deze voortvarende start zou er om onduidelijke redenen ech-
terr lange tijd niets meer van het project worden vernomen. Pas een jaar later zou het 
rapportt en bijbehorend discussieschema bij de afdelingen bezorgd worden. De discus-
siee in de afdelingen moest worden afgesloten met een conferentie, die voor 28 oktober 
19722 gepland stond. In de pers werd de discussienota slecht ontvangen en ook vanuit 
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dee afdelingen werd er flinke kritiek op het stuk geuit. Zo meende het gewest Amster-

damm dat het een teleurstellende nota zonder enige diepgang was en zij verzocht het 

Partijbestuurr het rapport terug te nemen.2 Mede hierdoor kwam de discussie niet van 

dee grond en werd deze uiteindelijk tot nader orde uitgesteld.1 

Eenn progressief wensprogram 

Dee pogingen van de Nieuw Links om via organisatorische veranderingen meer greep 

opp het buitenlands beleid van de partij te krijgen liepen op niets uit, zoals we hier-

bovenn hebben gezien. Tegelijkertijd bleef het echter ook voorstellen lanceren, in de 

hoopp dat de fractie bereid zou zijn deze over te nemen. Eind 1969 opperde Relus ter 

Beekk het idee dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer moest lobbyen voor een (niet 

naderr omschreven) Europees ontwapeningsplan. Het aloude idee van een Europese 

Veiligheidsconferentiee bleef eveneens in de belangstelling staan. Naar aanleiding van 

eenn brief van de afdeling Hengelo, bracht Lammers dit onderwerp nog eens in het 

Partijbestuurr ter sprake. De afdeling Hengelo verzocht de PvdA 'een plan te ontwik-

kelenn teneinde de regering te confronteren met de concrete opdracht voor een Euro-

pesee veiligheidsconferentie'. Het belangrijkste doel van een dergelijke conferentie 

moestt het staken van de bewapeningswedloop en het verminderen van de militaire 

uitgavenn zijn/9 

Dee fractie wilde deze punten echter niet overnemen. Bij monde van Dankert liet 

menn weten met name het voorstel van Ter Beek geen goed idee te vinden, aangezien 

eenn ontwapeningsplan niet tot Europa beperkt zou kunnen blijven. De vs en de su 

moestenn er te allen tijde bij betrokken zijn, wilde het werkelijk iets betekenen. Daarbij 

wass een dergelijk Nederlands initiatief overbodig, want beperking van de wapenwed-

loopp was in een ander kader reeds aan de orde. Door middel van de Startegic Arms 

LimitationLimitation Talks (SALT) werd er tussen beide grootmachten al gesproken over vermin-

deringg van strategische kernwapens. Tevens had de NAV O het aanbod gedaan om te 

pratenn over wederzijdse troepenreducties met het Warschaupact (Mutual Balanced 

Forcee Reduction). De PvdA zou daarom met een Europees ontwapeningsplan weinig 

nieuwss kunnen bieden. Afwijkende Nederlandse initiatieven zouden slechts een 

goedee afloop van SALT of de bereidheid om te praten over troepenreducties kunnen 

doorkruisen.. Dergelijke plannen waren daarom niet het aangewezen middel voor de 

PvdAA om zich te profileren. Het eigen PvdA-gezicht was bovendien al op 'de meest 

modernee wijze' vorm gegeven in de rapporten Een politiek voor de vrede en Doelmatig 

Defensiebeleid,Defensiebeleid, aldus Dankert.'0 

Hett Partijbestuur wenste zich niet zomaar neer te leggen bij de afwijzende hou-

dingg van de fractie. Het bestuur was van mening dat bestudering van een Europees 

ontwapeningsplann niet bij voorbaat kon worden afgewezen. Dankert en Lammers 

werdd verzocht te bekijken in hoeverre een ontwapeningsplan uitgewerkt kon wor-
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den.""  Beide heren voelden hier blijkbaar weinig voor, want in januari 1970 meldden 
zijj  in het Partijbestuur dat de commissie NAVO en de Oost-West-verhouding maar 
adviess moest uitbrengen.̂ Deze commissie was echter niet meer actief en van een 
adviess kwam dan ook niet veel terecht. 

Eindd jaren zestig kreeg het Partijbestuur een nieuw platform waar zij haar ideeën 
overr de internationale politiek vorm kon geven: de werkgroep Progressief Akkoord 
(PAK).. Dit progressieve samenwerkingsverband werd in 1969 met de PSP en de PPR 

gestart.. De PSP zou eind 1969 echter alweer uit het PAK stappen. Directe aanleiding 
hiervoorr was de afwijzende houding ten aanzien van de Maagdenhuisbezetting in 
Amsterdamm door de PvdA-leiding. D '66 ZOU daarentegen na een eerste afwijzing toch 
aann de progressieve samenwerking gaan deelnemen. De progressieve samenwerking 
zouu voor de verkiezingen van 1971 en 1972 resulteren in een gezamenlijk verkiezings-
program,, dat tevens diende als regeerakkoord voor het door D'66, PPR en PvdA 
gevormdee schaduwkabinet. 

Dee brochure PAK mee! was de eerste vrucht van deze progressieve samenwerking. 
Hett pamflet was bedoeld als een eerste aanzet voor een gezamenlijk politiek program. 
Dee PAK-standpunten op het terrein van vrede en veiligheid waren duidelijk radicaler 
dann het PvdA-program. Om de bereidheid tot ontspanning te tonen, zouden de 
defensie-uitgavenn bevroren moeten worden. Volgens het PAK konden de bezuinigen 
opp defensie worden gerealiseerd door de landmacht af te schaffen. De landmacht 'lag 
dee Nederlanders nu eenmaal niet erg, door de eeuwen heen hadden we er immers vaak 
huurlingenn voor ingehuurd'. Nederland mocht daarbij na 1975 op militair gebied 
alleenn nog met landen samenwerken waarin een democratisch regime voldeed aan 
bepaaldee minimumeisen. Welke eisen dit waren en waarom 1975 als peildatum was 
gekozen,, werd niet duidelijk gemaakt. Deze stelling werd alleen gerechtvaardigd met 
dee opmerking dat 'je van politiek vuile handen kreeg, maar er behoefde geen onschul-
digg bloed aan te komen'. Ten slotte moest ook de NAVO-strategie aan voorwaarden 
wordenn gebonden. Met de strategie van the flexible response was het denkbaar dat de 
NAVOO in bepaalde omstandigheden als eerste kernwapens zou inzetten. Dit was vol-
genss het PAK onacceptabel. De NAVO diende daarom te verklaren nooit als eerste 
atoomwapenss in te zullen zetten (een zogenaamde no-first-use-verklaring)." 

Dee strategie van the flexible response trok ook buiten het PAK de aandacht. In 
decemberr 1969 kwamen de ministers van Defensie van de NAVO bijeen, onder meer 
omm te overleggen over een nadere invulling van the flexible response. Hoewel deze stra-
tegiee al enige tijd onderdeel van de NAVO-strategie was geweest, leidde deze bijeen-
komstt in Nederland tot enige verontrusting over het mogelijk als eerste inzetten van 
tactischee kernwapens. De verontrusting was in april 1970 in de Tweede Kamer aanlei-
dingg tot de interpellatie Imkamp (D'66), waarbij duidelijk werd dat het PAK-stand-
puntt in deze niet door de PvdA-fractie werd gedeeld. Dankert toonde zich niet erg 
verontrustt over de jongste ontwikkelingen. Volgens hem bestond the flexible response 
uitt twee niveaus, te weten een politiek middel om de tegenpartij te beïnvloeden om 
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eenn eventuele crisis te voorkomen en de werking van deze strategie in een concrete 
oorlogssituatie.. De conferentie van de ministers van Defensie was vooral over dit laat-
stee aspect gegaan, wat eufemistisch ook wel met 'speltechniek' werd aangeduid. Con-
cretiseringg van de vage procedures voor het inzetten van tactische atoomwapens 
hoefdee geen slechte zaak te zijn. Op de conferentie was onder meer afgesproken dat 
tactischee kernwapens alleen mochten worden afgevuurd, indien er consultaties met 
anderee landen hadden plaatsgevonden. Dit betekende enerzijds dat de waarborgen 
voorr het eventueel inzetten van atoomwapens waren versterkt en anderzijds dat de 
Europesee inspraak in de Amerikaanse beslissing werd vergroot. De PvdA-fractie had 
zichh hiervoor reeds begin jaren zestig sterk gemaakt en beschouwde het dan ook als 
eenn gunstige ontwikkeling.'4 

Wierdaa vond het eveneens een goede zaak dat de vage notie wat er tijdens de ont-
wikkelingg van een conflict zou kunnen en moeten gebeuren enigszins verhelderd 
werd.. Bovendien benadrukte hij dat de bereidheid van de NAVO om als eerste kern-
wapenss in te zetten niet echt nieuw was. Dit was nu eenmaal een wezenlijk element 
vann de NAVO-strategie. Deze bereidheid hoefde echter geen aanleiding te zijn voor 
grotee bezorgdheid. Binnen de NAVO was immers geen enkel land bereid nucleaire 
escalatiee te aanvaarden als het enig mogelijke antwoord op een conflict. De combina-
tiee van enerzijds de mogelijkheid om kernwapens daadwerkelijk in te zetten en ander-
zijdss de wens deze wapens niet te gebruiken, had juist geleid tot de strategie van 'het 
gepastee antwoord'." 

Franssenn greep de interpellatie-Imkamp aan om zijn stokpaardje van atoomont-
wapeningg te berijden. Als atoompacifist had hij altijd atoombewapening afgewezen, 
maarr hij was nog enigszins gerustgesteld door het onderscheid van het hebben van 
kernwapenss aan de ene kant en het gebruik daarvan aan de andere kant. Door de be-
reidheidd van de NAVO als eerste atoomwapens in te zetten, zelfs als de conventionele 
middelenn nog niet waren uitgeput, was dit onderscheid verloren gegaan. Franssen 
wenstee daarom nadrukkelijk afstand te nemen van de mogelijkheid als eerste tactische 
atoomwapenss te gebruiken. Het atoom pacifistische standpunt kon binnen de PvdA-
fractiee nog altijd niet op veel steun rekenen. Franssen was op dit punt een eenling en 
wass de enige PvdA-er die met de motie-Imkamp meestemde, waarin de regering werd 
verzochtt 'gaandeweg tot een verwijdering van de op Nederlands grondgebied opgesla-
genn atomaire wapens te komen',36 

Voortt  met Doelmatig Defensiebeleid 

Inn tegenstelling tot het PAK had de meerderheid van de fractie geen grote bezwaren 
tegenn de NAVO-strategie, noch wenste men het Nederlandse lidmaatschap aan voor-
waardenn te verbinden. Deze steun voor het Atlantisch bondgenootschap betekende 
overigenss niet dat de PvdA geen eigen gezicht wilde tonen op het gebied van vrede en 
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veiligheid.. Dit bleek nog eens duidelijk bij de discussie die over de hoogte van het 
defensiebudgett losbarstte naar aanleiding van een toespraak van Lou de Jong. Deze 
prominentee PvdA-er waarschuwde in een rede op 12 juni 1970 voor verzwakking van 
hett Atlantisch bondgenootschap. Volgens hem werden 'de harde en onverbiddelijke 
lessen'' van de geschiedenis door met name jongeren genegeerd. Hoewel te goeder 
trouw,, waren deze jongeren - 'in hun ideologische verdwazing' - druk bezig het ver-
dedigingsapparaatt dat de vrijheid in het Westen garandeerde uit te hollen en te ver-
zwakken.. De Jong constateerde met spijt dat de PvdA 'zich weer ging wiegen in de 
illusiess die de vooroorlogse SDAP reeds te boven was gekomen'. De partij zou er ver-
standigg aan doen 'begrip te tonen voor een verstandige defensie-inspanning'/7 Met 
anderee woorden, de PvdA zou moeten pleiten voor verhoging van in plaats van bezui-
nigingenn op het defensiebudget. 

Dee oproep van De Jong kon binnen de fractie niet rekenen op veel enthousiasme. 
Wierdaa zette naar aanleiding van de toespraak het fractiestandpunt nog eens uiteen, 
zoalss dat reeds in 1968 vorm had gekregen in het rapport Doelmatig Defensiebeleid. 
Nederlandd zou aan zijn NAVO-verplichtingen moeten voldoen, maar een verhoging 
vann het defensiebudget werd afgewezen. Het was een verouderde veronderstelling dat 
onss land vast diende te houden aan het in stand houden van drie gelijkwaardige krijgs-
machtonderdelenn (luchtmacht, landmacht en marine). Concrete bezuinigingen zou-
denn gerealiseerd kunnen worden door sanering van de Nederlandse krijgsmacht. Deze 
inkrimpingg zou in NAVO-verband kunnen worden opgevangen door een betere verde-
lingg van taken en gebruik te maken van de eigen mogelijkheden van de diverse NAVO-

lidstatenlidstaten (specialisatie). Op die manier werd de effectiviteit verhoogd en tegelijkertijd 
dee kosten gedrukt.38 

Denn Uyl had in een reactie op de rede van De Jong eveneens laten weten niets in 
eenn verhoging van de defensiebegroting te zien. Een geestverwant van De Jong, oud 
staatssecretariss van Buitenlandse Zaken (1956-1958) Ernst van der Beugel, schoot de 
afwijzingg van Den Uyl in het verkeerde keelgat. Hij was van mening dat De Jong het 
juistee standpunt had ingenomen. Hij verweet Den Uyl afbreuk aan het betoog van De 
Jongg te doen, louter om de linkervleugel in de partij te 'apaiseren'. Deze houding van 
dee partijleiding kon alleen maar uitlopen op stemmenverlies en een steeds onverant-
woordelijkerr radicalisering van de partij. Volgens hem was de partij door het 'niet te 
stuitenn provincialisme' bezig zich van de werkelijkheid af te sluiten.'9 Den Uyl pa-
reerdee deze kritiek door er op te wijzen dat ook zonder een verhoging van het defensie-
budgett het mogelijk zou zijn een adequate afschrikking tegenover de su te hand-
haven.. Het ging bovendien niet alleen om de effectiviteit van de Nederlandse NAVO-

bijdrage,, maar zeker ook om de geloofwaardigheid van de NAVO als geheel. Het was 
belangrijkk dat er draagvlak bleef bestaan voor het bondgenootschap, nu de NAVO 

steedss vaker onderwerp van kritiek was. Als het Westen zijn toevlucht bleef zoeken in 
eenn voortdurende verhoging van de bewapening, zou het steeds moeilijker worden het 
bondgenootschapp te verdedigen tegenover de eigen bevolking. Zo bezien zou De Jong 
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doorr zijn 'conventionele en conservatieve' benadering van de defensiepolitiek alleen 
maarr schade toebrengen aan de 'weerbaarheid van het Westen', meende Den Uyl.4° 

Dee oude Drees sloot zich aan bij de woorden van Den Uyl. Het communisme in 
dee wereld bleef volgens hem 'gevaarlijk en agressief, maar vormde geen directe bedrei-
gingg voor West-Europa. De nucleaire afschrikkingsmacht van de NAVO vormde een 
waarborgg voor de veiligheid van West-Europa. Conventionele wapens bleven natuur-
lij kk nodig, maar voor een ingrijpende verhoging van het defensiebudget was geen 
enkelee aanleiding. Net als Den Uyl meende Drees dat met een verhoging van de 
defensie-inspanningg de weerbaarheid van het Westen meer aan kracht zou verliezen 
dann winnen. Hij constateerde dat de NAVO in het Westen sterk aan populariteit had 
ingeboett door het lidmaatschap van Griekenland en Portugal. Door de voortgaande 
ontspanningg tussen Oost en West werd bovendien een conflict minder waarschijnlijk. 
Eenn sterke lastenverzwaring zou in deze context psychologisch en politiek een on-
handigee zet zijn.4' 

Vann der Stoel kon de woorden van deze prominente partijgenoten wel onder-
schrijven,, maar plaatste tegelijkertijd enige kanttekeningen bij hun zienswijze. Allerlei 
signalenn wezen er immers op dat de Amerikanen aanstuurden op een beperking van 
hett aantal troepen in Europa. Misschien niet op korte termijn, maar toch zeker op lan-
gee termijn leek een Amerikaanse troepenreductie onvermijdelijk. Dit zou tot gevolg 
kunnenn hebben dat de Europese landen een hogere defensie-inspanning zouden moe-
tenn leveren om dit verlies op te vangen. De mogelijke terugtrekking van Amerikaanse 
troepenn van het Europese continent zou dus de mogelijkheden voor verlaging van het 
defensiebudgett aanzienlijk kunnen beperken. Van der Stoel had zijn hoop gevestigd 
opp de mogelijke onderhandelingen over wederzijdse troepenreducties met het War-
schaupact.. Met een positief resultaat van dergelijke onderhandelingen zou de terug-
trekkingg van de Amerikaanse troepen op het Europese continent kunnen worden op-
gevangen.41 1 

Wierdaa onderkende wel het gevaar van het voornemen van de vs om de Ameri-
kaansee troepen uit Europa terug te trekken, maar liet in de Tweede Kamer desalniet-
teminn weten dat dit niet mocht leiden tot een verhoging van het defensiebudget. Het 
politiekee klimaat was er niet naar om een verhoging te rechtvaardigen. Het enige ant-
woordd was een efficiëntere besteding van het totale budget van de Europese NAVO-
lidstaten.. Hij herhaalde nog eens dat het niet haalbaar zou zijn voor de Europese lan-
denn om drie volwaardige krijgsmachtsonderdelen in stand te houden. Voor Nederland 
zouu een herziening van de krijgsmacht concreet vorm kunnen krijgen door middel van 
eenn aantal maatregelen. Ten eerste diende de landmacht te worden ingekrompen van 
zess tot vier brigades. Ten tweede moest de luchtmacht van de nucleaire taak afzien. Ten 
derdee zouden bij de marine de kruisers uit de vaart moeten worden genomen en ten 
slottee de luchtmacht en de marineluchtvaart logistiek samen worden gevoegd. Wierda 
benadruktee tevens dat Europa zich moest blijven concentreren op de conventionele 
strijdkrachtenn en zich verre van een Europese kernmacht diende te houden.45 
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Dee fractie bleef hiermee in meerderheid vasthouden aan de grondslagen van Doel-
matigmatig Defensiebeleid, Duidelijk werd, dat de opvattingen van De Jong en Van der 
Beugell  binnen de PvdA niet op brede steun konden rekenen. Opmerkelijk is dat daar-
bijj  niet alleen militair-technische argumenten in de strijd werden gegooid, maar even-
eenss argumenten van binnenlands politieke aard. Nu het Atlantisch bondgenootschap 
inn toenemende mate onder vuur kwam te liggen, was het niet verstandig het draagvlak 
verderr te ondermijnen door middel van een verhoging van het defensiebudget. 

Dee verkiezingen van 1971 

Eindd 1970 maakte de partij zich langzaam op voor de verkiezingen van april 1971. In 
februarii  1971 zou een partijcongres worden gehouden, dat tot belangrijkste taak had 
hett vaststellen van een verkiezingsprogramma. Ruim voor het congres nam Lammers 
alvastt een voorschot op de discussie. Hij bleef pleiten voor het opzeggen van het 
Nederlandsee NAVO-lidmaatschap. Voor een werkelijke vrede moest de wereld bevrijd 
wordenn van alle kernwapens, meende hij. Aangezien de greep van het militair-indus-
trieell  complex op de NAVO allerminst was aangetast, viel niet te verwachten dat inter-
nationaall  overleg tot vermindering van de kernbewapening zou leiden. Nederland 
diendee daaruit z'n conclusies te trekken. Ons land zou niet mogen deelnemen aan 
welkee vorm van kernwapenstrategie dan ook en moest atoomwapens van het eigen 
grondgebiedd bannen. Hoe meer landen dit deden, des te eerder zou er 'een sfeer ont-
staann waarin afschaffing van het kernwapen vanzelfsprekend gaat worden', legde 
Lammerss uit. Bovendien waren de nucleaire machtsverhoudingen van ondergeschikt 
belang.. Bij een krachtmeting tussen Oost en West deden de militaire bondgenoot-
schappenn er weinig toe. De werkelijke macht in de internationale verhoudingen be-
rusttee bij de twee grootmachten. Die hadden echter gemeenschappelijke belangen om 
oorlogoorlog te voorkomen, dus op een militair treffen zou het nimmer uitdraaien. De 
Nederlandsee inbreng was al helemaal te verwaarlozen. De conclusie was daarom ge-
wettigdd dat Nederland zich zonder problemen los zou kunnen maken uit de NAVO en 
zelfstandigg een politiek voor vrede en veiligheid kon ontwikkelen.44 

Eindd september formuleerde Nieuw Links een zogenaamd 'Voorrangsprogramma 
voorr defensie en de buitenlandse politiek'. Nieuw Links bleef vasthouden aan het 
voorwaardelijkk NAVO-lidmaatschap van Nederland. De NAVO-bondgenoten moesten 
voorr de keuze worden gesteld: Griekenland en Portugal uit de NAVO verwijderen, dan 
well  geconfronteerd worden met het uittreden van Nederland. Mocht het inderdaad 
zoo ver komen, dan had Nieuw Links ook een alternatief voor het Atlantisch bond-
genootschapp achter de hand. Ons land zou dan moeten trachten een Europese defen-
siegemeenschapp op te zetten met de E EG-partners. Daarnaast moest er worden ge-
streefdd naar een Europese veiligheidsconferentie gericht op wederzijdse vermindering 
vann de bewapening en een niet-aanvalsverdrag. Over de defensie merkte Nieuw Links 
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opp dat de defensie-uitgaven tot 3% van het nationaal inkomen teruggebracht moesten 
worden.4' ' 

Vann de voorstellen van Nieuw Links was maar weinig terug te vinden in het con-
ceptverkiezingsprogramma.. Alleen het gedeelte over een Europese veiligheidsconfe-
rentiee werd overgenomen. Over de NAVO werd in het concept-programma opgemerkt 
datdat Nederland onvoorwaardelijk lid moest blijven van de NAVO, zolang een beter 
alternatieff  ontbrak. Het Nederlandse lidmaatschap mocht dus niet afhankelijk wor-
denn gesteld van het al dan niet verwijderen van Portugal en Griekenland uit de NAVO. 

Nederlandd moest wel maximale politieke en economische druk uitoefenen, zich van 
wapenleverantiess onthouden en militaire oefeningen met Portugal en Griekenland 
weigeren.44 Naar goed gebruik waren er voor het partijcongres door de afdelingen ver-
schillendee amendementen ingediend op het concept-verkiezingsprogramma. Zo werd 
err onder meer gepleit voor het opzeggen van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. 
Anderee amendementen gingen minder ver en wilden het Nederlandse lidmaatschap 
afhankelijkk stellen van de verwijdering van de dictatoriale lidstaten. Eén amendement 
pleittee voor de verwijdering van alle kernwapens van het Nederlands grondgebied.4 

Vann der Stoel verwachtte dat de discussie over de buitenlandse politiek zich zou 
toespitsenn op het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Tegenover Den Uyl zette hij 
daaromm zijn bezwaren tegen een voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap nog eens uiteen. 
Uitstotingg van de dictatoriale landen uit de NAVO zou op korte termijn niet haalbaar 
zijn,, omdat andere landen het strategische belang van deze landen te groot achtten om 
tott schorsing of verwijdering over te gaan. Het voorstel Griekenland en Portugal eruit, 
anderss wij eruit, kwam dus neer op het opzeggen van het Nederlandse NAVO-Iidmaat-
schap.. Van der Stoel benadrukte nogmaals dat niemand daarmee een dienst werd 
bewezen.. Daarbij vroegen zowel de Griekse als de Portugese oppositie Nederland niet 
uitt de NAVO te treden, maar juist binnen het bondgenootschap druk uit te oefenen. 
Datt dit middel wel degelijk effect kon sorteren, was inmiddels bewezen. De Raad van 
Europaa had Griekenland buiten de deur gezet en het associatieverdrag was bevroren 
enn zou mogelijk worden beëindigd. De NAVO-assemblee had zich ook tegen Grieken-
landd gekeerd, al bleken concrete maatregelen niet haalbaar. De PvdA (niet in de laatste 
plaatss Van der Stoel zelf) had hiervoor steeds het initiatief genomen. Een Nederlands 
uittredenn zou ook anderszins nadelige gevolgen hebben. Door het wegvallen van de 
Nederlandsee conventionele bijdrage werden de kansen vergroot dat er steeds meer in 
dee richting de opbouwvan een Europese kernmacht werd gedacht. De zaak van vrede 
enn veiligheid in Europa werd daarmee een zeer slechte dienst bewezen. Kortom, door 
uitt de NAVO te stappen, bedreef Nederland struisvogelpolitiek en was ons land veroor-
deeldd tot passiviteit.4 

Anderee amendementen beschouwde Van der Stoel eveneens als een stap in de ver-
keerdee richting. Verwijdering van alle kernwapens van Nederlands grondgebied bete-
kendee eenzijdige atoomontwapening, terwijl er juist naar wederzijdse gecontroleerde 
atoomontwapeningg gestreefd moest worden. Hij zag ook weinig in het zonder meer 
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opnemenn van een verlaging van de defensie-uitgaven. In principe was hij een voor-
standerr van verlaging, maar de bezuinigingen waren afhankelijk van andere ontwikke-
lingen.. De partij mocht niet uit het oog verliezen dat een eventuele terugtrekking van 
dee Amerikaanse troepen uit Europa wel eens onvermijdelijk tot een verhoging van het 
defensiebudgett kon leiden. Hij stelde daarom voor de bezuinigingen te koppelen aan 
dee resultaten van de besprekingen over wederzijdse troepenreducties tussen de NAVO 

enn het Warschaupact.49 

Opmerkelijkk genoeg kreeg Van der Stoel voor zijn NAVO-standpunt steun uit on-
verwachtsee hoek. Het Partijbestuur, dat toch gedomineerd werd door Nieuw Links, 
wenstee vast te houden aan de uitspraken over de NAVO op de vorige partijcongressen. 
Vann der Louw liet weten weliswaar met het lidmaatschap van Griekenland en Portu-
gall  'te worstelen', maar toch aan het NAVO-lidmaatschap vast te willen houden. Voor 
hett voeren van een actieve vredespolitiek waren gesprekken met het Oostblok nodig, 
waarbijj  de NAVO niet gemist kon worden.50 De congresgangers werd dus het advies 
gegevenn tegen een voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap te stemmen.5' 

Terr voorbereiding van de verkiezingen werd er door de PvdA, D '66 en de PPR ook 
eenn progressief schaduwkabinet gevormd. De formateurs Den Uyl, Van Mierlo en 
Aardenn hadden Burger (op Defensie) en Van der Stoel (op Buitenlandse Zaken) als 
ministerss in het schaduwkabinet opgenomen. Het PvdA-bestuur toonde zich hier niet 
onverdeeldonverdeeld gelukkig mee. Men was van mening dat met Burger en Van der Stoel 'het 
nieuwee denken over de vredespolitiek onvoldoende gestalte had gekregen' in het scha-
duwkabinet.. Met name Van der Stoel moest het ontgelden. Een deel van het Partij-
bestuurr sprak zelfs het onaanvaardbaar uit over Van der Stoel en wilde hem slechts als 
staatssecretariss 'gedogen'. Partijvoorzitter Vondeling begreep niet waarom er zo fel op 
Vann der Stoel werd gereageerd. Hij werd in de Tweede Kamer buitengewoon gewaar-
deerdd en was veruit de best gekwalificeerde persoon op de post van Buitenlandse 
Zaken.511 Om toch enigszins aan de bezwaren van het bestuur tegemoet te komen werd 
dee polemoloog Röling als staatssecretaris voor vredesvraagstukken aan het schaduw-
kabinett toegevoegd. 

Wellichtt mede door het verzet tegen zijn persoon, was Van der Stoel niet gerust op 
eenn goede afloop. Volgens hem was er op het punt van de NAVO een gecoördineerde 
actiee aan de gang en hij was tevens bang dat 'de jarenlange hetze tegen de NAVO door 
dee VARA, VPRO en Het Vrije Volk' zijn vruchten ging afwerpen. Mocht het congres 
voorr een Nederlands uittreden stemmen, dan hoopte hij dat Den Uyl op een massale 
uittochtt van de fractie zou aansturen. Om steun voor het Nederlandse NAVO-Iidmaat-
schapp te verwerven, werden door Van der Stoel alle zeilen bijgezet. In de hoop het 
congress van radicale afspraken ten aanzien van de NAVO af te houden, bracht hij de 
Grieksee politicus in ballingschap, George Mylonas, in stelling. Mylonas drong er bij 
hett congres op aan om het Nederlandse NAVO-lidmaatschap te handhaven en dit juist 
tee gebruiken om binnen de NAVO druk op Griekenland uit te oefenen." Deze actie 
hadd blijkbaar succes want de NAVO-paragraaf werd zonder grote wijzigingen aange-
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nomen.. Er werd op het congres alleen een motie aanvaard waarin de NAVO-minister-
raadd werd verzocht een verdedigingsfonds in te stellen, waaruit democratische verzets-
organisatiess in Portugal en Griekenland konden worden gefinancierd en met alle 
beschikbaree middelen gesteund." De partij was tussen 1969 en 1971 voor wat het 
NAVO-standpuntt betrof, dus niet verder naar links opgeschoven. 

Voorwaartss op de gematigde weg 

Datt het NAVO-lidmaatschap niet wezenlijk ter discussie stond, is opmerkelijk te noe-
men.. De opmars van Nieuw Links in de partij ging immers gestaag door en hun Voor-
rangsprogrammaa ademde op dit punt toch een geheel andere sfeer. Voor het feit dat 
Nieuww Links desondanks een gematigde toon aansloeg, zijn echter verschillende fac-
torenn aan te voeren. Door radicale standpunten in te nemen over de NAVO zou zeker 
dee samenwerking met D '66 onder druk komen te staan, aangezien deze partij onver-
kortt aan de NAVO wenste vast te houden. Het is niet ondenkbaar dat de in machts-
termenn denkende Nieuw Linksers het behoud van D'66 voor de progressieve concen-
tratiee belangrijker vonden, dan een radicaal NAVO-standpunt. Temeer daar er voor-
zichtigg werd gehoopt op regeringsdeelname na de Kamerverkiezingen. Nieuw Links 
wildee de felbegeerde regeringsdeelname niet bij voorbaat in de waagschaal stellen door 
eenn anti-NAVO-standpunt in te nemen. De afzwakking van de anti-KVP-resolutie op 
hett congres wijst ook in deze richting." Bovendien leek het electoraal ook geen hand-
igee manoeuvre om in te zetten op een radicaal NAVO-standpunt. Onderzoek had vol-
genss WBS-directeur Van Stiphout geleerd, dat het buitengewoon onverstandig zou 
zijnn de NAVO in de verkiezingsstrijd te betrekken. Slechts een scherpe stellingname 
tegenn Portugal en Griekenland zou veel kiezers aanspreken zonder de meer rechtse 
aanhangg te verliezen.'6 Deze rationele overwegingen hebben waarschijnlijk ook een rol 
gespeeldd in de gematigde houding van Nieuw Links. 

Daarbijj  kwam dat de Nieuw Linksers van het eerste uur een volwaardige plaats in 
dee partij hadden verworven. Door bestuursfuncties of andere uitvoerende functies op 
zichh te nemen waren zij meer geneigd zich neer te leggen bij het principe van eenheid 
vann bestuursbeleid en collectieve verantwoordelijkheid.' De integratie in de partij had 
ookk grenzen getrokken. Van der Louw bracht dit in 1971 als volgt onder woorden: 
'toenn [vóór de integratie in de partij] moest je speerpunt zijn van een nieuwe bewe-
ging,, die de verstarring wilde doorbreken. Dat ging hevig en radicaal. Dat moest. Nu 
draagg je verantwoordelijkheid voor de gehele partij'.58 Zeker het congres van 1971 was 
voorr wat betreft de verdere integratie in de partij belangrijk. Van der Louw was 
immerss beoogd voorzitter en de groep had tevens de zinnen gezet op verovering van de 
Tweedee Kamerfractie. Last but not least maakte ook de bijdrage van de Griekse ver-
zetsstrijderr Mylonas de nodige indruk op de congresgangers, getuige de staande ovatie 
diee hem ten deel viel." 
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Vann der Stoel was tevreden met de congresuitspraak over de NAVO. Vlak na het 
partijcongress betoogde hij in Socialisme en Democratie dat de PvdA deze lijn moest 
doortrekken.. De NAVO vormde voorlopig nog een onmisbare stabiliserende factor en 
konn daarom niet worden opgeheven. Deze constatering mocht echter niet leiden tot 
onderschattingg van de bezwaren die aan het systeem van het machtsevenwicht waren 
verbonden.. Dit gold speciaal voor het nucleair evenwicht. Een voortdurende nucle-
airee bewapeningswedloop bleef een bedreiging voor de vrede. Van der Stoel meende 
datt mensen als De Kadt en Goedhart dit gevaar niet genoeg onderkenden. Zij waren 
teveell  gebiologeerd door de vrees van het Russische gevaar en hadden de veiligheids-
politiekk teveel in termen van de Oost-West-tegenstelling vertaald. Aan de andere kant 
hadd de progressieve vleugel ook een blinde vlek. Figuren als Lammers liepen wel heel 
ergg makkelijk over de stabiliserende werking van de NAVO heen en waren veel te op-
timistischh over de mogelijkheden het systeem van beide machtsblokken te vervan-
genn door een Europees veiligheidssysteem. Zij vergaten volgens Van der Stoel dat in 
Moskouu voor een dergelijke conceptie bitter weinig belangstelling bestond. ° 

Opp basis van de congresbesluiten onderhandelde de PvdA samen met de andere 
progressievee partijen over een 'regeringsprogram' voor het te vormen schaduwkabinet. 
Opp een buitengewoon congres op 20 maart 1971 werd het onderhandelingsresultaat 
aann de PvdA voorgelegd. Zonder al teveel moeite werd het ontwerp-regeringsprogram 
aangenomen.. Het streven naar een Europese veiligheidsconferentie bleef gehandhaafd 
enn ook de NAVO-paragraaf verschilde nauwelijks van het PvdA-verkiezingsprogram. 
Nederlandd diende lid te blijven van de NAVO en het lidmaatschap te gebruiken om de 
democratischee verhoudingen in Griekenland en Portugal te herstellen. Mocht dit niet 
slagen,, dan zou dit echter geen consequenties mogen hebben voor het Nederlandse 
lidmaatschap.. Over defensie werd opgemerkt dat door middel van 'doelmatig defensie-
beleid'' het defensiebudget relatief verlaagd zou kunnen worden. De defensie-uitgaven 
zoudenn teruggebracht moeten worden van 3,6% naar 3,35% van het nationale in-
komen.6'' Van der Stoel had tevergeefs geprobeerd de verlaging niet vast te klinken op 
eenn percentage van het nationaal inkomen. Dit zou 'als een albatros om de nek' kun-
nenn gaan hangen, omdat de vs steeds meer pogingen ondernamen om de Europeanen 
meerr te laten betalen aan de collectieve verdediging en het Warschaupact geen enkele 
neigingg vertoonde de opwaartse trend van de defensie-uitgaven te beëindigen. Een 
dergelijkee verlaging van de defensie-uitgaven zou volgens hem, net als in het PvdA-
verkiezingsprogramma,, moeten worden gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
wederzijdsee vermindering van de militaire sterkte.2 

Bijj  de verkiezingen van 28 april 1971 haalde de PvdA voor het eerst sinds lange tijd 
weerr een bescheiden electoraal succes, de partij won twee zetels, D '66 wist meer winst 
tee boeken en klom van zeven naar elf zetels. De confessionele partijen verloren flink 
terrein,, waarbij de zeven zetels die de KVP moest inleveren het meest in het oog 
sprongen.. Ondanks de winst van de progressieve partijen zat een progressieve meer-
derheidd er niet in. De confessionelen konden daarentegen met de VVD ook geen meer-
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derheidd meer vormen, DS^O, dat van niets op acht zetels was gekomen, bood uit-
komst.. Zo kwam het kabinet-Biesheuvel tot stand dat bestond uit ARP, CHU, KVP, 
VVDD en DS'70.3 In dit kabinet keerde Luns niet meer terug als minister van Buiten-
landsee Zaken. Daarmee kwam er een einde aan zijn bijna twintig jaar durende minis-
terschap.. Zijn partijgenoot N. Schmelzer volgde hem op. 

Hernieuwdee twijfe l aan de Amerikaanse veiligheidsgarantie 

Dee verhouding tussen de vs en Europa kwam begin jaren zeventig steeds meer onder 
drukk te staan. Met de aanvaarding van de 'Nixon-doctrine' en de drang van het Ame-
rikaansee congres tot burdensharing leken de vs de Europese partners duidelijk te 
makenn dat zij meer verantwoordelijkheid voor de Europese veiligheid dienden te aan-
vaarden.. 4 Europa zou een groter aandeel in de defensielasten moeten dragen en de vs 
dreigdenn de Amerikaanse troepen op het Europese continent te verminderen. De 
besprekingenn tussen de vs en de su over beperking van de bewapeningswedloop wer-
denn door West-Europa met argusogen bekeken. Een overeenkomst over de hoofden 
vann de Europese partners lag in het verschiet, terwijl de onderhandelingen grote gevol-
genn konden hebben voor de Europese veiligheid. Van verschillende kanten in Europa 
werdd op het gevaar gewezen dat de vs het engagement met West-Europa wel eens in 
dee waagschaal konden stellen. Deze twijfels bestonden al sinds het ontstaan van de 
mutualmutual deterrence in de jaren vijftig , maar werden door de recente ontwikkelingen 
nieuww leven ingeblazen. Het wantrouwen werd nog eens versterkt toen de vs zonder 
overlegg in augustus 1971 plotseling een einde maakten aan de koppeling van de goud-
voorraadd van de vs met de dollar, waardoor de vaste wisselkoersen werden losgelaten. 
Tenn slotte werden de verhoudingen ook onder druk gezet door de groeiende Europese 
kritiekk op het Amerikaanse optreden in Vietnam.6' 

Inn de PvdA werden deze ontwikkelingen met zorg gadegeslagen. Van der Stoel had 
err al meerdere keren op gewezen dat door de terugtrekking van de Amerikaanse troe-
pen,, Europa gedwongen zou kunnen worden de defensie-uitgaven te verhogen, ter-
wijll  het streven er nu juist op gericht was de lasten te verlagen. Het dreigende vertrek 
vann de Amerikaanse troepen zou echter ook het verlies van 'het onderpand van de 
Amerikaansee nucleaire garantie' tot gevolg kunnen hebben. Deze ontwikkeling kon 
ervoorr zorgen, dat de vorming van een Europese kernmacht weer in beeld kwam. 
Overr de wens en noodzaak van een eventuele Europese kernmacht werd in februari 
19722 in de Commissie Buitenland van gedachten gewisseld. 

Volgenss Vredeling was een grotere nadruk op een eigen kernmacht in Europa 
bijnaa onvermijdelijk. De economische integratie van West-Europa had als logisch 
gevolgg dat er een verweving ontstond van de verschillende buitenlandse belangen 
inclusieff  het terrein van defensie. Bovendien zou een akkoord tussen de vs en de su 
overr wapenbeperking altijd in het nadeel van West-Europa uitvallen. Door de geo-



EENN WANKE L EVENWICHT 233 3 

grafischee ligging van West-Europa zou een Russisch-Amerikaanse overeenkomst 'ons 
altijdd iets meer onder de Russische invloedssfeer brengen'. Daarbij vond hij het 
moreell  niet erg fraai 'het vuiltje van de atoombom aan de Amerikanen te laten en zelf 
onderr de paraplu te gaan zitten en te zeggen ziezo, nu gaan wij eens fijn aan ontwikke-
lingshulpp doen'. Een Europese kernmacht was echter op korte termijn nog niet aan-
staande.. De politieke integratie was nog niet zo ver gevorderd dat dit tot de mogelijk-
hedenn behoorde. Het leek hem daarom goed de potentiële Europese kernmacht 'af te 
kopen'.. Op een Europese veiligheidsconferentie zou de Europese optie op een eigen 
atoommachtt moeten worden ingeruild voor concessies van Sovjetzijde. Deze conces-
siess zouden moeten bestaan uit een vermindering van de op West-Europa gerichte 
middenlangee afstandsraketten. Op die manier zou een begin kunnen worden gemaakt 
mett de denuclearisatie van Europa, aldus Vredeling.66 

Dee 'Atlanticus' Van der Stoel was het in zoverre met zijn 'Europese' partijgenoot 
eens,, dat ook hij de politieke eenwording van Europa binnen afzienbare tijd geen haal-
baree kaart achtte. Voor de totstandkoming van een kernmacht onder het centraal gezag 
vann een federaal Europa moest nog een zeer lange weg afgelegd worden. Derhalve be-
hoordee een federale Europese atoommacht op korte termijn niet tot de mogelijkheden. 
Dee mogelijkheid om tot een Europese kernmacht te komen, werd tevens sterk beperkt 
doorr het non-proliferatieverdrag dat door een groot aantal Europese landen was gerati-
ficeerd.ficeerd. Dit betekende dat een Europese kernmacht alleen gevormd kon worden door 
hett samenvoegen van de bestaande Franse en Britse atoommachten. In het denkbeeld 
vann Vredeling om af te zien van een Europese atoommacht in ruil voor Russische con-
cessiess zag van der Stoel weinig. Juist vanwege de beperkte mogelijkheden om tot een 
Europesee kernmacht te komen, zou de su niet bereid zijn grote concessies te doen. 
Bovendienn bestond het gevaar dat door de Europese nucleaire optie op een Europese 
veiligheidsconferentiee te agenderen, de onderhandelingen over een Europees non-
proliferatieverdragg weer werden heropend. Een beter middel om de Europese veilig-
heidsconferentiee te laten mislukken bestond er niet, volgens Van der Stoel/7 

Assistentt internationaal secretaris Harry van den Bergh nam eveneens resoluut 
afstandd van een Europese kernmacht. Volgens hem was het gevaarlijk te menen dat 
dezee de Europese integratie zou bevorderen. Het was eerder een uiterst gevaarlijke 
vormm van machtspolitiek, 'verhuld in het kleed van het wonderschone verenigd Euro-
pa'.. In wezen kwam een Europese atoommacht neer op 'een vereuropaniseerd Gaullis-
me'' met verkeerde uitgangspunten en minstens net zo gevaarlijke gevolgen, aldus Van 
denn Bergh. Of er in de nabije toekomst toch een Europese kernmacht zou komen, 
hingg volgens hem af van de resultaten van de besprekingen over wapenbeheersing en 
troepenreductiess tussen de su en de vs. Mocht er geen overeenstemming komen zou 
hethet zeer moeilijk worden de Europese nucleaire aspiraties de kop in te drukken.69 

Dankertt constateerde dat de Europese afhankelijkheid van de Amerikaanse nucle-
airee afschrikkingsmacht weliswaar niet erg paste in de Nixon-doctrine, maar veel 
anderee mogelijkheden waren er niet. Een grotere defensie-inspanning door de West-
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Europesee partners loste in werkelijkheid niets op en een oplossing moest evenmin 
gezochtt worden in de richting van een Europese kernmacht. Dit leverde 'valse zeker-
heden'' op, want Europa bleef voor de veiligheid toch op de vs aangewezen. Het beste 
zouu zijn als Europa er alles aan deed om de Amerikaanse troepen op het Europese con-
tinentt te behouden en tegelijkertijd zelf een 'geloofwaardiger' conventionele inspan-
ningg ging leveren. Verder was het belangrijk dat de verhouding met de vs verbeterd 
werd.. Economische onderhandelingen en een intensivering van allerlei contacten 
kondenn hier wellicht soelaas bieden.70 

Nett als in het verleden bleef een meerderheid in de partij, ondanks de verslech-
terdee verhouding met de vs, een Europese kernmacht afwijzen. Een dergelijke atoom-
machtt zou meer nadelen dan voordelen opleveren en bovendien 'schijnzekerheden' 
scheppen.. Het was daarom zaak de Amerikaanse nucleaire garantie voor West-Europa 
tee behouden. De PvdA was er ook veel aan gelegen de Amerikaanse troepen op het 
Europesee continent te houden. Deze troepen dienden immers als 'onderpand' voor de 
Amerikaansee nucleaire garantie en zou een aanzienlijke verhoging van de Europese 
bijdragee aan de defensielasten kunnen voorkomen. Een minderheid in de partij was er 
echterr niet van overtuigd dat aan de ontwikkelingvan een Europese kernmacht viel te 
ontkomen.. De aloude tegenstelling tussen de 'Atlantici' en de 'Europeanen' was nog 
altijdd aanwezig. 

Bezuinigenn op defensie 

Eindd 1971 kwam de PvdA met een nieuw defensierapport,, Doelmatig DefensiebeleidII. 
Hett rapport was opgesteld door defensiespecialist Bram Stemerdink. Het rapport was 
niett echt nieuw, maar meer een gedetailleerde uitwerking van de grondslagen zoals die 
inn Doelmatig Defensierapport I waren neergelegd. De inleiding was geschreven door 
Vann der Stoel. Hij signaleerde een aantal positieve ontwikkelingen. De Ostpolitik van 
Brandtt begon concrete resultaten op te leveren, evenals de SALT-besprekingen. Daar-
bijj  lagen een Europese veiligheidsconferentie en besprekingen over wederzijdse troe-
penverminderingg in het verschiet. Dit bood mogelijkheden om de overbewapening in 
Europaa terug te dringen. Tegen de achtergrond van deze gebeurtenissen paste een ver-
lagingg van de defensielasten. Daarbij diende echter wel aangetekend te worden dat het 
dreigendee gevaar van het terugtrekken van de Amerikaanse troepen roet in het eten 
konn gooien.7' 

Inn het eigenlijke rapport werden er verschillende 'rationalisatiemaatregelen' voor-
gesteld,, waarmee een verlaging van de defensiebegroting met een kwart procent van het 
nationaall  inkomen kon worden bereikt. De bezuinigingen konden worden geconcreti-
seerdd door het vergroten van de 'doelmatigheid'. Dit betekende dat elke gulden zo effi-
ciëntt mogelijk besteed diende te worden en de krijgsmacht 'binnen de risicosfeer' gesa-
neerdd moest worden door het afstoten van 'niet-wezenlijke' onderdelen. Verantwoorde 
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taakafstotingg zou onder meer kunnen worden bereikt door vermindering van het aan-
tall  brigades, opheffing van de mobilisabele divisie, beperking aanschaf luchtafweer-
geschut,, inkrimping territoriale sector, opheffing strike squadrons en het uit de vaart 
nemenn van de kruisers. Het uitgangspunt was hierbij, dat het voor Nederland onmoge-
lij kk zou zijn drie volwaardige krijgsmachtonderdelen in stand te houden. Het was beter 
tee investeren in kwaliteit dan in kwantiteit. Door taakverdeling en specialisatie binnen 
dee NAVO zou de Nederlandse defensiebijdrage omlaag kunnen. Door al deze maatrege-
lenn zou er 1622 miljoen in vier jaar bezuinigd kunnen worden en het defensiebudget op 
termijnn ongeveer drie procent van het nationale inkomen kunnen bedragen.1 

Inn december 1971 kwam de vraag aan de orde of de PvdA consequenties moest ver-
bindenn aan het partijstandpunt van verlaging van de defensie-uitgaven, door in de 
Kamerr tegen de defensiebegroting te stemmen. Fractieleider Den Uyl wilde hier niets 
vann weten. Het zou de indruk kunnen wekken dat de PvdA an sich tegen defensie-
uitgavenn was. Daarmee werd afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van de PvdA 
alss regeringspartij. De meerderheid van het Partijbestuur wenste echter wel de poli-
tiekee consequenties te trekken en spoorde de fractie aan tegen de defensiebegroting te 
stemmenn als de saneringsplannen van de PvdA geen meerderheid in de Kamer wisten 
tee verwerven.7' Het Partijbestuur gaf daarmee de fractie in feite huiswerk mee, hetgeen 
zeerr ongebruikelijk is. Het illustreert nog eens dat het bestaande evenwicht wankel 
wass en men er niet voor terugschrok elkaar zo nu en dan te schofferen. 

Dee bezuinigingsvoorstellen van de PvdA werden zoals verwacht door de regering 
afgewezen.. Ondanks de bezwaren van Den Uyl stemde de PvdA-fractie toch samen 
mett de PSP, de PPR en de CPN tegen de defensiebegroting.74 Dat Den Uyl overstag was 
gegaann had waarschijnlijk niet veel te maken met de druk die vanuit het Partij-
bestuurr op hem werd uitgeoefend. Het lijk t plausibeler dat de fractie op dit punt 
scherpp oppositie wilde voeren tegen het kabinet-Biesheuvel. De PvdA was niet tegen 
dee landsverdediging, maar wilde wel duidelijk maken dat de partij verhoging van het 
defensiebudgett onaanvaardbaar achtte. Bezuinigen op defensie was in de loop der tijd 
uitgegroeidd tot één van de speerpunten van een progressief buitenlands beleid. Boven-
dienn wilde de partij met het vrijgekomen geld op een ander terrein goede sier maken. 
Dee vrijgekomen gelden moesten namelijk worden ingezet voor ontwikkelingssamen-
werking,, een ander stokpaardje van de partij.75 

Inn het voorjaar van 1972 kreeg de PvdA nogmaals de gelegenheid om haar stand-
puntt inzake defensie duidelijk over het voetlicht te brengen naar aanleiding van het 
rapportt van de commissie Van Rijckevorsel, een adviescommissie van de regering voor 
hethet defensiebeleid. Wierda nam namens de PvdA zitting in de commissie.76 De com-
missiee kreeg als opdracht 'de taak van de Nederlandse defensie in de NAVO en de voor 
dee vervulling daarvan vereiste middelen en methoden kritisch te onderzoeken'. Het 
gingg vooral om de vraag of de begroting voor defensie al dan niet verhoogd moest wor-
den.. De algemene verwachting was dat de commissie de regering zou adviseren het 
defensiebudgett flink te verhogen.77 
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Dee commissie kon niet tot een eensluidend advies komen en dientengevolge 
verschenenn er twee adviezen; een meerderheids- en een minderheidsrapport. De meer-
derheidd van de commissie wenste vast te houden aan het in stand houden van een vol-
ledigg opgetuigd leger en kwam tot de conclusie dat dit alleen mogelijk was met een 
verhogingg van de defensie-uitgaven tot 4,25% van het nationaal inkomen. De minder-
heidd wilde de uitgaven bevriezen op 3,95% van het nationale inkomen. Dit zou moge-
lij kk zijn door taakverdeling en afstoting van taken.8 Zo pleitte de minderheid voor 
veranderingenn in de organisatiestructuur van defensie, voor het reduceren van het 
aantall  parate brigades, afzien van een eigen luchtmacht in het kader van taakverdeling 
enn uitstel over de besluitvorming over de vervanging van de Starfighters. Het minder-
heidsrapportt lag dus dicht bij de uitgangspunten van Doelmatig DefensiebeleidI en II. 

Tochh werd het minderheidsrapport door de PvdA niet onverdeeld enthousiast 
ontvangen.. Het Partijbestuur sprak zelfs haar grote teleurstelling uit naar aanleiding 
vann het rapport. Het bestuur betreurde het dat de commissie de mogelijkheden om 
eenn geringer percentage van het nationale inkomen aan defensie te besteden niet had 
onderzocht.. Het op een verantwoorde manier verlagen van de defensielasten was 
mogelijkk en de PvdA kon daarom geen genoegen nemen met het minderheidsrapport 
vann de commissie Van Rijckevorsel.79 De fractie deelde de mening van het Partij-
bestuurr dat de voorstellen niet ver genoeg gingen, al sprak men wel waardering uit 
voorr de voorstellen die waren overgenomen van de PvdA-rapporten Doelmatig Defen-
siebeleidsiebeleid I en II. ° Bevriezing van het defensiebudget (als vast percentage van het natio-
naall  inkomen) zou in de praktijk neerkomen op een reële stijging, ongeacht de vraag 
off  dit werkelijk nodig was. Een simpele rekensom voor 1972 leerde dat door de sterke 
economischee groei het nationaal inkomen flink hoger zou uitvallen en dit een auto-
matischee verhoging van de defensie-uitgaven met zo'n 300 miljoen zou betekenen.8' 

Binnenn de PvdA bestonden nog meer bezwaren tegen het minderheidsrapport. De 
fractiee was van mening dat ook de minderheid 'het op nagenoeg alle terreinen, die van 
hethet grootste belang waren voor een in de toekomst te voeren defensiepolitiek, af had 
latenn weten'. De minderheid had op geen enkele manier aangegeven waar de prioritei-
tenn lagen. Tevens was er geen aandacht besteed aan de organisatie van het defensie-
apparaatt ten aanzien van de NAVO-strategie. Volgens de fractie zou uit de organisatie 
enn samenstelling van de krijgsmacht duidelijk moeten blijken dat deze zuiver op 
defensievee taken was gericht. De dreigende eenzijdige troepenreductie door de vs in 
Europaa was evenmin in de beschouwingen meegenomen. Dit hoefde volgens de frac-
tiee overigens niet te leiden tot een verhoging van de defensiebegroting. Door doel-
matigg defensiebeleid, taakverdeling en een duidelijke verschuiving van de exploitatie-
sfeerr naar de investeringssector (minder mensen, meer materieel) zou er genoeg geld 
vrijkomenn om het verlies van de Amerikaanse troepen te compenseren.81 

Vann der Stoel waarschuwde zijn partijgenoten nogmaals voor teveel optimisme. 
Off  de bezuinigingen op het defensiebudget gerealiseerd konden worden, was voor een 
groott deel afhankelijk van internationale factoren. Hij wees erop dat in het verkie-
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zingsprogrammaa van de PvdA de sanering van defensie onder meer gekoppeld was aan 
hett sluiten van een overeenkomst over wederzijdse gecontroleerde ontwapening en 
taakverdelingg in Europees verband. Over dit laatste punt was nog geen akkoord be-
reiktt tussen de Europese partners. Indien het op korte termijn tot een overeenkomst 
zouu komen, dan zou het echter nog zeker enkele jaren duren voordat de effecten van 
standaardisatiee van de wapenproductie en taakverdeling merkbaar zouden zijn. Een 
akkoordd over vermindering van de bewapening lag op korte termijn niet in het ver-
schiett en op het punt van wederzijdse troepenvermindering kon men al evenmin opti-
mistischee verwachtingen koesteren. Bovendien bleef Van der Stoel er op hameren dat 
eenn beperking van de Amerikaanse bijdrage aan de Europese defensie welhaast onver-
mijdelijkk was. Dit zou tot gevolg hebben dat de Europese lidstaten een grotere con-
ventionelee bijdrage moesten leveren om het overwicht van de su op dit terrein niet 
gevaarlijkk groot te laten worden. Dit betekende dat men geen al te optimistische ver-
wachtingenn kon hebben over de mogelijkheden fors op defensie te bezuinigen.83 

Piett Dankert ging nog een stap verder. Volgens hem was een verhoging van de 
Europesee defensie-inspanning onvermijdelijk en zou Europa meer geld voor defensie 
moetenn uittrekken. Net als Van der Stoel meende hij dat men in Nederland onvol-
doendee oog had voor de verschuiving in de Amerikaanse buitenlandse politiek. De vs 
'keerdenn zich steeds meer naar binnen' en waren bezig de belangstelling voor de Euro-
pesee veiligheid te verliezen. In Europa werd onvoldoende nagedacht over de gevolgen 
vann deze beleidswijziging. Het verdwijnen van de Amerikaanse troepenmacht uit 
Europaa hoefde geen ramp te zijn, maar dan zou Europa zelf wel een grotere inspan-
ningg moeten leveren om het conventionele machtsoverwicht van de su niet al te groot 
latenn worden. Dit betekende dat er juist meer geld in plaats van minder geld voor 
defensiee uitgetrokken moest worden. Dankert benadrukte daarbij wel dat Europa zich 
alleenn op de conventionele strijdkrachten moest richten en de nucleaire afschrikking 
aann de vs dienden over te laten.84 Het Partijbestuur vond de uitlatingen van Dankert 
onbegrijpelijk,, omdat deze niet in overeenstemming waren met het PvdA-streven de 
defensiebegrotingg te verlagen. Dankert wenste zich echter niet van zijn uitlatingen te 
distantiëren.55 Hij wenste zich blijkbaar niet de les te laten lezen door mensen die in 
zijnn ogen geen kennis van zaken hadden. 

Dee moeizame totstandkoming van Keerpunt'ji 

Hett kabinet-Biesheuvel zou geen lang leven beschoren zijn. In juli 1972 viel het kabi-
nett toen DS'70 uit de coalitie stapte. Door de val van het kabinet waren er voor 
novemberr vervroegde verkiezingen uitgeschreven. In 1971 hadden de drie progressieve 
partijenn ieder afzonderlijk een verkiezingsprogramma opgesteld, waarna er in tweede 
termijnn onderhandeld werd over een gezamenlijk regeerakkoord (voor het schaduw-
kabinet).. Voor de verkiezingen van 1972 besloten de drie progressieve partijen direct 
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aann een gezamenlijk programma te werken voor het opnieuw te vormen schaduwkabi-
net.. Een commissie, bestaande uit zes leden van de PvdA, vier van D '66 en twee van de 
PPR,, werd belast met het samenstellen van een concept-regeerakkoord. De commissie 
borduurdee hierbij voort op het verkiezingsprogramma van 1971. De besprekingen 
overr het program inzake vrede en veiligheid verliepen echter minder soepel dan het 
jaarr daarvoor. De NAVO-paragraaf en de hoogte van de defensiebegroting waren de 
belangrijkstee geschilpunten. 

Hett Partijbestuur van de PvdA stond op het standpunt dat de defensie-uitgaven 
verlaagdd konden worden en uiteindelijk op 3 procent van het nationale inkomen 
moestenn uitkomen. De PvdA stelde het daadwerkelijk terugdringen van de defensie-
uitgavenn wel mede afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordeden op het ter-
reinn van de internationale taakverdeling binnen de NAVO. De waarschuwende woor-
denn van Dankert en Van der Stoel hadden blijkbaar enig effect gesorteerd. De PPR 
steundee het voornemen van de PvdA om de defensielasten flink te verlagen, maar D '66 
wildee niet zo ver gaan. Voor de 3%-norm werd een compromis gevonden. Bereke-
ningenn hadden geleerd dat het niet op korte termijn mogelijk was om het defensie-
budgett te verlagen tot 3% van het nationale inkomen. De herstructurering leverde 
inn de eerste jaren minder geld op dan gedacht. Verwacht werd dat pas in 1976 de 
3%-normm gehaald zou kunnen worden. Met de formulering dat de 3%-norm pas op 
middenlangee termijn realiseerbaar was, konden alle drie de partijen zich verenigen. Er 
werdd tevens een slag om de arm gehouden. De haalbaarheid van de verlaging werd af-
hankelijkk gesteld van afspraken over taakverdeling in NAVO-verband. In het uitein-
delijkee programma annex regeerakkoord stond over defensie te lezen dat er op de 
defensie-uitgavenn tussen 1973 tot en met 1975 anderhalf miljard gulden bezuinigd 
moestt worden en dat er 'een basis gelegd' moest worden voor een verdere verlaging tot 
3%% van het nationale inkomen. 

Overr de NAVO-paragraaf was de commissie evenmin eensgezind. De PPR wilde een 
radicalerr standpunt ten aanzien van de NAVO, maar uiteindelijk werd toch besloten 
vastt te houden aan de formulering van het verkiezingsprogramma uit 1971. Nederland 
diendee dus lid te blijven van de NAVO zolang een beter alternatief niet voorhanden 
was.. Het lidmaatschap moest wel gebruikt worden om een actief ontspanningsbeleid 
tee voeren, gericht op de totstandkoming van een door de vs en de su gegarandeerd 
Europeess veiligheidsstelsel. In het Partijbestuur van de PvdA waren enkele leden wel-
iswaarr voor een Nederlands uittreden, maar de meerderheid van het bestuur ver-
klaardee er geen behoefte aan te hebben dit opnieuw aan de orde te stellen. Toch was de 
NAVO-paragraaff  niet geheel hetzelfde in vergelijking met een jaar eerder. In het 
nieuwee concept-regeerakkoord was de passage opgenomen dat 'mocht blijken dat 
vredee en veiligheid niet via de NAVO gediend konden worden, het lidmaatschap kri-
tischh heroverwogen werd'.88 Wat deze mogelijke 'kritische heroverweging' precies 
inhield,, werd niet duidelijk. Het NAVO-lidmaatschap werd echter net als in 1971 niet 
afhankelijkk gesteld van de uitstoting van Griekenland en Portugal. 
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Beginn oktober 1972 vond het verkiezingscongres van de PvdA plaats waarop de 
tekstt van het verkiezingsprogram en het regeerakkoord door de achterban moesten 
wordenn goedgekeurd. Er waren vanuit de afdelingen weer verschillende amendemen-
tenn ingebracht, onder meer het amendement om zonder meer uit de NAVO te treden. 
Ditt voorstel werd met ruime meerderheid door het congres verworpen. Vanuit de af-
delingg Utrecht was het amendement 007 ingediend, vanwege het nummer ook wel 
hett James Bond-amendement genoemd. In dit amendement werd er op de volgende 
ingrijpendee hervormingen van de NAVO aangedrongen: nauwkeurige parlementaire 
controle,, meer openheid door regelmatige rapportage, herziening van doelstelling en 
werkwijze,, op ontspanning gericht overleg met het Warschaupact, geen misbruik van 
NAVO-materiaall  en uitstoting van dictatoriale en koloniale regimes.9 Indien in 1976 
dezee eisen niet waren gerealiseerd, zou Nederland uit de NAVO moeten treden. Tot 
velerr verrassing werd dit 'James Bond-amendement' door het congres met 6600 tegen 
42000 stemmen aangenomen. Het congres liet het niet bij deze uitspraak. Tevens aan-
vaarddee het eenzijdige verwijdering van kernwapens op Nederlandse bodem en dien-
dee de NAVO te verklaren niet als eerste kernwapens te gebruiken. Het congres had de 
smaakk van radicale uitspraken dus goed te pakken, 'men denucleariseerde dat het een 
lievee lust was'.9° 

Vann der Stoel verklaarde dat hij onmogelijk akkoord kon gaan met dit congres-
besluitt en ook Den Uyl vond het onacceptabel. Van der Louw was ook niet bepaald 
gelukkigg met de congresbesluiten. Hij vermoedde dat het congres niet het standpunt 
vann de meerderheid van de PvdA-leden innam.9' Hij besefte waarschijnlijk net als Van 
derr Stoel en Den Uyl dat met deze congres uitspraken de samenwerking met D '66 
sterkk onder druk zou komen te staan, omdat deze partij het congresbesluit niet graag 
inn het gezamenlijke verkiezingsprogramma zou willen opnemen. Dat er reeds in 1976 
all  aan de gestelde voorwaarden voldaan moest worden, legde bovendien een zware 
hypotheekk op mogelijke regeringsdeelname. Dit zou waarschijnlijk betekenen dat 
middenn in de volgende kabinetsperiode het besluit tot een Nederlands uittreden zou 
moetenn vallen. 

Hett partijcongres van de PvdA had deze besluiten genomen op vrijdag 6 oktober. 
Dezelfdee avond nog kwamen de besturen van de progressieve drie bijeen om de paral-
lellee besluitvorming op de drie partijcongressen op zaterdag voor te bereiden. Opti-
malee eenstemmigheid binnen de drie partijen was vereist, wilde er ook dit keer een 
gezamenlijkk regeerakkoord tot stand kunnen komen. Het 'James Bond-amendement 
wass voor D'66 onacceptabel en vormde zodoende een reële bedreiging voor de pro-
gressievee samenwerking. Achter gesloten deuren volgde spoedberaad met de leden van 
hethet fractiebureau waarbij Den Uyl het machtswoord sprak. Volgens Den Uyl moest 
hett congres dit besluit terugdraaien, anders zou hij al zijn functies in de partij ter 
beschikkingg stellen. De meeste fractieleden steunden Den Uyl en in de nachtelijke 
urenn werd door een kleine commissie, waarin ook leden van D '66 en de PPR zitting 
hadden,, aan een compromis over de NAVO gewerkt.92 
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Tegenn de ochtend rolde er een compromis uit de bus waar Ter Beek zich de geeste-
lijkee vader van mocht noemen.93 De nieuwe formulering luidde: 'de toetssteen van de 
Nederlandsee bereidheid om het lidmaatschap van de NAVO voort te zetten, is het blij-
vendd nastreven van veiligheid en ontspanning in Europa als doelstelling van het bond-
genootschap.. Mocht een situatie ontstaan waarin dit niet het geval is, dan dient Neder-
landd na te gaan of de vrede en veiligheid niet beter worden gediend door uittreden en of 
tezamenn met geestverwante landen alternatieven na te streven'.94 Hiermee waren de 
voorwaardenn verdwenen en veranderd in wensen. Tevens waren de gewenste hervor-
mingenn niet meer aan een periode gebonden. Dit had als voordeel dat de discussie over 
eenn eventueel uittreden niet midden in een kabinetsperiode en vlak voor de verkiezin-
genn zou worden gevoerd. De vage toekomstige herbezinning hoefde bovendien in de 
mogelijkee onderhandelingen met de confessionele partijen geen struikelblok te vormen. 
Daarmeee was de weg vrij gemaakt voor regeringsdeelname en werd D '66 binnen het 
progressievee samenwerkingsverband gehouden. Het congres slikte onder grote druk 
vann de partijleiding dit compromis. De motie werd niet geheel van harte met 5700 
tegenn 5200 stemmen aangenomen, nadat tot tweemaal toe de stemmen hadden ge-
staakt.955 Het 'James Bond-amendement' bleef wel als 'principe-uitspraak' gehandhaafd. 

Hett bleef niet bij dit omstreden amendement. Het PvdA-congres had ook de 
ppR-standpuntenn van eenzijdige verwijdering van kernwapens van Nederlandse 
bodemm en een no-first-use-verklaring van de NAVO overgenomen. Van der Stoel en Ter 
Beekk verzetten zich tegen dit congresbesluit. Zij waren van mening dat eenzijdige ver-
wijderingg van kernwapens niets op zou lossen. Het aantal kernwapens in Europa zou 
err immers niet door verminderen, de atoomwapens zouden alleen verplaatst worden. 
Inn hun ogen was het daarom zinvoller om door middel van Europese ontwapenings-
besprekingenn te komen tot wederzijdse ontwapening, een standpunt waar de PvdA 
zichh altijd sterk voor had gemaakt.96 

Eenn verklaring dat de NAVO niet als eerste kernwapens zou mogen gebruiken, 
beschouwdenn Ter Beek en Van der Stoel evenmin als een goede zaak. Zij erkenden 
datt dit op het eerste gezicht een aantrekkelijke formulering leek. Door een no-first-
w^-verklaringg zou een Europese oorlog met conventionele middelen echter weer 
waarschijnlijkk worden, omdat de vrees dat een beperkt conflict kon uitgroeien tot 
eenn atoomoorlog dan niet meer zou bestaan. Naar buiten toe moest er daarom on-
zekerheidd blijven bestaan over de bereidheid al dan niet als eerste atoomwapens te 
gebruiken.. Zij wilden wel beklemtonen dat in de NAVO er alles op gericht moest zijn 
kernwapenss louter voor defensieve doeleinden te gebruiken. Bovendien moest men 
bedenkenn dat een dergelijke verklaring door de vs, want om hun atoomwapens ging 
hett uiteindelijk, de vrees in V/est-Europa zou versterken dat de Amerikaanse nucle-
airee garantie zou verdwijnen. Deze angst zou de vorming van een Europese atoom-
machtt weer dichterbij kunnen brengen. Tevens bestond het gevaar dat allerlei krach-
tenn druk gingen uitoefenen om de conventionele verdediging sterk op te voeren. Van 
eenn verlaging van de defensie-uitgaven zou dan niets terechtkomen. Kortom, een 
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no-first-use-vevklunngno-first-use-vevklunng zou meer kwaad dan goed doen en de gevolgen bovendien in 
tegenspraakk met andere doelstellingen van het progressieve regeerakkoord.97 

Terr Beek en Van der Stoel waren niet de enigen die zich verzetten tegen deze 
standpunten.. Ook D '66, onder leiding van Van Mierlo, en Den Uyl waren er zeer on-
gelukkigg mee. Van Mierlo stond er op dat de passage over no-first-use onverbrekelijk 
werdd gekoppeld aan wederzijdse evenwichtige ontwapening. Uiteindelijk rolde er ook 
opp deze punten een compromis uit de bus. Alle partijen konden zich vinden in de for-
muleringg dat Nederland zich krachtig zou moeten inspannen voor een no-first-use-
verklaringg door zowel de NAVO als het Warschaupact en dat deze 'in samenhang' 
geachtt werd met wederzijdse ontwapening. Het standpunt dat alle kernwapens een-
zijdigg van Nederlandse bodem verwijderd moesten worden, werd ook afgezwakt. In 
Keerpunt'72Keerpunt'72 werd opgenomen dat in het kader van een beleid gericht op vrede en vei-
ligheidd er gestreefd moest worden naar het kernwapenvrij maken van Nederland.98 Na 
hett congres was Van der Stoel van mening dat de PvdA wel ver buiten de werkelijk-
heidd dreigde te raken. Door alle compromissen kon het gezamenlijke programma, 
mitss met de juiste interpretatie, er echter nog net mee door." 

Eenn machtsdronken congres? 

Dee gang van zaken op het congres onderstreept dat de politieke machtsstrijd in de par-
tijj  geenszins ten einde was. Zeker na de personele veranderingen die na de verkiezingen 
vann 1971 plaatsvonden in het Partijbestuur en de fractie, bestond er tussen, maar ook 
binnenn de verschillende machtscentra in de partij een wankel evenwicht. Al eerder was 
duidelijkk geworden dat het actieve partijkader een belangrijke te mobiliseren machts-
factorr was. In 1972 bleek dit nog altijd het geval. Een sterke linkervleugel in het Partij-
bestuur,, die lang niet altijd de meerderheid van het bestuur meekreeg, kreeg op het 
congress de steun van het actieve partijkader. Op die manier hoopte de linkervleugel de 
speelruimtee van de fractie zoveel mogelijk in te perken.™ Het was immers een verkie-
zingscongress en de fractie werd geacht zich aan het verkiezingsprogramma te houden. 

Dee vraag is echter waarom het PvdA-congres in 1972 zulke radicale besluiten nam, 
terwijll  de jongste drie partijcongressen zich in grote meerderheid voor het onvoorwaar-
delijkee NAVO-lidmaatschap hadden uitgesproken. De vervanging van 'arbeiders' door 
'intellectuelen'' in het actieve partijkader zou een verklaring kunnen bieden voor de radi-
caliteitt van het congres. Dit nieuwe partijkader bestond over het algemeen uit goed op-
geleidee dertigers die werkzaam waren in de overheidsbureaucratie en het onderwijs en 
radicalerr waren dan de traditionele arbeidersaanhang. Zij stortten zich vol overgave op 
dee tactiek en strategie van de partij. Daarbij hadden zij een voorkeur voor expressieve ac-
tie:: het ging niet om het bereiken van concrete doeleinden maar meer om het tot uiting 
brengenn van bepaalde politieke getuigenissen."" De gestage opmars van deze linkse intel-
lectuelenn heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de radicalisering van de standpunten. 
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Nederlandd streeft naar een universeel verdrag 
toll  de bescherming van de rechten van de 
mens,, dat een eveneens universele naleving 
garandeert t 

2.. Ontwapening. NAVO, Europese vettigheid 
a.. Inde ontwapeningsbesprekingen m 
Genévee /al Nederland zich inzetten voor de 
totstandkomingg van verdragen inzake een 
verbodd van alle kernproeven (ook de 
ondergrondse,, zonder de cis van inspektie ter 
plaatse>enn inzake uitbanning van alle 
chemischee wapens met inbegrip van 
herbiciden n 
Nederlandd bekrachtigt het verdrag inzake 
niet-verspreidingg van kernwapens. In een 
beleidd gericht op vrede en veiligheid wordt 
gestreefdd naar hei kernwapenvrij maken 
vann Nederlandse bodem. 
Nederlandd gebruikt het lidmaatschap van de 
NAV OO om een aktief ontspanningsbeleid 
tee bevorderen, gericht op de totstandkoming 
vann een door de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Statenn gegarandeerd Europees veiligheids-
systeem,, dat alle deelnemende landen 
onafhankelijkheidd verzekert en waarin door 
middell  van de oprichting van een permanent 
orgaann van overleg procedures en instel-
lingenn worden ingebouwd voor politiek 
overlegg en vreedzame oplossing van 
geschillen;; hierin dienen uiteindelijk NAV O 
enn Warschau pakt op te gaan. Nederland 
wenstt door middel van regelmatige 
rapportagee en meer openheid een betere 
parlementairee kontrole op het funktioneren 
vann de NAVO te realiseren. 
Inn het kader van dit streven naar Europese 
veiligheidd zet Nederland zich krachtig in 

voordee totstandkoming van verklaringen 
vann NAVO en Warschau-pakt niet als 
eerstee kernwapens te zullen gebruiken. 
Inn samenhang hiermee zal Nederland 
strevenn naar een spoedig begin van de 
onderhandelingenn inzake wederzijdse 
evenwichtigee ontwapening in Europa; 
dezee ontwapening dient zowel op konven-
tioneell  als nukleair gebied plaats te vinden. 
Ditt Europese ontwapeningsgesprek, 
gekoppeldd aan de toekomstige SALT-
bcsprekingen,, zal ertoe moeten leiden dat 
Europaa (en dus ook Nederland) wordt 
bevrijdd van taktische atoomwapens en 
nukleairee midden-afstands-raketten. 
Dee nukleaire bewapening in de werekl wordt 
beperktt tot een zo gering mogelijk aantal 
Russischee en Amerikaanse strategische 
kernwapens. . 

Elkee vorm van Europese kernmacht wordt 
afgewezen.. Mede tegen deze achtergrond 
bevordertt Nederland de spoedige bijeen-
rocpingg van een konferentie inzake Europese 
veiligheidd en samenwerking. Deze konfe-
rentiee moet ertoe leiden dat de barrières 
tussenn de volken van oost en west worden 
opgeruimd,, de kulturele en ekonomische 
betrekkingenn worden geïntensiveerd en een 
bijdragee wordt geleverd tot een internatio-
nalee aanpak van het milieubeheer, 
Toetssteenn voor de Nederlandse bereidheid 
omm het lidmaatschap van de NAVO voort 
tee zetten is bet blijvend nastreven van 
veiligheidd en ontspanning in Europa als 
doelstellingg van het bondgenootschap. 
Mochtt een situatie ontstaan waarin dit niet 
hett geval is, dan dient Nederland na te gaan 
off  vrede en veiligheid niet beter worden 

gediendd door uittreden en of tezamen met 
geestverwantee landen alternatieven na te 
strevenn zijn. 
b.. Nederland steunt een regeiing van de 
Duitsee kwestie door middel van normalisatie 
vann de betrekkingen tussen de beide 
Duitslanden,, en door opneming van de 
D.D.R.. en de Bondsrepubliek in de V.N. 
Dee D.D.R, wordt volkenrechtelijk erkend. 

3.. NAVO en Portugal, Spanje en 
Griekenn laad 
a.. De NAVO dient zich strikt tot miiitair-
politiekee taken te beperken. 
b.. Uitbreiding van de NAVO tot niet-
demokratischee landen, zoals Spanje, 
enn uitbreiding van het verdragsgebied wordt 
afgewezen. . 
Nederlandd zal sterke politieke en ekono-
mischee druk uitoefenen om demokratische 
verhoudingenn in Griekenland, Portugal en 
Turkijee te bevorderen. Ten aanzien van 
Griekenlandd en Portugal zal Nederland als 
éénn van de middelen daartoe tezamen met 
anderee landen de verwijdering van deze 
landenn uit de NAVO-raad aan de orde 
stellen,, Nederland onthoudt zich van het 
leverenn van wapens aan Portugal en 
Griekenlandd en oefent druk uit op andere 
NAVO-landenn om dit voorbeeld te volgen 
enn weigert met en in Portugal en Grieken-
landd militaire oefeningen te houden. 
Nederlandd keert zich tegen alle wapen-
leverantiess van NAVO-landen aan mede-
NAVO-landenn die de mensenrechten 
schenden,, zoals Portugal in Zuidelijk Afrika. 
Aann de principiële afwijzing van de apart-
heidd zal verder gestalte gegeven worden 

Passagee uit Keerpunt '72 (Collectie IISG, Amsterdam) 
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instellingenn die op dit gebied aktief zijn. 

8.. Defensie 
Eenn voortgaande afremming van de 
defensieuitgavenn moet worden gerealiseerd 
doorr het proces vergezeld te laten gaan 
vann politieke ontspanning, en te beïnvloeden 
doorr een verminderde militaire inspanning. 
Daarbijj  is omvorming van de krijgsmacht 
noodzakelijk.. In dit kader heeft kwaliteit 
voorrangg boven omvang. 

Inn de periode 1973-1976 wordt in ieder geval 
gestreefdd naar een verlaging van de 
defensieuitgavenn met in totaal ƒ 1500 miljoen 
tegenn lopende prijzen (dit is gemiddeld per 
jaarr 0,20 a 0,25% van het nationaal 
inkomen)) door: 

 de doelmatigheid van de hoofdtaken te 
vergrotenn en niet-wezenlijke taken af te 
stoten; ; 

 de organisatorische d riding van land-, 
zee-- en luchtmacht op te heffen; 

 geen uitvoering te geven aan investerings-
projektenn zoals het plan Ter Apel; 

 de nukleaire taak van de luchtmacht op 
tee heffen en de Honest John niet te vervangen. 
Inn de periode 1973-1976 moet tevens een 
basiss worden gelegd voor het tot stand 
brengenn van een verdere verlaging van de 
defensie-uitgavenn tot 3% van het nationaal 
inkomen.. Hiertoe aan te wenden middelen 
zijn: : 

 het tot stand brengen van een betere 
samenwerkingg en taakverdeling tussen 
Westeuropesee NAVO-landen; 

 het doorvoeren van een verdergaande 
saneringg van de krijgsmacht; 

 het ontwikkelen van eigen voorstellen in 
hett kader van afsluiting van overeenkomsten 
tussenn NAVO-landen en Warschau-pakt-
landenn over een wederzijdse evenwichtige 
verminderingg van de militaire inspanning. 
9.. Rechtspositie van de de militai r 
Dee krijgsmacht wordt gedemokratiseerd en 
dee rechtspositie van de militair versterkt 
door: : 

 betere waarborgen voor de vrijheden van 
meningsuiting,, van verspreiding en van 
vergaderingg en vereniging in de krijgsmacht; 

 onmiddellijke instelling van een 
experimentelee proefeenheid waarin de 
dagelijksee gang van zaken op de kazerne 
wordtt geregeld door middel van een 
minimumreglementt en overleg; 

 eigen „huishoudelijke" bevoegdheden 
voorr gekozen onderdeelsraden met een 
gekozenn voorzitter; 

 benoeming van een aan het parlement 
verantwoordelijkee ombudsman; 

 afschaffing van uiterlijk vertoon dat geen 
wezenlijkee bijdrage levert tot de taakver-
vullingg van de krijgsmacht zoals b.v. 
groetplicht,, parades, tenudrachten; 

 vervanging van het militaire tuchtrecht 
doorr een stelsel van bedrijfsdisciplinaire 
maatregelen; ; 

 afschaffing van afzonderlijke militaire 
rechterr in vredestijd; 

 afschaffing van de doodstraf in oorlogstijd; 
 een duidelijke regeling van werk- en 

rusttijden; ; 
 een gelijke beloning voor beroeps- en 

dienstplichtigee militairen in gelijke rang, 
waarbijj  rekening gehouden wordt met het 
aantall  dienstjaren en met het wettelijk 

Passagee uit Keerpunt '72 (Collectie I ISG, Amsterdam) 
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Err lijken echter meer factoren een rol te hebben gespeeld. De verdere electorale 
achteruitgangg van de confessionele partijen bij de verkiezingen van 1971 en de snelle 
vall  het centrumrechtse kabinet-Biesheuvel was voor menig PvdA-lid een indicatie dat 
dee progressieve partijen aan de winnende hand waren. Dit leverde een flinke dosis 
zelfvertrouwen,, zo niet zelfoverschatting op en het leek bovendien de juistheid van de 
polarisatiestrategiee te bevestigen. Illustratief voor de stemming onder de congresgan-
gerss is wellicht dat het aanbod van de KVP voor politieke samenwerking met 'hoon-
gelach'' werd ontvangen. Deze houding heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de radicale 
stellingnamee op het congres. De journalist D. Houwaart sprak in dit verband zelfs van 
eenn 'machtsdronken congres'.101 Hierbij dient tevens aangetekend te worden dat me-
nigg congresganger niet alleen de eigen positie, maar ook de linkse krachten in de 
samenlevingg overschatte. Bij velen leefde het idee dat de Nederlandse samenleving in 
z'nn geheel naar links opschoof en progressiviteit de norm was.'°' Daaruit kon vervol-
genss weer de conclusie worden getrokken dat de PvdA daarop in diende te spelen door 
eenn verdergaande radicalisering van haar politiek. 

Dee bijzondere omstandigheden waaronder het congres plaatsvond, kan eveneens 
eenn verklarende factor zijn. Door de val van het kabinet-Biesheuvel was het congres in 
allee haast bijeen geroepen. De partijleiding had zodoende geen tijd gehad zich grondig 
voorr te bereiden en 'maatregelen' te treffen om de congresgangers te bewerken (bij-
voorbeeldd door in de partijbladen artikelen te plaatsen of een lid van de Griekse op-
positiee uit te nodigen). Een andere bijzondere omstandigheid was dat het congres het 
verkiezingsprogrammaa pas na twee lezingen kon vaststellen. De eerste lezing kon 
daardoorr worden opgevat als een uitgangspunt voor de onderhandelingen met de 
anderee progressieve partijen. Het feit dat het onderhandelingsresultaat pas in de 
tweedee lezing definitief vastgesteld hoefde te worden, kan radicalisering in de hand 
hebbenn gewerkt.04 Zo bezien kon de eerste ronde ook worden opgevat als een signaal 
naarr de partijleiding. De boodschap die werd uitgedragen, was dat er haast gemaakt 
moestt worden met de verregaande maatschappijhervormingen die in de inleiding van 
KeerpuntKeerpunt werden beloofd. Geduld was nu eenmaal niet de sterkste kant van de nieuw-
lichterss en men leek dan ook lak te hebben te hebben aan 'de smalle marges' van Den 
Uyl.. Een meerderheid van het congres wilde de partijleiding op geheel eigen wijze dui-
delijkk maken dat het afgelopen diende te zijn met 'het geflirt met de KVP' en men de 
gematigdee invloed van D '66 beu was.'°s 

Dee progressieve samenwerking zorgde ook op een andere manier voor een geheel 
eigenn dynamiek op het partijcongres. De congresgangers werden gedwongen zich ook 
tee beraden over de standpunten van de andere progressieve partijen. Zo is het opmer-
kelijkk dat het congres voor eenzijdige verwijdering van kernwapens van Nederlands 
grondgebiedd en voor een eenzijdige no-first-use-ver\d&ring stemde. Op Huub Franssen 
naa had niemand binnen de PvdA zich ooit voor deze standpunten uitgesproken. Deze 
onderwerpenn waren via de ppR-deur binnengekomen en werden meteen tot partijlijn 
verheven.. Van de kant van de PvdA was dit 'gerust een improvisatie te noemen'."" 
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Hett internationale klimaat leek ten slotte eveneens een steun in de rug voor de 
radikalinski'sradikalinski's in de partij. In mei 1972 hadden de Strategie Arms Limitation Talks 
(SALT)) tot een overeenkomst tussen de su en de vs geleid. Voor het eerst in de Koude 
Oorlogg was het gelukt een akkoord tussen de grootmachten te sluiten die de nucleaire 
bewapeningswedloopp moest verminderen. In Europa was het met name de Ostpolitik 
vann Will y Brandt die de scherpe kanten van de Oost-West-tegenstelling afhaalde. 
Zijnn toenadering tot Oost-Duitsland resulteerde eind 1972 in de ondertekening van 
eenn basisverdrag tussen de beide Duitslanden. Bovendien gloorde aan de horizon een 
Europesee veiligheidsconferentie evenals besprekingen over de wederzijdse beperking 
vann conventionele troepen.'0 Deze voortgaande ontspanning schiep meer ruimte om 
vergaandee maatregelen te nemen op het gebied van vrede en veiligheid. 

Omm bovengenoemde redenen had de partijleiding de grootste moeite het congres 
vann radicale standpunten af te houden. Om de progressieve samenwerking en een 
mogelijkee regeringsdeelname veilig te stellen moest Den Uyl zelfs het machtswoord 
spreken.. Het congres beet ook enigszins in de eigen staart. De met name door de 
linkervleugell  gepropageerde progressieve samenwerking, bleek ook nadelen te heb-
ben.. Om D '66 in het PAK te houden moest er immers water bij de wijn worden ge-
daan.. Het congres van 1972 had in ieder geval duidelijk gemaakt dat het met de rela-
tievee rust binnen de partij gedaan was. De discussie over vrede en veiligheid was eind 
19722 weer in volle hevigheid losgebarsten. Door de succesvolle Ostpolitik van Will y 
Brandtt was men echter van één heet hangijzer verlost: de onvoorwaardelijke erken-
ningg van de DDR. 

Dee neue Ostpolitik van de regering-Brandt 

Hett debat over de erkenning van de DDR werd vanaf 1969 sterk bepaald door het aan-
tredenn van de regering-Brandt en de neue Ostpolitik. Na de verkiezingen van 1969 
wistt de SPD samen met de liberale FDP een krappe meerderheid te behalen en werd de 
vormingg van een sociaal-liberale regering mogelijk. Verlost van de christen-democra-
tenn kreeg de regering-Brandt de kans om een nieuwe Ostpolitik tot stand te brengen. 
Voorr de realisatie van de nieuwe buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek diende 
dee sociaal-liberale coalitie wel met een gecompliceerd krachtenveld rekening te hou-
den.. In de eerste plaats was er haast geboden. Het streven van verschillende landen 
omm de DDR te erkennen, versterkte de uitgangspositie van het Oost-Duitse regime. 
Snelheidd was dus geboden om de onderhandelingspositie van de Bondsrepubliek niet 
teveell  te ondermijnen. In de tweede plaats moest er een oplossing worden gevonden 
voorr de positie van Berlijn, alvorens er een regeling mogelijk was tussen de beide 
Duitslanden.. Gezien de status van Berlijn zouden de vier geallieerden bij de bespre-
kingenn betrokken moeten worden. In de derde plaats lag er alleen een regeling met de 
DDRR in het verschiet, als de problemen met de andere Oostbloklanden waren op-



EENN W A N K E L E V E N W I C H T 247 7 

gelost.. Het ging hier om grenskwesties, de positie van de Duitse minderheden en de 
afwikkelingg van de oorlogsschade. Bovendien stond de regering-Brandt voor de op-
gavee toenadering te zoeken met Oost-Europa, maar tegelijkertijd goede relaties met 
hett Westen te blijven onderhouden.'0 Daar kwam nog eens bij dat de neue Ost-
politikpolitik in eigen land omstreden was. Met name de christen-democratische oppositie 
gebruiktee de nieuwe buitenlandse politiek om de regering-Brandt onder vuur te 
nemen. . 

Hoee de regering-Brandt in dit krachtenveld dacht te opereren, werd duidelijk in 
dee regeringsverklaring van 28 oktober 1969. De relatie tussen de beide Duitslanden 
zouu in een verdrag geregeld moeten worden. Brandt sprak in dit kader van het 'naast 
elkaarr bestaan van twee Duitse staten' op het Duitse grondgebied. Hij liet er echter 
geenn misverstand over bestaan dat de twee Duitse staten wel één Duitse natie waren en 
elkaarr dientengevolge nooit als 'buitenland' konden betitelen. Van een volkenrechte-
lijk ee erkenning van de DDR door de Bondsrepubliek zou dus nimmer sprake kunnen 
zijn.. Een verdrag tussen de beide Duitslanden zou daarentegen wel de weg vrij kunnen 
makenn voor volkenrechtelijke erkenning van de DDR door andere staten. Bonn be-
greepp heel goed dat de sleutel voor toenadering tot de DDR bij de su lag en het daarom 
vann groot belang was een goede relatie met Moskou te onderhouden. In de regerings-
verklaringg werd daarom de orthodoxe visie op de su afgezwakt. De su werd geen 
agressievee staat meer genoemd, maar was volgens het nieuwe oordeel slechts uit op de 
handhavingg van de eigen veiligheidsbelangen. Ter ondersteuning van de wil om een 
goedee relatie met Moskou op te bouwen, werd er door Bonn technische en econo-
mischee hulp toegezegd. Tevens werd als gebaar van goede wil in 1969 het non-prolife-
ratieverdragg door de Bondsrepubliek ondertekend.'09 

Naa de regeringsverklaring begonnen Brandt en zijn minister van Buitenlandse 
Zakenn Waker Scheel voortvarend invulling te geven aan het nieuwe buitenlandse 
beleid.. Al in december 1969 werden de eerste oriënterende gesprekken tussen Bonn en 
Moskouu gevoerd en in januari 1970 vertrok Egon Bahr richting de su om bespre-
kingenn te voeren met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Gromyko. Bahr 
steldee Gromyko de feitelijke erkenning van de DDR in het vooruitzicht evenals de 
erkenningg van de Oder-Neisse-grens. De West-Duitsers lieten wel weten dat volken-
rechtelijkee erkenning van de DDR onbespreekbaar was en dat ook de bijzondere band 
tussenn West-Berlijn en de Bondsrepubliek zou moeten blijven bestaan. De Sovjets 
namenn uiteindelijk genoegen met een de facto erkenning van de DDR. Op 12 augustus 
19700 tekenden beide landen hierover een akkoord. Om de kwestie van de Oder-
Neisse-grenss te regelen startte de Bondsrepubliek in februari 1970 onderhandelingen 
mett Polen. Ondanks de traumatische relatie tussen Polen en Duitsland wisten beide 
landenn in december 1970 tot een akkoord te komen. Over Berlijn wist men eveneens 
overeenstemmingg te bereiken. In september 1971 werd er door de vier geallieerden 
eenn verdrag gesloten, waarin de status en toegankelijkheid van Berlijn werden vast-
gelegd."0 0 
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Dee DDR-leiders bekeken bovenstaande ontwikkelingen met argusogen. Het Oost-
Duitsee regime hoopte nog altijd op volkenrechtelijke erkenning, zonder daarvoor 
concessiess aan Bonn te doen. De machthebbers in Oost-Duitsland waren bang dat 
Bonnn en de su het achter hun rug om op een akkoordje zouden gooien. Men vreesde 
datt de DDR van de andere Oost-Europese landen losgeweekt zou worden door de Ost-
politik.politik. Bovendien konden er door de toenadering Duits-nationale gevoelens opge-
wektt worden, die destabiliserend op de DDR zouden kunnen uitwerken." Ulbricht 
wildee dan ook niets weten van de verzoenende hand van de regering-Brandt. De ver-
dragenn met Moskou en Polen, maar ook de onderhandelingen tussen de geallieerden 
overr Berlijn, zorgden er echter voor dat Ulbricht al zwakker kwam te staan. Door zijn 
starree houding raakte de Oost-Duitse leider meer en meer in een politiek isolement. 
Zijnn houding begon steeds meer een obstakel te vormen voor de, ook door de su 
gewenste,, normalisering van de Duitse betrekkingen. Op aandringen van de su moest 
hijj  daarom in mei 1971 het veld ruimen voor de Moskou-gezinde Erich Honecker. 
Dezee wisseling van de wacht gaf de moeizame onderhandelingen tussen de beide 
Duitslanden,, die in de winter van 1970-1971 op gang waren gekomen, een nieuwe 
impuls.. De door beider landen ingelaste 'denkpauze' werd beëindigd en de bespre-
kingenn uiteindelijk in november 1972 succesvol afgerond."1 

Binnenn drie jaar was het de regering Brandt gelukt om de doelstellingen van de 
NeueNeue Ostpolitik te realiseren. Toch was dit bepaald niet van een leien dakje gegaan. De 
OstpolitikOstpolitik werd in de Bondsrepubliek door de CDU/CSU te vuur en te zwaard bestre-
denn waarbij men soms grove methoden hanteerde. Toen in het voorjaar van 1972 de 
verdragenn van Moskou en Warschau door de Bondsdag geratificeerd moesten wor-
den,, leek het mis te gaan. In de aanloop van de ratificatie van de Ostvertrdge liepen vier 
sociaal-democratenn en zes liberale Bondsdagleden over naar de CDU. Deze overgang 
wass onder meer ingegeven door de Ostpolitik. Door deze overgang had de regerings-
coalitiee van SPD en FDP haar meerderheid in het parlement verloren. De christen-
democratenn waren er als de kippen bij en legden een motie van wantrouwen aan de 
Bondsdagg voor. Bij de uiteindelijke stemming op 24 april 1972 wist deze motie echter 
niett de verwachte meerderheid te behalen en kon Brandt bondskanselier blijven. De 
bondsdagg zou uiteindelijk op 17 mei 1972 de Ostvertrdge ratificeren."3 

Uitt bovenstaande blijkt dat de Ostpolitik van Brandt in het West-Duitse parle-
mentt op minimale steun kon rekenen. Eind 1972 wist de Bondskanselier zijn positie 
echterr weer te versterken en daarmee de Ostpolitik veilig te stellen. Voor november 
19722 waren er verkiezingen uitgeschreven, waarbij de Ostpolitik tot inzet werd ge-
maakt.. De uitslag liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de SPD behaalde een 
klinkendee overwinning en ook de FDP wist terrein te winnen. Door deze overwel-
digendee verkiezingswinst van de regeringscoalitie kwam de Ostpolitik niet meer in 
gevaar.. Op 21 december werd het Grundlagenvertrag door de beide Duitslanden on-
dertekendd en in mei 1973 door de Bundestag geratificeerd. In september 1973 konden 
dee beide Duitslanden bovendien lid worden van de Verenigde Naties."4 Niets stond 
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nuu erkenning van de DDR door Nederland nog in de weg. Een dag na de onderteke-
ningg van het Grundlagenvertrag besloot de ministerraad, onder druk van de Tweede 
Kamer,, met de DDR te overleggen over het aangaan van diplomatieke betrekkingen. 
Dezee besprekingen zouden in januari 1973 resulteren in het officieel erkennen van de 
DDRR en het aanknopen van diplomatieke betrekkingen."5 

Congresuitspraakk of verkiezingsprogramma? 

Doorr deze ontwikkelingen bij de oosterburen, werd de PvdA van een netelig 
probleemm verlost. Immers, vanaf 1973 was de erkenning van de DDR geen issue meer. 
Voorr het zover was, hield het de gemoederen in de partij echter nog volop bezig. Ge-
sterktt door het congresbesluit van 1969, bleef Nieuw Links ijveren voor onvoor-
waardelijkee erkenning van de DDR. Han Lammers bleef daarbij het voortouw nemen. 
Inn mei 1969 legde hij samen drie andere journalisten wederom een bezoek af aan de 
DDR,, met als voornaamste doel een interview met Waker Ulbricht.,Ié De reis werd 
doorr hem aangegrepen om in De Groene nog eens met kracht te pleiten voor onvoor-
waardelijkee erkenning van de DDR.'7 Als opwarmertje voor het interview met 
Ulbrichtt sprak Lammers met medewerkers van de SED. Tijdens dit gesprek kwam 
ookk de PvdA-congresresolutie ter sprake. Hij liet de Oost-Duitsers weten dat de 
overgrotee meerderheid in de partij zich inmiddels bij het congresbesluit had neer-
gelegd.. Zelfs door de partijleiding werd onvoorwaardelijke erkenning niet meer 
aangevochten,, al traden ze met dit inzicht niet graag naar buiten. Lammers drong 
err bij zijn Oost-Duitse gastheren wel op aan, in het interview niet teveel aandacht 
aann het congresbesluit te besteden. De PvdA zou daardoor in een lastig parket komen 
enn mogelijk onderwerp van 'reactionaire aanvallen' worden. Ulbricht had deze waar-
schuwingg blijkbaar tot zich genomen, want er werd in het interview weinig aandacht 
aann besteed."* 

Tijdenss zijn bezoek had Lammers zich tegenover zijn Oost-Duitse gastheren ook 
bereidd verklaard initiatieven te ontplooien om tot een comité voor de erkenning van 
dee DDR te komen. Hij zou een lijst met namen opstellen van personen die de DDR zou 
kunnenn uitnodigen voor een bezoek. Tevens zou hij mensen benaderen die aan de 
oprichtingg van een dergelijk comité wilden meewerken. Eenmaal terug in Nederland 
kwamm er van zijn toezeggingen echter niet veel terecht. Veel verder dan nadenken over 
hett te vormen comité kwam hij niet. Uiteindelijk zou Lammers niet betrokken zijn bij 
dee oprichting van een dergelijk comité in december 1970. In tegenstelling tot verschil-
lendee partijgenoten ontbrak zijn naam op de ledenlijst."9 De voorman van Nieuw 
Linkss verloor in de loop der tijd steeds meer zijn belangstelling voor de DDR en toen 
hijj  in 1970 wethouder werd bij de gemeente Amsterdam, leek de liefde voor de DDR 
definitieff  bekoeld. Later zou hij verklaren dat hij zich uit teleurstelling over 
Oost-Duitslandd van het land had afgekeerd.10 
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Datt Lammers meende dat de partijleiding zich min of meer bij onvoorwaardelijke 
erkenningg van de DDR had neergelegd, was een onjuiste voorstelling van zaken. 
Slechtss een minderheid in de fractie wilde in de Kamer gevolg geven aan de congres-
resolutie.. De meerderheid van de fractie onder leiding van Den Uyl daarentegen, 
achttee zich niet gebonden aan het congresbesluit. De fractie deed dit op grond van het 
formelee argument dat de Kamerleden gekozen waren op basis van een verkiezingspro-
grammaa en niet gebonden waren aan een congresresolutie. Een argument dat begin 
jarenn zestig al eens door Labour-leider Gaitskell was gebruikt en de oudgedienden in 
dee PvdA blijkbaar nog niet waren vergeten.1' De fractie was natuurlijk wel bereid haar 
standpuntt te herzien in het licht van de zich wijzigende omstandigheden. Zij zag daar 
echterr vooralsnog geen noodzaak toe en bleef op het standpunt staan dat erkenning 
vann de DDR onder meer gekoppeld diende te worden aan een regeling van West-Berlijn 
waarinn de veiligheid en levensvatbaarheid van de stad werden verzekerd. De grote 
meerderheidd van de fractie wenste dan ook vast te houden aan het uit 1967 stammende 
verkiezingsprogramma,, waarin voorwaardelijke erkenning van de DDR werd bepleit.'12 

Hett aantreden van de regering-Brandt in de Bondsrepubliek in oktober 1969 was 
eenn dermate belangrijke gebeurtenis, dat de fractie zich nu wel bereid toonde haar 
standpuntt inzake de erkenning van de DDR opnieuw te overdenken. Volgens Van der 
Stoell  was er met het aantreden van Brandt 'een geheel nieuwe situatie ontstaan, die de 
fractiee in haar standpunt moest verdisconteren'.I1}  Voor het eerst sinds 1945 was 
err immers in de Bondsrepubliek een regering aangetreden die een regeling wilde 
aanvaardenn waarin het naast elkaar bestaan van twee Duitslanden werd geregeld. De 
regering-Brandtt had immers voorstellen gedaan om de betrekkingen tussen de beide 
Duitslandenn te normaliseren met als uitgangspunt het bestaan van twee Duitse staten 
opp het Duitse grondgebied. Van der Stoel meende dat deze politiek van Brandt alle 
steunn verdiende. Temeer omdat men moest bedenken dat hij 'een grote stap voor-
waartss had gedaan, die een groot deel van het Duitse volk nog maar moeilijk kon ver-
teren'.. De PvdA zou Brandt niet voor de voeten moeten lopen met het standpunt van 
onvoorwaardelijkk erkenning van de DDR. De nieuwe West-Duitse regering moest de 
kanss krijgen waar te maken, hetgeen in de regeringsverklaring was beloofd.'M 

Dee neue Ostpolitik van Brandt had dus geen wijziging in het fractiestandpunt 
teweeggebracht.. Van der Stoel cum suis waren juist van mening, dat normalisatie van 
dee betrekkingen tussen de beide Duitslanden op de door Brandt aangegeven weg 
moestt worden bewandeld. Erkenning van de DDR door Nederland zou een logisch uit-
vloeisell  moeten vormen van dit normalisatieproces. Bovendien kon erkenning niet 
geschiedenn zonder een bevredigende regeling voor Berlijn. Anders gezegd, de meerder-
heidd van de fractie bleef vasthouden aan het standpunt, dat erkenning van de DDR 
onderr voorwaarden en niet aan het begin, maar aan het eind van het normalisatieproces 
diendee te geschieden. Met het aantreden van de regering-Brandt won dit pleidooi 
alleenn maar aan kracht, omdat de neue Ostpolitik zich op dezelfde uitgangspunten ba-
seerde.. Bovendien wist Brandt veel goodwill te kweken, terwijl de halsstarrige houding 
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vann de DDR over het algemeen negatief werd ontvangen. De meerderheid van de fractie 
greepp het beleid van de regering Brandt dan ook dankbaar aan om, op basis van nieuwe 
argumenten,, onvoorwaardelijke erkenning van de DDR voorlopig af te blijven wijzen. 

Dee voorstanders in de partij van onvoorwaardelijke erkenning lieten zich echter 
niett zo makkelijk overtuigen. In het Partijbestuur drong Lammers er bij de fractie op 
aann de resolutie van het congres over onvoorwaardelijke volkenrechtelijke erkenning 
vann de DDR ten uitvoer te brengen.'2' Dankert begreep niet waarom Nieuw Links zich 
zoo vastbeet in onvoorwaardelijke erkenning. De neue Ostpolitik, maar ook bijvoor-
beeldd het ondertekenen van het non-proliferatieverdrag, kwam in feite neer op erken-
ningg van de DDR." Den Uyl had andere redenen om het congresbesluit niet tot frac-
tiestandpuntt te verheffen. Hij wilde ervoor waken dat de PvdA teveel afstand zou 
nemenn van de confessionele partijen. Onvoorwaardelijke erkenning zou als 'een forse 
zwaaii  naar links' uitgelegd worden. Doordat het PvdA-standpunt dan wel erg ver van 
dee gangbare opvattingen van de regeringspartijen over de DDR afkwam te staan, zou 
dee partij zich onmogelijk maken als coalitiepartner.117 Hij wenste daarom vast te hou-
denn aan voorwaardelijke erkenning. 

Voorr een grote kloof tussen de PvdA en de regeringspartijen hoefde Den Uyl ech-
terr niet te vrezen. Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in 
februarii  1970 bleek namelijk dat de confessionele partijen, met de KVP voorop, in de 
richtingg van de PvdA-fractie op waren geschoven. Onder verwijzing naar de neue 
OstpolitikiietenOstpolitikiieten de regeringspartijen hun principiële bezwaren tegen erkenning van de 
DDRR varen en huldigden zij het standpunt dat erkenning van de DDR aan bepaalde 
voorwaardenn gebonden moest worden en onderdeel van 'een groter pakket' diende te 
zijn.. De regeringspartijen waren daarmee aangeland op het gematigde PvdA-stand-
puntt zoals dat bij monde van Van der Stoel en Dankert al sinds het midden van de 
jarenn zestig werd verdedigd.'18 

Namenss de meerderheid van de fractie benadrukte Van der Stoel nog eens dat het 
beleidd van de regering-Brandt niet doorkruist mocht worden nu de nieuwe West-
Duitsee regering 'een indrukwekkende poging ondernam de verstarring te doorbre-
ken'.. Er werd gepoogd de betrekkingen met de su en Polen te normaliseren en 'de 
handd van verzoening' naar de DDR gereikt. Voor wat dat laatste betrof, deed Bonn ver-
gaandee concessies. De Hallstein-doctrine en de 'Alleinvertretungs-a&nsptaken waren 
stilzwijgendd opgeborgen en er werd niet langer gesproken van staatkundige hereni-
gingg van Duitsland. Daarvoor in de plaats kwam het streven om normalisatie van de 
betrekkingenn tussen de beide Duitslanden vast te leggen in een verdrag, al werd vol-
kenrechtelijkee erkenning door de Bondsrepubliek afgewezen. De Oost-Duitse hou-
dingg was teleurstellend, aldus Van der Stoel. Op de verzoenende hand van de Bonds-
republiekk had de DDR louter afwijzend gereageerd. Het was daarom niet verstandig de 
DDRR vroegtijdig te erkennen. Dit zou averechts werken om het Oost-Duitse regime 
inschikkelijkerr te maken en 'de door Brandt opgezette poging om in een vastgelopen 
situatiee beweging te krijgen alleen maar kunnen schaden', waarschuwde hij.'29 
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Datt de PvdA-fractie verdeeld was, bleek uit het optreden van Hein Roethof in de 
Kamer.. Namens de minderheid van de fractie riep hij de regering op normale diplo-
matiekee betrekkingen met de DDR aan te knopen. Roethof wilde wel erkennen dat de 
nieuwee Ostpolitik van Brandt 'een zwaarwegende rol' speelde in dit debat, maar 
meendee op basis van volkenrechtelijke argumenten het gelijk toch aan zijn zijde te 
hebben.. Net als een jaar eerder, benadrukte hij nog eens dat het in het volkenrecht nu 
eenmaall  gebruikelijk was staten te erkennen die als zodanig functioneren en een 
zekeree srabiliteit vertonen. Daarbij was het in het volkenrecht gewoon aan erkenning 
geenn voorwaarden te verbinden. Roethof voerde ook een politiek argument aan. Door 
dee DDR 'uit prestige-overwegingen' in een isolement te houden, waren onderhande-
lingenn tussen Oost en West al bij voorbaat tot mislukken gedoemd en zou 'de schan-
delijkee Muur' dwars door Berlijn nooit worden geslecht.30 Het standpunt van de min-
derheidd van de PvdA-fractie vond weinig weerklank in de Kamer. De motie-Van der 
Spekk (PSP), waarin onmiddellijke erkenning van de DDR werd bepleit, werd door een 
grotee Kamermeerderheid verworpen. Geheel in de lijn-Van der Stoel meenden de 
regeringspartijenn dat met deze motie de neue Ostpolitikvoor de voeten werd gelopen. 

Dee volkenrechtelijke argumentatie van Roethof vond Van der Stoel, van huis uit 
ookk jurist, aanvechtbaar. Volgens hem verwarde Roethof de erkenning van een nieuw 
optredendee regering in reeds eerder erkende staten en de erkenning van nieuwe staten. 
Voorr wat het eerste betrof, was het inderdaad regel in het volkenrecht een nieuw 
regimee te erkennen, hoe onplezierig men het ook vond, indien het effectief staatsgezag 
uitoefende.. Nergens in het volkenrecht stond echter geschreven dat nieuwe staten er-
kendd moesten worden. Tevens was niet vol te houden dat er een gewoonterechtelijke 
regell  kon worden afgeleid uit de door individuele staten gevolgde praktijk op dit punt. 
Geschrevenn noch ongeschreven volkenrecht dwong Nederland dus tot volkenrechte-
lijkee erkenning van de DDR. De stelling van de minderheid in de fractie, dat door de 
vormingg van de Bondsrepubliek het Westen niet onder een erkenning van de DDR uit 
kon,, vond hij evenmin overtuigend. Dit was in zijn ogen wel een zeer eenzijdige inter-
pretatiee van de naoorlogse geschiedenis.'31 

Vann der Stoel constateerde dat de voorstanders van erkenning steeds meer hun 
toevluchtt gingen zoeken tot het argument dat erkenning van de DDR de zaak van de 
ontspanningg zou bevorderen. Deze stelling was volgens hem niet houdbaar. Immers, 
zowell  bij de totstandkoming van het kernstopverdrag als bij het non-proliferatiever-
dragg was een formule gevonden om beide Duitse staten toe te laten treden. Uitblijven 
vann erkenning van de DDR zou dan ook geen obstakel hoeven vormen voor deelname 
vann beide Duitslanden aan een eventuele Europese veiligheidsconferentie. De omge-
keerdee stelling was veel beter verdedigbaar: onmiddellijke erkenning van de DDR zou 
schadelijkk zijn voor het ontspanningsproces tussen Oost en West en in het bijzonder 
voorr normalisatie van de betrekkingen tussen de beide Duitslanden. Een vroegtijdige 
erkenningg van de DDR door Nederland zou 'een schop in de rug van Brandt' beteke-
nen.. Bovendien zou Ulbricht, die zijn eisen op uiterst onredelijke wijze had op-
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gevoerd,, in zijn onverzoenlijke houding worden gestijfd. Tevens wees Van der Stoel er 
opp dat geen enkele niet-communistische staat in Europa, waaronder neutrale landen 
alss Zweden en Finland, tot erkenning van de DDR was overgegaan. Wilde Nederland 
daadwerkelijkk de zaak van de ontspanning dienen, kon ons land zich beter resoluut 
achterr de politiek van Brandt scharen, meende hij."1 

Opp naar  erkenning van de D DR 

Opp dezelfde dag (7 december 1970) dat Will y Brandt een bezoek bracht aan Polen, 
waarr hij de beroemde knieval maakte bij het monument in Warschau ter nagedachte-
niss aan de slachtoffers uit het Joodse getto, debatteerde de Kamer over de erkenning 
vann de DDR. Veel sprekers lieten zich in positieve bewoordingen uit over de buiten-
landsee politiek van de regering-Brandt. Door verdragen met de su en Polen te sluiten 
hadd de Bondsrepubliek vergaande concessies gedaan. Het was nu de beurt aan de su 
enn de DDR om de politiek van Brandt positief te beantwoorden. Het belangrijkste 
overgeblevenn obstakel voor de normalisatie van de betrekkingen tussen de beide Duits-
landen,, was een akkoord over Berlijn. De meeste aandacht in het debat ging hier dan 
ookk naar uit. 

Vann der Stoel benadrukte in de Kamer dat de meerderheid van de PvdA-fractie een 
bevredigendee regeling van de kwestie Berlijn als het centrale punt van een oplossing 
voorr de Duitse kwestie beschouwde. De fractie steunde daarmee de Ostpolitik van 
Brandt.. De West-Duitse onderhandelaar Bahr had immers in Moskou duidelijk ge-
maaktt dat de bijzondere band tussen West-Berlijn en de Bondsrepubliek moest blijven 
bestaann en de su had daarmee ingestemd. Volgens Van der Stoel vormde de starre hou-
dingg van het DDR-regime de belangrijkste hindernis voor een akkoord over Berlijn. 
Doorr hardnekkig vast te houden aan de eis om West-Berlijn in een aparte politieke 
eenheidd om te vormen, werd een regeling door de Oost-Duitsers geblokkeerd. Het be-
langg van een akkoord over Berlijn werd nog eens onderstreept door het indienen van de 
motie-Vann der Stoel. In deze motie werd de regering gevraagd zich in te zetten voor 
'eenn aanpak van de Duitse kwestie, gericht op de verzekering van vrijheid en levensvat-
baarheidd van West-Berlijn en op normalisering van de betrekkingen tussen de Duitse 
staten'.. De motie-Van der Stoel werd met een ruime Kamermeerderheid aangenomen, 
alleenn de W D stemde tegen.'3' Daarmee kreeg Van der Stoel de beloning voor het con-
sequentt vasthouden aan zijn standpunt van voorwaardelijke erkenning. 

Hett zou minder makkelijk zijn om ook de steun van de partij voor dit standpunt te 
krijgen.. Op het partijcongres van februari 1971 moest Den Uyl het fractiebeleid ten 
aanzienn van de DDR verdedigen. Te verwachten viel dat het congres de fractie zou aan-
sporenn te handelen in de geest van het congresbesluit van maart 1969. Den Uyl was 
vann mening dat erkenning van de DDR geen hoofdzaak vormde, maar Van der Stoel 
spoordee hem aan 'een strijdbare verdediging' te voeren. Volgens Van der Stoel zou het 
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'beschamend'' zijn als het fractiebeleid door het congres veroordeeld werd. Onvoor-
waardelijkee erkenning van de DDR betekende in wezen steun voor de negatieve hou-
dingg van Ulbricht. Het fractiebeleid was er juist op gericht de toenaderingspolitiek 
vann Brandt te steunen. De PvdA stond daarbij nagenoeg alleen in haar streven de DDR 
onvoorwaardelijkk te erkennen. Zo wilde ook de nieuwe regering-Allende in Chili, 
doorr Nieuw Links luid toegejuicht, niet tot erkenning van de DDR overgaan met als 
argumentt dat de Ostpolitikvan Brandt niet voor de voeten mocht worden gelopen.'M 

Dee verdediging van het fractiebeleid door Den Uyl kon het partijcongres echter 
niett overtuigen. Het congres aanvaardde een motie waarin de Tweede Kamerfractie 
werdd verzocht 'eindelijk eens met alle kracht te gaan streven naar een volkenrechtelijke 
erkenningg van de DDR, zoals op het partijcongres in maart 1969 was uitgesproken'.'" 
Vann der Stoel reageerde uiteraard teleurgesteld op dit congresbesluit van 'de Ulbricht-
knechtjesV366 De pijn voor Van der Stoel werd toch nog enigszins verzacht. In het ver-
kiezingsprogrammaa was namelijk wel ondersteuning van de positie van West-Berlijn 
alss doelstelling opgenomen. 

Inn november 1971 discussieerde de Tweede Kamer voor de laatste maal over de 
erkenningg van de DDR. Net als in de jaren daarvoor werd er vanuit het Partijbestuur 
drukk op de fractie uitgeoefend om, conform de congresbesluiten, zich in te zetten voor 
onvoorwaardelijkee erkenning van de DDR."7 De fractie kon zich niet meer verschuilen 
achterr het verkiezingsprogramma, want daarin was de onvoorwaardelijke erkenning 
vann de DDR opgenomen. Het was echter maar de vraag of de fractie deze aansporing 
nodigg zou hebben. Na de verkiezingen van 1971 was de fractie vernieuwd met een flink 
aantall  Nieuw Links-sympathisanten. Een groot deel van de fractie zou waarschijnlijk 
mett de PSP voor onmiddellijke erkenning van de DDR stemmen. Het was zelfs niet 
ondenkbaarr dat het een meerderheid van de fractie betrof. Van der Stoel drukte Den 
Uyll  nog eens op het hart dat een PvdA-standpunt voor onvoorwaardelijke erkenning, 
internationaall  zeer slecht zou vallen. De PvdA zou dan de enige socialistische partij in 
Europaa zijn, die het eenheidsfront rond Brandt doorbrak." 

Vann der Stoel en Den Uyl hadden de grootste moeite om de meerderheid van de 
fractiee achter hun standpunt te scharen. Van der Stoel kwam zelfs met Dankert in 
conflict,, toen die de eis van onmiddellijke opname van de DDR in de VN in de Kamer 
wenstee te verdedigen. Van der Stoel wilde niet verder gaan dan het opnemen van de 
DDRR in de specialized agencies vin de VN, waar de Bondsrepubliek al lid van was. Door 
dee DDR op te nemen in de VN ZOU er 'een vloedgolf van erkenningen van de DDR' vol-
gen.. Daarmee werden de weinige troefkaarten die Brandt nog tot zijn beschikking 
had,, uit handen geslagen. De regering-Brandt zou deze troeven nog hard nodig heb-
benn om concessies van de DDR gedaan te krijgen en in eigen land een meerderheid in 
dee Bondsdag veilig te stellen." Dankert liet zich blijkbaar door deze argumenten over-
tuigen,, want in het Kamerdebat verklaarde hij dat opname van de beide Duitslanden 
inn de VN nog even uitgesteld moest worden. Wel zou de DDR, in navolging van de 
Bondsrepubliek,, lid kunnen worden van de 'gespecialiseerde organen' van de VN , * 



EENN W A N K E L E V E N W I C H T 255 5 

Vann der Stoel begreep dat hij zelf ook water bij de wijn moest doen en toonde zich 
bereidbereid enige concessies aan de linkervleugel in de fractie te doen. De PvdA diende een 
motiee in van zijn hand, waarin volkenrechtelijke erkenning van de DDR in het voor-
uitzichtt werd gesteld. In de motie werd de regering opgeroepen de Ostpolitik van 
Brandtt krachtig te blijven steunen en een uiterste poging te wagen om nog in het jaar 
19722 het normaliseringsverdrag tussen de beide Duitslanden tot stand te brengen. Als 
hett normaliseringsverdrag in werking zou treden, konden de beide Duitse staten in de 
VNN worden opgenomen en de DDR door alle westelijke staten volkenrechtelijk worden 
erkend.14'' Van der Stoel kwam met deze motie tegemoet aan het ongeduld van zijn 
fractiegenoten,, die zich voor onmiddellijke erkenning van de DDR uitspraken. Door 
hett jaartal 1972 te noemen, wekte hij immers de indruk op korte termijn over te willen 
gaann tot volkenrechtelijke erkenning, ongeacht het verloop van de onderhandelingen 
tussenn de Bondsrepubliek en de DDR. 

Tegenoverr Den Uyl liet Van der Stoel weten het een treurige zaak te vinden, 
omwillee van de interne verhoudingen in de partij een motie over erkenning van de 
DDRR te moeten indienen. Door de interne verdeeldheid werd aan wezenlijke zaken 
voorbijgegaan.. Over een beroep op de DDR om mee te werken aan de humanisering 
vann de verhoudingen tussen de beide delen van Duitsland kon niet gesproken worden. 
Bovendienn kon door de DDR-motie in combinatie met de Vietnam-politiek gemakke-
lij kk de indruk ontstaan dat de PvdA anti-Westers gericht was. Het overwegend conser-
vatievee electoraat zou zich hierdoor van de PvdA af kunnen keren. Anders gezegd, de 
PvdA-houdingg speelde DS'70 in de kaart.'41 

Hett Partijbestuur toonde zich teleurgesteld over de houding van de fractie inzake de 
erkenningg van de DDR. NU de meerderheid van de fractie niet conform het verkiezings-
programmaa had gestemd, kwam de vraag aan de orde of het Partijbestuur actie moest 
ondernemen.. Partijvoorzitter Van der Louw wilde echter geen initiatieven ondernemen 
opp dit punt. Het standpunt van het Partijbestuur was duidelijk, maar de fractie had haar 
eigenn verantwoordelijkheid.'43 Van der Stoel voorzag dat het 'wel weer zou waaien' in 
hethet Partijbestuur over de erkenning van de DDR. Het bestuur zou echter moeten besef-
fenn dat de PvdA volkenrechtelijke erkenning van de DDR geen stap dichterbij bracht 
doorr moties in te dienen die werden verworpen. Nu was met instemming van een grote 
Kamermeerderheidd het beginsel van volkenrechtelijke erkenning in een motie neerge-
legd,, waaraan de regering zich moeilijk kon onttrekken. Zonodig toonde Van der Stoel 
zichh bereid nog eens uitgebreid van gedachten te wisselen over deze kwestie met zijn op-
ponentenn uit het Partijbestuur.'44 Zover is het waarschijnlijk nooit gekomen en al gauw 
wass er ook geen noodzaak meer toe. De kwestie van erkenning van de DDR verdween in 
dee loop van 1972 van de politieke agenda. Met het afsluiten van het Grundlagenvertrag 
tussenn de Bondsrepubliek en de DDR was de weg vrijgemaakt voor de volkenrechtelijke 
erkenningg van de DDR door het Westen, Nederland niet uitgezonderd. 

Terugkijkendd op het erkenningsdebat begin jaren zeventig, kunnen we stellen dat 
dee neue Ostpolitik een groot stempel op de discussie drukte. De meerderheid van de 
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fractiee wenste het congresbesluit van 1969 toch al naast zich neer te leggen, maar kreeg 
mett de politiek van Brandt een belangrijk argument in handen om niet tot erkenning 
overr te gaan. Dat de Ostpolitik de geloofwaardigheid van het PvdA-fractiestandpunt 
vergrootte,, bleek ook uit het feit dat de regeringspartijen zich achter de lijn-Van der 
Stoell  schaarden. Dat een deel van de partij toch vasthield aan onvoorwaardelijke erken-
ningg leek niet voort te komen uit een verschillende taxatie van de politiek van Brandt. 
Volgenss de Duitse ambassadeur H. Arnold was het volharden in onvoorwaardelijke 
erkenningg van de DDR toe te schrijven aan 'een voor de binnenlandse politiek bestemd 
progressistischh getint sex-appeal'.'45 Het leek inderdaad vooral bedoeld om de progres-
sievee gezindheid te tonen, want inhoudelijk werd er over de Duitse kwestie binnen de 
PvdAA nauwelijks gedebatteerd. De discussie was grotendeels 'geformaliseerd en geri-
tualiseerd'.'44 Na 1972 kon het DDR-stokpaardje, dat door de progressieve vleugel de 
laatstee jaren toch al plichtmatig was bereden, definitief op stal worden gezet. 

Dee houding ten opzichte van de DDR zou nog een keer voor veel opschudding 
binnenn de partij zorgen. Aanleiding hiervoor waren de ongelukkige uitspraken van 
eenn PvdA-delegatie na afloop van een bezoek aan de DDR in 1975.'47 Bij aankomst op 
Schipholl  gaf de PvdA-delegatie een persconferentie waarin men verklaarde het te 
betreurenn dat de erkenning van de DDR zo lang een strijdpunt was geweest. In het 
Westenn was de geschiedenis 'fout begrepen'; men had veel te lang geweigerd de histo-
rischee feitelijkheden te aanvaarden. Nagel, lid van de delegatie, liet hierop weten dat 
dee Muur 'historisch juist' was geweest, ondanks alle nadelige effecten die eraan kleef-
den.144 Deze uitspraak van Nagel werd er door de media uitgelicht en wist nagenoeg 
allee kranten te halen. 

Inn de PvdA veroorzaakte het standpunt van Nagel veel commotie. Van der Stoel 
distantieerdee zich direct van de uitspraak. Volgens hem mocht niet vergeten worden 
datdat er bij de Muur bloed was gevloeid. De normalisatie van de betrekkingen tussen 
Oostt en West zou in zijn ogen pas voltooid zijn als ook de Muur was verdwenen.'49 

Denn Uyl was eveneens geschokt door de woorden van Nagel. Hij wees erop dat de 
Muurr binnen de partij nog niet eerder was verdedigd en als het aan hem lag, zou dat 
ookk niet meer gebeuren. De PvdA moest de nadruk blijven leggen op de morele en 
politiekee onaanvaardbaarheid van de Muur. Van Thijn, die Den Uyl als fractievoor-
zitterr was opgevolgd, meende ook dat de uitspraak zeer ongelukkig was. De indruk 
bestondd nu dat de delegatie was ingepakt door de Oost-Duitse gastheren, hetgeen zeer 
schadelijkk was voor de partij. Hoewel Nagel bij de juistheid van zijn uitspraak bleef, 
werdd er in het Partijbestuur wel afgesproken het partijstandpunt inzake de Muur nog 
eenss 'te verduidelijken'.1'0 

Zoo veroordeelde Van Thijn tijdens de algemene beschouwingen de uitspraak van 
Nagell  en noemde de Muur 'moreel ontoelaatbaar'.'" Van den Bergh had wel enig 
begripp voor de Muur, maar haastte zich te zeggen dat de humanitaire kant voor hem 
zwaarderr telde. Er waren tenslotte zo'n 170 mensen bij de Muur doodgeschoten, het-
geenn onacceptabel was."2 In het verslag van het bezoek wilde de PvdA-delegatie er geen 
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misverstandd over laten bestaan dat het einddoel van de normalisatie van Oost en West 
hett vrije verkeer van mensen, goederen en informatie diende te zijn. Dit betekende dat 
'prikkeldraadversperringen,, muren en mijnenvelden moesten verdwijnen'. Het be-
hoefdee in hun ogen dan ook geen betoog dat doden of gewonden bij grensoverschrij-
dingenn volstrekt onaanvaardbaar waren en als 'wezensvreemd aan het democratisch 
socialisme'' werden beschouwd." In de hoop aan alle misverstanden een einde te 
maken,, liet Van den Heuvel in het VA RA-programma Achter het Nieuws weten de uit-
spraakk te betreuren. Het was nimmer de bedoeling geweest de slachtoffers rond de 
Berlijnsee Muur te bagatelliseren. Integendeel, hetgeen er bij de Muur gebeurde, vond 
zijj  'vreselijk'."4 Voor de volledigheid benadrukte zij op diverse spreekbeurten nog eens 
allee dictaturen, zowel linkse als rechtse, verwerpelijk te achtten.'" Door dit (media-) 
offensieff  waren de gemoederen binnen de partij weer tot bedaren gebracht en bleek 
alless uiteindelijk een storm in een glas water. 

Groeiendee kritie k op het Amerikaanse optreden in Vietnam 

Nadatt de massale belangstelling voor de Vietnamoorlog eind jaren zestig enigszins was 
afgenomen,, kwam het conflict begin jaren zeventig weer volop in de belangstelling te 
staan.. Met veel belangstelling was er uitgekeken naar de Vietnampolitiek van de 
nieuwee Amerikaanse president, Richard Nixon. Die maakte een veel belovende start. 
InIn januari 1969 werden er vredesonderhandelingen in Parijs gestart en Nixon kon-
digdee de 'Vietnamisering' van de oorlog aan. Dat wilde zeggen het Zuid-Vietnamese 
bewindd in staat stellen om op eigen kracht te overleven, waardoor aan de militaire 
interventiee van de vs een einde kon komen."6 Na deze hoopvolle start van de regering-
Nixonn keerde het tij echter snel. Verschillende gebeurtenissen zorgden ervoor dat de 
kritiekk op het Amerikaanse optreden een steeds massaler karakter kreeg. Het ging 
hierbijj  om het trage verloop van de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, de 
hervattingg van de bombardementen, de inval in Cambodja en de publicatie van de 
Pentagonn Papers."7 

Nixonn had wel aangekondigd 'to bring the boys back home', maar tegelijkertijd 
wildee hij het regime van president Thieu niet laten vallen en aansturen op 'peace with 
honour'.. Het terugtrekken van de Amerikaanse troepen verliep uiterst traag en in de 
hoopp een 'eervolle vrede' af te kunnen dwingen, werden de bombardementen op 
Noord-Vietnamm hervat en zelfs opgevoerd. Door deze politiek verloren velen het 
gelooff  in de Amerikaanse bereidheid om tot een vreedzame oplossing van het conflict 
tee komen. Toen op 29 april 1970 Zuid-Vietnamese troepen Cambodja binnen vielen, 
eenn dag later gevolgd door de Amerikaanse troepen, veroorzaakte dit een storm van 
protest.. Het vertrouwen in de Amerikanen en een vreedzame oplossing van het con-
flict ,, werd door deze inval nog verder ondermijnd. De in juni 1971 gepubliceerde 
Pentagonn Papers deden de Amerikaanse geloofwaardigheid evenmin veel goed. De 
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publicatiee toonde aan dat het opvoeren van de oorlogsinspanningen in Vietnam het 
resultaatt was van weloverwogen beslissingen door mensen die goed beseften wat de 
gevolgenn hiervan waren. De geweldsescalatie in Vietnam was dus niet het gevolg 
vann een onbestuurbaar en oncontroleerbaar proces, maar van doelbewust handelen. 
Dee integriteit van de Amerikaanse Vietnam-politiek had wederom een forse deuk op-
gelopen." " 

Terwijll  velen het geloof in een vreedzame afloop van het conflict al lang hadden 
verloren,, zouden de vs in 1973 toch kans zien een verdrag met Hanoi af te sluiten. 
Kissingerr onderhandelde sinds augustus 1969 in het geheim met de Noord-Vietname-
zen.. Eind 1972 kwamen deze besprekingen in een stroomversnelling toen beide kan-
tenn tot enige concessies bereid waren. Een definitief akkoord liet evenwel nog even op 
zichh wachten. Op aandringen van de regering-Thieu verlangden de vs op het laatste 
momentt toch weer nieuwe concessies van Hanoi. Noord-Vietnam weigerde echter 
hieropp in te gaan. Om deze concessies af te dwingen, gaf de herkozen Nixon opdracht 
omm eind december 1972 zware bombardementen op Noord-Vietnam uit te voeren. 
Inn januari besloot Nixon de wensen van Thieu alsnog te negeren en kon in Parijs het 
vredesverdragg ondertekend worden.'59 

Alvorenss de strijdende partijen in 1973 tot elkaar kwamen, had het Amerikaanse 
optredenn in Vietnam ook in Nederland in toenemende mate verontwaardiging 
gewekt,, de PvdA niet uitgezonderd. Toen de politiek van Nixon op een teleurstelling 
leekk uit te lopen, stak de partij haar kritiek niet onder stoelen of banken. Het Partij-
bestuurr riep in november 1969 de vs op tot een snelle en onvoorwaardelijke terugtrek-
kingg van de Amerikaanse troepen uit Vietnam. Het terugtrekken van de Amerikaanse 
troepenn werd een voorwaarde genoemd voor het houden van vrije verkiezingen over-
eenkomstigg de akkoorden van Geneve.' ° Door op eenzijdige terugtrekking van de 
Amerikaansee troepen aan te dringen, ging de partij weer een stapje verder in haar 
afwijzingg van de politiek van de vs. De partij had de rechtmatigheid van de Ameri-
kaansee aanwezigheid in Vietnam nooit betwijfeld en eenzijdige terugtrekking van de 
Amerikaansee troepen altijd afgewezen, omdat hierdoor een terugkeer naar de onder-
handelingstafell  werd bemoeilijkt. Nu werd de redenering precies omgedraaid en de 
doorr Nixon aangekondigde troepenterugtrekking juist een voorwaarde geacht voor 
eenn vreedzame oplossing van het conflict. 

Vann der Stoel meende ook dat de politiek van Nixon niet tot een snelle beëin-
digingg van de oorlog zou leiden. De Vietnamisering van het conflict moest toch vooral 
gezienn worden als een uiterste poging de Zuid-Vietnamezen in de gelegenheid te stel-
lenn zonder de Amerikaanse troepen, maar met grote materiële steun de oorlog op 
eigenn kracht te kunnen voortzetten.'6' Hij meende dat Nixon zich daadwerkelijk los 
wildee maken uit Vietnam, maar tegelijkertijd er alles aan zou doen Thieu de oorlog 
voortt te laten zetten. Het essentiële punt voor de oplossing van het Vietnamese con-
flictflict  was in zijn ogen dan ook de vorming van een representatieve burgerregering 
inn Vietnam. Die zou er alleen kunnen komen als alle buitenlandse troepen zich uit 
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Vietnamm terugtrokken en de bevolking zich middels vrije verkiezingen kon uitspre-
ken.. Internationaal toezicht moest de zelfbeschikking van de nieuwe burgerregering 
waarborgen.. Niet nog langer 'bloedvergieten', maareen verandering van het regime in 
Saigonn was de sleutel tot de beëindiging van het conflict, aldus Van der Stoel.'l 

Goo Moon, Nixon! 

Dee geloofwaardigheid van de Amerikaanse politiek werd door de inval in Cambodja 
inn april 1970 nog verder ondermijnd. De uitbreiding van het conflict wekte in Neder-
landd veel verontwaardiging, zo ook binnen de PvdA. In een brief aan de Amerikaanse 
ambassadeur,, die samen met D '66 en de PPR was opgesteld, werd het Amerikaanse 
optredenn scherp veroordeeld. De hervatting van de bombardementen op Noord-
Vietnamm en de inval in Cambodja werden 'in lijnrechte tegenstelling' geacht met het 
strevenn om via de conferentietafel een oplossing van het conflict te bereiken. De pro-
gressievee partijen drongen er daarom bij de Amerikaanse president met klem op aan 
dee Amerikaanse troepen onmiddellijk uit Cambodja en versneld uit Vietnam terug te 
trekken,, de bombardementen te staken en actief medewerking te verlenen aan een 
internationalee conferentie om tot een regeling van de conflicten in Indo-China te 
komen.l6} } 

Inn de Tweede Kamer bleef de regering-De Jong ook na de inval in Cambodja wei-
gerenn daadwerkelijk afstand te nemen van de Amerikaanse politiek, hierin aarzelend 
gesteundd door de regeringspartijen. Als oppositiepartij greep de PvdA de jongste 
gebeurtenissenn in Cambodja wel aan om zich in de Kamer tegen het Amerikaanse 
beleidd te keren. Tijdens het Kamerdebat op 13 mei 1970 veroordeelde Den Uyl de 
Amerikaansee invasie en drong er bij de regering op aan hetzelfde te doen. Samen met 
dee progressieve partijen en de PSP diende hij hiertoe een motie in, die echter door een 
meerderheidd van de Kamer werd afgewezen.'*4 

Voorr de PvdA-fractieleden Goedhart en Schuitemaker was deze opstelling van de 
PvdAA de druppel die de emmer deed overlopen. Het PvdA-standpunt inzake Vietnam 
wass voor hen aanleiding om uit de fractie te stappen. Zij hadden tegen de motie ge-
stemdd en wilden van kritiek op het Amerikaanse optreden niet weten. Tegenover Den 
Uyll  zou Goedhart het als volgt uitdrukken: 'uw eenzijdige stellingname tegen de 
Amerikaansee hulpverlening in de strijd van de volkeren van Indo-China tegen de 
communistenn van Noord-Vietnam draagt nieuwe brandstof aan voor het vuurtje van 
hethet anti-Amerikanisme, dat communisten, pacifisten en dolgedraaide studenten en 
Nieuww Linksers aan het stoken zijn'.15 

Dee PvdA zou zich echter blijven keren tegen de Amerikaanse politiek in Vietnam. 
Inn december 1971 leverde de PvdA in de Kamer kritiek op de langzame terugtrekking 
vann de Amerikaanse troepen uit Vietnam. Bovendien moest de terugtrekking niet 
beperktt blijven tot de grondtroepen. De 'slachtingen' die in Vietnam nog altijd vanuit 
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dee lucht plaatsvonden, toonden aan dat het terugtrekken van de Amerikaanse grond-
troepenn alleen bedoeld was om de verliescijfers te drukken en niets te maken had met 
hett streven de oorlog te beëindigen, betoogde Dankert.'" Het Partijbestuur liet even-
eenss weten dat door de 'hevigste en talrijkste bombardementen van de hele Vietnam-
oorlog'' aan de betekenis van de aankondiging om de Amerikaanse grondstrijdkrach-
tenn terug te trekken niet veel waarde meer kon worden gehecht.167 De bombardemen-
tenn waren voor de PvdA aanleiding om weer een open brief aan de Amerikaanse 
ambassadeurr te richten. In deze brief werden de bombardementen veroordeeld, even-
alss de weigering van de vs om het verbroken Parijse vredesoverleg te hervatten. De 
partijj  kon niet anders dan tot de conclusie komen dat de 'Vietnamiseringspolitiek van 
presidentt Nixon, het tegendeel was van een vredespolitiek'.'68 

Naastt de trage terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de bombardementen, 
vormdee ook de erkenning van Noord Vietnam een discussiepunt. In 1969 had het 
PSP-voorstell  om tot erkenning van Noord-Vietnam over te gaan slechts steun gekre-
genn van de CPN. In februari 1970 steunden ook verschillende ö'66-leden en PvdA-ers 
eenn soortgelijke motie. In november 1971 werd er door D '66 en de PvdA zelf een motie 
ingediend,, waarin de regering werd gevraagd om tot volkenrechtelijke erkenning van 
Noord-Vietnamm over te gaan. Namens de PvdA verdedigde Danken deze motie in de 
Kamer.. Hij wees er op dat Zweden, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland al tot 
erkenningg van Noord-Vietnam waren overgegaan. Nederland zou ook tot erkenning 
moetenn overgaan, omdat dit zou kunnen bijdragen aan het tot stand komen van een 
vreedzamee oplossing van het conflict. Bovendien vormde erkenning een goede basis 
voorr het leveren van de reeds toegezegde humanitaire hulp na afloop van de oorlog.169 

Dee motie werd echter door een Kamermeerderheid verworpen. 

Gezienn de afwijzende houding van de PvdA ten opzichte van de Amerikaanse 
bombardementen,, is het niet verwonderlijk dat binnen de PvdA met afschuw kennis 
werdd genomen van de kerstbombardementen van 1972. Den Uyl verklaarde dat 
Nixonn nu al z'n geloofwaardigheid had verspeeld en dat door deze 'terreuraanvallen en 
desperado-politiek'' zelfs de geloofwaardigheid van de gehele Amerikaanse democratie 
inn het geding was.'7" In de Tweede Kamer liet Van der Stoel eveneens zijn afkeuring 
blijken.. Hij wilde er geen twijfel over laten bestaan dat de PvdA-fractie de Ameri-
kaansee acties veroordeelde en drong er bij de regering op aan, Washington hiervan 'in 
dee meest duidelijke termen' op de hoogte te stellen. Hij hoopte dat de vs zo snel 
mogelijkk terug zouden keren naar de onderhandelingstafel om het conflict vreedzaam 
tott een einde te brengen.'7' 

Dee verontwaardiging over de bombardementen bleef natuurlijk niet beperkt tot 
dee PvdA. In januari 1973 werd er een demonstratie gehouden tegen de kerstbombarde-
menten.. De betoging in Utrecht was de grootste die sinds de Tweede Wereldoorlog 
inn Nederland was gehouden. Er liepen naar schatting een kleine honderdduizend 
mensenn mee, waaronder verschillende politieke kopstukken. Namens de PvdA sprak 
Kamervoorzitterr Vondeling de menigte toe. Hij herinnerde eraan dat de Kamer in 
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overgrotee meerderheid de politiek van Nixon had veroordeeld. In minder 'parlemen-
tairee taal' herhaalde hij deze veroordeling nog eens: 'go Moon Nixon, ga naar de 
maan,, liever nog, loop naar de maan'. In zijn toespraak wees Vondeling er tevens op 
datt de vs de NAVO en de Westerse democratie een slechte dienst bewezen. Door de 
Amerikaansee Vietnampolitiek werd het Atlantisch bondgenootschap op de proef ge-
steld,, terwijl de verhouding tussen de vs en Europa toch al onder druk stond. Daarbij 
wass het zeer verontrustend dat 'het vrije en democratische Amerika dom en blind 
geweldd gebruikte voor een verloren zaak'. Daarmee was niet alleen de menselijkheid 
enn gerechtigheid in het geding, maar tevens de geloofwaardigheid van de Westerse 
democratie.'7' ' 

Dee Kamervoorzitter sprak hiermee duidelijke taal. Hij verwoordde de verontwaar-
digingg over de Amerikaanse Vietnampolitiek, die na de hervatting van de bombarde-
mentenn in december 1972 alom gedeeld werd. Al vanaf het begin van de jaren zeventig 
wass duidelijk geworden dat de vs, ondanks de vrome woorden van Nixon, geen haast 
maaktenn om een einde te maken aan de oorlog in Vietnam. Met name de hervatting 
enn het opvoeren van de bombardementen riepen een storm van protest op. De PvdA 
hadd zich steeds zeer kritisch opgesteld tegenover de Amerikaanse politiek en bleef dit 
ookk begin jaren zeventig doen. De veroordeling van de Amerikaanse politiek werd 
steedss scherper en de taal steeds ondiplomatieker. Met het sluiten van de Parijse 
vredesakkoordenn begin 1973 leek er een einde te komen aan de kwestie Vietnam. Het 
conflictt in Vietnam zou de gemoederen binnen de partij echter nog enige tijd bezig-
houden. . 

Besluit t 

Beginn jaren zeventig kwam er een zeker evenwicht tot stand tussen de verschillende 
machtscentraa in de partij. Het Partijbestuur zou zich met het lange termijnbeleid en 
dee strategie bezig gaan houden en het inspelen op de actualiteit was aan de fractie 
voorbehouden.. Dit betekende echter niet dat er door het Nieuw Links gedomineerde 
Partijbestuurr geen pogingen werden ondernomen om meer zeggenschap te krijgen 
overr de buitenlandse politiek van de partij. Zeker tot 1971, toen Nieuw Links in de 
'sector'sector buitenland' en de fractie wist door te dringen, was dit het geval. De verschil-
lendee voorstellen voor een 'Watchdog-committee' inzake het buitenlandse beleid, 
getuigdenn hier onder meer van. Tevens werd de fractie zo nu en dan aangespoord om 
tee handelen in de door het bestuur gewenste richting. De buitenland-specialisten 
lietenn zich echter geen 'huiswerk' meegeven en voelden er weinig voor zich onder 
curatelee te laten stellen. Daarbij werd nog eens onder de aandacht gebracht dat de 
fractiee een eigen verantwoordelijkheid had. Van der Stoel en Dankert schroomden 
ookk niet hun partijgenoten in het Partijbestuur te schofferen. Volgens hen ontbrak 
hethet in het bestuur veelal aan deskundigheid. Dit alles leidde er toe dat de discussie over 



262 2 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEI D 

vredee en veiligheid vooral binnen, en niet tussen de verschillende gremia in de partij 

werdd gevoerd. 

Datt de fractie haar eigen politieke verantwoordelijkheid had, bleek overduidelijk 

inn de kwestie van de erkenning van de DDR. Eerst werd er vastgehouden aan voor-

waardelijkee erkenning van de DDR op grond van het argument dat de fractie gebon-

denn was aan het verkiezingsprogramma van 1967 en niet aan het congresbesluit van 

maartt 1969. Met het aantreden van de regering-Brandt en de neue Ostpolitik was de 

fractiee wel bereid haar standpunt te heroverwegen in het licht van de gewijzigde 

omstandigheden.. Deze heroverweging leidde echter niet tot een andere opstelling van 

dee fractie. Men meende dat Brandt niet voor de voeten mocht worden gelopen in zijn 

strevenn de betrekkingen tussen de beide Duitslanden te normaliseren. Bovendien leek 

dee neue Ostpolitik de juistheid van het gematigde fractiestandpunt inzake erkenning 

vann de D DR steeds meer te bevestigen. Erkenning als eindpunt van de normalisering 

vann de Duitse betrekkingen kwam steeds dichterbij en tevens was gebleken dat er 

afsprakenn over Berlijn mogelijk waren. Terwijl de regeringspartijen zich wel achter het 

standpuntt van Van der Stoel cum suis opstelden, bleef de linkervleugel binnen de par-

tijj  vasthouden aan onvoorwaardelijke erkenning van de DDR. Dit standpunt was niet 

veell  meer dan een automatische reflex, aangezien een inhoudelijk debat over dit punt 

binnenn de PvdA vrijwel ontbrak. 

Opp een ander controversieel punt, het Nederlandse NAVO-lidmaatschap, ontstond 

err verrassenderwijs een zekere mate van consensus tussen de fractie en het Partij-

bestuur.. Veel Nieuw Linksers bleven grote moeite houden met de lidstaten Grieken-

landd en Portugal, maar wilden het Nederlandse lidmaatschap niet afhankelijk maken 

vann het verwijderen van deze landen uit het bondgenootschap. Deze eenstemmigheid 

werdd voornamelijk veroorzaakt door de opmars van Nieuw Links in de partij, waar-

doorr de groep steeds meer onderdeel van het partijestablishment werd. Eenmaal in-

gekapseldd in de partij was men steeds minder in staat zich tegen de officiële partijlijn 

tee verzetten zonder het opgeven van de verworven posities. Dat de door Nieuw Links 

ingenomenn posities met bijbehorende verantwoordelijkheden zich moeilijk met radi-

calee vernieuwingen lieten verenigen, erkende Nieuw Links zelf ook. In mei 1971 werd 

Nieuww Links opgeheven, omdat men het niet heilzaam achtte als vernieuwingsbewe-

gingg door te blijven gaan. Dat er vastgehouden werd aan het NAVO-lidmaatschap had 

ookk te maken met het feit dat Nieuw Links de door hen vurig bepleitte progressieve 

samenwerkingg niet wilde opblazen. Om D ' 66 binnen het PAK te houden, konden de 

standpuntenn inzake vrede en veiligheid niet te veel radicaliseren. Dat de progressieve 

samenwerkingg grenzen trok, zou het later nog eens aan den lijve ondervinden. Daarbij 

haaldee Van der Stoel alles uit de kast om zijn partijgenoten te overtuigen. Het inzetten 

vann een Griekse balling op het partijcongres van 1971, bleek in deze een meesterzet. 

Wellichtt had Nieuw Links zich ook iets aangetrokken van de waarschuwing van 

WBS-directeurr Van Stiphout dat een radicaal NAVO-standpunt electoraal gezien slecht 

zouu vallen. 
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Doorr het hierboven geschetste evenwicht kon de fractie inhoudelijk voort gaan op 
dee weg zoals die eind jaren zestig met de rapporten Een politiek voor de vrede en Doel-
matigDefensiebeleidwasmatigDefensiebeleidwas ingeslagen. Dit hield zoals gezegd steun voor het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschapp in, al diende het bondgenootschap wel alles in het werk te stellen 
omm de ontspanning tussen Oost en West te bevorderen. De Partij bleef ook vasthou-
denn aan het aloude standpunt dat de gevaren van een nucleaire wapenwedloop zoveel 
mogelijkk beteugeld dienden te worden. In dit kader werd onder meer een Europese 
kernmachtt van de hand gewezen. Een Europese kernmacht gaf slechts schijnzeker-
heden,, om over de enorme financiële gevolgen nog maar niet te spreken. Ondanks de 
verslechterendee houding tussen Europa en de vs, was er geen alternatief voor de Ame-
rikaansee nucleaire garantie. Er zat niets anders op dan te blijven schuilen onder de 
Amerikaansee atoomparaplu, terwijl Europa zich vooral concentreerde op de conven-
tionelee verdediging. 

Opp het gebied van defensie bleef de partij eveneens vasthouden aan de uitgangspun-
tenn zoals die eind jaren zestig waren geformuleerd. De partij huldigde het standpunt dat 
hett niet meer mogelijk was om drie volwaardige krijgsmachtonderdelen in stand te hou-
den.. Door internationale taakverdeling en specialisatie zou de defensie op verantwoorde 
wijzee gesaneerd kunnen worden. Door meer aandacht te besteden aan de kwaliteit in 
plaatss van de kwantiteit waren er flinke bezuinigingen mogelijk. Met het verschijnen 
vann het rapport van de commissie-Van Rijckevorsel kreeg de PvdA alle gelegenheid haar 
standpuntt over defensie nog eens duidelijk te stipuleren. Wel zou het defensiebeleid van 
dee partij zich in de loop der jaren steeds meer richten op een verlaging van het defensie-
budgett als percentage van het nationaal inkomen. Van der Stoel en Dankert vonden dit 
gevaarlijk.. Zij waarschuwden ervoor dat de bezuinigingen op defensie afhankelijk wa-
renn van verschillende ontwikkelingen in de internationale politiek. De voorgenomen 
bezuinigingenn liepen ernstig gevaar indien de vs daadwerkelijk hun troepen van het 
Europesee continent zouden terugtrekken en het overleg tussen de grootmachten over 
wapenbeheersingg en wederzijdse troepenvermindering op niets zou uitlopen. 

Zoo bezien hadden de buitenlandspecialisten in de fractie weinig reden tot klagen. 
Hett was mogelijk gebleken de lijn van eind jaren zestig door te trekken en een belang-
rijkk punt als het Nederlandse NAVO-lidmaatschap was geen brandende kwestie meer 
binnenn de partij. Na de integratie van Nieuw Links in de partij was er dan wel een 
nieuww evenwicht gevonden, de rust zou van korte duur zijn. Een belangrijke structu-
relee verklaring hiervoor is dat de niet-ingekapselde Nieuw Links-sympathisanten zich 
steedss minder gingen herkennen in hun voormalige leiders. Deze nieuwe kaderleden 
zochtenn een nieuwe heroriëntering, die veelal werd gevonden in de richting van bui-
tenparlementairee actie. Meer in het algemeen vertegenwoordigden zij een zeer kriti -
schee maatschappelijke onderstroom. Binnen de partij zouden zij zich met name op 
congressenn en partijraden manifesteren. Zij wierpen zich op als strenge bewakers van 
dee identiteit van de PvdA waarbij polarisatie met de confessionelen tot het hoogste 
goedd werd verheven. 
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Opp het najaarscongres van 1972 werd duidelijk dat deze nieuwe kaderleden een 

machtsfactorr van belang waren geworden. Gesteund door de gestage electorale achter-

uitgangg van de confessionele partijen en het herstel van de progressieve partijen, werd 

inn het kader van de polarisatie het ene radicale besluit na het andere aangenomen. Pas 

onderr zware druk van de partijleiding en D ' 66 accepteerde het congres verschillende 

compromisvoorstellen.. Het compromis bestond veelal uit het 'soepel formuleren' van 

dee standpunten, zodat ieder er zijn eigen draai aan kon geven. Zo meende Van der 

Stoell  dat de congresbesluiten voor hem nog net aanvaardbaar waren, mits het op de 

juistee wijze geïnterpreteerd werd. Deze opmerking geeft aan dat er weliswaar formule-

ringenn waren gevonden waarin iedereen zich min of meer kon vinden, maar dat het 

verschill  van inzicht niet was overbrugd. 

Datt de verschillende stromingen binnen de partij maar moeilijk tot elkaar konden 

komen,, zou tijdens het kabinet-Den Uyl nog veel duidelijker aan het licht komen. In 

dee periode 1973-1977 ontstond een gecompliceerd krachtenveld. De bewindslieden 

probeerdenn de smalle marges van de (internationale) politiek wat op te rekken, terwijl 

aann de andere kant bij veel partijgenoten de gedachte sterk leefde dat regeren de idea-

lenn teveel geweld aandeed. Hoe de discussie over vrede en veiligheid onder dit 

gesterntee vorm kreeg, wordt in het volgende hoofdstuk uit de doeken gedaan. 
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Tussenn Keerpunt en het regeringspluche 
Dee PvdA en het kabinet-Den Uyl, 1973-1977 

Iss het zinvol regeringsverantwoordelijkheid te dragen? Ten tijde van het kabinet-

Denn Uyl werd deze vraag door de verschillende geledingen in de PvdA niet eenduidig 

beantwoord.. Een aanzienlijk deel van het actieve partijkader en een deel van het Partij-

bestuurr hadden weinig vertrouwen in het kabinetsbeleid. Het 'meest linkse kabinet' 

datt Nederland ooit heeft gekend, werd door hen niet of nauwelijks als 'ons kabinet' 

beschouwd.. Het regeringsbeleid was voor hen onherkenbaar, omdat er teveel conces-

siess werden gedaan aan de KV P en de ARP.' De meerderheid in het Partijbestuur en de 

fractiee was veel minder sceptisch, maar toonde zich ook vaak zeer ongeduldig. De druk 

opp het kabinet om snel tot resultaten te komen was vanuit deze hoek eveneens groot. 

Daarbijj  had men veelal geen boodschap aan het feit dat de bewindslieden rekening 

moestenn houden met wat Van Thijn 'de weerbarstigheid van de materie, de samen-

leving,, de staatsbureaucratie en het politieke klimaat' heeft genoemd.2 Dit 'ongeduld' 

leiddee ertoe dat de eigen bewindslieden zeer kritisch werden gevolgd. Zij werden voort-

durendd op de huid gezeten en kregen weinig armslag om een eigen beleid te voeren. 

Dezee kritische houding van de partij ten opzichte van de eigen bewindslieden zorgde 

voorr een gecompliceerde driehoeksverhouding in de partij. De PvdA-bewindsIieden 

inn het kabinet, de fractie en het Partijbestuur - als vertegenwoordiger van het actieve 

partijkaderr - opereerden ieder vanuit hun eigen optiek en verantwoordelijkheid. De 

spanningenn die hieruit voortvloeiden, vormen de rode draad van dit hoofdstuk. 

Dezee spanningen deden zich niet in de laatste plaats voor op het terrein van vrede 

enn veiligheid. Het beleid van de PvdA-ministers Van der Stoel (Buitenlandse Zaken) 

enn Vredeling (Defensie) beschouwde men veelal als 'te rechts'. Di t hield in dat men 

hett regeringsbeleid niet in overeenstemming achtte met de ingrijpende wijzigingen 

vann het buitenlands beleid, zoals die in Keerpunt waren beloofd. De beide PvdA-

bewindsliedenn hadden echter met een aantal beloften uit het verkiezingsprogramma 

weinigg op en beschouwden deze in ieder geval niet als een uitgangspunt voor een rea-

listischh buitenlands beleid.' Bovendien meenden zij dat de achterban te grotee verwach-

tingenn had van wat er in de internationale politiek mogelijk was.4 Ook of misschien 

well  juist het bewerkstelligen van veranderingen in de internationale verhoudingen 

wass een zaak van kleine stapjes. 
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Gezienn deze spanning tussen wens {Keerpunt) en werkelijkheid is het niet verwon-

derlijkk dat de beide ministers in conflict kwamen met hun achterban. Voor de ster-

kee linkervleugel in de partij waren de bezuinigingen op defensie de toetssteen voor 

Vredelingss beleid. Zijn defensienota kon hen echter niet overtuigen. In deze nota wer-

denn een aantal bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, die deels afhankelijk waren 

gesteldd van een aantal internationale ontwikkelingen. Een deel van de partij meende 

datt er zonder voorbehoud bezuinigd moest worden en twijfelde aan 'de wil van het 

kabinett om daadwerkelijk structurele hervormingen en ingrijpende bezuinigingen' op 

defensiee door te voeren.1 De vervanging van het gevechtsvliegtuig de Starfighter was 

eenn ander heikel punt. In 1975 wees Vredeling, zeer tegen de zin van de fractie, het Par-

tijbestuurr en het partijcongres, de F-16 aan als opvolger van de Starfighter. Zij n partij-

genotenn hadden tevergeefs aangedrongen op een 'minder zwaar' en goedkoper toestel. 

Dee meer diplomatieke Van der Stoel voerde als minister van Buitenlandse Zaken 

minn of meer een constante strijd met zijn partijgenoten. Niet dat de partij hem ervan 

konn betichten zich niet aan Keerpunt te houden. Met dit ultieme referentiekader in de 

handd kon men Van der Stoel weinig verwijten. De conflicten over zijn beleid betrof-

fenn over het algemeen marginale zaken. Allerlei onbeduidende kwesties werden aan-

gegrepenn om flink van leer te trekken tegen de eigen minister. Zo werd zijn beleid te 

'traditionalistisch'' en zijn presentatie te kleurloos en 'te weinig gedurfd' gevonden. 

Internationaall  secretaris Ter Beek kwam in het Partijbestuur daarom tot de conclusie: 

'gemetenn naar de letter van Keerpunt is het voldoende, maar niet naar de geest'.' Al -

vorenss deze conflicten inzake vrede en veiligheid uitgebreid te behandelen, wil ik eerst 

ingaann op de constellatie die ontstond bij de vorming van het kabinet-Den Uyl. 

Hooggespannenn verwachtingen en smalle marge 

Bijj  de Tweede Kamerverkiezingen van 29 november 1972 boekten de progressieve 

partijenn een lichte winst.7 Een meerderheid wist de progressieve coalitie echter niet te 

behalen.. Voor de vorming van een kabinet had men de keuze uit twee scenario's: een 

progressieff  minderheidskabinet of een coalitie met de confessionele partijen. In het 

kaderr van de polarisatiestrategie werd de laatste optie niet reëel geacht. In de eerste 

vergaderingg na de verkiezingen hield het Partijbestuur dan ook vast aan de strategie 

datt er niet met de confessionele partijen onderhandeld zou worden. Een kabinet van 

dee confessionelen en de VV D zat er echter ook niet in, zodat de progressieve en de con-

fessionelee partijen toch min of meer tot elkaar veroordeeld waren. Wat volgde was een 

evenn langdurige als hilarische kabinetsformatie waarin formateur Burger een hoofdrol 

opeiste.. Hij speelde de drie christelijke partijen uit elkaar en wist bij de ARP 'progres-

sieve'' ministers te ronselen voor een kabinet onder leiding van Den Uyl. Door dit 

'inbreken'' bij de ARP kon in mei 1973 het kabinet-Den Uyl worden gepresenteerd.9 

Dee formatie leverde voor de PvdA een noviteit op: Van der Stoel werd de eerste 
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sociaal-democratischee minister van Buitenlandse Zaken en Vredeling de eerste sociaal-
democraatt op Defensie (later opgevolgd door Stemerdink). Met deze twee posten en 
Ontwikkelingssamenwerkingg (Pronk) had de partij de gehele buitenlanddriehoek in 
handen. . 

Hett kabinet-Den Uyl was volgens velen geen gewone regering, nee 'de verbeel-
dingg was aan de macht'. Het was immers het eerste kabinet na de oorlog waarin pro-
gressievee ministers over een meerderheid beschikten.'0 Velen waren er van overtuigd 
datt deze progressieve dominantie nog wel even zou voortduren. Niet voor niets sprak 
menn lange tijd van het eerste kabinet-Den Uyl. Bij het aantreden van 'het meest linkse 
kabinett van Nederland' waren de verwachtingen hoog gespannen. De regering leek 
daarr zelf ook mede toe bij te dragen. Zo schreef Den Uyl in 1973: 'uit de regeringsver-
klaringg spreekt een andere wereld, een andere mentaliteit'.'1 Het kabinet toonde zich 
inderdaadd ambitieus, niets minder dan de opheffing van ongelijkheid en achterstel-
lingg stelde het zich zelf ten doel. Het beleid moest zich daarom richten op de herver-
delingg van inkomen, bezit, macht, kennis en zeggenschap.'2 Meer in het algemeen 
hadd het kabinet de pretentie aanzetten te geven om de maatschappij 'fundamenteel te 
vernieuwen'. . 

Dee hooggespannen verwachtingen werden door het kabinet-Den Uyl niet waar-
gemaakt.. De titels van enkele historische werken over het kabinet zijn in dit opzicht 
veelzeggend:: De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl en De Illusies van Den Uyl? 
Deelss kwam dit voort uit het aanzienlijke verschil dat er bestond tussen de verwach-
tingenn en de doelstellingen van het kabinet. Het kabinet kondigde wel ingrijpende 
hervormingenn aan, maar had niet het idee dat deze op korte termijn, binnen vier jaar, 
gerealiseerdd konden worden. Dat het hervormen van de maatschappij een zaak van 
kleinee stapjes was, had Den Uyl in zijn vermaarde artikel 'de smalle marge van de 
democratischee politiek' al duidelijk gemaakt.'4 Het kabinet had niet de illusie dat de 
maatschappijj  binnen vier jaar drastisch hervormd kon worden, maar wilde daartoe 
well  de eerste aanzetten geven. Door de soms wat gezwollen taal ('waar visie ont-
breekt,, komt het volk om') en de tomeloze ambitie kon er gemakkelijk een andere 
beeldvormingg ontstaan, al was bij velen de wens ongetwijfeld ook de vader van de 
gedachte. . 

Err speelden echter ook andere factoren mee. Zo kreeg het kabinet al snel te maken 
mett economische tegenspoed in de vorm van de oliecrisis. De economische recessie 
verhinderdee dat er 'leuke dingen voor de linkse mensen' gerealiseerd konden worden. 
Dee politieke verhoudingen bleken eveneens een slechte voedingsbodem voor verande-
ringen.. De koude oorlog tussen rooms en rood ging ondanks de schijn van een be-
standd onverminderd voort en ook binnen de PvdA was het verdeeldheid troef. Daarbij 
kwamm dat de meest linkse regering van Nederland in de Kamer niet kon bogen op een 
linksee meerderheid. Allerlei hervormingsplannen sneuvelden door de gebundelde te-
genstandd van liberalen en confessionelen. Bovendien waren de doelstellingen van de 
regeringg soms met elkaar in tegenspraak of ronduit irreëel.'5 
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Dee formatie van 'een even onmogelijk als miraculeus geheel', had ook zo z'n spo-

renn achtergelaten. De christen-democraten en de progressieve partijen zaten dan wel 

inn één kabinet, over een gedetailleerd regeerakkoord konden ze het tijdens de lange 

formatiee niet eens worden. Het kabinet werd zo gedwongen 'per nota' te gaan regeren 

wegenss de onzekerheid over de opvattingen in de Kamer. Di t had tot gevolg dat het 

kabinett vaak vroegtijdig uit de school moest klappen om de opvattingen in de diverse 

fractiess af te tasten. Omgekeerd werden belangrijke beslissingen door een enorme 

hoeveelheidd 'ketelmuziek' begeleid. Fractieleiders, Kamerleden, partijbonzen en par-

tijradenn stelden eisen en ultimata, gaven ongevraagde adviezen en uitten allerlei 

beschuldigingen,, waarbij men de media goed wist te benutten.' 

Tijdenss de formatie was er bij de verdeling van de portefeuilles tevens een weef-

foutt opgetreden. De progressieve partijen hadden Verzuimd' ministersposten te 

claimenn die nodig waren voor het realiseren van allerlei hervormingsvoorstellen. Nu 

wass men hiervoor aangewezen op het initiatief van de confessionele ministers, het-

geenn de zaken uiterst gecompliceerd maakte. De inkomenspolitiek (VAD ) en de W OR 

vielenn onder Boersma (ARP), de grondpolitiek lag bij Van der Stee (KVP) en Van Agt 

(KVP),, terwijl Lubbers (KVP) verantwoordelijk was voor de WIR.' Door deze weef-

foutt werden de ministerraden ook steeds belangrijker. Daar moesten immers de 

confessionelee ministers worden 'overtuigd' en de nodige plooien gladgestreken. In 

ditt licht is het ook niet zo vreemd dat de vergaderingen vaak tot diep in de nacht 

duurden. . 

Eenn licht e vorm van verraad? 

Dee vorming van het kabinet-Den Uyl was voor de christen-democraten een pijnlij k 

process geweest. In het nieuwe kabinet werden zij slechts 'gedoogd', hetgeen in confes-

sionelee kring natuurlijk de nodige irritatie had opgeroepen. Er bestond echter niet al-

leenn weerstand tegen de vorming van het kabinet Den Uyl bij de christelijke partijen. 

Voorr een deel van de PvdA was 'de meest linkse regering' ook omstreden. De partij 

hadd immers altijd geroepen dat Keerpunt niet onderhandelbaar was en bij de vorming 

vann het kabinet waren er echter toch concessies gedaan. Een minderheid van de frac-

tie,, van het Partijbestuur en een deel van het actieve partijkader onthielden daarom 

hunn steun aan de nieuwe regering. De Nieuw Linkser Hans Kombrink vond het zelfs 

'eenn historische vergissing'.' Sonja van der Gaast sprak van Vuile handen, van schuld 

enn boete'. Het was duidelijk voor haar dat de PvdA haar beloftes aan de kiezers {Keer-

punt)punt) niet waar had gemaakt." De sterke linkervleugel in de partij wilde kost wat kost 

vasthoudenn aan de polarisatiestrategie. Men was er heilig van overtuigd dat door vast 

tee houden aan deze strategie erop termijn een progressieve meerderheid zou ontstaan. 

Alss dat het geval was, hoefden er geen concessies aan de confessionelen te worden ge-

daan.. De linkervleugel wenste daarom regeringsverantwoordelijkheid nog even uit te 
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stellen.. Besturen zonder progressieve meerderheid werd als een 'lichte vorm van ver-
raadd aan de gekoesterde idealen' beschouwd.20 

Dezee achterdochtige houding van een deel van de partij zou zijn weerslag hebben 
opp de verhouding met de PvdA-bewindslieden. De eigen ministers werden zeer kri-
tischh gevolgd door het Partijbestuur, de fractie en het actieve partij kader (op partij-
radenn en congressen). Voor veel partijgenoten was het van groot belang dat er niet 
teveell  aan 'de fundamentele hervormingen', zoals die in Keerpunt'jz waren vastgelegd, 
getorndd werd. Om de oorspronkelijke doelstellingen scherp in de gaten te houden, 
werdd door het Partijbestuur in juni 1974 zelfs een Keerpuntsbewakingsclub opgericht. 
Bovendienn zou de PvdA-fractie zelf met eigen initiatieven moeten komen, als het 
kabinetsbeleidd onverhoopt bij Keerpunt zon achterblijven.11 

Err werden ook allerlei strategieën uitgedacht om de druk op het kabinet zo groot 
mogelijkk te houden. In In het begin van de regeerperiode volgden de fractie en het Partij-
bestuurr een 'ongeduldstrategie' of 'druk-op-de-ketel-strategie'. Deze strategie was 
gerichtt op het opjutten van de eigen ministers en op het afdwingen van medewerking 
vann confessionele bewindslieden aan fundamentele hervormingsvoorstellen. Toen 
bleekk dat de programmapunten uit Keerpunt maar moeilijk te realiseren waren, scha-
keldee men over op de 'hobbelstrategie'. De regering zou verschillende 'hobbels' moe-
tenn nemen door een aantal voor de PvdA essentiële maatschappij hervormende voor-
stellenn in te dienen. Het jaar 1975 werd daartoe uitgeroepen als 'het jaar van de waar-
heid'.. Het jaar was zowel toetssteen voor de progressieve daadkracht van het kabinet 
alss voor de bereidheid van de confessionele partijen om mee te werken aan structuur-
hervormingen.""  De hobbelstrategie werd echter een 'struikelstrategie'. In het voorjaar 
vann 1977 viel het kabinet over de eerste grote hobbel, de grondpolitiek. 

Dee druk vanuit de partij om de doelstellingen uit Keerpuntit halen, was zeker ook 
opp het terrein van vrede en veiligheid aanwezig. Volgens de nieuwe partijvoorzitter 
Vann der Louw kon de regering 'niets van Keerpunt a^knahht\cn . In zijn ogen was het 
verkiezingsprogrammaa al een concessie.1' De linkervleugel wilde er op toezien dat het 
kabinet-Denn Uyl een actieve vredespolitiek voerde. Dit betekende dat Nederland een 
'kritischh lid' van de NAVO diende te zijn, de regering zich zou inspannen voor een 
no-first-use-ver\danngno-first-use-ver\danng van zowel de NAVO als het Warschaupact, dat er gestreefd 
werdd naar het kernwapenvrij maken van Nederland en er zo'n anderhalf miljard 
opp defensie zou worden bezuinigd. Met name de invulling van het kritisch NAVO-

lidmaatschapp en het realiseren van bezuinigingen op defensie werden door de linker-
vleugell  in de partij als een toetssteen voor een waarlijk progressieve buitenlandse poli-
tiekk beschouwd. 

KeerpuntKeerpunt werd door Van der Stoel en Vredeling op een andere wijze geïnter-
preteerd.. De wensen (of eisen) die in het programma waren opgenomen vonden zij 
niett altijd realistisch. Zo beschouwde Van der Stoel Keerpunten met name de passages 
overr een no-first-use-verklaring en het kernwapenvrij maken van Nederland als 'een 
aanduidingg van de grote bezorgdheid over het nucleaire gevaar', maar niet als uit-
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gangspuntt voor 'daadwerkelijk beleid'/4 De harde realiteit van de internationale poli-

tiekk noopte tot kleine stapjes en de bewindslieden waren genoodzaakt zichzelf beper-

kingenn op te leggen. De radikalinski's in de partij konden hier over het algemeen wei-

nigg begrip voor opbrengen en keerden zich verschillende malen publiekelijk tegen het 

beleidd van de eigen minister. 

Eenn ident i te i tsvraagstuk 

Eenn progressieve buitenlandpolitiek kan alleen door progressieve mensen worden 

gevoerd,, althans dat vond de meerderheid van het Partijbestuur. De personele invul-

lingg van het kabinet werd daarom van groot belang geacht en zelfs als 'een identiteits-

vraagstuk'' gezien. Het bestuur achtte het zeer belangrijk dat er een nieuwe generatie 

vertegenwoordigdd werd in het kabinet."'' Het moge dan ook geen verwondering wek-

kenn dat men op z'n zachtst gezegd niet erg gelukkig was met Van der Stoel op Buiten-

landsee Zaken. Zij n positie als vertegenwoordiger van het buitenlands beleid was al 

langerr omstreden. Al bij de formatie van de verschillende schaduwkabinetten toonde 

hett Partijbestuur zich 'in hoge mate ongelukkig' met de keuze van Van der Stoel op 

buitenlandsee zaken en bij de formatie van het kabinet-Den Uyl ging het niet veel an-

ders.. Opnieuw was het Partijbestuur weinig enthousiast over Van der Stoel op Bui-

tenlandsee Zaken. Den Uyl wenste zich echter niets van deze bezwaren aan te trekken 

enn zodoende kon Van der Stoel de eerste sociaal-democratische minister van Buiten-

landsee Zaken worden. Bij het aantreden van het kabinet kon Van der Louw zijn te-

leurstellingg hierover niet verhullen; 'ik behoef niet te verbergen dat er door mij wel 

eenss is uitgekeken naar een andere ministervan Buitenlandse Zaken, die meer repre-

sentatiefiss voor het soort vredespolitiek dat de PvdA naar veler inzicht op het ogen-

blikk wil'.2 

Tijdenss de formatie wist de PvdA niet alleen Buitenlandse Zaken, maar ook 

Defensiee in de wacht te slepen. De ministerspost van Defensie werd geruild voor die 

vann Landbouw. Van der Louw en Den Uyl vonden Defensie politiek gezien veel be-

langrijkerr dan Landbouw. Een geschikte minister van Defensie vinden, viel echter 

nogg niet mee. In de verschillende schaduwkabinetten was Burger steeds als minister 

vann Defensie opgevoerd en ook nu wilde Den Uyl hem op die post. Burger haakte 

echterr af, waarbij zijn hoge leeftijd (68 jaar) en zijn functie als formateur een rol speel-

den.188 Een andere kandidaat was de voormalige defensie-woordvoerder van de PvdA-

fractie,, Wiebe Wierda. Hij wilde geen minister worden, omdat hij weinig trek had in 

eindelozee gevechten over het defensiebeleid met de linkervleugel van de partij."' 

Datt deze kandidaten weigerden, kwam het Partijbestuur niet slecht uit. Men vond 

datt 'een type als Wierda' niet op Defensie terecht mocht komen en ook Burger werd 

niett geschikt geacht voor deze post. Beiden werden, net als Van der Stoel, te weinig 

progressieff  gevonden waardoor 'de eigen identiteit van de partij' te weinig uit de verf 
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Hett defensie-duo: Minister Henk Vredeling (rechts) en Staatssecretaris Bram Stemerdink (links) 

(Fotoo Han Singels; Collectie I ISG, Amsterdam) 
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zouu komen. Het Partijbestuur zag dan liever Gruijters (D'66) als ministervan Defen-
sie.'00 De opvolger van Wierda in de fractie, Bram Stemerdink, was wel acceptabel voor 
hett Partijbestuur, maar Den Uyl achtte hem te jong en onervaren voor zo'n zware 
post.. Naar eigen zeggen vond Stemerdink dit zelf ook. Toch achtte hij het nodig Den 
Uyll  nog eens op zijn verdiensten te wijzen. Niet gehinderd door enige bescheiden-
heid,, was Stemerdink van mening dat hij het toch was geweest die 'de PvdA op defen-
siegebiedd een duidelijk eigen gezicht' had gegeven." Hij moest zich echter tevreden 
stellenn met de post van staatssecretaris. 

Henkk Vredeling zou uiteindelijk de eerste socialistische minister van Defensie 
worden.. Hoewel Den Uyl na Burger een lichte voorkeur had voor Van Lier, ging hij 
tochh akkoord met de benoeming van Vredeling op Defensie.1 Hij erkende wel dat 
daarmeee een risico werd genomen. Ondanks Vredelings internationale achtergrond 
(alss lid van het Europese Parlement), had hij helemaal geen kennis en ervaring op het 
gebiedd van defensie. Dat het een 'doordouwer' was, die 'het vermogen had om over de 
grenzenn heen te kijken', gaf uiteindelijk de doorslag. Bovendien was hij volgens for-
mateurr Burger gewoon 'aan de beurt' om minister te worden.33 Voor de post Defensie 
stondd Vredeling in eerste instantie niet te springen. Hij vond het departement een 
'ondankbaree taak voor een socialist'. Burger wist hem echter toch te overtuigen. Vol-
genss de formateur moest Vredeling bewijzen dat een socialist op Defensie wel degelijk 
betrouwbaarr kon zijn'.14 Vredeling nam deze woorden blijkbaar serieus. In een ge-
ruchtmakendd interview in Vrij  Nederland Wet hij later weten: 'als de PvdA onredelijk 
will  bezuinigen op defensie hebben ze de verkeerde vent gehuurd'.35 

Hier ::  het kabinet-Den Uyl 

Dee formatie van het kabinet-Den Uyl was een zware bevalling. Alvorens het kabinet 
opp 28 mei 1973 werd geïnstalleerd, was er over menig programmapunt uitgebreid on-
derhandeldd tussen de progressieven en de confessionelen. Het heeft echter niet aan 
eenn controverse over de buitenlands politieke punten gelegen, dat de formatie zo 
moeizaamm verliep. Volgens formateur Burger was een goede vergelijking tussen de ver-
schillendee programma's niet goed mogelijk. Het 'Program op hoofdzaken' van de 
christen-democratenn gaf namelijk een wel heel summiere aanduiding van de toekom-
stigee buitenlandse politiek. Het enige wat men wenste, was 'voortzetting van het hui-
digee beleid'.3 Verregaande afspraken over de te voeren buitenlandse politiek werden 
err niet gemaakt. Op hoofdlijnen waren de partijen het wel eens en voor een meer ge-
detailleerdee invulling werd afgesproken tijdens de kabinetsperiode met nota's over 
specifiekee beleidsterreinen te komen. De minister was dus voor wat het buitenlands 
beleidd betreft niet gebonden aan een gedetailleerd regeerakkoord en had daardoor een 
relatieff  grote handelingsvrijheid. Dit betekende wel dat de personele bezetting van de 
ministerspostt belangrijker werd. Voor de confessionelen was Van der Stoel aanvaard-
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baar.. Hij was volgens hen immers geen 'Keerpunt-minister', behoorde tot de rechter-
vleugell  van de partij en stond bekend als een Atlanticus.' 

Slechtss op het punt van de defensie-uitgaven was er sprake van een verschil van 
inzicht.. In Keerpunt was vastgelegd, dat er tussen 1973 en 1975 zo'n anderhalf miljard 
moestt worden bezuinigd op defensie en een basis gelegd voor een verdere verlaging 
vann de defensie-uitgaven tot 3% van het nationale inkomen/8 In februari 1973 werd 
hett verkiezingsprogramma geactualiseerd. De progressieve drie kwamen hierbij met 
dee nieuwe eis dat er ook in 1973 op defensie bezuinigd moest worden. Na enig reken-
werkk kwam men uit op een bedrag van 140 miljoen dat er in dat jaar nog 'omgebogen' 
konn worden.39 De christelijke partijen wilden echter van geen (extra) bezuinigingen 
weten.. In het confessionele programma was opgenomen dat 'de defensie-inspannin-
genn voorlopig op het huidige niveau gehandhaafd moesten blijven'.40 

Burgerr erkende wel dat er sprake was van een geschilpunt, maar achtte het geen 
groott probleem. 140 miljoen op een begroting van bijna 5 miljard was een te klein 
bedragg om een breekpunt te kunnen zijn. Bovendien gaf de formulering in het con-
fessionelee programma de nodige speelruimte, meende hij. In het gemeenschappelijk 
manifestt van de christen-democraten stond: 'handhaving van de defensie-uitgaven 
opp een redelijk peil, uitgaande van de stelling dat kwaliteit boven kwantiteit dient te 
gaan'.. De invulling van 'een redelijk peil' was natuurlijk voor velerlei uitleg vatbaar. 
Bovendienn waren de voorstellen van de progressieve drie wel gericht op bezuinigen 
opp defensie, maar tegelijkertijd op het handhaven van de kwaliteit van de krijgs-
macht.. De beide programma's waren daardoor niet wezenlijk met elkaar in tegen-
spraak,, vond Burger.41 Een breekpunt zouden de bezuinigingen op defensie dan ook 
niett worden. 

Toenn de formatie eindelijk was afgerond, kon het kabinet-Den Uyl op 28 mei 1973 
dee plannen voor de komende vier jaar presenteren. Namens het kabinet zagen Van der 
Stoell  en zijn staatssecretarissen Kooijmans en Brinkhorst het streven naar wapen-
beheersingg en wederzijdse ontwapening als essentiële elementen van een modern vei-
ligheidsbeleid.. De regering hoopte dat de dialoog tussen Oost en West een einde kon 
makenn aan de kwantitatieve overbewapening in Europa. Om de kwalitatieve nucleaire 
wapenwedloopp tegen te gaan, wenste het kabinet op korte termijn een verbod op 
ondergrondsee kernproeven. De regeringsverklaring sprak zich eveneens uit tegen de 
vormingg van een Europese kernmacht en voor handhaving van het NAVO-lidmaat-
schap,, mits het bondgenootschap zich bleef inzetten voor veiligheid en ontspanning. 
Binnenn de NAVO moest er ook worden gestreefd naar de totstandkoming van demo-
cratischee verhoudingen en eerbiediging van de rechten van de mens in de lidstaten. 
Hett hete hangijzer van een «ö-j?r^-«^-verklaring werd in de regeringsverklaring om-
zeild.. Over de rol van atoomwapens in de NAVO-strategie zou een advies worden 
gevraagdd aan het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken (NIVV) . In dat advies 
moestt tevens aandacht worden besteed aan de consequenties van verklaringen van de 
NAVOO en het Warschaupact om niet als eerste kernwapens te gebruiken.4' 
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Overr de hoogte van de defensie-uitgaven werd opgemerkt dat deze geen gelijke 

tredd zouden hoeven te houden met de groei van het nationale inkomen. Om dit te 

kunnenn bewerkstelligen moest er worden bezuinigd. Ombuigingen zouden kunnen 

wordenn gerealiseerd door een verschuiving van de exploitatiekosten naar investe-

ringen.. Tevens moest het beleid zich richten op 'een herstructurering van de krijgs-

machtt door middel van een doelmatiger uitvoering van de hoofdtaken en afstoting 

vann niet wezenlijke taken; het tot stand brengen van een betere samenwerking door 

taakverdelingg en/of integratie met de West-Europese NAVO-landen'. Hoe het kabinet 

ditt dacht te realiseren, moest duidelijk worden in de voor eind 1973 aangekondigde 

defensienota.. De regering wilde zich niet vastleggen op de door de progressieve drie 

gevraagdee extra bezuinigingen op defensie. Aangezien het jaar 1973 al ver gevorderd 

was,, zou de verlaging van de defensie-uitgaven maar in beperkte mate mogelijk zijn. 

Hett bleef daarom bij de toezegging dat nadere voorstellen voor bezuinigingen in 1973 

zoudenn volgen.44 

Dee regeringsverklaring ademde duidelijke de geest van Keerpunt. Of zoals Stemer-

dinkk het voor defensie verwoordde: 'er waren alleszins redelijke afspraken over defen-

siee tot stand gekomen die voldoende ruimte boden om [in de regeerperiode] tot een 

afgewogenn beleid te kunnen komen'.4' Hoe de PvdA-bewindslieden het veiligheids-

beleidd vorm gaven en hoe de verschillende geledingen in de partij hier op reageerden 

zall  in onderstaande uit de doeken worden gedaan. 

Verantwoor dd bezuinigen op defensie: de defensienota 

Stemerdinkk zag dan wel mogelijkheden voor een afgewogen beleid, de start op defensie 

zouu bepaald niet makkelijk zijn. Binnen een jaar na het aantreden van het kabinet-

Denn Uyl vertrokken er vij f generaals. Door deze generaalscrisis moesten beide PvdA-

bewindsliedenn uitermate voorzichtig opereren. Zij konden zich geen tweede crisis in 

dee ambtelijke top veroorloven. Vredeling en Stemerdink werden ook al snel met 'vol-

dongenn feiten' geconfronteerd. Op het punt van de vervanging van de Honest-John-

rakett stond hen een onaangename verrassing te wachten. In Keerpunt v/as vastgelegd 

datt de nucleaire taak van de luchtmacht moest verdwijnen en daarom de Honest-John 

niett vervangen mocht worden. Vredeling kwam er echter al gauw achter dat zijn voor-

gangerr De Koster hem min of meer voor voldongen feiten had geplaatst. In geheim 

overlegg van de Europese landen in de NAV O had Koster de toezegging gedaan dat 

Nederlandd ter vervanging de Lance-idktnen zou aanschaffen. Stemerdink was tegen 

dee aanschaf vann deze dure raketten, maar Vredeling leek er minder moeite mee te heb-

ben.. Hij was bang dat bij het niet vervangen er 'een groot strategisch gat zou vallen in 

dee verdedigingsgordel', dat dan weer door de NAVO-partners moest worden opge-

vuld.4'' De minister probeerde in het kader van de taakverdeling nog wel deze atoom-

taakk aan de Bondsrepubliek over te dragen, maar de Duitsers voelden hier weinig 
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voor.. In de loop van 1974 werd duidelijk dat de Lance-rakct toch werd aangeschaft, 
maarr niet met een nucleaire lading zouden worden uitgerust. De raketten werden van 
eenn conventionele lading voorzien.4 

Eenn paar maanden na het aantreden van het kabinet moest Den Uyl erkennen dat 
dee start op defensie niet makkelijk was geweest. Het kabinet werd volgens hem gecon-
fronteerdd met 'genomen beslissingen en moeizaam overleg'.4 Onverwachte interna-
tionalee gebeurtenissen vormden eveneens een belemmering voor een nieuw defensie-
beleid.. Zo eiste de Jom Kippoeroorlog, die in oktober 1973 tussen Israël en zijn Ara-
bischee buurstaten uitbrak, veel aandacht op. Tijdens deze Oktoberoorlog speelde 
Vredelingg een centrale rol bij geheime wapenleveranties aan Israël.48 De daaropvol-
gendee oliecrisis bracht nieuwe onzekerheden met zich mee ten aanzien van de finan-
cieringg van de plannen voor defensie. Door al deze tegenslagen liep de beloofde defen-
sienotaa van het kabinet ernstige vertraging op. 

Halff  mei 1974 had het kabinet de besprekingen over het defensiebeleid pas af-
gerond.. Het kabinet diende de plannen ter consultatie aan de NAVO voor te leggen. 
Vredelingg verwachtte van de NAVO de 'zwaarst mogelijke kritiek'.49 De Nederlandse 
defensieplannenn vielen inderdaad slecht in Brussel. Bij monde van secretaris-generaal 
Lunss werd er zware kritiek op de kabinetsplannen geuit. Met name de voorstellen 
voorr personeelsvermindering ontmoetten veel kritiek binnen het Atlantisch bond-
genootschap.. Reductie van de Nederlandse strijdkrachten zou nadelige gevolgen heb-
benn voor de gezamenlijke verdedigingscapaciteit, luidde het commentaar.'0 De minis-
terss van Defensie van de NAVO-landen stonden eveneens kritisch tegenover de Neder-
landsee plannen. Met name de Bondsrepubliek en de vs maakten bezwaar tegen de 
Nederlandsee bezuinigingen.5' 

Dee zware kritiek van de NAVO maakte weinig indruk op de bewindslieden. Neder-
landd behoefde zich nog altijd 'niet te schamen voor zijn totale defensie-inspanning', 
alduss Vredeling.51 De regering was dan ook van oordeel dat er voor 'de bezorgdheid die 
uitt het commentaar van de NAVO sprak, geen aanleiding bestond', aangezien Neder-
landd een 'volwaardige en verantwoorde bijdrage' aan het bondgenootschap bleef leve-
ren.. Volgens het kabinet was de NAVO te veel gefocust op de kwantitatieve en te wei-
nigg op dee kwalitatieve kant van de zaak. Het bondgenootschap verloor uit het oog dat 
doorr de steeds stijgende kosten van personeel en de exploitatie van (verouderde) 
wapensystemenn de gevechtskracht de laatste jaren steeds meer achteruit was gegaan. 
Dee Nederlandse plannen zouden dit 'uithollingsproces' juist kunnen stoppen. Door 
tee korten op personeel en meerr geld vrij te maken voor investeringen zou de defensieve 
krachtt weer kunnen verbeteren. Het kabinet deelde de mening van de NAVO dan ook 
niett dat de Nederlandse plannen de NAVO-verdediging ernstig zouden verzwakken." 

Slechtss op enkele punten wilde het kabinet de NAVO wel tegemoet komen. Met 
hethet Atlantisch bondgenootschap werd overeengekomen dat de vermindering van de 
sterktee van de strijdkrachten afhankelijk werd gesteld van de voortgang van de bespre-
kingenn over wederzijdse troepenvermindering tussen de NAVO en het Warschaupact 
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(MBFR).. Di t zogenaamde MBFR-voorbehoud was een 'ingecalculeerde concessie'. Her 

waswas al als wisselgeld achter de hand gehouden in de onderhandelingen met de NAVO. 4 

Hett kabinet wilde, ongeacht de kritiek van de NAVO, niet buiten de MBFR-onderhan-

delingenn om tot eenzijdige troepenvermindering besluiten. Van voortijdige reducties 

vann Nederlandse zijde zou een verkeerd signaal uitgaan, meende de regering. Het zou 

dee Amerikanen kunnen bewegen tot vermindering van hun troepen in Europa. In-

dienn dat het geval was, hadden de MBFR-besprekingen geen enkele zin meer. Neder-

landd wilde de onderhandelingen over wederzijdse troepenvermindering niet voor de 

voetenn lopen. Het kabinet hoopte op een succesvolle afronding van de onderhande-

lingen,, waarmee tevens een basis werd gelegd voor een hernieuwde garantie van de 

Amerikaansee aanwezigheid in Europa." Het kabinet bereikte met de NAV O eveneens 

overeenstemmingg over een tweede concessie. Van het voornemen de vijfde, mobilisa-

belee landmachtdivisie niet te mechaniseren, werd afgezien. Uitvoering van dit voor-

nemenn zou in de praktijk neerkomen op afschaffing van deze divisie." Na het akkoord 

mett de NAV O en de goedkeuring door de ministerraad zag de defensienota in juli het 

licht.. De nota had als titel meegekregen: Om de veiligheid van het bestaan. Als onder-

titell  was gekozen voor het motto van Solzjenitsyn: 'de vrije mens kent de waarde der 

dingenn niet'. 

Inn het eerste hoofdstuk van de nota werden de grondslagen van het defensiebeleid 

nogg eens uitgelegd. De NAVO, inclusief de afschrikkende werking van kernwapens, 

konn in de ogen van het kabinet nog niet worden gemist. Daarbij werd wel aangete-

kendd dat voortzetting van het NAVO-lidmaatschap in het perspectief van het streven 

naarr veiligheid en ontspanning moest worden gezien. De nota bepleitte daarom meer 

nadrukk op de conventionele afweer van het bondgenootschap, waarbij het accent 

voorall  op crisisbeheersing moest worden gelegd. De gedachte dat de veiligheid van 

Europaa slechts in samenwerking met Noord-Amerika kon worden verzekerd, bete-

kendee ook dat een zelfstandige Europese kernmacht werd afgewezen. De reeds be-

staandee nationale kernmachten in Europa mochten niet uitgroeien tot een zelfstan-

digee atoommacht onder Europees gezag. Europese kernbewapening liet zich niet vere-

nigenn met het streven naar non-proliferatie en wapenbeheersing in Europa. Boven-

dienn mocht de Europese nucleaire bewapening niet voorlopen op meer politieke een-

heidd in Europa. De 'Europeaan' Vredeling wees daarmee een Europese kernmacht 

vann de hand. Andere vormen van samenwerking op het terrein van defensie werden 

echterr niet afgewezen. Nauwe industriële samenwerking op het gebied van defensie 

werdd als een logisch uitvloeisel gezien van de Europese eenwording.5 Al paste deze 

samenwerkingg natuurlijk ook in het streven naar standaardisatie van het defensie-

materieel. . 

Hett belangrijkste van de defensienota waren natuurlijk de voorgestelde bezuini-

gingen.. Besparingen konden worden gerealiseerd door het personeelsbestand van 

defensiee in de komende tien jaar met 17,8 procent in te krimpen. Door de vermin-

deringg van het personeelsbestand en de daarmee samenhangende verlaging van de 



T U S S E NN K E E R P U N T EN HET R E G E R I N G S P L U C H E *77 *77 

exploitatiekostenn ontstond er ruimte in de begroting voor investeringen. Deze ingre-
penn hadden tot doel een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit tot stand te bren-
gen.. Per krijgsmachtonderdeel werd aangegeven hoe deze doelstelling verwezenlijkt 
konn worden. Bij de marine zou er onder meer geld bespaard kunnen worden door in 
hett kader van internationale taakverdeling te stoppen met de verdere bouw van onder-
zeeboten.. Bij de landmacht werd het aantal eenheden van de parate troepen flink 
teruggebracht.. Met name het aantal dienstplichtigen moest sterk worden verminderd. 
Bijj  de luchtmacht kon er geld worden bespaard door raketeenheden (Nike- en Hawk-
squadrons)) uit de Bondsrepubliek terug te trekken en niet alle Starfighters te vervan-
gen.. Door al deze maatregelen moest het mogelijk zijn in de kabinetsperiode - con-
formm de eis uit Keerpunt- 1510 miljoen gulden te bezuinigen.5 

Bijj  de inkrimping van het personeelsbestand werd er zoals gezegd rekening ge-
houdenn met het verloop van de MBFR-besprekingen in Wenen. Indien de onderhan-
delingenn in Wenen geen resultaat zouden opleveren, werd de voorgestelde reductie 
vann de parate sterkte der strijdkrachten voorlopig opgeschort. Door deze koppeling 
haddenn de bezuinigingen een enigszins voorlopig karakter. Dit werd onder meer ge-
ïllustreerdd door de mededeling dat er zo nodig de eerste jaren met suppletoire begro-
tingenn gewerkt moest worden. De defensienota ging er echter vanuit dat de MBFR-

onderhandelingenn in 1975 resultaat zouden opleveren. Als dit veel eerder het geval zou 
zijn,, kon er nog ruim 100 miljoen extra worden bezuinigd." 

Volgenss de defensienota was het alleen mogelijk een 'verantwoorde defensiebij dra-
ge'' te blijven leveren indien er aan internationale taakverdeling en specialisatie werd 
gedaan.gedaan. Met name het woord taakverdeling was opvallend vaak te vinden in de defen-
sienota.. Onder taakverdeling werd verstaan: 'een herverdeling van taken en deeltaken 
binnenn de bondgenootschappelijke verdediging, opdat een lidstaat zich beter kan toe-
leggenn op datgene waarvoor hij door ligging, aard en omgeving het meest geschikt 
is'.6°° Er werd daarbij niet zozeer gedacht aan het uitruilen van gehele krijgsmacht-
onderdelen.. Daarvoor ontbrak de wil bij de andere NAVO-bondgenoten. De gedach-
tenn gingen vooral uit naar enkele grote investeringsprojecten zoals de vervanging van 
onderzeeboten,, vliegtuigen en raketsystemen. Hoe belangrijk Nederland taakverde-
lingg vond, werd ook duidelijk uit de dreigende zin: 'mocht een betere taakverdeling 
tussenn bondgenoten niet tot stand komen dan zou zulks ernstige consequenties voor 
onzee bijdrage aan de NAVO kunnen hebben'.6' 

Nederlandd liet het niet alleen bij (dreigende) woorden. Al in 1973 had Vredeling 
zichh binnen de NAVO sterk gemaakt voor taakverdeling en specialisatie. Zijn initiatief 
werdd beloond. Er werd een NAVO-werkgroep opgericht die de mogelijkheden voor 
taakverdelingg nader ging onderzoeken. In december 1973 kwam de werkgroep met 
aanbevelingen.. De plannen gingen lang niet zo ver als veel PvdA-ers voor ogen stond. 
Slechtss in zeer beperkte mate werden er taken verdeeld. Bovendien liet de NAVO in een 
communiquéé weten het principe van taakverdeling alleen te aanvaarden als alle vrijge-
komenn gelden aan verbetering van de strijdkrachten werden besteed. 2 Taakverdeling 



278 8 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEI D 

mochtt in ieder geval nier tor bezuinigingen leiden. Daarmee was het NAVO-advies 

slechrss een flauwe weerklank van Doelmatig Defensiebeleid. 

Reactiess op de defensienota 

Nogg voor de definitieve versie van de defensienota klaar was, had fractievoorzitter Van 

Thijnn kennis genomen van de inhoud. In het Partijbestuur verklaarde hij tevreden te 

zijnn over de beleidsvoornemens van het kabinet. Volgens hem kwam de filosofie van 

DoelmatigDoelmatig Defensiebeleid'm de defensieplannen goed tot zijn recht. Hij was ook zeer 

verheugdd dat de in Keerpunt geëiste bezuinigingen in het rapport waren opgenomen 

enn mogelijk zelfs werden overtroffen. De koppeling van die besparingen aan de voort-

gangg van de MBFR-besprekingen in Wenen vond hij niet zo bezwaarlijk. Alleen als de 

onderhandelingenn zich eindeloos zouden voortslepen, kon er roet in het eten worden 

gegooid.. Hij dacht echter niet dat het zover zou komen. ' 

Dee beleidsvoornemens werden door Van Thijn dus positief ontvangen, omdat hij 

zee in overeenstemming achtte met het defensiebeleid zoals dat al langer door de PvdA 

werdd uitgedragen. Een deel van de partij toonde zich echter veel minder enthousiast. 

Hett realiseren van bezuinigingen op defensie was voor hen een belangrijke toetssteen 

voorr een progressieve buitenlandse politiek. Anders gezegd, de ombuigingen op defen-

siee stonden symbool voor 'de nieuwe buitenlandse politiek van de PvdA' zoals die was 

neergelegdd in Keerpunt!'* Op het punt van de bezuinigingen konden er in hun ogen 

geenn concessies worden gedaan. Veel kritiek kwam er dan ook op het voorlopige karak-

terr van de besparingen, waarbij vooral het MBFR-voorbehoud het moest ontgelden. 

Harryy van den Bergh wees erop dat volgens Keerpunthct defensiebeleid doelmati-

gerr moest worden en er verder bezuinigd kon worden als de MBFR-besprekingen suc-

cesvoll  waren afgerond. In de defensienota werd de zaak echter precies omgedraaid. De 

bezuinigingenn waren afhankelijk gemaakt van de MBFR-onderhandelingen. Partij-

voorzitterr Van der Louw constateerde eveneens dat de defensienota op dit punt niet 

overeenkwamm met Keerpunt. Het leek hem niet zozeer om de besparingen te gaan, 

maarr hij maakte zich meer zorgen om de progressieve identiteit van het kabinet. Hij 

vreesdee dat het progressieve imago van het kabinet hierdoor een deuk zou oplopen. 

Dee indruk zou immers kunnen ontstaan dar er in het kabinet teveel rekening werd 

gehoudenn met de wensen van de christen-democraten en 'de confessionelen hiermee 

aann de haal gingen'/5 Vredeling meende juist dat hij de confessionelen de wind uit de 

zeilenn had genomen en het tactisch slim had gespeeld. De MBFR-onderhandelingen 

warenn een politiek gegeven, die hij als minister van Defensie niet kon negeren. Zou hij 

dee verbinding tussen de voorgestelde maatregelen en de MBFR niet maken, dan 

bestondd er grote kans dat hij op dit punt bij de parlementaire behandeling alsnog bak-

zeill  moest halen. Het leek hem niet zo gelukkig om 'in het openbaar naar rechts din-

genn te moeten terugnemen . 
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Dee Partijraad had eveneens veel moeite met de defensienota. Door het voorlopige 
karakterr van de bezuinigingen week het kabinetsbeleid in hun ogen teveel af van de 
voorstellenn in Keerpunt. Men twijfelde zelfs of het kabinet wel de wil en de mogelijk-
hedenn had om 'wezenlijke en structurele hervormingen en ingrijpende bezuinigingen 
opp defensie door te voeren'. In een motie werd vastgelegd dat het kabinet onverkort 
diendee vast te houden aan de uitgangspunten en maatregelen zoals die in Keerpunt 
warenn vastgelegd. Om tot een afgewogen oordeel te komen werd de defensiecommis-
siee van de PvdA om advies gevraagd. Die commissie moest nagaan in hoeverre de 
voorliggendee defensienota strijdig was met Keerpunt. Op basis van het advies zou de 
Partijraadd in september tot een eindoordeel komen.7 

Alss de Partijraad had verwacht dat de defensiecommissie hard zou oordelen over 
dee defensienota, kwam zij bedrogen uit. De grondslagen van het beleid, de hoogte van 
dee bezuinigingen en de MBFR-clausule werden allen positief beoordeeld. De commis-
siee toonde zich tevreden met het uitgangspunt van het kabinet dat de nadruk moest 
wordenn gelegd op de conventionele strijdkrachten, die crisisbeheersing als voornaam-
stee taak hadden. Volgens de commissie kon redelijkerwijs worden verwacht dat in de 
komendee vier jaar de bezuinigingen uit Keerpunt werden gehaald. De commissie 
besteeddee tevens uitvoerig aandacht aan het MBFR-voorbehoud. Men kwam tot de 
conclusiee dat het onderschrijven van de MBFR-clausule tot midden 1975 aanvaardbaar 
was.. Aan de MBFR-besprekingen werd ook door de commissie een groot politiek 
belangg gehecht voor de kansen op ontwapening en voor de mogelijkheden om tot 
internationalee taakverdeling te komen. Dit mocht niet door een eenzijdig optreden 
vann Nederland in gevaar worden gebracht. Mochten de MBFR-besprekingen na 1975 
nogg geen resultaat hebben gehad, moesten de bezuinigingsplannen echter alsnog uit-
gevoerdd worden. Kortom, de MBFR-clausule was tot 1975 aanvaardbaar, maar van uit-
stell  mocht geen afstel komen. 

Nett als Van Thijn meende de defensiecommissie dus dat de uitgangspunten van de 
defensienotaa overeenkwamen met Doelmatig Defensiebeleid'en niet wezenlijk in tegen-
spraakk waren met Keerpunt Bovendien wilde men de eisen uit het verkiezingspro-
grammaa niet los van de internationale context bezien. De commissie deelde daarom de 
meningg van het kabinet dat de MBFR-onderhandelingen politiek dermate belangrijk 
warenn dat deze niet voor de voeten gelopen mochten worden. Een minderheid in het 
Partijbestuurr bleef echter onverminderd kritisch. Nu de bezuinigingen uit Keerpunt 
waarschijnlijkk werden gehaald, zocht men naar andere kritiekpunten. Zo vond men 
datt uit de voorstellen geen 'nieuwe frisse aanpak' bleek en er geen aanzet tot een daad-
werkelijkk nieuw beleid was gegeven. Bovendien was Toussaint van mening dat de de-
fensiee teveel op zichzelf en niet als instrument van buitenlands beleid werd beschouwd. 
Vann den Bergh miste eveneens het buitenlands-politieke kader en ook Van der Louw 
meendee dat de 'politieke elementen van de vredespolitiek' verloren waren gegaan.9 

Fractieleiderr Van Thijn nam het in het Partijbestuur op voor het beleid van 
Vredeling.. Hij had met stijgende verbazing de discussie aangehoord. Er was juist door 
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hethet kabinet 'keihard geknokt' voor flinke bezuinigingen. Dat de defensienota op een 
aantall  punten 'verstoppertje speelde', was volgens hem doelbewust gedaan om de nota 
voorr de Kamer aanvaardbaar te maken.70 Vredeling had inderdaad doelbewust een 
brederr kader buiten beschouwing gelaten. Collega Van der Stoel zou de omlijsting van 
hett defensiebeleid vorm geven in de op handen zijnde ontwapeningsnota. Het ging 
hemm primair om het realiseren van bezuinigingen en niet om 'allerlei ideologische 
rim-ram'.7'' Bovendien hoopte hij op begrip van zijn partijgenoten. Zij moesten toch 
ookk begrijpen dat hij als minister behoedzaam moest opereren. Na de generaalscrisis 
opp zijn departement had hij rekening te houden met zijn ambtelijk staf en ook rich-
tingg NAVO wilde hij niet de indruk wekken uit te zijn op de afbraak van defensie. Hij 
begreepp wel dat hij daardoor in de 'rechterhoek van de partij' werd gedwongen.71 

Dee Partijraad leek weinig boodschap te hebben aan de overwegingen van Vrede-
ling.. Ondanks het positieve advies van de defensiecommissie bleef zij nog altijd kritisch 
overr de defensienota. De kritiek spitste zich op twee punten toe. Ten eerste waren de in 
KeerpuntKeerpunt bepleite structurele hervormingen achterwege gebleven. Ten tweede moesten 
dee bezuinigingsplannen ongeacht de voortgang van de MBFR-besprekingen worden 
uitgevoerd.. Aanvullende begrotingen werden onaanvaardbaar genoemd. Beide punten 
werdenn door de Partijraad in een motie aanvaard.7' De meerderheid van het Partij-
bestuurr wenste de verwerping van het MBFR-voorbehoud door de Partijraad niet over 
tee nemen. Toen de Partijraad vervolgens ook een motie van het Partijbestuur aan-
vaardde,, waarin wel werd ingestemd met het MBFR-voorbehoud, ontaardde de ver-
gaderingg in een chaos. Om deze tegenstrijdigheid op te lossen, werd het voorstel ge-
lanceerdd om de discussie over dit punt weer te heropenen. De stemmen staakten ech-
ter,, zodat de Partijraad vasthield aan het 'zelfstandig bezuinigen op defensie door 
Nederland'.74 4 

Eindd september 1974 kwam de defensienota aan de orde in de Tweede Kamer. De 
vraagg was natuurlijk of de fractie bereid was het standpunt van de Partijraad inzake de 
MBFR-clausulee over te nemen, VVD-leider H. Wiegel liet niet na hier expliciet naar te 
vragen.. Fractiewoordvoerder Dankert wees Wiegel er op dat de Partijraad een advise-
rendd lichaam voor het Partijbestuur was en geen beleidsbepalend orgaan. Het Partij-
bestuurr had het advies van de Partijraad naast zich neergelegd en stond op het stand-
puntt dat de koppeling met de MBFR-onderhandelingen tot en met 1975 gehandhaafd 
moestt blijven. De fractie en het Partijbestuur trokken op dit punt één lijn. Toch wilde 
Dankertt wel enige kanttekeningen bij het MBFR-voorbehoud maken. In ieder geval 
leekk het hem nodig dat de regering regelmatig overlegde met de Kamer over de voort-
gangg van de MBFR-besprekingen. Veel belangrijker was echter dat het kabinet de 
MBFR-besprekingenn aan moest grijpen om pogingen te ondernemen om de defensie-
capaciteitt van Oost en West aanzienlijk te verkleinen. Dit was mogelijk door de tacti-
schee atoomwapens en de tactische luchtstrijdkrachten bij de onderhandelingen in 
Wenenn te betrekken. Een PvdA-motie, waarin de regering gevraagd werd hiernaar te 
streven,, wist een Kamermeerderheid te behalen.7' 
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Vann WD-zijde viel het nodige vuurwerk te verwachten tijdens het Kamerdebat. 
Wiegell  had zijn achterban 'een frontale aanval' beloofd. Hij kwalificeerde de defensie-
notaa als 'een afbraakplan voor de Nederlandse defensie'. Zijn partijgenoot Koster, 
tevenss oud-minister van Defensie, noemde de voorstellen 'desastreus'. De W D stond 
niett alleen in haar kritiek. De KVP-er Piet Steenkamp liet zich eveneens kritisch uit en 
sprakk van 'politieke verstandsverbijstering'.6 Toch kwam Vredeling niet echt in pro-
blemenn bij de verdediging van zijn defensienota. De oppositie drong wel aan op ver-
minderingg van de bezuinigingen, maar kreeg hiervoor geen Kamermeerderheid. De 
bezuinigingsvoorstellenn ter waarde van ruim anderhalf miljard gulden bleven 
zodoendee overeind.77 

Hoewell  de defensienota nagenoeg ongeschonden door de Kamer was gekomen, 
hadd een deel van de partij forse kritiek op het werkstuk van Vredeling geuit. Een min-
derheidd in het Partijbestuur en een groot deel van de Partijraad was van mening dat er 
tee veel concessies aan Keerpunt v/ztzn gedaan. De progressieve identiteit van het kabi-
nett en meer in het bijzonder van de PvdA was hierdoor in het geding. Het vooruitstre-
vendee karakter zou veel beter uit de verf zijn gekomen als er geen MBFR-voorbehoud 
wass gemaakt. Aan de notie dat eenzijdige troepenreducties het overleg in Wenen zou-
denn doorkruisen, leek men geen boodschap te hebben. Vasthouden aan Keerpunt 
werdd politiek belangrijker gevonden dan een succesvolle afronding van de MBFR-

besprekingen.. Illustratief hiervoor is dat een inhoudelijke discussie over de waarde van 
dee MBFR-onderhandelingen niet werd gevoerd. De beleidsvoorstellen van het kabinet 
werdenn blijkbaar niet beoordeeld op het effect dat ze teweegbrachten, maar meer op 
dee symbolische waarde die ze hadden. Bij de kwestie van de vervanging van de Star-
fighterfighter zou dit nog veel duidelijker aan het licht komen. 

Dee vervanging van de Starfighter 

Dee kwestie van de vervanging speelde al enige jaren. Begin jaren zeventig was Neder-
landd een onderzoek begonnen naar de mogelijke opvolgers van de Starfighters. Meer-
deree landen waren met een dergelijk onderzoek bezig en in 1974 besloot men de krach-
tenn te bundelen. In mei 1974 werd samenn met België, Denemarken en Noorwegen een 
zogenaamdd aankoopconsortium gevormd. Een gemeenschappelijke stuurgroep van 
militairee en economische deskundigen moest verschillende kandidaat-vliegtuigen op 
hunn militaire prestaties en financieel-economische merites beoordelen. De toestellen 
diee werden geëvalueerd waren: de Cobra van Northrop (vs), de F-16 van General 
Dynamicss (vs), de Mirage van Dassault-Bréguet (Frankrijk) en de Eurofighter van 
Saab/Scaniaa (Zweden). De bestelling van de vier Europese landen zou ongeveer 350 
toestellenn omvatten. De Cobra zou echter al snel afvallen. In januari 1975 maakten de 
vss bekend dat zij voor de F-16 hadden gekozen, waarvan er 650 werden besteld. Door 
dee keuze van de Amerikaanse luchtmacht voor de F-16 werden de productiekosten van 
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dee Cobra te hoog en daarmee het toestel te duur voor de Europese partners. De keuze 
gingg daarna nog tussen een Amerikaans, Frans of een Zweeds vliegtuig/8 

Nederlandd diende bij de keuze voor een nieuw toestel ook rekening te houden met 
dee toekomstige taken van de Nederlandse luchtmacht. De NAVO had zich op verzoek 
vann Vredeling gebogen over specialisatie en taakverdeling en kwam in december 1973 
mett aanbevelingen. Volgens het rapport kon de Nederlandse luchtmacht twee taken 
afstoten:: de luchtverdediging op grote hoogte en diepe penetraties in vijandelijk 
gebied.. De taken die volgens het advies van de Defence Planning Committee van de 
NAVOO voor ons land overbleven waren: 'conventional offensive air operations, with a 
limitedd (in time and space) air superiority capability and a limited (in range) nucleair 
offensivee capability'.79 Deze taakverdeling ging lang niet zo ver als Vredeling had 
gehoopt,, maar hij wilde zijn kindje van taakverdeling ook niet met het badwater weg-
gooienn en ging akkoord met het NAVO-advies. Dit betekende wel dat het kabinet zich 
opp een toestel had vastgelegd dat 'offensieve opdrachten met conventionele wapens 
moestt kunnen uitvoeren, plaatselijk luchtoverwicht kon verkrijgen en de mogelijk-
heidd had om tactische kernwapens te vervoeren en af te werpen'. ° Met name dit laatste 
elementt strookte niet erg met de visie van de PvdA op de luchtmacht. 

Dee stuurgroep van de vier Europese landen kwam in januari 1975 met de aanbe-
velingg om de F-16 aan te schaffen. Dit vliegtuig was militair-technisch beter dan de 
anderee toestellen. Een beslissing werd er naar aanleiding van dit advies vooralsnog niet 
genomen.. De vier regeringen wilden eerst nog nadere gegevens hebben over verdere 
ontwikkelingskosten,, leveringsvoorwaarden, etc. Ondertussen lanceerde minister Vre-
delingg het voorstel om de Europese industriële krachten te bundelen en een Europees 
gevechtsvliegtuigg te ontwikkelen. Zijn plan werd echter door de andere landen van het 
consortiumm afgewezen. Op 3 april kwamen de ministers van Defensie van de vier lan-
denn bijeen en concludeerden dat de F-16 zowel uit militair als financieel oogpunt het 
bestee vliegtuig was. De Noorse en Deense ministers verklaarden op de persconferentie 
naa afloop dat zij voor de F-16 hadden gekozen. De Nederlandse en Belgische ministers 
maaktenn nog een klein voorbehoud. Bij de Belgen groeide dit voorbehoud echter al 
snell  uit tot grote twijfel. De Franse regering oefende grote druk uit op België om toch 
voorr de Franse Mirage te kiezen.' De Defensieministers van het aankoopconsortium 
kwamenn op 15 mei voor de laatste maal bijeen. Naar aanleiding van die vergadering be-
sloott de Nederlandse regering het besluit niet langer uit te stellen. Op 24 mei maakte 
hett kabinet bekend dat de Starfighter door de F-16 zou worden vervangen.81 

Dee miskoop van de eeuw? 

Dee vervanging van de Starfighter was binnen de PvdA al verschillende malen ter 
sprakee gekomen. In de partij twijfelde men of de oude straaljagers wel vervangen 
moestenn worden. Zo werd in Doelmatig Defensiebeleid II opgemerkt dat in het kader 
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vann de taakverdeling beter een grotere luchtmacht dan die van Nederland (bijvoor-
beeldd die van de Bondsrepubliek), de vervanging op zich kon nemen. Mocht taakver-
delingg niet lukken, dan zou Nederland eenzijdig moeten overwegen om de Starfighter 
niett te vervangen. In Keerpunt stond taakverdeling en zo mogelijk taakafstoting even-
eenss hoog in het vaandel. Bovendien werd daaraan toegevoegd dat de nucleaire taak 
vann de luchtmacht afgeschaft diende te worden.*3 

Dee defensienota ademde over het algemeen de sfeer uit van Doelmatig Defensie-
beleid,beleid, maar op het punt van de vervanging van de Starfighter volgde Vredeling zijn 
eigenn weg. In de defensienota stond te lezen dat Nederland tot vervanging van de 
Starfighterr moest overgaan, omdat ingrijpende taakverdeling zoals die in Doelmatig 
DefensiebeleidDefensiebeleid II was voorgesteld op korte termijn niet haalbaar was gebleken. Wel 
werdd de vervanging over een langere tijd uitgesmeerd en niet alle oude vliegtuigen 
zoudenn worden vervangen. Naar aanleiding van het NAvo-advies zette Vredeling ook 
uiteenn aan welke eisen het nieuwe vliegtuig moest voldoen. Het toestel moest met 
namee geschikt zijn om conventionele taken uit te voeren (steun voor de grondstrijd-
krachten),, maar de vervanger van de Starfighter zou zich echter ook 'boven het 
gevechtsterreinn moeten kunnen handhaven en tevens in staat moeten zijn tot een 
nucleairr optreden'.84 

Dee defensiecommissie van de PvdA kon in principe wel instemmen met de ver-
vangingg van de Starfighter, maar plaatste kanttekeningen bij een mogelijk nucleair 
optreden.. De commissie had een duidelijke voorkeur voor een vliegtuig dat alleen 
geschiktt was voor het geven van grondsteun. Niet alleen omdat men wilde dat de 
nucleairee taken van de luchtmacht werden afgestoten, maar ook omdat het goedkoper 
was.. Een 'zwaarder toestel' kon wel eens heel duur uitpakken en andere bezuinigingen 
inn gevaar brengen, vreesde men. Het leek de commissie zinnig om op de kortst moge-
lijk ee termijn in internationaal verband te overleggen over de criteria van de vliegtuig-
keuze.Sii Een opmerkelijk advies, aangezien de door Vredeling genoemde criteria juist 
dee uitkomst waren van internationaal overleg over specialisatie en taakverdeling. 

Dee Partijraad stelde zich ten aanzien van de vervanging van de Starfighter een stuk 
principiëlerr op. Onder verwijzing naar Doelmatig Defensiebeleid II en Keerpunthoopte 
dee Partijraad dat in het kader van de taakverdeling binnen de NAVO de Starfighter niet 
werdd vervangen. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn dan moest er in ieder geval 
eenn vliegtuigtype worden gekozen dat geen nucleaire taken kon uitvoeren. Daarbij 
kwamm de Partijraad ook met een zeer opvallende eis: het mocht ook geen Amerikaans 
toestell  zijn. De vs zouden het verdiende geld immers gebruiken voor het omverwer-
penn van democratisch tot stand gekomen regeringen.86 Deze laatste eis was vooral in-
gegevenn door verontwaardiging over de Amerikaanse steun bij het omver werpen van 
dee socialistische regering-Allende in Chili in 1973. 

Bijj  de behandeling van de defensienota in de Tweede Kamer werd er uitgebreid 
gesprokenn over de opvolger van de Starfighter. Voor de PvdA-fractie was vooral be-
heersingg van de kosten belangrijk. Namens de PvdA drong Dankert er bij de minister 
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opp aan om een toestel aan te schaffen dat zich beperkte tot grondsteun, omdat een der-
gelijkk vliegtuig aanzienlijk goedkoper zou zijn. De meer principiële bezwaren werden 
aann de andere progressieve partijen overgelaten. Dankerts collega's Waltmans (PPR) 
enn Van Mierlo (D '66) wilden van Vredeling de toezegging dat het nieuwe vliegtuig in 
iederr geval geen nucleaire taken zou gaan uitvoeren.87 Vredeling wilde daar niet aan 
toegeven,, aangezien hij zich in NAVO-verband had vastgelegd op een toestel dat ook 
inn staat moest zijn nucleaire taken te vervullen. Hij liet de Kamer dan ook weten dat 
dee opvolger van de Starfighter in ieder geval de mogelijkheid moest hebben om atoom-
wapenss de vervoeren. De vraag of het toestel ook daadwerkelijk een nucleaire taak 
kreeg,, was nog niet actueel. Pas in 1980, als het laatste squadron met een atoomtaak uit 
dee lucht werd genomen, zou deze kwestie aan de orde komen. Voor een discussie daar-
overr was het nog veel te vroeg. 'Wij moeten niet praten over iets dat een koude omelet 
kann blijken te zijn', hield hij de Kamer voor. Voor het kabinetsbeleid inzake atoom-
bewapeningg verwees hij verder naar de ontwapeningsnota van Van der Stoel, die door 
hethet kabinet was aangekondigd. 

Hett beleid van Vredeling ten aanzien van de vervanging van de Starfighter werd 
niett gesteund door Bram Stemerdink. De staatssecretaris meende dat de vervanging 
vann de Starfighter een goede gelegenheid bood om eens werk te maken van taakverde-
lingg binnen de NAVO. Vredeling had volgens hem het internationale onderhande-
lingsspell  niet erg handig gespeeld, waardoor er van taakverdeling weinig was over-
gebleven.899 In een poging het beleid bij te sturen schreef hij een nota waarin hij voor-
steldee een beslissing over de opvolging van de Starfighter voorlopig uit te stellen. Hij 
wass van mening dat de mogelijkheden van taakverdeling en standaardisatie eerst goed 
onderzochtt moesten worden alvorens een beslissing te nemen. Bovendien adviseerde 
hijj  voor de productie van militaire vliegtuigen Europees samen te gaan werken. Het 
opzettenn van een dergelijk Europees samenwerkingsverband vergde veel tijd en ook 
daaromm moest de vervanging voorlopig worden uitgesteld.90 Vredeling liet echter 
wetenn dat hij de beslissing over de opvolging van de Starfighter niet uit wilde stellen.9' 
Well  zou hij later het idee van een Europees vliegtuig nog eens bij zijn collega's onder 
dee aandacht brengen, echter zonder resultaat. 

Inn de loop der tijd groeide binnen de PvdA het verzet tegen de voorgenomen 
vervangingg van de Starfighter. Klaas de Vries en Hans Kombrink, die na het vertrek 
vann een aantal buitenlandspecialisten de opengevallen plaatsen innamen, stortten 
zichh op de kwestie van de vervanging. Eind 1974 verweten zij Vredeling het beleid 
vann zijn voorganger De Koster gewoon voort te zetten. Immers, de vier vliegtuigen 
diee nu werden geëvalueerd, waren reeds door Vredelings voorganger aangewezen. 
Kombrinkk en De Vries waren van mening dat er kon worden volstaan met een licht 
toestel.. Een minder geavanceerd toestel dan de vier die nu werden bekeken, had na-
melijkk als groot voordeel dat het goedkoper was. Zij vreesden dat de aanschaf van 
zwaree straaljagers te veel geld zou opslokken, waardoor de financiering van andere 
krijgsmachtonderdelenn in gevaar kwam.91 De Vries had bovendien lering getrokken 
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uitt de Oktoberoorlog in het Midden-Oosten. Volgens hem was daar gebleken dat 
eenn luchtoverwicht niet meer vanzelfsprekend was door de ontwikkeling van de mo-
dernstee artillerie. 'Wat heb je aan de allersnelste en meest wendbare jagers, als die niet 
zijnn opgewassen tegen raketten', vroeg hij zich af. Dit element moest ook worden 
meegenomenn in de discussie over de vervanging van de Starfighter. Gebeurde dit 
niet,, dan bestond de kans dat het nieuwe vliegtuig niet alleen de grootste wapenaan-
koopp van de eeuw werd, maar tevens als 'grootste militaire misverstand van de eeuw' 
zouu worden gekwalificeerd'.9' 

Datt De Vries en Kombrink zich vol overgave op de kwestie stortten heeft wellicht 
tee maken met de hevige concurrentiestrijd die er onder de nieuwe fractieleden 
woedde.. Veel nieuwe Kamerleden wilden zich profileren en legden een enorme gel-
dingsdrangg aan de dag. De vervanging van de Starfighter was daarvoor een geschikt 
item.. Gesteund door Keerpunt kon men zich namelijk sterk maken voor zaken die 
doorr nagenoeg niemand in het progressieve kamp in twijfel werden getrokken: er 
mochtt niet teveel geld aan de vervanging worden uitgegeven en de nucleaire taken 
vann de luchtmacht moesten worden afgestoten. Bovendien werd de geldingsdrang op 
hett terrein van de buitenlandse politiek nog eens versterkt door het in april geplande 
partijcongress over vrede en veiligheid. De Kamerleden was er veel aan gelegen het 
congress achter het fractiestandpunt te krijgen. Immers, als het congres zich uitsprak 
voorr een lichter en goedkoper toestel, zou dit de positie van de PvdA-fractie ten 
opzichtee van Vredeling enorm versterken. 

Vredelingg trok zich echter weinig aan van de fractie. Hij had zich in NAVO -verband 
nuu eenmaal vastgelegd op een bepaald soort vliegtuig en wenste daarom geen toestel 
aann te schaffen dat alleen geschikt was voor grondsteun. Om zijn standpunt te ver-
dedigenn verwees hij ook meerdere malen expliciet naar de afspraken over specialisatie 
binnenn de NAVO en de taken die Nederland daarbij toebedeeld had gekregen. Drei-
gendd voegde hij daar aan toe dat het 'ernstige consequenties' zou hebben als de PvdA 
bijj  de keuze van een nieuw vliegtuig dwars ging liggen. De Kamerleden meenden op 
hunn beurt dat de minister zich teveel achter de afspraken over taakverdeling binnen de 
NAVOO verschool en voelden zich vaak niet serieus genomen.94 Vredeling maakte tevens 
duidelijkk zich niets van het partijcongres aan te trekken. In januari 1975 sprak hij, 
onderr verwijzing naar het aanstaande partijcongres over vrede en veiligheid, de onver-
getelijkee woorden: 'congressen kopen geen vliegtuigen'.?i 

Eenn vertrouwenscrisis in de parti j 

Dee starre houding van Vredeling, gevoegd bij zijn uitspraken, wekte de nodige wrevel 
binnenn de PvdA. Men kreeg steeds meer het gevoel dat een serieuze discussie over de 
vervangingg van de Starfighter niet mogelijk was. Deze irritatie zorgde ervoor dat de 
PvdA-fractiee tijdens de behandeling van de defensiebegroting in februari 1975 flink 
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vann leer trok. Dankert wilde nu eindelijk eens een serieuze discussie over de opvolging 
vann de Starfighter, waarbij ook het niet vervangen bespreekbaar moest zijn. 'Het was 
weliswaarr 'één minuut voor twaalf, maar ingrijpen was nog mogelijk', aldus Dankert. 
Volgenss hem was er nooit serieus onderzocht of de Starfighter überhaupt vervangen 
moestt worden, terwijl de minderheid van de commissie-Van Rijckevorsel in 1972 dit 
tochh had voorgesteld. Bovendien had Vredeling in de defensienota bepleit dat bij het 
uitblijvenn van ingrijpende taakverdeling en standaardisatie ons land gedwongen kon 
wordenn bepaalde krijgsmachtonderdelen op te heffen. Het was in zijn ogen dus be-
paaldd niet vanzelfsprekend dat de Starfighters vervangen zouden worden.9* 

Alss de vervanging er dan toch moest komen, wilde Dankert in ieder geval een 
serieuss debat over het type vliegtuig dat aangeschaft moest worden. Hij had nog nooit 
'behoorlijke'' argumenten gehoord tegen lichtere vliegtuigen. Vredeling kwam niet 
veell  verder dan het opsommen van de voordelen van de zwaardere vliegtuigen. Daar-
doorr hing er een 'odeur van het militair-industrieel complex' rond de hele vervanging. 
Dee fractie bleef een duidelijke voorkeur hebben voor een licht en goedkoop toestel. 
Hett vliegtuig zou bovendien geen atoomtaak mogen vervullen. De partij wilde niet 
datdat de vervanger van de Starfighter zou bijdragen aan het 'verder opjagen van de bewa-
peningswedloop'.. " 

Vredelingg weigerde de vervanging van de Starfighter ter discussie te stellen. Tevens 
wenstee hij niet voor een lichter toestel te kiezen, omdat hij bang was dat er anders een 
gatt zou vallen in de gezamenlijke verdediging van de NAVO. Er moest een type vlieg-
tuigg aanschaft worden dat ook in de jaren tachtig en negentig de eventuele strijd tegen 
modernee Russische jagers aan zou kunnen. Hiermee verwees hij maar weer eens naar 
hett specialisatierapport van de NAVO waarin was vastgelegd dat de Nederlandse lucht-
machtt in staat moest zijn tot 'air superiority capability'. Wel was hij bereid zijn partij 
opp één punt tegemoet te komen. Hij liet weten het 'niet als een gegeven te aanvaarden' 
datdat de opvolger van de Starfighter met een atoomtaak werd uitgerust.'8 Een concessie 
diee Vredeling zich gemakkelijk kon veroorloven, aangezien er pas in 1980 over dit 
vraagstukk beslist zou worden. 

InIn het voorjaar van 1975 koos Vredeling in samenspraak met zijn Europese colle-
ga'ss voor de F-16, omdat dit in militair en financieel opzicht het beste vliegtuig was." 
Nuu de minister tegen de wens van de fractie in voor de F-16 had gekozen, verslech-
terdee de relatie tussen Vredeling en zijn achterban nog verder. Het beleid van de 
ministerr werd niet alleen meer op financiële gronden, maar ook met meer principiële 
argumentenn bestreden. Zo liet Van Thijn weten dat een socialistische vredespolitiek 
eropp gericht moest zijn de bewapeningsspiraal te doorbreken. Bij de aanschaf van 
nieuwee vliegtuigen moest dit criterium ook worden toegepast en met de keuze voor de 
F-166 was dit niet gebeurd. Door te kiezen voor een 'zwaar toestel' werd een bijdrage 
geleverdd aan het opschroeven van de bewapeningsspiraal. Als Vredeling zijn beleid 
niett wilde herzien, was een conflict tussen de bewindsman en zijn partij niet meer te 
voorkomen,, vreesde Van Thijn.'00 



T U S S E NN K E E R P U N T EN HET R E G E R I N G S P L U C H E 287 7 

Omm de meningsverschillen uit te praten, werd er een overleg tussen vertegenwoor-
digerss van het kabinet en van de fractie georganiseerd. Dankert bracht de bezwaren 
vann de PvdA-fractie nog eens onder woorden. De keuze voor de F-16 achtte hij niet in 
overeenstemmingg met de defensiepolitiek zoals de PvdA die voor ogen had en hij 
sprakk zelfs van 'falend defensiebeleid'.'01 Vredeling herhaalde zijn argumenten nog 
eenss en stelde dat de keuze voor de F-16 niet als een impuls voor de bewapeningswed-
loopp kon worden gezien. Dat zou het geval zijn als er voor het duurste toestel was 
gekozen,, maar de F-16 was juist het goedkoopste. Bovendien, 'de vliegtuigen schieten 
allemaal',, hield hij zijn partijgenoten voor.101 

Vredelingg wenste niet toe te geven aan de druk van zijn partijgenoten en zette op 
zijnn beurt de fractie weer onder druk. Hij dreigde op te stappen als de PvdA-fractie 
tegenn de keuze van de F-16 zou stemmen. Hij vond de vervanging van de Starfighter 
eenn essentieel onderdeel van zijn beleid en achtte de steun van zijn eigen partij daar-
voorr onontbeerlijk. Hij verdomde het om 'de F-16 via de confessionelen, de W D en 
DS'700 binnen te halen'. Van Thijn wilde het spel niet zo hoog spelen. Hij benadrukte 
datt de minister niet op zou hoeven stappen bij een verschil van mening met de fractie. 
Hett ging immers om een 'zakelijk conflict'.103 Den Uyl wilde het evenmin op een kabi-
netscrisiss aan laten komen en zag mogelijkheden voor beide partijen om hun gezicht 
tee redden. De fractie kon zijn standpunten handhaven, maar moest zich gematigd uit-
drukken.. Vredeling zou eveneens gematigd op moeten treden en er zouden minder 
toestellenn besteld kunnen worden.'04 

Hett 'zakelijk conflict' over de vervanging van de Starfighter ontaardde in het voor-
jaarr van 1975 langzamerhand in een loopgravenoorlog. Vredeling had zich in NAVO-

verbandd vastgelegd op een bepaald type toestel, waardoor er voor hem in feite geen 
wegg terug meer was. Vanuit dat perspectief geredeneerd was de F-16 een logische 
keuze.. Het toestel was niet te duur, uitermate geschikt voor grondsteun en beschikte 
daarbijj  nog over een aantal andere kwaliteiten. Dat was nodig want het vliegtuig 
moestt zich conform de afspraken ook in luchtgevechten kunnen handhaven en de 
mogelijkheidd hebben tot het vervullen van een beperkte atoomtaak. Vredeling had 
zichh ook op een andere manier vastgelegd. In het kader van standaardisatie - ook een 
stokpaardjee van de PvdA- was hij een samenwerkingsverband met drie andere NAVO-

landenn gestart. Dit betekende natuurlijk wel dat hij zich niet zonder internationaal 
gezichtsverliess uit dit overleg kon terugtrekken. 

Datt de fractie weinig begrip wilde opbrengen voor zijn positie en de zaak zo hoog 
opspeelde,, verbaasde Vredeling. Hij achtte de hele zaak geen 'conflictstof van de 
bovenstee plank' en had nooit gedacht dat er over de keuze van het nieuwe vliegtuig-
typee zo'n conflict zou ontstaan. Den Uyl begreep evenmin veel van de houding van de 
fractie.. In de defensienota was vastgelegd dat de Starfighter vervangen moest worden 
enn de fractie was daarmee akkoord gegaan. De uiteindelijke keuze voor het toestel zag 
hijj  als een puur 'technisch industriële beslissing', waarbij er goede argumenten beston-
denn om voor de F-16 te kiezen. Bovendien was er juist in het kader van standaardisatie 



288 8 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEI D 

gekozenn om de aanschaf gezamenlijk met de andere kleine NAVO-landen te doen. 
Hijj  zag geen enkele reden waarom de fractie en het Partijbestuur deze beslissing zo'n 
politiekee lading moesten geven.'05 

Dee fractie meende echter dat de manier waarop Vredeling taakverdeling en stand-
aardisatiee binnen de NAVO had ingevuld, te veel verschilde van de lijn die de PvdA eer-
derr hadd uitgestippeld. De fractie had zich met name van taakverdeling en specialisatie 
heell  andere dingen voorgesteld. Er waren te veel concessies aan Keerpunt gedaan en 
datdat wilde de fractie niet over haar kant laten gaan. De vervanging van de Starfighter 
werdd steeds meer als een graadmeter beschouwd voor de mate waarin het kabinet 
daadwerkelijkk bereid was een andere koers te varen op het gebied van defensie. Het 
Partijbestuurr dacht er al niet veel anders over. Ook zij beschouwde deze kwestie als 
eenn belangrijke toetssteen voor het defensiebeleid en wilde op dit punt niet buigen 
voorr Vredeling. 

Dee kloof tussen de PvdA-bewindslieden en hun achterban kwam nog eens duide-
lij kk naar voren op het partijcongres van n en 12 april 1975. Dit partijcongres was gro-
tendeelss gewijd aan vrede en veiligheid en de vervanging van de Starfighters kwam 
daarbijj  ook aan de orde. Aan de vooravond van het congres herhaalde Vredeling in het 
TV-programmaa Achter het Nieuws zijn dreigement om op te zullen stappen, indien de 
meerderheidd van de fractie zijn keuze voor de F-16 niet accepteerde.106 Van Thijn 
noemdee dit dreigen van Vredeling 'onberaden en rijkelij k voorbarig'. De fractie zou 
zichh hierdoor in ieder geval niet laten beïnvloeden, aldus de fractievoorzitter. Wel 
haasttee hij zich er bij te zeggen dat de fractie nog altijd vertrouwen had in Vredeling en 
datdat het niet de bedoeling was om hem pootje te lichten: 'een algehele verkettering, 
daarr is de fractie nog [cursivering FZ] niet aan toe'.107 

Dee congresgangers lieten zich evenmin beïnvloeden door de dreigementen van 
Vredeling.. De keuze voor de F-16 werd nagenoeg unaniem door het congres afge-
wezen.. Er werd een motie aanvaard waarin werd vastgelegd dat er een vliegtuigtype 
moestt worden gekozen dat: 'technisch en kwalitatief niet zodanig geavanceerd was dat 
hethet de bewapeningswedloop nieuwe stimulansen gaf; geen nucleaire taken - dus ook 
geenn beperkte - kon en/of mocht uitvoeren en een niet te zware druk mocht leggen 
opp de overige financieringsprogramma's van de krijgsmacht'.'08 Het voorstel om de 
Starfighterr helemaal niet te vervangen, was eerder met een krappe meerderheid ver-
worpen.'0**  Na het congres werd er nog wel een poging ondernomen om nader tot 
elkaarr te komen. Er werd een delegatie uit het Partijbestuur en de fractie samengesteld 
omm met Vredeling te overleggen over de vastgelopen situatie, echter zonder resultaat."0 

Vredelingg trok zich niets van het congresbesluit aan (congressen kopen immers 
geenn vliegtuigen), tot groot ongenoegen van de fractie en het Partijbestuur. De partij 
bleeff  ondertussen naar nieuwe wegen zoeken om Vredeling op andere gedachten te 
brengen.. Het probleem hierbij was wel dat de partij er geen kabinetscrisis voor over 
had,, want die zou waarschijnlijk slecht vallen bij het electoraat. Of zoals Hans Ouwer-
kerkk het zei: 'de kiezers begrijpen geen moer van dit conflict'.111 Kombrink zag wel 
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mogelijkhedenn om dit probleem te omzeilen. Hij wilde eventueel aansturen op een 
ministerscrisis.. Hij was niet erg tevreden over het functioneren van 'zijn' minister. 
Vredelingss uitlatingen in de pers en zijn gebrek aan kennis hadden al verschillende 
malenn voor moeilijkheden gezorgd. Als de kwestie van de F-16 tot het vertrek van de 
ministerr zou leiden, had Kombrink daar geen moeite mee."1 Kamerlid Arend Jan 
Voortmann vond dit eveneens een mooie oplossing. Hij was net als Kombrink van 
meningg dat Vredeling 'de politieke greep op de defensiepolitiek' volledig kwijt was."3 

Eenn ministerscrisis werd door de rest van het Partijbestuur niet als een optie gezien, 
omdatt het huns inziens een kabinetsbeslissing betrof."4 

Uiteindelijkk zou de partij kiezen voor een andere strategie: het kabinet werd 
gevraagdd een definitieve keuze uit te stellen. Volgens het Partijbestuur en de fractie 
wass er geen enkele noodzaak om op korte termijn te beslissen ten gunste van de F-16. 
Doorr de zaak uit te stellen zou het voor de partij mogelijk worden de PvdA-bewinds-
liedenn te blijven steunen. Bovendien zou men de tijd hebben eens 'behoorlijk' over de 
straaljagerkwestiee met elkaar te praten en alsnog de mogelijkheden voor een lichter en 
goedkoperr grondtoestel te onderzoeken. Tevens zou men nog eens nauwkeurig de 
financiëlee consequenties door kunnen rekenen. Uitstel had ook als voordeel dat men 
dee beslissing van de Belgen kon afwachten. De kans bestond dat de Belgen toch voor 
eenn Frans vliegtuig zouden kiezen. Als dat het geval zou zijn, had het kabinet meer 
ruimtee om van de F-16 af te komen. Het argument van standaardisatie ging dan im-
merss niet meer op."5 Staatssecretaris Stemerdink zag ook om een andere reden wel iets 
inn uitstel. De door hem al eerder bepleite mogelijkheid om een Europese straaljager te 
ontwikkelen,, kwam dan weer in beeld." 

Hett  einde van een zakelijk conflict 

Hett kabinet wilde de beslissing over de vervanging van de Starfighter niet langer uit-
stellen.. Op 23 mei 1975 hakte de ministerraad de knoop door: de F-16 werd de op-
volgerr van de Starfighter, mits de andere NAVO-landen meededen. Wel besloot het 
kabinett niet alle Starfighters te vervangen. Er zouden slechts 102 F-16's worden besteld 
(844 direct en een optie voor nog eens 18 toestellen)."7 Vredeling had liever een Euro-
peess vliegtuig gezien, maar dat was niet haalbaar gebleken. Zijn collega Jan Pronk 
wildee de Starfighters liever helemaal niet vervangen. Hij had 'ethische bezwaren' tegen 
eenn vliegtuig dat kernwapens kon vervoeren en bovendien wilde hij vasthouden aan 
Keerpunt,Keerpunt, waarin was opgenomen dat de nucleaire taak van de luchtmacht afgeschaft 
moestt worden. Tevens wilde hij alvorens tot vervanging over te gaan, eerst de 'funda-
mentelee discussie over het ontwapeningsbeleid' van het kabinet afwachten. Hij was 
echterr wel bereid zich te verenigen met het kabinetsbesluit." 

Inn een nota aan de Kamer verdedigde Vredeling de keuze van het kabinet. Volgens 
hemm was de F-16 militair gezien het beste toestel en paste de aankoop binnen het 
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begrotee bedrag van 2,3 miljard gulden. In vergelijking met de andere vliegtuigen 
vielenn bovendien de exploitatie- en andere bijkomende kosten lager uit. Een lichtere 
straaljagerr werd door het kabinet afgewezen. Een toestel als de F-16 was absoluut 
noodzakelijkk voor het uitvoeren van de Nederlandse luchtmachttaken in NAVO-ver-
bandd zoals die in december 1973 waren vastgelegd. Hij voelde er niet veel voor om een 
wijzigingg van dit takenpakket te forceren. Wel deed hij de toezegging dat de nieuwe 
vliegtuigenn niet zouden worden aangepast voor nucleaire missies."9 Voor premier Den 
Uyll  was ook het gezamenlijk optreden van de kleine NAVO-landen in dit project van 
groott belang. Bovendien was het volgens hem in alle redelijkheid niet vol te houden 
datt de F-16 bijdroeg aan het opjagen van de bewapeningswedloop.'10 

Daarmeee dacht het kabinet alle argumenten van de partij te hebben weerlegd: geen 
nucleairee taken, goedkoop en geen bijdrage aan de bewapeningswedloop. Bovendien 
konn de aanschaf nog worden teruggedraaid als de Belgen niet voor de F-16 kozen. De 
PvdA-fractiee liet zich echter niet door de argumenten van het kabinet overtuigen. De 
fractiee toonde zich erg ongelukkig met de beslissing van het kabinet en Van Thijn 
sprakk zelfs van 'weerzin tegen dit besluit'.'" De fractie stond voor een dilemma. Aan de 
enee kant betreurde men de keuze voor de F-16, maar aan de andere kant had men er 
geenn kabinetscrisis voor over. Had Van Thijn niet altijd geroepen dat het om 'een 
zakelijkk geschil' ging. De fractie stond dus voor de opgave om het kabinetsbesluit aan 
tee vechten op een wijze waarin de achterban zich zou kunnen herkennen, maar tegelij-
kertijdd niet aan te sturen op een kabinetscrisis. De fractie besloot daarom 'herziening 
vann de beslissing' aan te vragen.'" 

Inn de aanloop van het Kamerdebat zette Dankert in een notitie voor de fractie de 
bezwarenn tegen de F-16 nog eens op een rijtje. De principiële bezwaren waren weer 
naarr de achtergrond verdwenen want de aanschaf van de F-16 werd niet als 'signi-
ficanteficante bijdrage aan de kwantitatieve wapenwedloop' beschouwd. Gesprekken met 
Vredelingg hadden geleerd dat de financiële argumenten het meeste gewicht in de 
schaall  legden bij de minister. Dankert ging daarom uitvoerig in op de financiële kant 
vann de zaak. De defensiebegroting zou volgens hem worden overschreden, omdat er 
nogg gerekend werd met prijzen uit 1974. Door de sterk oplopende inflatie en andere 
kostenontwikkelingenn ging de aanschaf het begrote bedrag ver te boven. Daarbij 
kwamm de steeds slechter wordende financiële situatie van de overheid en de extra 
kostenn die gemaakt moesten worden, omdat de MBFR-besprekingen geen resultaat 
opleverden.. Door zoveel geld aan nieuwe vliegtuigen te besteden, kwamen andere 
investeringenn in gevaar. Daardoor zou een evenwichtige opbouw van de Nederlandse 
krijgsmachtt in de toekomst onmogelijk worden. Met name in de zogenaamde tweede 
planperiodee (na 1977) voorzag Dankert problemen. De enige mogelijkheid om toch 
eenn verantwoord defensiebeleid te blijven voeren binnen de bestaande financiële 
ruimtee was verregaande specialisatie. De met de NAVO overeengekomen specialisatie 
vondd Dankert onvoldoende. Als de Nederlandse luchtmacht zich zou beperken tot 
grondsteunn kon met een goedkoper toestel worden volstaan.11' 
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Bijj  Ter Beek en Voortman viel deze argumentatie van Dankert niet erg in goede 
aarde.. Zij wilden in de Kamer wel een principiëler betoog houden tegen de keuze 
voorr de F-16. Zij waren van mening dat het gekozen vliegtuig wel degelijk een impuls 
voorr de bewapeningsspiraal betekende en wilden dat ook in een motie verwoorden. 
Dankertt ging op dit punt overstag en kon zich verenigen met de formulering dat de 
aanschaff  van de F-16 een verdere impuls gaf aan de wapenwedloop. De motie van de 
PvdA-fractiee volgde verder de notitie van Dankert. De zorg over de financiële conse-
quentiess van het kabinetsbesluit kwam uitgebreid aan bod. Tevens werd er aange-
drongenn op ingrijpende specialisatie binnen de NAVO. Als dat niet lukte, moest het 
kabinett op korte termijn het aantal luchttaken beperken. In het licht van boven-
staandestaande bezwaren werd de regering gevraagd het besluit over de F-16 in heroverweging 
tee nemen."4 

Vann Thijn had voor het Kamerdebat aangekondigd dat zijn fractie met een krach-
tigee motie zou komen, WD-leider Wiegel reageerde daarop door te zeggen dat hij de 
PvdA-motiePvdA-motie zou steunen. Hoewel hij het inhoudelijk niet met het PvdA-standpunt 
eenss was, hoopte hij dat het kabinet over zo'n motie zou struikelen. De politieke gela-
denheidd tussen de PvdA en haar minister werd echter al gauw weggenomen. Dankert 
benadruktee dat de PvdA-motie geen afkeuring inhield van het defensiebeleid van 
Vredeling,, maar slechts vroeg de beslissing om de F-16 aan te schaffen in heroverwe-
gingg te nemen. Wiegel verweet de PvdA 'met een slappe motie' te zijn gekomen en 
stemdee dan ook tegen. De PvdA-motie zou uiteindelijk alleen de steun krijgen van de 
PSP.. Samen met de confessionele partijen diende de VVD zelf een motie in waarin 
gevraagdd werd de optie voor nog eens 18 F-16's 'hard te maken'. Vredeling wil hier wel 
meee instemmen. Hij beloofde de Kamer dat alleen onder uitzonderlijke omstandig-
hedenn werd afgezien van de aankoop van 18 extra toestellen.1'5 Door een 'zakelijke hou-
ding'' van zijn eigen fractie kwam het kabinetsbesluit niet in gevaar en hoefde Vrede-
lingg zijn portefeuille niet ter beschikking te stellen. Na afloop van het debat liet 
hijj  weten dat hij het verschil van mening met zijn partijgenoten niet als prettig had 
ervaren,, maar hij hiermee moest en kon leren leven." 

Dee fractie had tijdens het debat in de Tweede Kamer een nederlaag moeten slik-
ken,, maar daar werd door de fractie over het algemeen niet erg zwaar aan getild. Vol-
genss Komrink moest je je 'in het jaar van de waarheid nu eenmaal hard opstellen en 
datt betekende dat je ook wel eens kon verliezen'. Ter Beek wilde ook niet al te drama-
tischh doen over het verlies. De kwestie van de F-16 was 'de kop van Vredeling' nu een-
maall  niet waard. Zolang er geen progressieve meerderheid bestond, zat er niet anders 
opp dan 'alle heil te verwachten' van dit kabinet. Net als Van Thijn beschouwden zij de 
straaljagerkwestiee dus als 'een zakelijk conflict'. De fractievoorzitter zelf meende ove-
rigenss dat het hard opzij schuiven van het fractiestandpunt door het kabinet,, niet zon-
derr gevolgen kon blijven. Hij constateerde dat er een verwijdering tussen het kabinet 
enn de fractie had plaatsgevonden. Het was aan de bewindslieden 'om dit gat te dich-
ten'' door op andere punten concessies aan de partij te doen.117 
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Nogg één keer zou de PvdA zich over deze kwestie buigen en wel op de Partijraad 
vann 14 juni 1975. De PvdA-achterban toonde zich zeer ontstemd over het kabinetsbe-
sluit.. Er werden verschillende moties ingediend waarin het vertrouwen in het kabinet 
werdd opgezegd. Geen enkele van deze moties wist echter een meerderheid te halen. De 
woordenn van Van Thijn dat 'we allemaal toch nog wel een beetje houden van dit kabi-
net',, leken inderdaad opgeld te doen.Ii3 Wel werd er een motie aangenomen door de 
Partijraadd waarin met instemming kennis werd genomen van het afwijzende stand-
puntt van de fractie. Bovendien mochten de voorgenomen bezuinigingen door de aan-
schaff  van de F-16's niet in gevaar komen. Het realiseren van deze bezuinigingen op 
defensiee zou voor de PvdA een 'zeer zwaarwegende zaak' zijn bij de verdere toetsing 
vann het defensiebeleid.19 

Dee vervanging van de Starfighter toont aan dat er een grote kloof bestond tussen 
wenss en werkelijkheid. In de praktijk was gebleken dat de er binnen de NAVO voor 
taakverdelingg en vooral voor taakafstoting maar een zeer beperkt draagvlak bestond. 
Vredelingg accepteerde dat de praktijk op dit punt weerbarstiger was dan de theorie. 
Doorr zich in NAVO-verband vast te leggen op een aantal taken, was de weg naar een 
lichterr vliegtuig echter wel afgesloten. Dit verklaart ook zijn halsstarrige houding. De 
fractiee en het Partijbestuur daarentegen vonden dat de praktijk wel erg ver van de 
PvdA-wensenn was afgedwaald. De hele kwestie werd als een belangrijke toetssteen van 
eenn progressieve defensiepolitiek beschouwd, waardoor de partij stevig van leer trok. 
Bovendienn wilde een aantal Kamerleden zich graag op dit punt profileren, zeker met 
hethet oog op het partijcongres in april 1975. Dat men (ondanks de steun van het con-
gres)) uiteindelijk het onderspit moest delven, was vooral te danken aan het feit dat de 
partijj  er geen kabinets- noch een ministerscrisis voor over had. 

Extr aa bezuinigingen nodig 

Hett zou voor het kabinet niet meevallen in de resterende kabinetsperiode de bezuini-
gingenn op defensie te realiseren. In de defensienota was er vanuit gegaan dat in 1975 
dee MBFR-onderhandelingen resultaat zouden opleveren. Niets was echter minder 
waar,, want de besprekingen in Wenen zaten midden 1975 nog altijd muurvast. Dit 
betekendee dat er minder bezuinigd kon worden dan in de defensienota was voorzien. 
Dee impasse van de MBFR-besprekingen was echter niet de enige tegenvaller voor 
Vredeling.. Het defensiebeleid moest ook worden aangepast aan de verslechterende 
financieel-economischee positie van Nederland. Voor de begroting van 1976 moest 
hett kabinet rekening houden met een economische groei van circa 3,5 %. Dit was 
flinkk minder dan de verwachte 4,5 %. Hierdoor steeg het nationale inkomen minder 
snell  dan verwacht, hetgeen weer gevolgen had voor de hoogte van de defensiebegro-
ting.. Vredeling kon daarom niet volstaan met de bezuinigingsplannen uit de defen-
sienotaa van 1974, er waren nieuwe ingrepen nodig. In de ministerraad werd overeen-



TUSSENN KEERPUNT EN HET REGERINGSPLUCHE 293 

gekomenn dat defensie in 1976 205 miljoen moest inleveren en in de daarop volgende 
jarenn respectievelijk 230 en 260 miljoen gulden.130 Om zijn begroting voor 1976 bin-
nenn de perken te houden nam Vredeling twee aanvullende maatregelen: het buiten 
dienstt stellen van 15 Neptune-vliegtuigen en het twee jaar eerder uit de vaart nemen 
vann het schip 'De Zeven Provinciën'.'51 Deze beslissingen vielen slecht binnen de 
krijgsmacht.. Uit protest vloog er op 17 september 1975 een squadron Neptunes over 
hett Binnenhof en op 24 november werd er door de marine in Amsterdam een 
demonstratievee bijeenkomst gehouden.m 

Hett financiële leed voor defensie zou nog erger worden. Op 29 oktober 1975 liet 
ministerr Duisenberg van Financiën in een brief aan zijn collega's weten dat de rijks-
uitgavenn jaarlijks niet meer dan met 1% mochten groeien. Door deze zogenaamde 
éénprocent-operatiee waren er forse bezuinigingen nodig en defensie zou ook een deel 
voorr zijn rekening moeten nemen. Vredeling moest zich wederom beraden op extra 
ombuigingenn in de periode 1977-1980. Hij zag maar een beperkt aantal mogelijkheden 
omm de bezuinigingen te realiseren. Inkrimpen in de personele sector was nauwelijks 
mogelijk.. Er waren al veel mensen afgevloeid en verder ingrijpen achtte hij onaan-
vaardbaar.. Op het aanschaffen van materiaal kon eveneens niet veel worden bezui-
nigd.. Bleven er nog twee mogelijkheden over: taakafstoting en vermindering van de 
landmachttroepen.. Dit laatste zou neerkomen op het loslaten van het MBFR-voorbe-
houd.. Als Vredeling gedwongen werd uit een van de beide maatregelen te kiezen, had 
hijj  een voorkeur voor troepenvermindering. Militai r gesproken had de handhaving 
vann de MBFR-sterkte voor hem een lage prioriteit en eenzijdige taakafstoting zou bin-
nenn de NAVO grote problemen opleveren.'" 

Vann der Stoel verzette zich tegen 'het overboord gooien' van de MBFR-clausule. Als 
Nederlandd zou besluiten tot eenzijdige reducties zou dit 'onaanvaardbare buiten-
land-politiekee consequenties' hebben. Bovendien meende hij dat het loslaten van de 
MBFR-koppelingg in de Tweede Kamer nooit een meerderheid zou weten te behalen. 
Dee christen-democraten zouden nimmer voor een dergelijke maatregel stemmen. 
Well  had Van der Stoel de mogelijkheden afgetast om na te gaan of er enige rek in de 
MBFR-clausulee zat. Dit had echter weinig opgeleverd. Een 'elastische uitleg' bleek niet 
mogelijk,, omdat Nederland al bezig was de MBFR-clausule 'zeer extensief te interpre-

»» '34 

terenn . 
Taakafstotingg vond Van der Stoel evenmin een goede zaak. Hij vreesde dat het 

militairee evenwicht tussen de NAVO en het Warschaupact daardoor wel eens scheef 
konn komen te liggen. De militaire opbouw van de su ging onverminderd voort. Zelfs 
alss men afstand nam van de 'alarmkreten van de secretaris-generaal van de NAVO', 

ontstondd er een weinig rooskleurig beeld van de militaire inspanningen van het 
Warschaupact.. Daarbij kwam dat de andere NAVO-partners uitdrukkelijk hadden ver-
klaardd niet tot taakafstoting te zullen overgaan. Nederland zou zich door taakafstoting 
isolerenn van de rest van het bondgenootschap. Volgens Van der Stoel moesten de be-
zuinigingenn vooral in de personele sfeer worden gezocht. Hij dacht hierbij aan rechts-
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positionelee maatregelen die tevens betrekking op de rest van het overheidspersoneel 

moestenn hebben. Tevens konden verschillende investeringen worden uitgesteld."5 

Vredelingg vroeg zich daarop af hoe hij als minister verder moest als Van der Stoel 

reductiess bij de landmacht en taakverdeling blokkeerde. Den Uyl onderkende het 

probleem,, maar zag niet direct een oplossing. Hij kwam niet veel verder dan Vrede-

lingg te vragen met zijn staven nog eens alle mogelijkheden na te gaan om bezuini-

gingenn te realiseren."6 Di t werd er bepaald niet makkelijker op toen de verschillende 

krijgsmachtonderdelenn aangaven met grote tekorten te kampen. Tot overmaat van 

rampp eiste staatssecretaris Van Lent (KVP) tussen de 230 en 260 miljoen gulden extra 

voorr defensie, daarin gesteund door Lubbers. Kwam dit bedrag niet boven tafel, dan 

zouu hij aftreden." Tot het einde van het kabinet bleef het puzzelen hoe er verant-

woordd op defensie kon worden bezuinigd zonder in eigen land op een kabinetscrisis 

aann te sturen en in internationaal verband grote weerstanden op te roepen. Di t leidde 

inn 1975 tot uitstel en in 1976 tot afstel van een aantal investeringen. Meer in het alge-

meenn werden allerlei lasten verschoven naar de zogenaamde tweede planningsperiode 

(naa 1977). "8 

Eenn zeer  zwaarwegende zaak 

Voorr de PvdA-achterban bleven bezuinigingen op defensie een 'zwaarwegende zaak'. 

Eénn van de punten die midden 1975 weer volop de aandacht trok, was het MBFR-voor-

behoud.. In de zomer van 1975 riep Van den Bergh het kabinet op om het MBFR-voor-

behoudd los te laten. Vredeling en Van der Stoel hadden van de fractie en het Partijbe-

stuurr tot midden 1975 de tijd gekregen om de onderhandelingen in Wenen niet te 

doorkruisen.. Nu de MBFR-besprekingen echter in een impasse waren beland, werd het 

tij dd voor Nederland om de beschikbare 'nationale ruimte' (lees eenzijdige reducties) 

tee gebruiken. Temeer omdat volgens Van den Bergh de MBFR-onderhandelingen van 

hett verkeerde principe uitgingen. Het was belachelijk dat 'alleen de mannetjes werden 

geteld'.. Iedere defensie-expert moest toch toegeven dat de defensiecapaciteit niet al-

leenn afhing van het aantal troepen, maar ook van hun opleiding, uitrusting, etc. Het 

leekk hem een hachelijke zaak om vast te stellen wat een militair evenwicht tussen Oost 

enn West op dit punt precies inhield. De balans zou niet zo snel negatief voor de NAV O 

uitvallen,, dacht hij. Er waren allerlei Amerikaanse studies verschenen waarin duidelijk 

werdd dat het 'op z'n zachts gezegd overdreven was te stellen dat de NAVO-landen mili -

tairr zwakker waren dan de landen van het Warschaupact'.'39 Met andere woorden, 

err bestond aan Westelijke zijde wel degelijke ruimte om eenzijdige reducties van 

Nederlandd op te vangen. 

Kombrinkk meende dat Defensie geen uitzonderingspositie kon innemen voor wat 

dee bezuinigingen betrof en daarom moest het MBFR-voorbehoud worden losgelaten. 

Nederlandd had geen enkele reden om zich achter deze clausule te verschuilen. Volgens 
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hemm kon het mislukken van de MBFR-besprekingen zelfs voor een belangrijk deel op 

hett conto van de NAV O worden geschreven. Volgens de nieuwe partijvoorzitter Ien 

vann den Heuvel was het wel duidelijk wat het Partijbestuur vond. Ze riep het kabinet 

dann ook op het MBFR-voorbehoud los te laten en refereerde daarbij ook nog even aan 

dee stemming op de partijraden van 15 juni en 21 september 1974.'40 

Vredelingg erkende dat het militair gezien niet nodig was om vast te houden aan de 

MBFR-clausule,, maar het Partijbestuur zag wel een ander belangrijk aspect over het 

hoofd.. De regering zou een heel slechte beurt maken als ons land terugkwam op een 

beloftee in internationaal verband. Van der Stoel sloot zich hierbij aan. Hij dacht ook 

datt ons land internationaal een hoge prijs zou moeten betalen voor het loslaten van 

hett MBFR-voorbehoud. De invloed van Nederland op de besprekingen in Wenen en 

binnenn de NAV O ZOU aanzienlijk verminderen. Het was zonde de Nederlandse onder-

handelingspositiee te verzwakken, net op een moment dat de kans groot was dat het 

zouu lukken om de tactische atoomwapens bij de onderhandelingen in te brengen.'4' 

Stemerdinkk hield zijn partijgenoten bovendien voor dat eenzijdige reducties op korte 

termijnn niet veel geld zouden opleveren. Voor 1976 zou dit slechts 16 miljoen gulden 

aann besparingen opleveren. Deze minieme bezuinigingen wogen niet op tegen het 

internationalee gezichtsverlies wat Nederland zou lijden bij het doorbreken van de 

MBFR-clausule.'42 2 

Hett standpunt van het Partijbestuur om het MBFR-voorbehoud los te laten, vond 

geenn gehoor bij de fractie. Van Thijn was enthousiast over de mededeling van Van der 

Stoell  dat het kabinet mogelijk succes had met het agenderen van tactische atoom-

wapens.. Di t betekende een enorme opsteker voor het Nederlandse beleid.'4' De fractie 

wildee Van der Stoel en Vredeling dit succes niet ontnemen. Het mogelijk inbrengen 

vann tactische kernwapens bij de besprekingen in Wenen werd door de fractie belang-

rijkerr geacht dan de geringe bezuinigingen die eenzijdige troepenreducties voor de 

begrotingg van 1976 zouden opleveren. Volgens Ter Beek zou het agenderen van tac-

tischee atoomwapens mogelijk zelfs een doorbraak kunnen forceren in de MBFR-

onderhandelingen.. Dat was reden genoeg om het MBFR-voorbehoud nog even te 

handhaven.'444 De PvdA-fractie toonde daarom ook begrip toen het kabinet besloot de 

MBFR-clausulee voorlopig niet te doorbreken. 

Hett Partijbestuur leek net als bij de defensienota niet wezenlijk geïnteresseerd in 

hett belang van de MBFR-besprekingen, noch in het feit dat ons land internationaal een 

zeerr slechte beurt zou maken met het loslaten van het MBFR-voorbehoud. De binnen-

landsee belangen wogen zwaarder: in het kader van een progressieve buitenlandse poli-

tiekk moest er hoe dan ook bezuinigd worden op defensie. Toen Vredeling in septem-

berr 1975 zijn defensiebegroting presenteerde, reageerde het bestuur teleurgesteld. Het 

bestuurr vond het onbegrijpelijk dat de MBFR-clausule nog altijd gehandhaafd werd. 

Hett kabinet moest toch inzien dat door de slechte financieel-economische situatie be-

zuinigingenn op defensie niet meer konden worden uitgesteld. Van den Heuvel vond 

hett onacceptabel dat het kabinet inzake de bezuinigingen op defensie een slag om de 
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armm wenste te houden.'4' Het bestuur meende dat er zo van de filosofie van Doelmatig 
DefensiebeleidDefensiebeleid niet veel overbleef. Vorige kabinetten hadden door hoge exploitatie-
kostenn en personeelslasten onvoldoende geld vrijgemaakt voor investeringen en dit 
kabinett dreigde in dezelfde valkuil te trappen. Stemerdink ontkende dat de defensie-
filosofiefilosofie van de partij in gevaar kwam. Hij voorzag alleen grote problemen voor een 
tweedee kabinetsperiode.'4é 

Vann Thijn meende eveneens dat in deze periode de filosofie van Doelmatig Defen-
siebeleidsiebeleidnietniet in gevaar kwam. Bij defensie waren de punten uit Keerpunt gerealiseerd, 
daarr bestond geen enkele twijfel over. Er was immers 1500 miljoen bezuinigd. Hij waar-
schuwdee zijn partijgenoten zich niet teveel op cijfers te focussen. De doelstelling dat 
dee defensie-uitgaven voor eind 1978 moesten zijn teruggebracht tot 3 % van het na-
tionalee inkomen, mocht geen doel op zichzelf worden. Zo'n 'cijferdogma' zou een 
'grabbeltonpolitiek'' in de hand werken. Er moest niet lukraak op defensie bezuinigd 
worden,, omdat anders op onaanvaardbare wijze de geloofwaardigheid van de defen-
siefilosofiee werd aangetast. Op basis van de verslechterde financieel-economische situ-
atiee moest er 'een nieuwe, afgewogen visie worden ontwikkeld op een planmatig be-
zuinigingsbeleidd voor defensie'.'4 Tot een nieuwe afgewogen visie kwam het niet meer 
voordatt het kabinet in maart 1977 viel over de grondpolitiek. 

Terugkijkendd kunnen we stellen dat de kloof tussen 'droom en daad' voor de 
nodigee spanningen heeft gezorgd. Het Partijbestuur en in mindere mate de fractie 
wenstenn onverkort vast te houden aan de uitgangspunten van Doelmatig Defensie-
beleidbeleid en Keerpunt. In de praktijk bleken deze doelstellingen echter te hoog gegrepen 
off  in zo'n korte tijd niet te realiseren. De NAVO was nu eenmaal een log machts-
apparaat,, dat voor veranderingen maar moeilijk te porren was. Voor ingrijpende taak-
verdelingg en specialisatie bestond binnen het bondgenootschap in ieder geval weinig 
draagvlak.. De linkervleugel in de partij wilde deze boodschap niet horen en bleef 
onverminderdd de politieke eisen uit Keerpunt naar voren brengen. Zij wensten zich 
niett te bekommeren om de haalbaarheid van standpunten of'de weerbarstigheid van 
dee materie'. De buitenlandse politiek werd zo ondergeschikt gemaakt aan duidelijk-
heidd in de binnenlandse politiek. 

Datt alle doelstellingen uit Keerpunt met werden gehaald, was ongetwijfeld teleur-
stellendd voor een deel van de Partij. Toch hebben de socialistische bewindslieden wel 
voorr een trendbreuk gezorgd op defensie. Voor het eerst werden de verschillende 
krijgsmachtonderdelenn gesaneerd en op defensie bezuinigd. Of om meer precies te 
zijn,, de uitgaven stegen minder snel.'43 Tevens werden de nucleaire taken van Neder-
landd verminderd. De opvolgers van de Honest-John-rakctten en de Starfighters kregen 
eenn conventionele taak. Daarmee waren er wel degelijk iets andere accenten gezet, ter-
wijll  Vredeling en Stemerdink tegelijkertijd bewezen hadden toch 'betrouwbaar' te 
zijnn op defensie. 
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Eenn Atlanticu s op Buitenlandse Zaken 

Mett Van der Stoel als minister leverde de PvdA ook op Buitenlandse Zaken een 
'betrouwbare'' bewindsman. In ieder geval bleef de Atlantische oriëntatie van zijn 
voorgangerss gewaarborgd. Van der Stoel meende dat de veiligheidspolitiek van 
Nederlandd het beste gestalte kon krijgen binnen het raamwerk van de NAVO. Er 
bestondd namelijk geen reëel alternatief voor het bondgenootschap. Een Europees vei-
ligheidsstelsell  was voorlopig geen optie, want daarvoor moest nog een lange weg wor-
denn afgelegd. Het zou nog jaren van onderhandelingen vergen om een dergelijk veilig-
heidsstelsell  tot stand te brengen. Het uiteenvallen van het Atlantisch bondgenoot-
schapp voor die tijd zou rampzalig zijn, meende hij. Het zou het gevaar op een totstand-
komingg van hetzij een Europese atoommacht, hetzij een Duitse atoommacht aanzien-
lij kk vergroten. Daarmee was de veiligheid in Europa zeker niet gediend.MJ 

Nederlandd moest wel een kritisch NAVO-lid zijn, volgens Van der Stoel. Dit bete-
kendee dat ons land alleen lid van het bondgenootschap zou kunnen blijven als de 
NAVOO inhoud wist te geven aan het streven naar veiligheid en ontspanning. Ons land 
zouu ook meer moeten doen dan 'gehoorzaam voortwandelen aan de hand van de grote 
broerr Amerika'. Nederland diende het door de vs gevoerde beleid kritisch te volgen. 
Dee Amerikaanse houding ten aanzien van Griekenland en Portugal diende zelfs met 
krachtt te worden verworpen. Er moest uitvoering worden gegeven aan de PvdA-
motie,, die op 2 december 1971 in de Kamer was aangenomen. Daarin werd aange-
drongenn op geregeld overleg en gemeenschappelijk optreden met gelijkgezinde NAVO-
landenn met als doel de totstandkoming van de democratische verhoudingen in 
Griekenlandd en Portugal te bevorderen.'50 

Mett een kritische houding in de NAVO alleen kon Nederland niet volstaan, 
meendee Van der Stoel. Nederland zou een actieve vredespolitiek moeten voeren 
waarbijj  het verminderen van de rol van kernwapens in de wereld de hoogste priori-
teitt had. Zowel kwantitatief als kwalitatief moest de atoomrace een halt worden 
toegeroepen.. Om de kwalitatieve bewapeningsspiraal af te remmen zou ons land 
mett kracht moeten streven naar een verbod van ondergrondse kernproeven. De 
mogelijkhedenn om nieuwe atoomwapens op hun bruikbaarheid te testen, werd 
hierdoorr aanzienlijk beperkt. Het aantal kernwapens, met name in Europa, dien-
dee ook te worden terug gedrongen. Van der Stoel hoopte daarom dat de MBFR-
besprekingenn in Wenen niet beperkt bleven tot het terugdringen van de conventio-
nelee bewapening. De vermindering van de nucleaire bewapening moest ook op de 
agendaa komen te staan. Daarbij ging het in het bijzonder om de in West-Europa 
opgeslagenn tactische atoomwapens enerzijds en de op West-Europa gerichte Rus-
sischee middenlange-afstandsraketten anderzijds. Daarbij zou Nederland zich ook 
hardnekkigg moeten verzetten tegen elke poging om tot een Europese kernmacht 
tee komen. Hij benadrukte nog eens dat Europese samenwerking en taakverdeling 
opp conventioneel gebied kostenbesparend konden werken en ook bevorderd moes-
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tenn worden, maar 'elke stap richting een nucleair samengaan' moest worden af-

gewezen.. 's' 

Dee drang om het atoomgevaar te beteugelen kon niet zo ver gaan dat Nederland 

eenzijdigg alle atoomwapens van het grondgebied zou verwijderen. Het kernwapenvrij 

makenn van Nederland plaatste hij nadrukkelijk in het kader van de onderhandelingen 

tussenn de su en de vs. Eenzijdige ontwapening loste immers niets op en zou alleen 

maarr leiden tot de opslag van atoomwapens elders in Europa. Een no-first-use-verk\a-

ringg van de NAV O was ook geen oplossing, volgens Van der Stoel. Dat het atoomvrij 

makenn van Nederland en een no-first-use-verklaring in Keerpunt waren opgenomen 

liett hem koud. Het realiteitsgehalte van deze passages achtte Van der Stoel niet al te 

groot.'""  Hij wist dat deze standpunten binnen het bondgenootschap geen weerklank 

zoudenn vinden. Om zijn partijgenoten niet meteen bij aanvang van zijn ambtstermijn 

inn het harnas te jagen, werd dit hete hangijzer in de regeringsverklaring omzeild. De 

regeringg zou zich beraden op haar standpunt in afwachting van een onderzoek van het 

Nederlandss Instituut voor Vredesvraagstukken naar de rol van kernwapens in de 

NAVO-strategie."5 5 

Vann der Stoel wenste dus vast te houden aan de NAVO , zolang een alternatief 

ontbrak.. Het beste zou natuurlijk zijn als de Koude Oorlog werd beëindigd en er tot 

wederzijdsee gecontroleerde ontwapening werd overgegaan. Van der Stoel meende 

datt Oost en West in ieder geval op de goede weg waren. Hij was in 1973 zeer optimis-

tischh gestemd over de uitkomst van de toenadering tussen Oost en West en meende 

zelfss dat, met de op handen zijnde CVSE en de MBFR-besprekingen, het tijdperk van 

dee Koude Oorlog kon worden afgesloten. Door een 'intensieve Oost-West-dialoog' 

zoudenn de 'muren van wantrouwen' afgebroken kunnen worden en de grondslagen 

gelegdd voor een tijdperk van samenwerking.'14 Bij de Memorie van Toelichting op 

dee begroting van Buitenlandse Zaken voor 1974 ging hij er dan ook van uit dat het 

bipolairee karakter van de wereldverhoudingen veel van zijn oorspronkelijke vorm 

zouu verliezen. In de toekomst moest meer worden uitgegaan van complexe relaties 

(mett China, Japan en in de Europese eenwording). Een jaar later was er van dit op-

timismee niet veel meer over. Toen merkte Van der Stoel bij zijn begroting op dat 

err van een ontwikkeling van een bipolaire naar een meerhoekige machtsconstellatie 

inn de wereld nog weinig tekenen waren.'" De oliecrisis en de zich moeizaam voort-

slependee MBFR-onderhandelingen in Wenen zullen hier ongetwijfeld debet aan zijn 

geweest. . 

Eenn actieve vredespolit iek in de praktij k 

Opp het terrein van de buitenlandse politiek was er tijdens het kabinet-Den Uyl meer 

continuïteitt dan verandering, meent Hellema.',< Gezien de Atlantische oriëntatie van 

Vann der Stoel wekt dit geen verwondering. Toch slaagde Van der Stoel er wel degelijk 



TUSSENN KEERPUNT EN HET REGERINGSPLUCHE 299 

inn enkele nieuwe accenten aan te brengen in zijn buitenlands beleid. Zo concludeert 
dee historicus P. Malcontent dat het aantreden van het kabinet-Den Uyl een door-
braakk betekende op het gebied van de mensenrechten. Onder leiding van Van der 
Stoell  begon men een toenemend aantal activiteiten tegen schendingen van de men-
senrechtenn te ondernemen. Voor het eerst werden er ook een aantal beleidsprincipes 
overr mensenrechten als onderdeel van het buitenlands beleid op papier gezet en verder 
uitgewerkt.'77 Van der Stoel zou zich inderdaad profileren als een gedreven voorvech-
terr voor de mensenrechten. Al vanaf het begin van de jaren zestig meende hij dat er 
gestredenn moest worden voor de vrijheid van alle mensen. In de praktijk kwam dit 
neerr op een strijd voor de mensenrechten, waarbij hij geen onderscheid wilde maken 
tussenn rechtse en linkse dictaturen. Dit betekende onder meer dat hij zich sterk 
maaktee voor het herstel van de democratie in Portugal en Griekenland, maar tevens 
oogg had voor de schendingen van de mensenrechten in het Oostblok. 

Vann der Stoel had zijn partijgenoten altijd voorgehouden dat het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschapp de mogelijkheid bood om binnen het bondgenootschap stelling 
tee nemen tegen ondemocratische lidstaten. In juni 1973 voegde hij de daad bij het 
woord.. Tijdens de ministeriële bijeenkomst van de Noord-Atlantische raad uitte Van 
derr Stoel zijn grote bezorgdheid over het ontbreken van democratische verhoudingen 
inn sommige NAVO-landen. Hij ging omzichtig te werk en noemde Griekenland en 
Portugall  niet bij naam. Toch was het voor iedereen duidelijk welke landen hij hier op 
hethet oog had. Van der Stoel kreeg de steun van België, Canada, Noorwegen, Denemar-
ken,, Luxemburg en Italië. Op de persconferentie maakte secretaris-generaal van de 
NAVO,, Luns, de ongerustheid van deze landen openbaar. Het was de eerste keer dat de 
NAVO-ministerraadd zich zo openlijk distantieerde van de ondemocratische regimes 
binnenn het Atlantisch bondgenootschap."8 In 1974 ging de NAVO op Nederlands aan-
dringenn nog verder. In de Atlantische verklaring van Ottawa werd eerbiediging van 
dee mensenrechten en de democratie als verplichting vastgelegd.119 Na de val van de 
Portugesee dictatuur (in april 1974) en het Griekse kolonelsregime (in juli 1974), was 
dezee bepaling echter niet meer zo actueel. 

Toenn er op n september 1973 in Chili een bloedig einde kwam aan het socialis-
tischee bewind van Allende, ondernam het kabinet-Den Uyl actie. De ernstige schen-
dingenn van de mensenrechten door de Chileense junta waren voor Van der Stoel aan-
leidingg opdracht te geven de Nederlandse ambassade in Santiago open te stellen voor 
politiekee vluchtelingen die 'in acuut levensgevaar' verkeerden. Er ontstond de nodige 
commotiee toen ambassadeur Goedhart deze opdracht van zijn minister zeer strikt 
interpreteerde.. Dat werd duidelijk toen Van der Louw onthulde dat Goedhart gewei-
gerdd had onderdak te verlenen aan een prominent lid van de oppositie. De ambassa-
deurr werd in Den Haag ter verantwoording geroepen en het asielbeleid werd daarop 
verruimd.. Van der Stoel maakte bekend dat de ambassade voortaan zou openstaan 
voorr 'alle mensen van wie met enige zekerheid kon worden vastgesteld dat ze zouden 
wordenn vervolgd of in serieuze moeilijkheden zouden komen als gevolg van hun poli-
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tiekee activiteiten onder het Allende-bewind'.'60 Daarmee was het criterium van 'acuut 

levensgevaar'' dus aanzienlijk verruimd. 

Onderr het ministerschap van Van der Stoel verscherpte ook de houding ten aan-

zienn van de apartheid in Zuid-Afrika. Aanvankelijk opereerde Van der Stoel nog uiter-

matee voorzichtig. Zo stemde Nederland in 1975 tegen een VN-resolutie waarin werd 

gepleitt voor een olieboycot tegen het apartheidsregime en ging de regering in beginsel 

akkoordd met de levering van kernreactorvaten aan Zuid-Afrika (zie verderop). Na de 

bloedigee onderdrukking van de scholierenopstand in Soweto in 1976 en de dood van 

dee zwarte leider Steve Biko verhardde het beleid zich echter. Nederland begon zich 

sterkk te maken voor collectieve sancties, beperkte de exportkredietgaranties voor het 

Nederlandsee bedrijfsleven en in 1977 werd het omstreden Cultureel Akkoord met 

Zuid-Afrik aa uit 1951 bevroren.1^ Van der Stoel bleek dus na enige aarzeling bereid 

daadwerkelijkk stappen te ondernemen tegen het apartheidsregime, inclusief bijbe-

horendee financiële offers. Deze houding betekende een breuk met het symbolische 

beleidd van Van der Stoels voorgangers, aldus de politicoloog S. de Boer.12 

Vann der Stoel keerde zich ook tegen de schendingen van de mensenrechten in 

Oost-Europa.. Zij n optreden tijdens de in de zomer van 1973 gestarte Conferentie voor 

Veiligheidd en Samenwerking in Europa (CVSE) te Helsinki is hiervan een goed voor-

beeld.. Hij legde daar een sterke nadruk op het bevorderen van de mensenrechten en 

maaktee zich sterk voor aanvaarding van de zogenaamde 'derde mand'. Deze derde 

mandd betrof de uitbreiding van culturele samenwerking, van de contacten tussen 

organisatiess en individuen en van de uitwisseling van informatie.' ' In zijn openings-

redee op de CVSE liet Van der Stoel weten dat zijns inziens het succes of falen van 

dee conferentie zou afhangen van de mate waarin concrete afspraken konden worden 

gemaaktt over een vrijer verkeer van ideeën, informatie en mensen tussen Oost en 

West.'644 Er zou immers in Europa nooit sprake kunnen zijn van een langdurige vrede 

enn veiligheid wanneer in een deel van het continent de mensenrechten met voeten 

werdenn getreden.'s' Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, ontving Van der Stoel veel 

vann zijn Oost-Europese ambtsgenoten. Hij regelde in 1977 ook buiten het protocol 

omm een gesprek met de Tsjechoslo waakse oppositiebeweging Cahrta'jj. Zij n gesprek 

mett Charta-woordvoerder Patocka veroorzaakte een flinke diplomatieke rel en presi-

dentt Husak weigerde Van der Stoel daarna nog te ontmoeten.'" 

Dee strijd van Van der Stoel voor de mensenrechten werd door zijn achterban zeer 

argwanendd gevolgd. Met name het optreden van Nederland in de CVSE werd met 

argusogenn bekeken. Het Partijbestuur was van mening dat Van der Stoel te star vast-

hieldd aan de vrije uitwisseling van mensen, ideeën en informatie (de derde mand). Dat 

puntt was toch niet haalbaar en de nadruk zou daarom beter gelegd kunnen worden op 

puntenn die minder controversieel lagen. Een opmerkelijk argument van het Partijbe-

stuur,, aangezien de effectiviteit van het buitenlands beleid op andere punten ook niet 

alss criterium gold. Het bestuur vreesde dat de grote nadruk op de mensenrechten een 

obstakell  voor de verdere ontspanning tussen Oost en West zou kunnen vormen. Door 
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zoo op de mensenrechten te hameren, werden er 'mensen in de kaart gespeeld die de 
conferentiee wilden laten mislukken', aldus Kombrink.'7 

Vann der Stoel was het in zoverre met zijn partijgenoten eens dat bij de strijd voor 
dee mensenrechten de andere doelstellingen van het Nederlandse buitenlandse beleid 
niett uit het oog mochten worden verloren. Het belang van vrede en veiligheid diende 
tee prevaleren boven een optreden tegen de schendingen van de mensenrechten. Hij 
wildee niet de indruk wekken dat hij uitwas op het mislukken van de CVSE. Zijn beleid 
wass vooral gericht op het humaniseren van de betrekkingen.'68 Hij wilde echter nog 
eenss benadrukken dat het één het ander niet hoefde uit te sluiten. Het naleven van de 
mensenrechtenn was van rechtstreeks belang voor de verhouding tussen Oost en West 
enn daarmee ook voor de ontspanning, meende Van der Stoel.'9 Er bestond in zijn ogen 
eenn onverbrekelijke samenhang tussen de verschillende manden van de Europese vei-
ligheidsconferentie.. Hij liet niet na er nog even fijntjes op te wijzen dat deze gedachte 
ookk in een congresuitspraak van de PvdA was vastgelegd.'70 

Naastt de strijd voor de mensenrechten was de vermindering van de rol van kern-
wapenss een tweede belangrijke pijler van een vredespolitiek in de ogen van Van der 
Stoel.'7'' Op dit punt zou hij ook enkele successen boeken. Het belangrijkste wapenfeit 
vann Van der Stoel was dat hij er eind 1974 in slaagde de vermindering van het aantal 
kernwapenss in Europa bij de MBFR-besprekingen in Wenen te agenderen. Deze be-
sprekingenn beperkten zich in eerste instantie tot conventionele wapens. Nederland 
deedd in december 1974 het voorstel om ook de wederzijdse reductie van tactische 
kernwapenss aan de orde te stellen.'71 Daarnaast ratificeerden mede door druk van 
Nederlandd vijf niet-nucleaire Euratomlanden het non-proliferatieverdrag nog voor 
aanvangg van de toetsingsconferentie over het non-proliferatieverdrag op 5 mei 1975. 
Tevenss zette Van der Stoel zich in voor strengere regels voor export van nucleair mate-
riaall  naar landen die zich niet bij het non-proliferatieverdrag hadden aangesloten.'7' 
Meerr in het algemeen zou je kunnen zeggen dat Nederland de centrale rol voor het 
Internationaall  Energie Agentschap (IAEA) bij het internationaliseren van veiligheids-
waarborgenn van harte ondersteunde. 

Eenn stok om mee te slaan 

Nett als Vredeling werd Van der Stoel door zijn partijgenoten de maat genomen met 
Keerpunt'mKeerpunt'm de hand. In juni 1974 moest de fractie constateren dat er in dat opzicht 
weinigg kritiek op Van der Stoel viel te leveren. Nagenoeg alle punten van Keerpunt 
werdenn door het kabinet uitgevoerd. Zo steunde Nederland het verbod op alle kern-
proeven,, was het non-proliferatieverdrag geratificeerd, nam ons land actief deel aan de 
CVSE,, werd een Europese kernmacht resoluut afgewezen en was het kabinet een actief 
pleitbezorgerr van het opnemen van de tactische kernwapens in de MBFR-bespre-
kingen.. Over de rol van kernwapens in de Westelijke verdediging had de regering 
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adviess gevraagd en was er een onrwapeningsnota in de maak, dus daar kon nog geen 

uitspraakk over worden gedaan. De Nederlandse houding tegenover de dictaturen in 

dee NAV O stemde ook tot tevredenheid. Van der Stoel voerde binnen de NAV O druk uit 

opp Griekenland en Portugal en onthield zich van wapenleveranties aan deze landen.'4 

Inn de woorden van Ter Beek was het buitenlands beleid gemeten naar de letter van 

KeerpuntKeerpunt dan ook voldoende. Volgens Ter Beek verdiende het buitenlands beleid op 

enkelee punten zelfs lof. De Nederlandse houding in de VN , de ratificatie van het non-

proliferatieverdragg en de steun aan bevrijdingsbewegingen werden door hem positief 

beoordeeld.'s s 

Inn hoofdlijnen viel er dus weinig op het beleid van Van der Stoel aan te merken. 

Tochh zou hij veel kritiek over zich heen krijgen. Zoveel kritiek zelfs dat hij het gevoel 

hadd 'geen bevriende minister' te zijn. Het sprak natuurlijk vanzelf dat de partij zich ook 

tegenoverr de eigen bewindslieden kritisch opstelde, maar zo nu en dan riekte het naar 

'stemmingmakerij',, aldus Van der Stoel.1 Inderdaad voerde Van der Stoel min of meer 

eenn constante strijd met zijn achterban. De linkervleugel in de partij leek geen gelegen-

heidd voorbij te willen laten gaan om het beleid van Van der Stoel te bekritiseren. Het 

gingg daarbij niet om zwaarwegende zaken, maar om relatief onbeduidende incidenten. 

Eenn van die incidenten betrof het beleid van Van der Stoel ten aanzien van Chili . 

Hett eng interpreteren van zijn opdrachten door ambassadeur Goedhart was voor het 

Partijbestuurr aanleiding om forse kritiek op de eigen minister te leveren. Volgens 

Nagell  diende Van der Stoel toe te geven dat Goedhart fout was geweest. Deed hij dit 

niet,, dan zou er een conflict ontstaan tussen het Partijbestuur en de minister. Het inci-

dentt in Chili werd zelfs aangegrepen om het gezag van Van der Stoel in twijfel te trek-

ken.. Volgens het bestuur had Goedhart, nadat hij in Den Haag op het matje was ge-

roepen,, nooit terug mogen gaan naar Chili en door iemand anders vervangen moeten 

worden.. De terugkeer van de ambassadeur liet zien dat Van der Stoel de greep op zijn 

ambtenarenapparaatt kwij t was. Van den Heuvel beschouwde de zaak met de ambassa-

deurr in Chili als een testcase voor het gezag van de minister en zijn greep op de diplo-

matiekee dienst.' 

Vann der Stoel kon het Partijbestuur geruststellen. Hij had immers wel degelijk in 

hett openbaar kenbaar gemaakt dat de ambassadeur de zaak verkeerd had ingeschat. 

Datt Goedhart naar Chili mocht terugkeren had bovendien niets te maken met 

eenn gezagscrisis. Van der Stoel had daartoe besloten, omdat er anders een Tijdelij k 

Zaakgelastigdee zou zitten die in het diplomatieke verkeer weinig kon uitrichten.'s 

Collega-ministerr Jan Pronk nam het voor Van der Stoel op. Hij meende dat het Chili-

beleidd over het algemeen goed was geweest en de minister duidelijk had gemaakt dat 

ambassadeurr Goedhart de situatie fout beoordeeld had. Daarbij ging het hier volgens 

Pronkk om een relatief onbelangrijk punt. Het was zeker niet zo dat Van der Stoel zijn 

gezagg had verloren.' ' 

Dee pro-Amerikaanse houding van Van der Stoel was een ander onderwerp dat 

werdd aangegrepen om kritiek te kunnen leveren op de eigen minister. Het Partij-
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bestuurr verweet Van der Stoei dat hij te mild was tegenover de vs. In haar ogen had hij 
dee (verwerpelijke) Amerikaanse houding ten tijde van de oliecrisis, ten aanzien van de 
gebeurtenissenn in Chili en tegenover de aanwezigheid van Griekenland en Portugal in 
dee NAVO niet hard genoeg veroordeeld. Men begreep niet waarom Van der Stoel wel 
hardee taal uitsloeg tegen de su, maar niet tegen Amerika. Van der Louw en Van de 
Zandschulpp zagen de Amerikaanse houding als een integraal onderdeel en logisch uit-
vloeisell  van 'de kapitalistische en imperialistische structuur van de vs' en wilden daar 
ookk consequenties aan verbinden. Gezien de moeizame relatie tussen Europa en de vs 
moestt er een nieuwe verhouding worden gezocht. De 'grenzen van distantie met de 
vs'' moesten worden verkend, meenden zij.' ° 

Dee Atlanticus Van der Stoel had zijn partijgenoten al vaak op de gevaren gewezen 
diee een onafhankelijke Europese koers met zich meebracht. Opnieuw waarschuwde 
hijj  ervoor dat Europa niet teveel losgemaakt kon worden van de vs. De impuls voor 
hett vormen van een Europese kernmacht zou daardoor immers veel sterker worden. 
Hijj  prefereerde de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen boven een Europese 
kernmachtt of verschillende nationale atoommachten. De afhankelijkheid van de vs 
hoefdee zich niet te vertalen in een volgzame houding. Nederland had wel degelijk de 
Amerikaansee opstelling ten aanzien van de gebeurtenissen in Chili veroordeeld. De 
boodschapp was overgebracht dat de houding van de vs 'aanleiding gaf tott grote ver-
ontrusting'.. Dit was in het diplomatieke verkeer een krachtterm, verduidelijkte Van 
derr Stoel.'' 

Tenn slotte meende de partij ook dat de presentatie van het buitenlands beleid voor 
verbeteringg vatbaar was. Van der Stoel had een weinig actieve presentatie en zijn 
beleidd werd 'te traditionalistisch van karakter' gevonden. Nieuwe punten in het beleid 
werdenn niet scherp aangezet en haalden daarom te weinig publiciteit. Over het alge-
meenn werd het buitenlands beleid gekenmerkt door een weinig aansprekende toon-
zetting;; er werd 'teveel diplomatentaal' gebruikt. Het beleid op het gebied van vrede 
enn veiligheid had ook te weinig 'eigenheid'. Van der Stoel verzuimde een inspirerend 
voorbeeldd te geven. Hij zou veel meer buiten 'de traditionele overlegstructuren' con-
tactenn moeten leggen, aldus het Partijbestuur.'81 Welke nieuwe overlegstructuren men 
opp het oog had, werd niet duidelijk. 

Terr verdediging wees Van der Stoel erop dat zijn beleid in het buitenland niet als 
traditionalistischh werd beoordeeld. In de VN kregen de Nederlandse plannen een en-
thousiastt onthaal en de buitenlandse zusterpartijen als de SPD en Labour waren veel 
rechtserr dan de PvcLA.85 Later zou ook Stemerdink bevestigen dat Van der Stoel inter-
nationaall  inderdaad als 'een linksbuiten' werd beschouwd.'4 Daarbij kwam dat het 
voorr Van der Stoel zeer belangrijk was dat zijn beleid ook effect sorteerde. 'Megafoon-
diplomatie'' was vaak niet het meest geschikte middel om dingen te bereiken. Hij 
hechttee daarom meer waarde aan quiet diplomacy. Zijn opvatting was dat een politicus 
niett moest 'getuigen', maar proberen iets te bereiken.'' Dit had wel als nadeel dat bui-
tenstaanderss het idee konden krijgen dat er niets gebeurde. 'Maar als het er om gaat 
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werkelijkk iets te bereiken, dan vind ik dat men ook bereid moet zijn om die toorn te 

trotseren',, aldus Van der Stoel.86 

Bovenstaandee conflicten overziend, lijk t de stelling gerechtvaardigd dat met name 

hett Partijbestuur op zoek was naar een stok om de eigen minister mee te slaan. Met 

KeerpuntKeerpunt in de hand viel Van der Stoel niet veel te verwijten, daarom werden relatief 

onbelangrijkee zaken aangegrepen om zijn beleid te bekritiseren. Aan de andere kant 

hadd Van der Stoel het politieke spel wellicht ook handiger kunnen spelen. Zo had hij 

eenn 'progressief onderwerp kunnen omarmen om enigszins aan zijn kritische achter-

bann tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door zich onder voorwaarden akkoord te ver-

klarenn met de erkenning van Guinee-Bissau. In plaats daarvan bleef hij, ook bij min-

derr prangende kwesties, consequent vasthouden aan zijn opvattingen omdat hij geen 

precedentenn wenste te scheppen.'"" Van der Stoel had ook vaker het principe kunnen 

hanterenn van 'links praten en rechts doen'. Hij koos er echter voor om zijn partijgeno-

tenn uit te leggen hoe de vork in de steel zat. Regelmatig confronteerde hij zijn partij-

genotenn met de harde realiteit van de internationale politiek, in de hoop dat zij begrip 

zoudenn opbrengen voor de geringe speelruimte van een Nederlandse minister van 

Buitenlandsee Zaken. Daarbij was hij wel vergeten dat de brenger van onheilstijdingen 

vaakk als kop van jut fungeert. 

Dee ontwapeningsnota 

Vann der Stoel hoefde zich in de discussie met zijn partijgenoten niet alleen te beperken 

tott gesprekken over incidenten en zijn presentatie. Een meer inhoudelijk debat over 

eenn actieve vredespolitiek behoorde ook tot de mogelijkheden. Dit was natuurlijk bij 

uitstekk mogelijk in de brede partijdiscussie over vrede en veiligheid die op het partij-

congress van april 1975 werd afgesloten (zie hoofdstuk 9). In de Kamer kon Van der 

Stoell  zijn vredespolitiek verdedigen naar aanleiding van zijn ontwapeningsnota. Op 

199 juni 1975 presenteerde hij samen met zijn staatssecretaris Kooijmans de nota 

'Ontwapeningg en veiligheid'. In de nota werden de denkbeelden van het kabinet over 

hett ontwapeningsvraagstuk uiteen gezet. Van der Stoel en Kooijmans wilden daarmee 

aansluitenn bij de gesprekken over dit onderwerp in een aantal internationale fora. 

Tevenss hoopten zij 'bij te dragen tot het verbreden van het inzicht in de ontwape-

ningsproblematiekk en een nuttige basis te hebben gelegd voor een gedachtewisseling 

mett de Tweede Kamer'.' Het stuk had de status gekregen van 'verlate bijlage van de 

defensienota'' uit 1974.'85 

Dee ontwapeningsnota borduurde inderdaad voort op de defensienota. Net als in 

hett stuk van Vredeling stelden Van der Stoel en Kooijmans dat het geldende veilig-

heidssysteem,, gebaseerd op de afschrikking met kernwapens, voorlopig niet gemist 

konn worden. Het wegvallen van de wederzijdse afschrikking zonder nieuwe veilig-

heidsgarantiess zou destabiliserend werken en de voortgang van het ontspannings-
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process tussen Oost en West in gevaar kunnen brengen. Dit betekende overigens niet 
datt zij tevreden waren over het bestaande veiligheidsstelsel. Er moest 'met ernst wor-
denn gezocht naar een stelsel dat niet gebaseerd was op de dreiging van massavernieti-
gingswapens,, maar uitging van normen van recht en moraal en wederzijds vertrou-
wen'.. Om dit te bereiken moest er echter nog een lange weg worden afgelegd. Overleg 
tussenn Oost en West was in hun ogen vooralsnog de enige optie om een verbetering 
vann de veiligheidssituatie in Europa en vermindering van zowel de nucleaire als con-
ventionelee bewapening tot stand te brengen. 

Omm het noodzakelijke ontspanningsproces tussen de beide grootmachten niet 
voorr de voeten te lopen, mocht Nederland geen eenzijdige stappen ondernemen: een-
zijdigee ontwapening werd door de beide bewindslieden daarom afgewezen. Verlaging 
vann het bewapeningspeil moest via bondgenootschappelijk overleg in de NAVO tot 
standd komen. Europa zou er bovendien niet veiliger op worden als de West-Europese 
lidstatenlidstaten binnen het Atlantisch bondgenootschap een zelfstandige nucleair-militaire 
roll  opeisten. De Europese partners moesten blijven vertrouwen op de Amerikaanse 
kernmacht.. Van der Stoel en Kooijmans zagen geen enkele aanleiding om aan de 
Amerikaansee nucleaire garantie te twijfelen. Voor de vs was een vrij en onafhankelijk 
West-Europaa immers essentieel vanwege de verstrengeling van belangen op onder 
meerr economisch, cultureel en technologisch gebied.'9' 

Dee beide bewindslieden wensten dus te blijven vertrouwen op de Amerikaanse 
nucleairee garantie. Daar hoorde volgens hen ook 'de onzekerheid omtrent tijdstip en 
modaliteitenn van de eventuele inzet van kernwapens' bij. De onzekerheid van een 
mogelijkee inzet van atoomwapens had in hun ogen een oorlogsvoorkomend effect. De 
NAVOO zou daarom ook geen no-first-use-verklaring moeten afgeven. Daarmee werd 
hett ingewonnen advies van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken (N IW ) 
gevolgd.. In dat advies aan de regering stelde het NIVV dat de dreiging van een first-use 
well  degelijk een functie vervulde. Door de tegenstander in onzekerheid te laten over 
dee eventuele inzet van kernwapens werd de kans op oorlog verminderd. Bovendien 
zouu er binnen de NAVO voor een dergelijke verklaring weinig steun te vinden zijn.' 
Hett vasthouden aan de first-use mocht echter niet worden uitgelegd als een bereidheid 
vann het bondgenootschap om vroegtijdig atoomwapens in te zetten. Beide bewinds-
liedenn benadrukten nog eens dat de NAVO defensief was ingesteld. Het ging het bond-
genootschapp primair om crisisbeheersing en het voorkomen van oorlog.193 

Omm tot een veiliger wereld te komen werd er in de nota veel waarde gehecht aan 
ontwapeningg en wapenbeheersing. Met name de noodzaak van een beteugeling van 
zowell  de kwantitatieve als de kwalitatieve nucleaire bewapeningswedloop, had priori-
teit.. De hoop werd dan ook uitgesproken dat er in het kader van de MBFR-bespre-
kingenn zo snel mogelijk over de reductie van tactische kernwapens werd onderhan-
deld.. Daarbij was het wel van het grootste belang dat er eerst op conventioneel gebied 
paritairee verhoudingen werden bereikt. Immers, pas bij een conventioneel evenwicht 
verlorenn de tactische atoomwapens in Europa hun corrigerende functie op oneven-
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wichtighedenn op convenrioncel gebied. Anders gezegd, alleen bij een conventioneel 

evenwichtt zou het op de lange duur mogelijk zijn de rol van kernwapens terug te 

dringenn en zelfs te laten verdwijnen.'"' * 

Eenn andere manier om de rol van kernwapens terug te dringen was versterking van 

hett non-proliferatiebeleid. Er zou een volledige stopzetting moeten komen van alle 

kernproeven.. Di t verbod moest ook gelden voor kernproeven voor vreedzame doel-

einden,, zolang het economisch nut niet kon worden aangetoond. Verder moest het 

beleidd zich richten op de ratificatie van het non-proliferatieverdrag door zoveel moge-

lij kk landen en sluitende waarborgen voor de levering van splijtbaar materiaal. Tevens 

moestt er voor worden gewaakt dat de scheidslijn tussen nucleaire en conventionele 

wapenss niet vervaagde. Om die reden werd de zogenaamde miniaturisering van kern-

wapenss afgewezen. Daarmee werd de ontwikkeling van miniatuurkernwapens of 

MinukesMinukes bedoeld."" 

Dee onrwapeningsnota van 1975 bracht weinig nieuws. All e elementen waarvoor 

Vann der Stoel zich in de loop der jaren sterk had gemaakt, keerden weer terug in de 

nota:: vasthouden aan de NAVO, wederzijdse gecontroleerde ontwapening, afwijzing 

vann een Europese kernmacht, uitbreiding van het non-proliferatieverdrag en voortzet-

tingg van de dialoog tussen Oost en West. Van der Stoel bleef ook consequent in zijn 

afwijzingg van een «ö-yzm-w.tf-verklaring, daarbij gesteund door het advies van het 

NIVV .. De ideeën van Van der Stoel waren wel in tegenspraak met de besluiten van het 

jongstee partijcongres van de PvdA. Een paar maanden voor het uitkomen van de ont-

wapeningsnotaa had het partijcongres het NAVO-lidmaatschap aan voorwaarden 

gebondenn en zich uitgesproken voor een eenzijdige verklaring om niet als eerste 

atoomwapenss te gebruiken en het instellen van een atoomvrije zone in Europa.'9' Het 

iss daarom ook niet verwonderlijk dat de ontwapeningsnota niet door iedereen in de 

PvdAA even enthousiast werd onthaald. 

Eenn tweede defensienota? 

Dee ontwapeningsnota stond na het verschijnen niet bepaald in het brandpunt van de 

belangstelling.. De nota kreeg in de media weinig publiciteit en ook in de Kamer stond 

hett niet hoog op het prioriteitenlijstje. Pas eind augustus 1976, dus ruim een jaar na 

hett verschijnen van de nota, werd er in de Tweede Kamer over de ontwapeningsnota 

gediscussieerd.. Bovendien verliep het debat zeer 'lauw en ongeïnspireerd'. Deze lauw-

heidd werd vooral veroorzaakt door andere politieke gebeurtenissen van dat moment. 

Dee perikelen rondom het rapport van de commissie-Donner over de Lockheed-affaire 

enn de gebeurtenissen rondom de abortuskliniek Bloemenhove overschaduwden het 

debat."' ' 

Bijj  de progressieve Kamerleden kon de ontwapeningsnota inhoudelijk ook maar 

weinigg enthousiasme teweeg brengen. De progressieve partijen vonden de nota teleur-
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stellend.. De PSP was bij monde van Van der Spek vooral teleurgesteld over het feit dat 
dee NAVO niet wezenlijk ter discussie werd gesteld. Waltmans van de PPR meende dat 
dee vredespolitiek van het kabinet-Den Uyl niet veel meer was dan een bewapenings-
politiek.. PvdA-kamerlid Voortman meende eveneens dat er van een serieuze poging 
omm kernwapens terug te dringen absoluut geen sprake was. Volgens hem kon de ont-
wapeningsnotaa daarom ook beter 'de tweede defensienota' worden genoemd." 

Tijdenss het Kamerdebat voerden de buitenlandspecialisten Dankert en Ter Beek 
namenss de PvdA het woord. De atoompacifist Franssen mocht ook zijn zegje doen. 
Dee PvdA-fractie toonde zich teleurgesteld over de ontwapeningsnota. De samenstel-
lerss werd verweten te weinig naar nieuwe wegen te hebben gezocht om de problema-
tiekk van be- of ontwapening in Europa aan te pakken. Er was geen enkele poging ge-
daann om 'op de gebieden van ontwapening en wapenbeheersing waar onze buiten-
landsee politiek nog wel bij kon, een voet tussen de deur te krijgen'. Voorstellen om de 
vastgelopenn besprekingen tussen Oost en West weer vlot te trekken en gedachten over 
eenzijdigee maatregelen die de vrede en veiligheid niet zouden verstoren, schitterden 
eveneenss door afwezigheid." 

Dee PvdA-fractie meende dat Van der Stoel en Kooijmans te star vasthielden aan de 
afschrikwekkendee werking van kernwapens. Op de veronderstelde oorlogsvoorko-
mendee werking was in hun ogen wel wat op af te dingen. Zo meende Dankert dat de 
tactischee kernwapens in Europa als afschrikking ongeloofwaardig waren geworden. In 
tegenstellingg tot Van der Stoel en Kooijmans had hij weinig vertrouwen in de Ameri-
kaansee nucleaire garantie. De vs zouden niet bereid zijn de tactische kernwapens in 
Europaa in te zetten. Dit zou namelijk ook tot de vernietiging van de vs leiden. Het 
vergdee nogal wat altruïsme om het voortbestaan van het Amerikaanse volk voor 
Europaa op het spel te zetten en de buitenlandse politiek van de vs werd volgens 
Dankertt niet gekenmerkt door altruïsme. Hieruit volgde dat de tactische kernwapens 
inn Europa aanzienlijk uitgedund dienden te worden, waarbij eenzijdige stappen niet 
uitgeslotenn mochten worden. Tevens concludeerde Dankert dat Europa voor de af-
schrikkingg op zichzelf was aangewezen. Dit betekende overigens niet dat er een eigen 
Europesee atoommacht moest worden opgebouwd. Een dergelijke kernmacht zou 
immerss ook ongeloofwaardig zijn. Nee, West-Europa moest zich volledig concentre-
renn op een geloofwaardige conventionele afschrikking.™ 

Dee vraag hoe geloofwaardig de afschrikking van het Westen nog was, werd ook 
doorr Ter Beek opgeworpen. Beide bewindslieden benadrukten volgens hem wel 
steedss dat de afschrikking er toe diende om oorlog te voorkomen, maar nergens werd 
err op de vraag ingegaan hoe geloofwaardig die afschrikking was. Een atoomoorlog 
betekendee de totale vernietiging en was als middel dus niet geschikt. Dat leidde tot de 
conclusiee dat 'met een oorlog die men niet kan voeren, men ook niet kan afschrik 
ken'."""  Het verdiende daarom aanbeveling om de stelling verder uit te werken dat 
internationalee vrijheid uiteindelijk alleen verzekerd kon worden in een op rechtvaar-
digheidd gebaseerde rechtsorde, aldus Ter Beek.201 
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Namenss de atoompacifisten in de fractie voerde Huub Franssen het woord. Hij 

namm sterker dan zijn fractiegenoten afstand van de afschrikkingstactiek. Volgens hem 

dwongg het systeem van dreiging tot een steeds fellere wapenwedloop, hield het vele 

delenn van de wereld in honger en vormde het een obstakel om tot een betere wereld te 

komen.. Het geweldsdenken moest doorbroken worden. Deze ommekeer moest wor-

denn geforceerd, anders zou er nooit wat veranderen. Nederland zou daarom eenzijdig 

stappenn moeten ondernemen en de mogelijke risico's op de koop nemen. Om dit te 

bewerkstelligen,, diende hij een motie in waarin de regering gevraagd werd een studie 

tee ondernemen naar een alternatief voor de afschrikking, te weten het eenzijdig afzien 

vann geweld. Franssen diende deze motie in namens de hele fractie, want ook Ter Beek 

enn Danken konden zich vinden in het streven naar 'een positieve vrede'. Zij meenden 

echterr wel dat dit doel langs een andere weg bereikt moest worden. Nederland zou 

geenn eenzijdige stappen moeten ondernemen, maar in NAVO-verband de afschrik-

kingstactiekk aan de orde moeten stellen. °( 

Vann der Stoel wees de motie van de hand. Hij vreesde dat bij aanvaarding van de 

motiee door de Kamer er bij de NAVO-bondgenoten onzekerheid zou ontstaan over het 

all  dan niet uittreden van Nederland uit het bondgenootschap. In een andere motie 

vann de PvdA werd de regering verzocht te streven naar uitdunning van de tactische 

kernwapenss in Europa en werd het kabinet gevraagd initiatieven te ontwikkelen die 

tott een kernvrije zone in Europa moesten leiden. Deze motie werd eveneens door Van 

derr Stoel naast zich neer gelegd. Een kernwapenvrije zone zou volgens hem niet tot 

verminderingg van het aantal kernwapens leiden. Het zou alleen een verplaatsing van 

kernwapenss tot gevolg hebben. Van der Stoel kon gerust zijn want beide moties wer-

denn door de Kamer verworpen. De PSP kwam ook nog met een motie waarin het uit-

tredenn van Nederland uit de NAV O werd gevraagd. Deze motie haalde het ook niet, 

maarr kon wel rekenen op de steun van de PvdA-ers Franssen, Kolthof, Konings, 

Drenth,, Voortman en Van Ooyen.104 Zodoende kwam de ontwapeningsnota, net als 

dee (eerste?) defensienota, zonder kleerscheuren door de Kamer. 

Well  of geen reactorvaten naar  Zuid-Afrika ? 

Inn de ontwapeningsnota werd het belang van non-proliferatie nog eens onderstreept. 

Tochh kwam Van der Stoel mede op dit punt in conflict met de PvdA, toen de regering 

reactorvatenn aan Zuid-Afrika wilde leveren. Begin jaren zeventig besloot de Zuid-Afri -

kaansee regering tot de bouw van twee nieuwe kerncentrales in de buurt van Kaapstad. 

Samenn met een Amerikaanse en een Zwitserse onderneming vormden verschillende Neder-

landsee bedrijven een consortium dat in de race was voor de levering van reactorvaten voor 

dee nieuwe kerncentrales. Om ook daadwerkelijk reactorvaten te kunnen leveren, hadden 

dee Nederlandse bedrijven een uitvoervergunning nodig van het ministerie van Buiten-

landsee Zaken en een exportkredietverzekering van het ministerie van Financiën."̂  
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Toenn deze kwestie aan de orde kwam in het kabinet, toonde Van der Stoel zich in 
eerstee instantie geen voorstander van levering. Voor de export van nucleair materiaal 
goldenn immers de verplichtingen van het non-proliferatieverdrag en meer in het bij-
zonderr de bepalingen van de zogenaamde Zangger-commissie.20 Deze regelingen gin-
genn Van der Stoel echter niet ver genoeg. Hij wilde de gehele splijtstofcyclus van 
Zuid-Afrikaa onder controle van het IAEA brengen. Op die manier zou 'een potentiële 
nucleairee mogendheid aan de ketting worden gelegd'.107 Hij zou daarvoor overleg ple-
genn met de andere regeringen die bij het consortium betrokken waren. De regeringen 
vann de vs en Zwitserland wilden echter niet zo ver gaan. Van der Stoel toonde zich 
daaropp een zeer pragmatisch voorvechter van non-proliferatie. Hij ging voor een 
second-best-oplossingsecond-best-oplossing en sprak zich alsnog - 'met tegenzin' - uit voor levering van de 
reactorvaten.. Als Nederland weigerde de vaten te leveren, zouden andere landen dit 
ongetwijfeldd wel doen. Het was dan nog maar de vraag of die landen net zulke strenge 
voorwaardenn als Nederland zouden hanteren. De PvdA-bewindslieden waren ver-
deeldd over deze kwestie. Duisenberg en Den Uyl waren er voorstander van op econo-
mischee gronden. Pronk toonde zich een fel tegenstander. Hij was vanwege de apart-
heidd een principieel tegenstander van investeringen in Zuid-Afrika. De meerderheid 
inn het kabinet was echter voor levering en op 26 augustus kreeg het consortium het 
groenee licht van de regering. Wel werd als voorwaarde gesteld dat er aan de Zangger-
regelingenn moest worden voldaan.10 

Eindd oktober lichtte Van der Stoel in het Partijbestuur het kabinetsstandpunt toe. 
Hijj  benadrukte daar dat het kabinet niet bereid was mee te werken aan een mogelijke 
verspreidingg van kernwapens. Dat was echter niet het geval omdat de vaten bestemd 
warenn voor kerncentrales en niet voor verrijkingsfabrieken. Bovendien was de rege-
ringg alleen bereid toestemming te geven als er aan de Zangger-voorwaarden werd vol-
daan,, waarbij moest worden aangetekend dat deze regelingen het minimum aan garan-
tiess was dat Nederland van Zuid-Afrika eiste. Van Thijn was van mening dat het kabi-
netnet een punt over het hoofd zag: de strijd tegen apartheid. In Keerpunt was opgeno-
menn dat Nederland geen investeringen zou doen in Zuid-Afrika en het ging hier vol-
genss hem om 'een sleutelinvestering'. Nederland moest dan ook afzien van levering. 
Vann den Bergh miste ook dit politieke element in Van der Stoels betoog. Volgens hem 
moestt de politieke keuze om niet te leveren aan een apartheidsregime voorop staan. 
Vann der Stoel voelde er echter weinig voor om de levering van reactorvaten aan te grij-
penn om actie tegen het apartheidsregime te voeren. Een incidentele boycot als deze 
zouu geen enkel effect sorteren, dacht hij. Bovendien moest men bedenken dat als 
Nederlandd niet leverde, een ander land dit wel zou doen en misschien minder 'scrupu-
leus'' om zou gaan met de veiligheidswaarborgen.09 

Dee fractie stond eveneens afwijzend tegenover levering. Een stringent anti-apart-
heidsbeleidd was voor de fractie de voornaamste reden om levering af te wijzen. De frac-
tiee besloot druk uit te oefenen op het kabinet om geen toestemming te geven om de 
vatenn te leveren.10 Het verzet van de fractie kwam tijdens het begrotingsdebat van 
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Buitenlandsee Zaken nog eens duidelijk naar voren. Ter Beek had een motie geformu-
leerdd waarin de levering van reactorvaten gebonden werd aan de voorwaarde dat Zuid-
Afrikaa het non-proliferatieverdrag zou ondertekenen. Opmerkelijk is dat hij Zuid-
Afrikaa niet bij naam noemde. In de motie werd gesproken van 'levering van nucleaire 
materialenn aan niet-kernwapenstaten die geen partij zijn bij het non-proliferatiever-
drag'.2""  Ter Beek had er voor gekozenn om niet de kaart van de strijd tegen anti-apartheid 
tee spelen. Door non-proliferatie te benadrukken zou het waarschijnlijk makkelijker zijn 
omm een kamermeerderheid achter de motie te krijgen.1'2 Dit bleek een goede inschat-
ting,, want zijn motie werd met 70 tegen 69 stemmen aangenomen door de Kamer.2" 

Doorr de aanvaarding van de motie-Ter Beek werd het kabinetsbeleid doorkruist. 
InIn het voorjaar van 1976 besloot het consortium echter de reactorvaten niet meer op te 
nemenn in het Nederlandse, maar in het Amerikaanse pakket. Het kabinet hoefde 
daaromm geen uitvoervergunning meer af te geven, alleen nog maar een exportkrediet-
verzekering.. Van der Stoel werd hierdoor van een netelig probleem verlost. 'De zwarte 
piett ligt nu bij V/im [Duisenberg], schreef een opgeluchte Van der Stoel aan Den 
Uyl.2'44 Het kabinet kreeg in het voorjaar een brief van de Zuid-Afrikaanse regering, 
waarinn werd gesteld dat de order uiterlijk 28 mei zou worden geplaatst.115 De deadline 
vann 28 mei betekende wel dat de regering op korte termijn een beslissing moest nemen 
overr het al dan niet afgeven van een exportkredietverzekering. 

Dee besluitvorming over dit onderwerp leidde in het voorjaar van 1976 tot grote 
spanningenn binnen het kabinet-Den Uyl. De confessionele ministers onder aan-
voeringg van Lubbers zouden geen negatief besluit accepteren.1' Vooralsnog hoefde 
Lubberss zich geen zorgen te maken. De stemverhouding in de ministerraad was eind 
aprill  10 voor en 6 tegen levering. De progressieve ministers begonnen echter al snel 
hunn mening bij te stellen. Vredeling was aanvankelijk voor, maar veranderde uitein-
delijkk van mening. Hij kon het 'gevoelsmatig niet opbrengen' om met de levering in te 
stemmen.. Niet lang daarna dreigden de staatssecretarissen Van Hulten (PPR), Meijer 
enn Klein (PvdA) met aftreden als het kabinet aan de order zou meewerken. Zij eisten 
inn ieder geval het recht om in het openbaar een afwijkende mening te verkondigen. 
Daaropp volgde op 16 mei overleg in huize Den Uyl met verschillende PvdA-ers. Het 
werdd een moeizaam beraad dat tot diep in de nacht duurde. Van Thijn eiste dat alle 
PvdA-bewindsliedenn op één lijn kwamen. Zelf liet hij zijn partijgenoten in het onge-
wisse.. Hij weigerde in te gaan op de houding van zijn fractie als het kabinet toch toe-
stemmingg zou geven als er een kredietgarantie werd afgegeven.117 Het laat zich echter 
niett moeilijk raden wat de opstelling van de PvdA-fractie in dat geval zou zijn. 

Vann der Stoel, die ook bij het beraad aanwezig was geweest, veranderde wederom 
vann mening. Hij besloot zich tegen het afgeven van een kredietverzekering te keren. 
Dee vrees voor een kabinetscrisis was de voornaamste reden van zijn ommezwaai. Zijn 
stemm ten gunste van een kredietverzekering zou zeer waarschijnlijk de val van het kabi-
netnet hebben ingeluid. Van der Stoel wilde geen kabinetscrisis riskeren net nu hij uit de 
vss informatie had gekregen over de betrokkenheid van prins Bernard bij de Lockheed-
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affaire.. Van der Stoel wilde koste wat kost voorkomen dat deze netelige kwestie door 
eenn demissionair kabinet werd behandeld." Van der Stoel bracht ook zijn collega-
bewindsliedenn op de hoogte, al bleef het onderwerp op zijn verzoek buiten de notulen. 
Dee informatie had op Duisenberg geen effect, want hij bleef voor levering van de 
vatenn stemmen. 

Dee veranderende opstellingvan Van der Stoel had wel tot gevolg dat er in het kabi-
nett een patstelling was ontstaan. De stemverhouding was nu 8 tegen 8. Van de pro-
gressievee ministers bleven alleen Gruijters en Duisenberg voor levering, de rest keerde 
zichh ertegen. De confessionele ministers maakten duidelijk dat een negatieve beslis-
singg voor hen volstrekt onaanvaardbaar was. Zij zouden hun portefeuille ter beschik-
kingg stellen als er geen kredietverzekering werd afgegeven door het kabinet.1'9 Na ein-
delooss overleg en verschillende tussenoplossingen, besloot het kabinet uiteindelijk op 
255 mei de beslissing uit te stellen. Staatssecretaris Kooijmans zou eerst naar de vs afrei-
zenn om met de Amerikanen over deze kwestie te overleggen."0 Door de zaak vooruit te 
schuivenn liep men wel het gevaar dat de deadline van 28 mei werd overschreden en 
daarmeee de order te missen. Dat was ook precies wat er gebeurde. Nog voordat 
Kooijmanss had af kunnen reizen naar de vs, maakte Zuid-Afrika bekend dat zij voor 
hethet Franse consortium had gekozen.11' 

Opp 3 juni sprak de Kamer voor de laatste maal over deze kwestie. De PvdA-fractie 
wass tevreden dat de levering van reactorvaten was afgeketst. Bij monde van Van Thijn 
liett de fractie echter wel weten het te betreuren, dat het besluit niet gebaseerd was op 
'eenn principieel nee'. Van der Stoel stond voor de taak zijn ommezwaai te verdedigen. 
Hijj  beriep zich hierbij vooral op buitenlandse gronden. Volgens hem was de vrees 
voorr de Zuid-Afrikaanse nucleaire capaciteit in de omringende landen de laatste tijd 
sterkk toegenomen. Hij bracht deze vrees in verband met de spanningen in Rhodesië en 
Namibiëë en het conflict in Angola. De regering wilde de verhoudingen met deze sta-
tenn in zwart Afrika niet op het spel zetten door toestemming te geven voor de levering 
vann reactorvaten aan Zuid-Afrika, luidde zijn officiële verklaring.1" De echte reden, de 
vreess voor een demissionair kabinet bij de behandeling van de Lockeed-affaire, hield 
hijj  wijselijk voor zich. 

Vietnam::  het slotakkoord 

Beginn 1973 werden de oorlogshandelingen in Vietnam gestaakt en de betrokken par-
tijenn sloten op 27 januari 1973 een vredesakkoord in Parijs. Naast Noord-Vietnam en 
dee vs waren daar namens Zuid-Vietnam de regering-Thieu en de Voorlopige Revolu-
tionairee Regering (VRR), de opvolger van de Vietcong, bij betrokken. In Nederland 
ebdenn de activiteiten van de Vietnambeweging na het sluiten van dit vredesakkoord 
langzaamm weg. Enkele activisten van het eerste uur gingen wel door, maar de massali-
teitt van de protesten verdween al snel."3 
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Binnenn de PvdA zouden de ontwikkelingen in Vietnam toch nog voor de nodige 
commotiee zorgen. Over de vraag of de VRR wel of niet volkenrechtelijk erkend moest 
worden,, kwamen de fractie en van der Stoel lijnrecht tegenover elkaar te staan. De 
PvdA-fractiee wilde net als de PSP, de PPR en de CPN dat de VRR ZO snel mogelijk vol-
kenrechtelijkk erkend zou worden. In 1973 werd hier bij minister Van der Stoel op aan-
gedrongen.. Die was echter een verklaard tegenstander van erkenning. Volgens hem 
vertegenwoordigdee de VRR slechts 1,2 miljoen van de 20 miljoen Zuid-Vietnamezen. 
Hijj  was niet van plan het erkennen van de VRR als drukmiddel op het Thieu-bewind te 
gebruikenn om een regering van nationale verzoening tot stand te brengen.224 

Beginn 1975 werd de erkenning van de VRR door de PvdA weer opgepakt. Het Par-
tijbestuurr kwam in januari 1975 tot de conclusie dat de regering-Thieu ernstig in 
gebrekee bleef bij het nakomen van de afspraken in het Parijse vredesakkoord. Er waren 
nogg altijd geen vrije verkiezingen gehouden, tienduizenden politieke gevangenen 
warenn nog niet vrijgelaten en talloze vluchtelingen werden nog in kampen vastgehou-
denn opdat ze niet naar hun woonplaats konden terugkeren. Het Thieu-bewind voerde 
bovendienn nog altijd een militaire strijd tegen de gebieden die onder controle stonden 
vann de VRR. Volgens het Partijbestuur raakten de vs ook weer in toenemende mate 
betrokkenn bij de strijd in Zuid-Vietnam. Thieu kon nog altijd rekenen op de steun 
vann Amerikaanse (militaire) adviseurs en het leek er zelfs op dat de Amerikanen voor-
bereidingenn aan het treffen waren om militaire activiteiten in het gebied te ont-
plooien.. Het Partijbestuur drong er daarom bij de regering op aan een beroep te doen 
opp de vs om zich militair afzijdig te houden en de VRR volkenrechtelijk te erkennen.22' 

Hett Partijbestuur had hiertoe een conceptverklaring opgesteld en die aan Van der 
Stoell  voorgelegd. Die toonde zich niet erg enthousiast. De erkenning van de VRR 
betekendee zijns inziens dat er berust werd in de tweedeling van Zuid-Vietnam. Hij 
meendee dat er juist gestreefd moest worden naar de vorming van een nationale rege-
ringg van verzoening zoals dat in het vredesakkoord was opgenomen. Bovendien was 
dee erkenning in strijd met het volkenrecht. Het regime in Saigon vertegenwoordigde 
dee meerderheid van de bevolking en was daarmee de enige legitieme regering. Daarbij 
kwamm dat geen enkel land de VRR had erkend. Wel wilde Van der Stoel benadrukken 
datt de weigering om de VRR te erkennen niet mocht worden uitgelegd als een waarde-
ringg voor het regime van Thieu. Het was niet voor niets dat de Nederlandse regering 
hulpp gaf aan de bevolking in de gebieden die door de VRR gecontroleerd werden." 

Vann Thijn was van mening dat Van der Stoel formeel waarschijnlijk gelijk had, 
maarr politiek gezien niet. Ter Beek vond dat de verklaring van het Partijbestuur zelfs 
nogg iets uitgebreid diende te worden. Er moest ook in worden opgenomen dat de 
regeringg de diplomatieke betrekkingen met het Thieu-regime moest verbreken en er 
zoudenn initiatieven ontplooid moeten worden om met gelijkgezinde landen tot een 
gemeenschappelijkee standpuntbepaling te komen. Het Partijbestuur verwierp de 
bezwarenn van Van der Stoel en besloot de verklaring openbaar te maken. In die verkla-
ringg waren ook de aanvullingen van Ter Beek opgenomen.217 
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Bijj  het begrotingsdebat in februari 1975 drong de PvdA-fractie er bij de regering 
nogmaalss op aan de VRR te erkennen. De PvdA-fractie steunde daarvoor de motie-De 
Gaayy Fortman (PPR) waarin om gelijkwaardige erkenning van de W R en het regime 
vann Thieu werd gevraagd. Van der Stoel legde deze motie echter naast zich neer, onder 
verwijzingg naar zijn eerder opgesomde bezwaren.1 Na het debat was Van der Stoel ge-
prikkeldd over de opstelling van de PvdA-fractie. Tegenover Van Thijn beklaagde hij 
zich.. Hij vond dat de fractie 'een nummertje op de rug van de minister had gemaakt'."' 
Dee al eerder gesignaleerde profileringsdrang van fractieleden leek Van der Stoel hier 
partenn te spelen. Zeker met het oog op het komende congres over de buitenlandse poli-
tiekk in april 1975, wilden sommige Kamerleden zich duidelijk laten gelden. Van Thijn 
bekendee dit ook ronduit tegenover Van der Stoel. Hij hield Van der Stoel voor dat met 
namee Ter Beek het zich niet kon veroorloven tegen de motie-De Gaay Fortman te 
stemmenn zonder zijn positie voor het buitenlandcongres te ondermijnen.1'0 

Inn de aanloop van het congres zou Ter Beek zich nog veel duidelijker laten gelden. 
Opp 2 april 1975 keerde hij terug van een rondreis door Noord-Vietnam. Op Schiphol 
liett hij de verzamelde pers nog eens weten dat de VRR ZO snel mogelijk erkend diende 
tee worden door de Nederlandse regering. Van der Stoel bleef echter volharden in zijn 
afwijzendee houding. Dezelfde avond nog werd er door het ministerie van Buiten-
landsee Zaken een verklaring gepubliceerd waarin erkenning van de VRR op volken-
rechtelijkee gronden werd afgewezen. Zo kort voor het congres wilde Ter Beek dit niet 
overr zijn kant laten gaan. De volgende dag haalde hij hard uit naar zijn minister. In 
hett radioprogramma In de rooie haan voorspelde hij dat Van der Stoel in een tweede 
kabinet-Denn Uyl niet terug zou keren als hij bleef volharden in zijn 'ongeïnspireerde 
vredespolitiek'.. Ter Beek oogstte bijval van het Partijbestuur. Niet geheel toevallig 
keerdenn de twee kandidaten voor het partijvoorzitterschap, Van den Heuvel en Van 
derr Doef zich eveneens in het openbaar tegen Van der Stoel.2JI 

Eenn week later, een dag voor het partijcongres, zwichtte Van der Stoel voor de 
drukk vanuit zijn eigen partij. Hoewel hij het zelf eigenlijk een onzinnig voorstel vond, 
kwamm hij toch met een compromis. Hij was bereid een speciale diplomatieke ver-
tegenwoordigertegenwoordiger naar de VRR te sturen, zonder de diplomatieke betrekkingen met 
Saigonn te verbreken.131 Tijdens het kamerdebat over de ontwikkelingen in Vietnam 
wass Ter Beek al weer een stuk gematigder. Hij liet weten de actie van Van der Stoel 
eenn stap in de goede richting te vinden. Helemaal tevreden was hij echter nog niet. De 
zett van Van der Stoel zou 'veel aan betekenis winnen' als hij tegelijkertijd ook alle 
diplomatiekee betrekkingen met de regering-Thieu zou verbreken.1" 

Dezee stap zou Van der Stoel nooit hoeven zetten, want het wankele regime van 
Thieuu viel op 30 april 1975. Van der Stoel bleef voorzichtig om het nieuwe Zuid-Viet-
namesee bewind te erkennen. Op de dag dat Saigon viel, zei hij nog even te willen 
afwachtenn alvorens het nieuwe bewind te erkennen. Twee dagen later verklaarde hij 
datt Nederland tot erkenning zou overgaan zodra de nieuwe regering gevormd was. 
Blijkbaarr hoopte Van der Stoel dat het nieuwe Zuid-Vietnamese bewind tijdelijk was 
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enn er alsnog een nationale regering gevormd zou worden. Dit bleek echter ijdele hoop 
enn Van der Stoel ging, mede op aandringen van zijn collega-bewindslieden Pronk, 
Vredelingg en Den Uyl, uiteindelijk overstag.2'4 Op 20 juni werden er diplomatieke 
betrekkingenn met de VRR aangeknoopt/" 

Besluit t 

Dee vorming van het kabinet-Den Uyl veroorzaakte een gecompliceerde driehoeks-
verhoudingg tussen de verschillende machtscentra in de partij. De drie centra beston-
denn uit het regerende deel van de partij (de bewindslieden in het kabinet onder leiding 
vann Den Uyl), het parlementaire deel (de Tweede Kamerfractie onder leiding van Van 
Thijn)) en het Partijbestuur (onder leiding van Van der Louw en vanaf november 1974 
Vann den Heuvel). Met name het Partijbestuur, daarbij gesteund door de Partijraad en 
hett actieve partijkader, toonde zich uitermate kritisch tegenover de eigen bewinds-
lieden.. De ministers Vredeling en Van der Stoel, die het beleid op het gebied van 
vredee en veiligheid moesten vormgeven, kregen weinig armslag van het bestuur en de 
achterban.. Het verkiezingsprogramma Keerpunt'ji bleef de toetssteen voor het beleid 
vann de beide bewindslieden. Met 'het rode bijbeltje' in de hand werd hen de maat 
genomen.. De verkiezingsbeloftes bleken in de internationale praktijk vaak moeilijk te 
verwezenlijken.. Dat was echter een boodschap die veel partijgenoten niet wilden 
oppakken.. Of zoals oud-WB s-directeur J.Th.J. van den Berg schreef: 'de neiging tot 
ponerenn en (georganiseerd) articuleren van politieke eisen is zozeer op de voorgrond 
getreden,, dat de noodzakelijke aandacht voor integratie van eisen en afweging van 
belangenn al te zeer heeft geleden'. Volgens hem had Keerpunt daardoor het karakter 
gekregenn van een 'waslijst'.IJ* 

Tussenn het kritische Partijbestuur en de PvdA-bewindslieden stond de fractie. 
Onderr leiding van Van Thijn steunde de fractie over het algemeen de belangrijke 
beslissingenn van het kabinet. Bij spanningen of conflicten binnen de partij was het 
intensievee contact tussen Van Thijn en Den Uyl veelal doorslaggevend om te crisis te 
bezweren.. De grote mate van eensgezindheid over de hoofdlijnen van het beleid gaf 
hethet duo Van Thijn-Den Uyl een zeer dominante positie in de partij.1'7 Op het terrein 
vann vrede en veiligheid was het standpunt van de fractie eveneens bepalend voor het al 
dann niet hoog oplopen van de spanningen. Voor de koers inzake vrede en veiligheid 
leundee Van Thijn sterk op specialisten als Ter Beek, Dankert, Van den Bergh, etc.1'8 

Zoo wist Vredeling met steun van de fractie zijn defensienota vrij gemakkelijk door 
dee Kamer te loodsen. De minister volgde in zijn defensienota in grote lijnen de voor-
gesteldee bezuinigingen uit Keerpunt. Hij zou er in slagen om z'n begroting met zo'n 
15000 miljoen, het streefbedrag uit Keerpunt, minder hard te laten groeien. De vurige 
wenss van z'n achterban om de defensielasten tot 3% van het nationale inkomen terug 
tee brengen, werd echter niet vervuld. Daarvoor bestond er te weinig draagvlak 
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binnenn de NAV O voor verregaande taakverdeling en specialisatie en ook de economi-

schee crisis hielp in dit opzicht niet mee. Het Partijbestuur had aan dit alles geen 

boodschapp en drong aan op verdergaande bezuinigingen, de 3 procent moest kost wat 

kostt gehaald worden. De fractie koos de zijde van Vredeling. Van Thijn was tevreden 

overr de gerealiseerde besparingen en zou later zijn partijgenoten waarschuwen voor 

'cijferdogma'. . 

Eenn belangrijk punt bij 'de ombuigingen' op defensie was het zogenaamde MBFR-

voorbehoud.. Vredeling, maar vooral Van der Stoel, wilde niet tot eenzijdige troepen-

verminderingg overgaan zolang de besprekingen in Wenen over wederzijdse troepen-

reductiess nog gaande was. Zij wensten het overleg niet te doorkruisen, wetende dat 

onss land daarmee een zeer slechte beurt zou maken. Het zou de toch al moeizame 

onderhandelingenn kunnen frustreren en in ieder geval een aanzienlijke vermindering 

vann de Nederlandse invloed op de besprekingen tot gevolg hebben. Dat die invloed 

belangrijkk kon zijn, werd duidelijk toen ons land succes had met het inbrengen van 

tactischee atoomwapens bij de onderhandelingen. De fractie was hierover zo verheugd 

datt zij het kabinet steunde in het handhaven van het MBFR-voorbehoud. Voor een 

meerderheidd van het Partijbestuur en de Partijraad telde dit argument niet. Niet een 

succesvollee afronding van de MBFR-besprekingen, maar het verder bezuinigen op 

defensiee had voor hen de hoogste prioriteit. Hetgeen illustreert dat men meer geïnte-

resseerdd was in 'symboolpolitiek' dan een effectief buitenlands beleid. 

Inn tegenstelling tot bij de defensienota kon Vredeling bij de vervanging van de 

Starfighterr niet op de steun van de fractie rekenen. De fractie drong aan op de aan-

schaff  van een lichter en goedkoper vliegtuig dat louter en alleen geschikt was voor 

grondsteunn en werd daarbij gesteund door het Partijbestuur. Vredeling bleef echter 

halsstarrigg vasthouden aan de 'zwaardere' F-16. Voor de minister was er eigenlijk geen 

wegg meer terug. Hij had zich in het kader van taakverdeling vastgelegd op een bepaald 

typee vliegtuig. Het NAVO-rapport over taakverdeling ging weliswaar niet zo ver als 

Vredelingg wilde, maar hij wenste het kind niet meteen met het badwater weg te 

gooien.. Niet in de laatste plaats omdat het rapport er op zijn initiatief was gekomen. 

Doordatt de minister zich in NAVO-verband had vastgelegd, was de weg naar een lich-

terr toestel echter wel afgesloten. Daar kwam nog bij dat in het kader van standaardisa-

tiee er een aankoopconsortium was gevormd met andere NAVO-landen, waar Neder-

landd niet zomaar uit wilde stappen. 

Datt deze kwestie zo hoog opliep, had verschillende oorzaken. Zo werd de vervan-

gingg van de Starfighter als een symbool beschouwd van de 'nieuwe defensiepolitiek'. 

Dee hele zaak werd niet als een normale order gezien, maar als 'de grootste wapenaan-

koopp van de eeuw' waaruit de wil om een actieve vredespolitiek te voeren tot uiting 

moestt komen. Bovendien werd de vervanging door een aantal Kamerleden aangegre-

penn om zich flink te profileren. Zeker met het oog op het partijcongres van april 1975 

werdd er op het terrein van vrede en veiligheid behoorlijk van leer getrokken. Ondanks 

dee steun van het congres moest de fractie uiteindelijk toch bakzeil halen. De hele 
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kwestiee was de 'kop van Vredeling', noch de val van het kabinet-Den Uyl waard. Ging 
hett hier immers niet om een 'zakelijk conflict?' 

Nett als bij Vredeling, werd het beleid van Van der Stoel ook afgezet tegen Keer-
punt.punt. Naar de letter van het verkiezingsmanifest genomen kon Van der Stoel weinig 
verwetenn worden. De fractie moest tot de slotsom komen dat op het gebied van vrede 
enn veiligheid de meeste punten uit Keerpunt door de regering werden gesteund. Toch 
voerdee Van der Stoel een min of meer constante strijd met zijn partijgenoten. Kop-
stukkenn uit de partij zoals Van der Louw, Van den Heuvel en Ter Beek vielen Van der 
Stoell  in het openbaar meerdere malen hard af. Ook de band met de fractie was niet erg 
warm.. Van der Stoel beklaagde zich tegenover Van Thijn over 'stemmingmakerij' van 
dee fractie. Nu de minister met Keerpunt'm de hand niets verweten kon worden, moest 
menn op zoek naar een andere legitimatie om zijn beleid onderuit te halen of misschien 
well  een stok om de eigen minister mee te slaan. In ieder geval werden zijn presentatie 
enn een aantal relatief onbeduidende kwesties aangegrepen om het beleid van Van der 
Stoell  te bekritiseren. 

Daarr staat tegenover dat Van der Stoel zelf het politieke spel ook slimmer had kun-
nenn spelen. Hij greep geen kwestie aan die als symbool zou kunnen dienen voor een 
progressievee buitenlandse politiek. Anders gezegd, de hongerige achterban werd geen 
mooiee progressieve kluif voorgehouden waarop men de tanden kon stukbijten. In 
plaatss daarvan koos hij ervoor zijn partijgenoten te confronteren met de smalle marge 
vann de buitenlandse politiek. Van der Stoel 'vergat' daarbij dat zijn partijgenoten bin-
nenskamerss zijn gelijk wel wilden erkennen, maar daar in het openbaar niet toe bereid 
waren.. Dan zou immers het progressieve karakter van de verschillende Kamerleden, 
bestuursledenn en meer in het algemeen van de PvdA wel eens in het geding kunnen 
komen.. En dat was een doodzonde in die tijd. 

Dee progressieve identiteit van de PvdA op het terrein van vrede en veiligheid 
kwamm tijdens het kabinet-Den Uyl ook op een andere manier tot uiting. In 1973 
starttee het bestuur een brede partij discussie over vrede en veiligheid die op het partij-
congress van 1975 werd afgesloten. Over het verloop van dit debat gaat het volgende 
hoofdstuk. . 





HOOFDSTUKK 9 

Eenn vlucht uit de werkelijkheid 
Dee partij in discussie over vrede en veiligheid, 1973-1977 

Inn het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er door de vorming van het kabinet-
Denn Uyl een gecompliceerde machtsverhouding in de partij ontstond. Het regerings-
beleid,, meer in het bijzonder het buitenlands beleid, werd door de verschillende gre-
miaa in de partij zeer kritisch benaderd, hetgeen tot de nodige aanvaringen leidde. De 
verdeeldheidd binnen de partij strekte echter verder dan een verschil van mening tussen 
dee PvdA bewindslieden en hun achterban. Fractie, Partijbestuur en actieve partijleden 
warenn het ook lang niet altijd met elkaar eens. Dientengevolge stak het Partijbestuur 
veell  energie in het herstellen van de eenheid binnen de partij. Het kabinet, de fractie, 
hett Partijbestuur en de achterban moesten zoveel mogelijk op één lijn worden 
gebracht.. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de partij, richtte het bestuur de aan-
dachtt hierbij vooral op de leden en meer in het bijzonder het actieve partijkader.' Het 
actievee kader 'moest een stuk vlees worden voorgehouden, waar het zo hongerig naar 
uitkeek'/ / 

Reedss op het verkiezingscongres van 1972 was gebleken dat er zeer uiteenlopende 
meningenn over de buitenlandse politiek bestonden. Het was dus zeker geen overbo-
digee luxe de partij op dit punt meer op één lijn te krijgen. In een poging dit te bewerk-
stelligenn startte het Partijbestuur in 1973 een brede partijdiscussie over vrede en veilig-
heid.. Het bestuur was van mening dat het tijd werd dat men eens in alle rust over dit 
onderwerpp ging discussiëren, waardoor er ruimte ontstond Voor rustige informatie, 
pratenn en luisteren, het wegen van eikaars argumenten en het zoeken naar nieuwe 
wegen'.33 Het bestuur hoopte zo de verschillende opvattingen binnen de PvdA over 
vredee en veiligheid nader tot elkaar te brengen. Het had bovendien als voordeel dat 
allee leden in staat werden gesteld zich in de materie te verdiepen waardoor 'het poli-
tiekee bewustzijn' op dit gebied kon worden vergroot. 

Hett bestuur had hiermee een geest uit de fles gehaald die er weer moeilijk bleek in te 
stoppen.. In plaats van nader tot elkaar te komen, werd de kloof tussen de verschillende 
geledingenn in de partij alleen maar groter. Zeer tegen de zin van de partijtop werden er 
opp het (afsluitende) partijcongres in 1975 allerlei radicale besluiten genomen op het ge-
biedd van vrede en veiligheid. De congresgangers besloten het NAVO-lidmaatschap, dat 
centraall  had gestaan in de discussie, aan een aantal voorwaarden te verbinden. Boven-
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dienn moesten deze voorwaarden binnen drie jaar verwezenlijkt zijn. Zo niet, dan zou 
Nederlandd het bondgenootschap de rug toe moeten keren. Een ander controversieel 
standpuntt wist het eveneens te halen. De eis van een eenzijdige No-first-use~ver\danng 
doorr de NAVO werd ook tot het officiële partijstandpunt verheven.4 

Dezee congresbesluiten hielden in feite het opzeggen van het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschapp in, aangezien het niet reëel was dat er binnen drie jaar aan alle 
voorwaardenn zou worden voldaan. Opvallend was dat men wel kritiek op de NAVO 
formuleerdee maar niet met alternatieve veiligheidsargumenten op de proppen wist te 
komen.. Het alternatief leek vooral te bestaan uit het zich terugtrekken achter de Hol-
landsee waterlinie en wachten op de dingen die komen zouden. Bart Tromp spreekt in 
ditt verband van 'struisvogelpolitiek' en van 'een vlucht uit de werkelijkheid'. Volgens 
hemm werd elke poging de wereld serieus te analyseren opgeheven ten gunste van het 
debiterenn van allerlei abstracte en hoogdravende beweringen.' 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe dit 'politiek escapisme' vorm kreeg. Daar-
voorr zal natuurlijk de brede partij discussie worden gevolgd en stil worden gestaan bij 
hett afsluitende partijcongres in april 1975. Tevens zal worden nagegaan wat de rol van 
hett Partijbestuur was en hoe zij reageerde op de uitkomst van de brede partijdiscussie. 
Dee vraag was natuurlijk hoe de radicale congresuitspraken pasten in de verkiezings-
strategiee voor 1977. Aan het einde van het hoofdstuk volgt nog een korte epiloog over 
dee periode 1977-1986. 

Naarr  een constructieve discussie 

Opp het verkiezingscongres van 1972 was de buitenlandse politiek een heet hangijzer 
geweest.. De partijtop had maar ternauwernood allerlei radicale standpunten inzake 
vredee en veiligheid kunnen voorkomen. Amendement 007 (het James Bond-amende-
ment),, waarin allerlei voorwaarden aan de NAVO werden gesteld, werd pas na zware 
drukk van de partijleiding weer ingeslikt. Wel bleef het als 'principe-uitspraak' gehand-
haafd.. De kloof die er tussen de verschillende groepen binnen de partij bestond op het 
puntt van vrede en veiligheid, baarde menig partijlid zorgen. Het leek het Partijbestuur 
verstandigg te proberen door middel van een brede partijdiscussie de verschillen te 
overbruggen.. In de ogen van het bestuur was dit bepaald geen onmogelijke opgave. 
Immers,, 'de kloof tussen hen die uiteindelijk ja zeggen tegen de NAVO en gebruik en 
opslagg van kernwapens, en hen, die zich daar - na ernstige overweging - tegen verkla-
ren'' was niet zo groot. Het verschil van inzicht was vaak niet groter dan 'ja, mits' en 
'nee,, tenzij', aldus partijvoorzitter Van der Louw.7 

Omm het verschil van inzicht te overbruggen was het wel noodzakelijk dat de 
besluitvormingg over vrede en veiligheid niet onder tijdsdruk (van een congres) stond. 
Dee partij moest de tijd hebben om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen over 
'eenn zo belangrijk onderwerp'. Als er in alle rust over gediscussieerd werd, ontstond er 
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ruimtee voor een constructieve discussie waarin er in een 'open atmosfeer' over vrede 
enn veiligheid gepraat kon worden. Als het debat op een dergelijke wijze gevoerd zou 
worden,, kon het resulteren in een 'door iedereen aanvaarde verrijking en verdieping 
vann de partij-opvattingen over een actieve en creatieve socialistische vredespolitiek', 
meendee Van der Louw. 

Hett Partijbestuur was tevens van mening dat de discussie over vrede en veiligheid 
niett alleen door de partijtop kon worden gevoerd. De meningsvorming diende ook 
'aann de basis' te geschieden. 'Brede lagen van de partij' moesten daarom de mogelijk-
heidd hebben om aan de meningsvorming mee te doen.9 Het doel van de discussie was 
duss tweeledig. Enerzijds diende het project om 'de politieke bewustwording' op het 
terreinn van de buitenlandse politiek te vergroten. De deelnemers zouden de 'ondoor-
zichtigee inhoud en doelstellingen van de buitenlandse politiek' beter moeten gaan be-
grijpen.. Anderzijds hoopte men de bestaande tegenstellingen binnen de partij zoveel 
mogelijkk te overbruggen. Over enkele controversiële punten moest nog eens uitge-
breidd met elkaar worden gepraat.10 Meer in het algemeen zou de brede partijdiscussie 
moetenn resulteren in een weloverwogen 'eigen socialistische visie' op het terrein van 
vredee en veiligheid. 

Naastt bovengenoemde doelstellingen is het zeker niet ondenkbaar dat het door 
Nieuww Links gedomineerde Partijbestuur de brede partijdiscussie tevens wilde gebrui-
kenn om het buitenlands beleid van de PvdA in de door hen gewenste richting om te 
buigen.. Het streven van Nieuw Links was er immers (vanaf 1966) op gericht geweest 
omm het actieve partijkader via congressen en het Partijbestuur greep te laten krijgen op 
dee dagelijkse politieke praktijk van de partij." Als de partijleden na een uitvoerige dis-
cussiee tot een weloverwogen radicalisering van het buitenlands beleid zouden beslui-
ten,, konden de fractie en de PvdA-bewindslieden daar moeilijk om heen. Of zoals 
Vann der Louw het wat cryptisch formuleerde; 'de partij [moet] uitspreken hoe wij 
strakss partij voor de vrede willen kiezen, zodat partij, fractie en bewindslieden in de 
vertalingg en uitwerking verbindingen kunnen leggen tussen de politiek van nu en 
straks'." " 

Bijj  de voorbereiding van de brede partijdiscussie werd er niets aan het toeval over-
gelaten.. Eind 1972 werd er allereerst een commissie samengesteld die de discussie over 
vredee en veiligheid vorm moest geven en begeleiden." De praktische coördinatie van 
hett project werd uitbesteed aan de afdeling Vorming van de PvdA.'4 Door de verant-
woordelijkheidd bij de Vormingscommissie te leggen en niet in eigen hand te houden, 
hooptee het Partijbestuur 'een zo zuiver mogelijk uitgangspunt te waarborgen'. De dis-
cussienotaa voor de afdelingen werd in verschillende rondes samengesteld. Als eerste 
aanzett schreef internationaal secretaris Ter Beek een basisstuk, waarin hij in grote lij -
nenn de bewapeningsproblematiek behandelde. Zijn tekst werd vervolgens voorgelegd 
aann verschillende deskundigen 'waarvan verwacht kon worden dat zij qua opvattingen 
enn uitgangspunten representatief waren voor verschillende denkwijzen inzake de 
genoemdee problematiek'. Dit om de diversiteit van de verschillende standpunten 
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binnenn de PvdA te waarborgen. Deze bijdragen werden door Kees Tamboer, journa-
listt bij De Haagse Post, verwerkt in een definitieve discussienota. Om deze nota in een 
brederee context te plaatsen werd tevens een uitgebreide documentatiemap samenge-
steld.. Beide stukken werden vervolgens naar de afdelingen gestuurd, zodat er in brede 
kringg over gediscussieerd kon worden. Op basis van een rapportage uit de afdelingen 
diendee er ten slotte een eindnota te worden samengesteld. Deze eindnota kon worden 
besprokenn op het partijcongres van 1975, waar tevens de definitieve besluitvorming 
moestt plaatsvinden.'s 

DD ankert was net als het bestuur geschrokken van de radicale steil ingname van het 
congress in 1972 en meende daarom dat een discussie over de internationale politiek 
eenn goede zaak was.'6 Begin 1973 toonde hij zich echter ontevreden over de manier 
waaropp de discussie over vrede en veiligheid was opgezet. Hij meende dat er wel gede-
batteerdd kon worden over de verschillende opvattingen, maar niet over de uitgangs-
puntenn van vrede en veiligheid. Wilde het discussieproject enig nut hebben, dan 
moestt de discussie gaan over de vraag wat voor beleid Nederland concreet kon voeren 
'inzakee de be- en ontwapeningsproblematiek met het doel de bewapening te vermin-
derenn en de vrede te versterken'. Door het opnemen van Buskes, De Lange en Strijd 
zouu 'de discussie weer eens een keer niet over het buitenland, maar over theologie 
gaan',, vreesde hij. Het uitgangspunt van bovengenoemde mensen was immers 'het 
helemaall  niet willen voeren van een buitenlandse beleid', oftewel de politiek van 'de 
schonee handen'. Dankert hamerde erop dat de discussie alleen zin had indien er ver-
schillendee praktische alternatieven naast elkaar werden gezet. Het leek hem daarom 
beterr als de partij mensen als Burger, Rozemond. Stemerdink, Wierda en niet te ver-
getenn Dankert zelf om hun mening vroeg.'7 Hij leek hiermee de fakkel te hebben over-
genomenn van Ruygers. Die had in het verleden immers ook vaak gewaarschuwd dat 
getuigenissenn in de politiek niet bruikbaar zijn en een politiek program rekening 
diendee te houden met 'het wezen van de internationale politiek'. 

Terr Beek zag in de kritische kanttekeningen van Dankert geen aanleiding de opzet 
vann de buitenlanddiscussie te veranderen. De bedoeling was omm de discussie zo ruim 
mogelijkk op te zetten en daarom waren er juist mensen met verschillende opvattingen 
gevraagdd commentaar te leveren op het basisstuk. Bovendien begreep Ter Beek niet 
waarr Dankert zich zo druk over maakte. De basistekst was niet meer dan een vage aan-
duidingg van de verschillende probleemgebieden en de bijdragen van de verschillende 
deskundigenn zouden niet met naam en toenaam worden genoemd.'8 Het Partijbestuur 
steundee Ter Beek en wenste het uitgangspunt van de discussie niet op de door Dankert 
voorgesteldee wijze te vernauwen. In de discussienota wilde het bestuur tot uitdruk-
kingg brengen dat de buitenlandse politiek op verschillende manieren benaderd kon 
worden.199 Daarmee had het bestuur wel doelbewust de weg opengelaten voor 'een 
schonee handen politiek'. 

Inn de uiteindelijke discussienota kwamen inderdaad de verschillende visies op de 
internationalee politiek met bijbehorende argumenten aan bod. In de nota werd er op 
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eenvoudigee wijze ingegaan op allerlei probleemgebieden van vrede en veiligheid. 
Daarbijj  werden er vooral vragen opgeworpen: 'moet Nederland uit de NAVO?', 'die-
nenn we alle kernwapens van Nederlandse bodem te verwijderen?', 'wat is het belang 
vann de MBFR-onderhandelingen?', etc. In de nota werden deze vragen ontkennend 
nochh bevestigend beantwoord. Wel werden de argumenten voor en tegen opgesomd.10 

Hett was aan de discussiedeelnemers de verschillende argumenten te wegen en daarna 
hunn standpunt te bepalen. 

Omm de discussie in de afdelingen op gang te brengen, deed het Partijbestuur een 
oproepp aan alle partijleden om mee te praten over vrede en veiligheid." Het was vol-
genss het bestuur heel belangrijk dat de PvdA-leden in grote getale zouden deelnemen 
aann het discussieproject. Het was dan ook gedaan met het verwijt dat 'veel partijgeno-
tenn zich niet werkelijk in de problematiek wensten te verdiepen, zich vooral lieten lei-
denn door emoties en daardoor vaak als een kip zonder kop redeneerden'.11 Het bestuur 
wass blijkbaar geprikkeld door de geringschattende opmerkingen over het kennis-
niveauu van veel partijgenoten door diverse buitenlanddeskundigen. Tegelijkertijd 
geeftt het aan dat de brede discussie als legitimatie voor een radicale stellingname kon 
dienen.. De standpunten op het congres van 1975 zouden immers de uitkomst zijn van 
langdurigg discussiëren op basis van argumenten. Nu er 'gewetensvol' over vrede en 
veiligheidd was gediscussieerd, kon men het resultaat niet zomaar ter zijde schuiven. 

Eenn alternatief voor  de NAVO ? 

Dee redactie van Socialisme en Democratie meende dat het een goede zaak was dat er 
binnenn de PvdA over vrede en veiligheid een brede discussie was gestart. De zich 
steedss wijzigende internationale verhoudingen rechtvaardigden een hernieuwde 
bezinningg op vrede en veiligheid. Bovendien kon de koersbepaling van de partij op dit 
puntt wel wat 'meer diepgang en voorbereiding' gebruiken. Om de partijdiscussie een 
zetjee in de rug te geven, had de redactie gemeend het zomernummer van 1973 geheel 
aann het thema 'vrede en veiligheid' te wijden. In het blad kregen bekenden en onbe-
kendenn de ruimte verschillende aspecten van vrede en veiligheid te belichten, waarbij 
alternatievenn voor de NAVO (-strategie) centraal stonden.13 

Dankertt behandelde in zijn bijdrage een oud-thema: de geloofwaardigheid van de 
nucleairee garantie van de vs. Het was volgens hem een gegeven dat het nucleaire over-
wichtt van de vs op de su verdwenen was. Dit behoefde niet betreurd te worden, aan-
gezienn het een Amerikaans-Russische overeenkomst (SALT) mogelijk had gemaakt. 
Aann de andere kant gebood de realiteit wel te zeggen dat daardoor de nucleaire garan-
tiee van de vs voor West-Europa beperkter en voorwaardelijker was geworden. De 
Europesee partners konden niet meer vertrouwen op 'nucleaire hulp in nood' bij 
gebrekk aan conventionele afschrikking. Hieruit volgde zijns inziens dat West-Europa 
voorr een geloofwaardige afschrikking over voldoende conventionele kracht diende te 
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beschikken.. De Europese legers moesten opgewassen zijn tegen de conventionele 
capaciteitt van het Warschaupact.24 

Omm een geloofwaardige conventionele afschrikking op te bouwen, waren een aantal 
zakenn van belang. Ten eerste moesten de Amerikaanse tactische atoomwapens in Eu-
ropaa gehandhaafd blijven. De dreigende nucleaire escalatie van een conflict bleef van 
wezenlijkk belang voor de vrede in Europa. V/el was het wenselijk dat deze wapens we-
derzijdss werden uitgedund. Ten tweede leverde de aanwezigheid van de Amerikaanse 
troepenn in Europa ook een belangrijke bijdrage aan een geloofwaardige afschrikking. 
Tenn slotte dienden de Europese partners op het gebied van defensie veel nauwer te gaan 
samenwerken.. Danken benadrukte nog eens dat deze samenwerking wel beperkt 
diendee te blijven tot de conventionele bewapening en zich nimmer mocht uitstrekken 
tott atoombewapening/5 Dankert verkondigde hiermee geen nieuwe standpunten. Al 
langerr hamerde hij op een grotere conventionele bijdrage van de Europese partners om 
dee afschrikking geloofwaardig te houden. Wel werd daarbij elke vorm van een Europese 
nucleairee Alleingang categorisch van de hand gewezen (zie ook hoofdstuk 7). 

Samm Rozemond, medewerker van het NIVV , behandelde de vraag of de NAVO uit 
hett toekomstige wereldbeeld was weg te denken. Het antwoord moest volgens hem 
ontkennendd luiden. Een alternatief voor het Atlantisch bondgenootschap was voor-
lopigg niet voorhanden. Tenminste, als men er vanuit ging dat de behoefte aan sluitende 
veiligheidsvoorzieningenn nog altijd bestond. Het was moeilijk te voorspellen wat er zou 
gebeurenn als de NAVO als stabiliserende factor wegviel. Aannemelijk was wel dat de su 
zouu proberen West-Europa 'te verzwakken, te verdelen en afhankelijk te maken'. Zon-
derr het Atlantisch bondgenootschap viel daar bitter weinig tegen te doen, omdat West-
Europaa na het verlies van de NAVO geen troeven in handen had om daadwerkelijk 
tegenspell  te bieden. Pas als er in Oost-Europa een normalisatieproces op gang was 
gekomen,, zou Europa zonder de NAVO voort kunnen. Waren de Atlantische banden 
eerderr versleten, dan zouden we er niet zonder kleerscheuren afkomen, dacht hij.16 

Dee bijdrage van Hans Kombrink lag in het verlengde van het artikel van Roze-
mond.. Hij ging na of een Europees veiligheidsstelsel ter vervanging van de NAVO op 
kortee termijn haalbaar was. Zo'n Europees veiligheidsstelsel zat er voorlopig nog niet 
in,, dacht Kombrink. Het ideaaltype van een Europees veiligheidsstelsel, waarbij er een 
zekeree mate van 'gelijkgerichte belangen werd verondersteld', was heel moeilijk en 
dann nog slechts op zeer lange termijn te bereiken. Zelfs een aantal minimumregelin-
genn zouden pas na jaren van onderhandelingen tot stand kunnen komen. Hij moest 
dann ook tot dezelfde conclusie als Rozemond komen, namelijk dat er geen reëel alter-
natieff  voor de NAVO bestond. Het verdwijnen van de twee militaire pacten zonder 
sluitendee veiligheidsgaranties was in zijn ogen te gevaarlijk. De kans op oorlog werd er 
inn ieder geval niet kleiner door. Het oude systeem van militaire bondgenootschappen 
konn slechts vervangen worden indien een nieuw systeem dezelfde veiligheidsgaranties 
bood.. Aangezien dit nog lange tijd zou vergen, moesten we het voorlopig met de 
NAVOO doen, aldus Kombrink." 



EENN V L U C H T UIT DE W E R K E L I J K H E I D 325 5 

Hett is opmerkelijk dat Kombrink, die toch bekend stond om zijn anti-NAVO-
standpunt,, deze stelling betrok. Hij onderkende dit zelf ook en wilde hierover helder-
heidd verschaffen. Nog altijd had hij in de NAVO als militair-politieke organisatie geen 
enkell  vertrouwen. Het was immers een weerspiegeling van de Westerse samenleving, 
waarinn 'rechts' domineerde. Er waren een drietal overwegingen waarom Kombrink 
voorlopigg toch aan de NAVO wenste vast te houden. Ten eerste was het moeilijk te 
bewijzenn dat Nederland buiten de NAVO 'een positievere invloed' kon uitoefenen op 
hett tot stand brengen van vrede. Een schrale troost was dat de voorstanders van de 
NAVOO met een omgekeerde bewijslast in de maag zaten. Ten tweede dacht hij dat een 
anti-NAVO-standpuntt de PvdA electoraal veel schade zou berokkenen. Het leek hem 
daaromm legitiem zijn standpunt over het al dan niet uittreden afhankelijk te maken 
vann 'het politieke moment'. Ten slotte was 'het uit de boot stappen' niet opportuun, 
gezienn 'de essentiële onderhandelingen' die op dat moment in het kader van de CVSE 
enn de MBFR werden gevoerd. Om bovengenoemde redenen zou hij anno 1973 tegen 
uittredingg stemmen, maar om de paar jaar zou de situatie wel opnieuw bekeken moe-
tenn worden. 

Dee Groningse polemoloog Röling, was door de redactie gevraagd nader in te gaan 
opp alternatieven voor 'de vrede door nucleaire afschrikking'. Hij wilde twee alternatie-
venn kritisch bezien: de totale volksverdediging en de sociale of niet militaire verdedi-
ging.. De totale volksverdediging hield in dat de bevolking, ingeval van bezetting door 
eenn vreemde mogendheid, tot het bittere eind zou blijven doorvechten. De mogelijke 
agressorr moest door een dergelijk vooruitzicht worden afgeschrikt. Voordeel van dit 
systeemm was, dat het louter als verdediging te gebruiken was. Het had echter ook grote 
nadelen.. Het gehele volk moest doordrongen raken van de volksverdediging. Dit 
betekendee een totale militarisering van de samenleving door middel van intensieve 
propaganda.. Hierdoor werd er natuurlijk geen voedingsbodem gekweekt om aan de 
Koudee Oorlogsverhoudingen te ontsnappen en het zou meer kwaad dan goed doen, 
alduss Röling.19 

Onderr sociale verdediging verstond Röling onder meer: geweldloos verzet, non-
coöperatie,, geweldloze actie en het doorwerken zoals vroeger zonder zich van de beve-
lenn van de bezetter iets aan te trekken. Het vooruitzicht om in zo'n klimaat de rol van 
bezetterr te moeten vervullen, zou afschrikwekkend werken. Röling onderkende dat 
'enigee afschrikwekkende werking' niet te ontkennen viel, maar erg overtuigend vond 
hijj  de argumenten niet. Een gesloten front onder de bevolking was nauwelijks denk-
baarr en men had te hoge verwachtingen van de heldhaftigheid van een volk. Boven-
dienn kon de bezetter door indoctrinatie grote delen van de bevolking misleiden. Het 
middell  van sociale verdediging was daarom niet bruikbaar als instrument in de inter-
nationalee politiek of ter verdediging van de nationale grenzen.'0 

Rölingg achtte dus zowel de sociale als de volksverdediging niet bruikbaar. Het 
Westenn bleef daarom voorlopig nog aangewezen op de NAVO. Via de bestaande mili -
tairee allianties moest er gestreefd worden naar vermindering van de bewapening. Het 
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zouu niet makkelijk zijn de NAVO, een organisatie gericht op militaire kracht, in dienst 
tee stellen van de ontspanning en ontwapening. Zeker niet 'met een secretaris-generaal 
aann het hoofd die de Koude Oorlogssfeer van de jaren zestig nog niet was ontstegen', 
alduss Röling. Toch was het bondgenootschap onmisbaar om 'de fouten van het ver-
leden,, mede door de NAVO zelf begaan', te herstellen. De gemeenschappelijke over-
bewapeningg kon immers alleen door gezamenlijke actie van Oost en West ongedaan 
wordenn gemaakt." 

Zijnn collega polemoloog Peter Boskma was een heel andere mening toegedaan. De 
NAVOO hield er volgens hem een gevaarlijke strategie op na. Met name de tactische 
kernwapenss bevatten 'sterk escalatiebevorderende eigenschappen waarmee een totale 
kernoorlogg voor Europa in de militaire organisatie was geïnstitutionaliseerd'. Het was 
duidelijkk dat het veiligheidsbeleid op de langere termijn niet gewaarborgd was door 
kernwapenss en de daarmee verbonden doctrines. De denuclearisering van grote delen 
vann Europa had zijns inziens grote prioriteit. Daarvoor zouden de tactische atoom-
wapenss zo snel mogelijk uit Europa moeten worden verwijderd. Tegen deze achter-
grondd leken hem het eenzijdige verwijderen van Amerikaanse atoomwapens van 
Nederlandsee bodem en het vragen om een eenzijdige no-first-«^-verklaring realisti-
schee stappen. Nederland hoefde evenwel de NAVO nog niet te verlaten. Binnen het 
bondgenootschapp zou ons land met gelijkgezinde landen zoveel mogelijk gezamenlijk 
kunnenn opereren en druk uitoefenen. Mocht de NAVO niet bereid zijn tot 'een realisti-
schee vredespolitiek', dan moest Nederland alsnog overwegen om zijn lidmaatschap op 
tee zeggen. De komende jaren zouden daarvoor bepalend zijn, aldus Boskma.32 

Naa het lezen van alle artikelen kwam buitenland-commentator van Het Vrije Volk, 
Paull  van 't Veer tot de conclusie dat alle auteurs 'verheugd of klagelijk' geen serieus 
alternatieff  voor de NAVO wisten te benoemen. Naar zijn mening had men echter één 
mogelijkheidd over het hoofd gezien: een Europese kernmacht. Hij was er zich van 
bewustt dat het een taboe-onderwerp was onder socialisten, maar gezien de recente 
internationalee ontwikkelingen kon aan deze optie niet meer voorbij worden gegaan. 
Dee vs kregen immers steeds minder belangstelling voor de Europese veiligheid en 
warenn gezien de nucleaire pariteit ook niet bereid onaanvaardbare risico's te lopen. 
Daarbijj  kwam dat Europa bezig was een politiek en economisch machtscentrum te 
worden,, dat zich steeds zelfstandiger opstelde in de wereld. De harde logica die hieruit 
volgdee in de ogen van Van 't Veer, was de vorming van een Europese kernmacht, 
beheerdd door een Europese Defensiegemeenschap en onder Europees opperbevel." 

Hoewell  hij zich nog maar kort tot een Europese kernmacht had 'bekeerd', zag hij 
geenn gegronde bezwaren tegen een dergelijke atoommacht. De vs zouden een Euro-
pesee atoommacht in ieder geval niet afwijzen of als anti-Amerikanisme opvatten. Een 
Europesee Defensiemacht met een eigen nucleaire bewapening, vormde juist een uit-
stekendee partner voor de vs. Daarbij kwam dat de Amerikanen in het verleden ook de 
opbouww van de Britse atoommacht hadden gesteund. Het argument dat een Europese 
kernmachtt te duur zou zijn, hoefde volgens Van 't Veer ook niet op te gaan. Als het 
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nucleairee defensieapparaat beperkt werd tot 'voldoende slagkracht om een aanval op 

hett Europees grondgebied af te schrikken', zou de betaalbaarheid niet in het geding 

hoevenn komen.'4 

Watt Van 't Veer deed, was vloeken in de kerk. In de PvdA was een Europese kern-

machtt door een overgrote meerderheid altijd krachtig van de hand gewezen, aan-

gezienn het niet in overeenstemming werd geacht met het streven naar wederzijdse 

nucleairee ontwapening. Zij n pleidooi zou dan ook weinig gehoor vinden binnen de 

PvdA.. Veel partijgenoten lieten geen kans onbenut om zich tegen een Europese kern-

machtt uit te spreken. Van 't Veer sloeg wel de spijker op zijn kop met zijn uitspraak 

datt geen van de auteurs met een realistisch alternatief voor de NAV O op de proppen 

wass gekomen. Het formuleren van kritiek op het bondgenootschap bleek gemakkelij-

kerr dan het verzinnen van een alternatief. Of zoals J. Voogd het verwoordde: 'gevoels-

matigg heb ik mijn waardering voor de mensen die kortweg uit de NAV O willen. Maar 

dee werkelijke en moeilijke vraag lijk t mij hoe wij in West-Europa zonder al te grote 

kleerscheurenn van de NAV O af kunnen komen'." 

Warenn er buiten een Europese kernmacht dan geen alternatieven voor de NAVO? 

Menn had wellicht de mogelijkheid kunnen onderzoeken om met neutrale staten een 

blokk te vormen. Zeg maar de Derde Weg in een eigentijds jasje. Di t was om twee rede-

nenn niet ondenkbaar geweest. Ten eerste waren dit soort geluiden niet echt nieuw in 

dee partij. Direct na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren vijfti g hadden verschil-

lendee sociaal-democraten zich al sterk gemaakt voor een socialistisch blok als alter-

natieff  voor de bipolaire wereld. Ten tweede waren er in de internationale politiek 

allerleii  processen aan de gang waarvan de uitkomst nog ongewis was. SALT, de MBFR-

onderhandelingenn en de Europese veiligheidsconferentie (CVSE) hadden ook kunnen 

wordenn opgevat als een naderend einde van de Koude Oorlog. Zelfs Van der Stoel 

sprakk in de Memorie van Toelichting voor de begroting van 1974 de verwachting uit 

datt het tijdperk van de Koude Oorlog op korte termijn kon worden afgesloten. 

Gevoegdd bij de verslechterende relatie met de vs had de roep om een Derde Weg best 

opnieuww kunnen weerklinken. Binnen de PvdA werden deze geluiden echter niet of 

nauwelijkss gehoord. In ieder geval werd er geen serieuze poging ondernomen deze 

mogelijkk uit te werken en/ofte onderzoeken. 

Enquêtess over  vrede en veil igheid 

Dee gekozen opzet van de discussie over vrede en veiligheid impliceerde dat er op korte 

termijnn geen besluitvorming over dit onderwerp kon plaatsvinden. Zodoende werd er 

inn september 1973 voor het eerst sinds jaren op een partijcongres niet over de NAV O 

gediscussieerd.. Eerst wilde men de resultaten van de brede partij discussie afwachten. 

Err werd wel een resolutie aangenomen, waarin het congres instemde met de opzet van 

dee discussie.' 
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Nogg voor de partijdiscussie van start ging, ontstond er in de begeleidingscommis-

siee van het discussieproject onenigheid over het eventueel houden van een enquête 

onderr de deelnemers aan de discussie. De meerderheid van de commissie wilde graag 

'eenn harde enquête' houden onder de deelnemers. Doel van de vragenlijst was het 

inn kaart brengen van de standpunten van de deelnemers, alsmede meer informatie ver-

garenn over hun achtergrond en hun motieven om aan de discussie deel te nemen.1 

Commissievoorzitterr Van den Heuvel twijfelde over het nut van zo'n enquête. De dis-

cussiee was opgezet om als partij tot een weloverwogen standpunt over vrede en veilig-

heidd te komen. Een enquête onder de deelnemers zou aan dit doel weinig bijdragen, 

dachtt zij. Bovendien konden de resultaten 'worden misbruikt' voor andere (niet nader 

omschreven)) doeleinden.' 

Binnenn de commissie was ook het idee geopperd om niet alleen aan de deelnemers, 

maarr ook aan andere partijleden en het Nederlandse volk een vragenlijst voor te leg-

gen.. De begeleidingscommissie kon hierover geen overeenstemming bereiken en 

legdee de kwestie aan het Partijbestuur voor. Van Stiphout, directeur van de WBS, 

meendee dat de verschillende enquêtes slecht vergelijkbare resultaten zouden opleve-

ren.. Wel zou het nuttig kunnen zijn een opiniepeiling onder de Nederlandse bevol-

kingg te houden. Het congres in 1975 zou dan 'de breedte van de aanhang' voor de ver-

schillendee standpunten kennen. De minderheid van het bestuur vond deze electorale 

overwegingenn niet zo belangrijk. Het ging hen er vooral om te inventariseren wat er in 

dee partij leefde. Het Partijbestuur besloot uiteindelijk een vragenlijst voor te leggen 

aann de discussiedeelnemers, de partijleden en het Nederlandse volk.w 

Hett was natuurlijk niet ondenkbaar dat de verschillende enquêtes zouden leren 

datt het actieve kader heel anders, radicaler over vrede en veiligheid dacht dan de 

anderee partijleden of de Nederlandse bevolking. In 1970 was deze vrees nog aanleiding 

geweestt om geen enquête over de NAV O te houden.40 Nu was het volgens het bestuur 

juistt goed om te weten hoe de mening van het actieve partijkader zich verhield tot de 

anderee partijleden en het electoraat. Van de Zandschulp vond zelfs dat de opinie van 

hett actieve partijkader maatgevend moest zijn. In een politieke partij dienden de 

actievee leden het beleid te bepalen. Met anderen kon geen rekening worden gehou-

den.. Hun stem zou pas tellen als ze ook actief werden in de PvdA, meende hij.4' 

Hett Partijbestuur wenste de enquêtes ook te gebruiken om de politieke conse-

quentiess van een radicale vredespolitiek af te tasten. Het bestuur wilde daarom vragen 

inn de enquête opnemen, die moesten onderzoeken wat de invloed was van een 

PvdA-standpuntt voor eenzijdige ontwapening en uittreden uit de NAV O op respectie-

velijkk het stemgedrag van het electoraat en het lidmaatschap van de PvdA. Van Thijn 

keerdee zich tegen deze manier van enquêteren. Het moest er volgens hem primair 

gaann om 'een stukje oordeelsvorming' boven water te halen zonder dat daaraan poli-

tiekee consequenties werden verbonden. De vraagstelling was ook te suggestief, meen-

dee Van de Zandschulp. Om een volledig beeld te krijgen moest ook de invloed van 

'hett weer omarmen van de NAVO door de PvdA' worden gemeten. Het bestuur besloot 
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dee vraagstelling iets af te zwakken en ook een wedervraag, naar het voorstel van Van de 

Zandschulp,, op te nemen/2 De wens om de invloed van de diverse standpunten te 

meten,, zal niet los hebben gestaan van de Eerste Kamerverkiezingen, die voor 3 juli 

19744 gepland stonden. 

Uiteindelijkk kregen alle deelnemers aan de discussiegroepen in de afdelingen in 

aprill  1974 een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Iets later werd er een tweede en-

quêtee gehouden onder de leden van de PvdA. Een representatieve groep partijleden 

kreegg een vragenlijst over vrede en veiligheid voorgelegd. In de vorm van een represen-

tatievee steekproef werd tevens de Nederlandse bevolking ondervraagd. Ruim duizend 

Nederlandss werd (mondeling) naar hun mening gevraagd over allerlei problemen op 

hett gebied van vrede en veiligheid. Een laatste enquête was bestemd voor de discussie-

leiders.. De bedoeling daarvan was de ervaringen in kaart te brengen van de mensen die 

dee discussiegroepen over vrede en veiligheid in de afdelingen hadden geleid.4' 

Toenn in het najaar van 1974 de resultaten van deze vier enquêtes bekend werden, 

noemdee partijvoorzitter Van der Louw de resultaten 'wel opmerkelijk, maar niet ver-

rassend'.. De algemene indruk die de cijfers achterlieten, was een zeer kritische benade-

ringg van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Binnen de PvdA was er geen meerder-

heidd te vinden voor het uittreden op korte termijn, maar weerstand tegen het bond-

genootschapp was duidelijk aanwezig. Slechts onder bepaalde voorwaarden werd de 

NAV OO nog aanvaard. Heel uitdrukkelijk kwam de wens naar voren dat de NAV O 'een 

vredesinstellingg moest zijn en dat er in en via de NAV O gewerkt moest worden aan 

nieuwee veiligheidsstructuren'. Tevens diende het Atlantisch bondgenootschap 'zowel 

watt samenstelling als organisatie betreft' een democratische instelling te zijn. De 

cijferss leerden eveneens dat het gebruik van kernwapens werd afgewezen en ook de 

opslagg van atoomwapens in Nederland onaanvaardbaar werd gevonden, aldus Van 

derr Louw.44 De partij had de taak deze gegevens te verwerken in 'een actieve en crea-

tievee vredespolitiek, waarin met name een aantal nieuwe instrumenten van de buiten-

landsee politiek operationeel moest worden gemaakt'.45 Welke nieuwe instrumenten 

hijj  op het oog had, werd echter niet duidelijk. 

Hett is maar de vraag of de resultaten zo eenduidig konden worden geïnterpreteerd 

alss Van der Louw in een paar grove pennenstreken had gedaan. De uitkomsten van de 

verschillendee enquêtes verschilden namelijk nogal. Het beeld was dat de discussie-

deelnemerss een radicaler standpunt innamen dan de partijleden in het algemeen. Die 

gingenn op hun beurt weer verder dan het Nederlandse volk. Zo wilde 5% van de dis-

cussiedeelnemerss zonder meer lid blijven van de NAV O en was dit percentage respec-

tievelijkk 30,5% bij de PvdA-leden en 57,1% bij de 'doorsnee Nederlander'. Voor de 

discussiedeelnemerss was een actief beleid gericht op ontspanning en veiligheid de 

belangrijkstee voorwaarde. Voor de andere ondervraagden waren dit de democratische 

verhoudingenn in alle NAVO-landen.46 Hiermee werd het beeld bevestigd dat eerder al 

uitt onderzoek van de WBS naar voren was gekomen. Het lidmaatschap van Portugal 

enn Griekenland was velen een doorn in het oog (geweest), maar een hard anti-NAVO-
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standpuntt zou electoraal slecht vallen. Van der Louw trok echter vooral de conclusie 

datt er allerlei voorwaarden aan de NAV O moesten worden gesteld. 

Dee enquête onder de deelnemers had tevens geleerd dat er nauwelijks sprake was 

vann meningsvorming van onderop. Slechts een kleine groep had zich actief met de 

discussiee bezig gehouden. Een kleine partij-elite domineerde het debat over vrede en 

veiligheidd in de afdelingen. Deze partijleden waren over het algemeen hoog opgeleid, 

beschiktenn over redelijk veel vrije tijd en goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheden.44 Deze mensen worden ook wel 'de nieuwe vrijgestelden' ge-

noemd.44 De PvdA werd in die tij d in toenemende mate bevolkt door deze nieuwe 

groepp leden. De instroom van nieuwe leden bestond voor een verwaarloosbaar 

gedeeltee uit (hand)arbeiders en voor het overgrote deel uit mensen met een middel-

baree of hoge opleiding.4' Het lijk t er op dat de nieuwe laag kaderleden van goed opge-

leidee dertigers zich met verve op deze buitenlanddiscussie had gestort. Nadat zij zich al 

eerderr op congressen hadden gemanifesteerd, werd nu dit discussieproject met beide 

handenn aangegrepen om de kritische maatschappelijke onderstroom die zij vertegen-

woordigden,, ook op het gebied van vrede en veiligheid tot uitdrukking te brengen. 

Dee aanloop naar  het partijcongres van apri l 1975 

Dee enquête had geleerd dat het actieve partij kader zeer kritisch tegenover de NAV O 

stondd en het dus bepaald niet ondenkbaar was dat het congres zou uitmonden in aller-

leii  radicale besluiten. In de hoop dit te kunnen voorkomen, trok Van der Stoel in de 

herfstt van 1974 langs alle gewesten/0 Op deze tournee probeerde Van der Stoel voor de 

zoveelstee keer zijn partijgenoten te overtuigen van het nut van het bondgenootschap 

enn gebruikte daarvoor bekende argumenten. Volgens hem bood de NAV O een nog 

altijdd noodzakelijk tegenwicht tegen de su. Indien het bondgenootschap werd ont-

bonden,, was de kans bovendien zeer groot dat West-Europa zelf een atoommacht zou 

gaann opbouwen. Di t betekende in zijn ogen een destabilisatie van de verhoudingen in 

Europaa met alle gevaren van dien. Het viel ook niet vol te houden dat de NAV O en ont-

spanningg elkaar niet konden verdragen. Ondanks - of misschien wel dankzij - het 

bondgenootschap,, waren er toch belangrijke vorderingen gemaakt in de richting van 

ontspanning/' ' 

Dee zware kritiek op het functioneren van de NAV O als organisatie vond Van der 

Stoell  ook overdreven. 'Niet de generaals of Luns speelden de baas', maar het hoogste 

gezagg berustte bij de regeringen van de lidstaten. Zij moesten het unaniem eens zijn, 

anderss kwam er geen beslissing tot stand. Juist door dit principe diende Nederland lid 

vann de NAV O te blijven. Als lid kon ons land immers ongewenste ontwikkelingen 

tegenhoudenn en omgekeerd, invloed uitoefenen om gewenste ontwikkelingen te be-

vorderen.. Dat Amerika uitsluitend de lakens uitdeelde in de NAV O was ook niet waar. 

Dee vs konden niet tegen de zin van Europa allerlei beslissingen erdoor drukken. De 
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gangg van zaken bij de MLF was hier een mooi voorbeeld van. Van der Stoel geloofde 
ookk niet dat de NAVO bij uirsrek het instrument was om het kapitalisme te bescher-
men.. Voor deze stelling moesten eerst maar eens overtuigende argumenten worden 
aangedragen.. Daarbij kwam dat Nederland geen toestemming van de NAVO nodig 
hadd om de maatschappij ingrijpend te hervormen. Dat was een zaak van het Neder-
landsee parlement.'1 

Eenn ander heikel punt was natuurlijk de atoombewapening. Van der Stoel onder-
kendee dat dit probleem veel aandacht verdiende. De veelgehoorde stelling dat Neder-
landd alle kernwapens van het grondgebied moest verwijderen, loste zijns inziens echter 
nietsniets op. Europa werd er niet veiliger op als die atoomwapens bij de buren werden 
opgeslagen.. Dat er van het verwijderen van kernwapens van het Nederlandse grond-
gebiedd een voorbeeldfunctie uitging, geloofde hij al evenmin. Mocht dit wel het geval 
zijn,, dan beschouwde Van der Stoel dit nog niet als een positieve ontwikkeling. Als 
bijvoorbeeldd de Bondsrepubliek en België in navolging van Nederland de atoomwa-
penss zouden verwijderen, betekende dit eenzijdige atoomontwapening van West-
Europa.. Hiermee was de veiligheid niet gediend, omdat de su dan oppermachtig 
werdd op het Europese continent. De enige werkelijke oplossing die bijdroeg tot de 
vredee en veiligheid van Europa was wederzijdse ontwapening." 

Inn de conceptresolutie, die eind 1974 besproken werd, had het Partijbestuur 
getrachtt een formulering te vinden die voor iedereen in de partij acceptabel zou zijn. 
Hett leek het Partijbestuur verstandig om voorlopig vast te blijven houden aan de 
NAVO,, maar er tegelijkertijd wel allerlei voorwaarden aan re verbinden. De partij zou 
zichh moeten uitspreken voor een 'permanent kritisch NAVO-lidmaatschap'. Het 
bondgenootschapp zou aan verschillende criteria moeten worden getoetst. Zo zou de 
NAVOO een instrument voor de vrede moeten worden en zou er parlementaire en 
publiekee controle op het bondgenootschap moeten worden uitgeoefend. Mocht dit 
niett gebeuren, dan moest ons land overwegen de NAVO te verlaten. De PvdA-houding 
tegenoverr kernwapens kwam ook ter sprake in het Partijbestuur. In de concept-tekst 
werdd de eenzijdige verwijdering van kernwapens uit Nederland afgewezen. Over een 
no-first-use-verldanngno-first-use-verldanng van de NAVO werd opgemerktt dat deze in ieder geval gekoppeld 
diendee te worden aan een zelfde verklaring van het Warschaupact/4 

Dee conceptresolutie leek vooral gebaseerd op dee resultaten van de verschillende en-
quêtes.. Die hadden immers geleerd dat de PvdA-leden en het electoraat vast wilden 
houdenn aan het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Wel moest ons land kritisch lid zijn. 
Hett Partijbestuur vertaalde dit kritische lidmaatschap in een aantal weinig concrete 
voorwaarden.. Er werd immers niet expliciet gemaakt wanneer het bondgenootschap 
'eenn instrument voor de vrede' was, noch wanneer er sprake was van 'meer parlemen-
tairee controle'. Mochten deze vage doelstellingen niet worden gehaald, dan hoefde dat 
bovendienn geen consequenties te hebben. Nederland zou dan slechts moeten overwegen 
omm het bondgenootschap te verlaten. Door de resolutie zo te formuleren hoopte het 
bestuurr waarschijnlijk dat de verschillende stromingen in de partij ermee konden 
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leven.. Voor de radikalinski's in de partij waren er allerlei vage voorwaarden opgeno-

menn en — met de juiste interpretatie - kon ook Van der Stoel met de gekozen formule-

ringg uit de voeten. Kortom, een resolutie waarin de progressieve identiteit van de PvdA 

tott uiting kwam zonder daadwerkelijk 'uit de NAVO ' te bepleiten. 

Hett was echter maar zeer de vraag of de linkervleugel in de partij zich in deze for-

muleringg nog kon herkennen. De nieuwe partijvoorzitter Van den Heuvel in ieder 

gevall  niet. Zij wees de conceptresolutie 'op persoonlijke titel' af. Zij was van mening 

datt de NAV O geen instrument was om de vrede te bevorderen. Immers, 'de zaak ont-

wikkeldee zich autonoom', hetgeen geïllustreerd werd door het feit 'dat de helft van de 

MBFR-delegatiee uit militairen bestond'. Bovendien had ze geen vertrouwen in de 

bewindsliedenn die deze resolutie moesten uitvoeren, zonder deze overigens bij naam 

tee noemen. In ieder geval zou in de resolutie moeten worden opgenomen dat een 

no-first-use-no-first-use- ver klaring van de NAV O niet aan een dergelijke verklaring van het War-

schaupactt mocht worden gekoppeld en dat alle tactische atoomwapens over de grens 

moestenn worden gezet. Het Nederlands grondgebied was immers het enige stukje 

waarr 'we iets over te zeggen hadden'. Tevens zou er als alternatief voor de militaire 

afschrikkingg de sociale verdediging moeten worden bepleit, daarmee het negatieve 

adviess van Röling negerend. Hoewel ze er persoonlijk een andere mening op na hield, 

verklaardee ze om 'partijpolitieke redenen' toch akkoord te gaan met de concept-

resolutie.. '' Hiermee bedoelde zij waarschijnlijk dat een pleidooi voor het direct op-

zeggenn van het NAVO-lidmaatschap slecht zou vallen bij de achterban en de partij elec-

toralee schade zou berokkenen. 

Vann der Louw was ook niet erg enthousiast over de resolutie. Hij meende dat de 

resolutiee 'harder en creatiever' kon worden geformuleerd. Er zou met name meer aan-

dachtt besteed moeten worden aan nieuwe overleg- en samenwerkingsmodellen. De 

partijj  zou bijvoorbeeld kunnen pleiten voor 'het ontstaan van een blok van socialisti-

schee landen, die de bestaande blokken moest doorbreken'. Deze optie was inderdaad 

nogg nooit serieus door de PvdA onderzocht, maar ook Van der Louw kwam niet veel 

verderr dan deze wat vage notie. Bovendien kapte Ter Beek de discussie hierover met-

eenn af. Hij vond het ontstaan van een socialistisch blok niet erg realistisch en bena-

druktee dat er geen reëel alternatief voor de NAV O bestond. Elk alternatief was slechter. 

Hett zou daarom beter zijn om in de resolutie doelstellingen te formuleren en concreet 

aann te geven hoe die doelstellingen gehaald konden worden.5' 

Dee discussie in het Partijbestuur zou zich uiteindelijk vooral concentreren op de 

vraagg of er aan het voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap een termijn moest worden 

gekoppeld.. Van der Louw vond het opnemen van een bepaalde termijn geen oplos-

sing.. Aan de andere kant bestond dan wel de kans op 'het Sint Juttemis-effect'. Het 

dreigenn met uittreden zou wel een effectief instrument kunnen zijn, dacht hij. Kom-

brinkk zag een heel ander probleem. Volgens hem was de Nederlandse bijdrage in de 

NAV OO niet te controleren. Zolang dat niet hard te maken viel, had dreigen met het 

opzeggenn van het NAVO-lidmaatschap geen zin.' Van Thijn was eveneens mordicus 
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tegenn het opnemen van een termijn. Hieruit zou men kunnen afleiden dat er binnen 
dee partij geen vertrouwen bestond dat er aan de gestelde voorwaarden voldaan werd. 
Tevenss diende men te bedenken dat de omvorming van de NAVO alleen heel geleide-
lij kk zou kunnen gaan. Het effect van een termijnstelling zou daarom niet veel anders 
inhoudenn dan het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap. Tevens werd daardoor de 
basiss ontnomen om op een geloofwaardige manier veranderingen binnen de NAVO na 
tee streven.5*  Van de Zandschulp waarschuwde ervoor dat een PvdA-besluit om uit de 
NAVOO te treden in het heersende politieke klimaat en de publieke opinie zeer slecht 
zouu vallen. Met zo'n uitspraak zou de PvdA 'zichzelf opblazen'. Den Uyl vreesde 
voorall  dat er bij het opnemen van een termijn onduidelijkheid over het NAVO-stand-
puntt van de PvdA zou ontstaan. Een dergelijke resolutie kon veel misverstanden 
opwekkenn en hij raadde het Partijbestuur daarom ten sterkste af om het kritisch 
NAVO-lidmaatschapp aan een termijn te binden. Ondanks de weinig concrete formule-
ring,, bleek het Partijbestuur te zeer verdeeld over de concept-tekst om er in eerste 
instantiee uit te komen. Ter Beek en de nieuwe WBS-directeur W. Gortzak kregen de 
opdrachtt de resolutietekst te herschrijven op een dusdanige wijze dat 'er zoveel moge-
lij kk unanimiteit was gewaarborgd'.59 

Eenn voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap 

Dee uiteindelijke resolutie verschilde niet veel van het concept-voorstel. Het congres 
werdd geadviseerd aan het Nederlandse NAVO-lidmaatschap te blijven vasthouden. 
Zolangg er nog geen nieuw Europees veiligheidssysteem bestond, zou het uiteenvallen 
vann het bondgenootschap 'een onoverzichtelijk en instabiel netwerk van bilaterale vei-
ügheidsverdragenn en/of de ontwikkeling van een Europese kernmacht' tot gevolg 
kunnenn hebben. Voor de ontspanning was het niet noodzakelijk dat de militaire pac-
tenn ontbonden werden. Men had 'eerder de indruk dat de ontbinding van de blokken 
hett eindpunt van ontspanning moest zijn'. Hiermee hield het bestuur vast aan een 
adagiumadagium dat al veel langer door de partij was omarmd: ontwapening moest het eind-
puntt en niet het beginpunt zijn van ontspanning. Er mocht echter niet vergeten wor-
denn dat de NAVO een middel en geen doel op zichzelf was. Daarom diende Nederland 
dee rol van kritisch bondgenoot te vervullen en zonodig het lidmaatschap te herover-
wegen.. Toetssteen voor de bereidheid om het NAVO-lidmaatschap voort te zetten was 
dee mate waarin het bondgenootschap een actief ontspanningsbeleid wist te voeren. 
Voorr de optie om te dreigen met opzeggen op termijn, voelde het Partijbestuur niets. 
InIn de resolutie werd verder een hele reeks doeleinden opgesomd. Zo moest de Oost-
West-dialoogg versterkt worden, er een belangrijke uitdunning van de tactische kern-
wapenss in Europa komen, er gestreefd worden naar een Europees veiligheidsstelsel, er 
geenn Europese kernmacht worden gevormd en zowel de NAVO als het Warschaupact 
eenn no-first-use-verklaring afleggen.° 
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Tweee jaar brede partijdiscussie had het Partijbestuur niet echt tot nieuwe inzichten 

gebracht.. De resolutie verschilde nauwelijks van Keerpunt. Net als in het verkiezings-

programmaa werd het beter geacht vooralsnog de NAV O niet te verlaten. Ondanks de 

wenss kritisch lid te zijn waren er ook nu geen harde voorwaarden geformuleerd. Nog 

altijdd kwam men niet veel verder dan de eis dat de NAV O een actieve bijdrage aan de 

vredee moest leveren. Deze wat vage voorwaarde werd evenmin aan een termijn gebon-

den.. In de lij n van Keerpunt werd tevens de verwijdering van alle atoomwapens uit 

Nederlandd en een eenzijdige no-first-use-verklaring van het Westen afgewezen. 

Dee radicale uitspraken van het verkiezingscongres van 1972 (in de vorm van het 

Jamess Bond-amendement) waren dus wel als 'principe-uitspraak' gehandhaafd, maar 

niett door het Partijbestuur overgenomen. Voor de afwijzing van een radicale vredes-

politiekk had het bestuur gegronde (partij)politieke redenen. De resultaten van de ver-

schillendee enquêtes hadden weliswaar geleerd dat het actieve partij kader een radicale 

politiekk wilde, maar partijleden en meer in het algemeen het Nederlandse volk wen-

stenn niet zo ver te gaan. Electoraal gezien zou het dus geen handige zet zijn de NAV O 

daadwerkelijkk ter discussie te stellen. Daarbij kwam dat een radicale congresuitspraak 

eenn bedreiging kon vormen voor het kabinet-Den Uyl. De confessionelen zouden een 

dergelijkee uitspraak mogelijk kunnen aangrijpen om het meest linkse kabinet te laten 

struikelen.. Het eventueel opnemen van een termijn voor het realiseren van de voor-

waardenn zou daarbij een hypotheek leggen op een mogelijke verlenging van de rege-

ringsdeelname.. Immers, een mogelijk partijbesluit tot uittreden in een volgende kabi-

netsperiodee kon de formatie van een tweede kabinet-Den Uyl wel eens in de weg 

staan.. Tromp, destijds voorzitter van de afdeling Eindhoven, liet niet na zijn partij-

genotenn hier voor het congres expliciet op te wijzen. Volgens hem dienden de congres-

gangerss zich te beseffen dat een radicaal NAVO-besluit meer consequenties voor de 

PvdAA zou hebben dan voor de NAVO.61 

Hett Partijbestuur wilde dit daarentegen niet te sterk benadrukken. De resolutie 

moestt worden gepresenteerd als het resultaat van twee jaar uitvoerig discussiëren. De 

(partij)politiekee argumenten dienden derhalve zoveel mogelijk naar de achtergrond 

tee verdwijnen. Ter Beek onderstreepte nog eens dat de voorliggende resolutie was 

gebaseerdd op 'internationaal politieke overwegingen'. Een directe koppeling met het 

kabinet-Denn Uyl moest niet worden gemaakt, waarschuwde hij. Een congresuit-

spraakk was immers niet hetzelfde als een kabinetsbesluit. Het was natuurlijk niet zo 

datt als de PvdA besloot uit de NAVO te treden, Nederland dit ook daadwerkelijk deed. 

Partijgenotenn die met een radicale congresuitspraak hoopten het kabinet ten val te 

brengen,, vond hij kortzichtig. Want als het kabinet-Den Uyl verdween, zou er hoogst 

waarschijnlijkk een buitenlands beleid voor in de plaats komen, dat 'volledig afweek 

vann wat de [meerderheid van de] PvdA eigenlijk wilde'.6' 

Dee congresgangers trokken zich van dit alles niets aan. De Partijleiding wist nog 

well  met succes het Nijmeegse voorstel, om onvoorwaardelijk en per direct het Neder-

landsee NAVO-lidmaatschap op te zeggen, te elimineren, maar kon het congres niet van 
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Edd van Thijn, Relus ter Beek en len van den Heuvel (van links naar rechts) op het partijcongres 

vann 1975 (Collectie I ISG, Amsterdam) 
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anderee radicale besluiten afhouden. Op de ontwerp-resolutie werden verschillende 

amendementenn aangebracht, die een flinke verscherping van het NAVO-standpunt be-

tekenden.. Deze amendementen hielden in dat het Nederlandse lidmaatschap aan een 

aantall  voorwaarden werd verbonden, die bovendien binnen een bepaalde periode ge-

realiseerdd moesten worden. Zo moest voor 1978 door de NAV O de uitdunning van de 

tactischee atoomwapens bij de MBFR-besprekingen aan de orde worden gesteld. Was dit 

niett het geval, dan diende ons land eenzijdig atoomwapens van Nederlandse bodem te 

verwijderen.. Een toekenning van een rol van het Franse kernwapen in (de verdediging 

van)) Midden Europa (lees de Bondsrepubliek) moest ook aanleiding voor Nederland 

zijnn om uit het Atlantisch bondgenootschap te stappen. Tevens moest de NAV O eenzij-

digg verklaren nooit als eerste kernwapens te gebruiken en mochten de Nederlandse 

strijdkrachtenn geen nucleaire taken meer vervullen. Ten slotte dienden de defensie-

uitgavenn voor 1978 te zijn teruggebracht tot 3% van het nationale inkomen.'" 

Hoewell  de partij voorlopig vast wenste te houden aan het NAVO-lidmaatschap, 

wass te voorzien dat het congres in 1978 voor een Nederlands uittreden zou stemmen. 

Hett was immers niet waarschijnlijk dat het bondgenootschap voor die tijd aan de 

gesteldee voorwaarden zou kunnen voldoen. Vertegenwoordigers van het Partijbestuur 

enn de fractie hadden er nog wel alles aan gedaan om te voorkomen dat het voorwaar-

delijkk lidmaatschap aan een termijn werd gebonden. Ter Beek hield het congres voor 

datt pas sinds het kabinet-Den Uyl de PvdA verantwoordelijk was voor de Neder-

landsee bijdrage in de NAVO. Hij vond het niet redelijk om 'na zo'n korte periode al een 

termijnn te gaan noemen'. Bovendien was het ook nergens voor nodig. Het besluit tot 

uittredingg kon immers te allen tijde worden genomen. Van Thijn herinnerde het con-

gress nog eens aan de bestaande Oost-West-dialoog. Volgens hem was 'elke termijn te 

kortt als er perspectiefvolle besprekingen aan de gang waren met het Warschaupact'/4 

Vann den Heuvel, noemde de termijnstelling 'een machteloos gebaar'. Zij sprak 

zichh uit voor 'het regelmatig toetsen van het kritisch lidmaatschap'. Dat zou bijvoor-

beeldd kunnen door op elk congres een grondige studie over het beleid van de NAV O te 

overleggen.. In een poging de congresgangers achter de resolutie van het Partijbestuur 

tee krijgen, ging ze ook in op de partijpolitieke gevolgen van een radicaal NAVO-stand-

punt.. Volgens haar zou dit een scheuring in de partij tot gevolg kunnen hebben. Het 

wass om die reden dat ze, ondanks dat ze zichzelf als een overtuigd pacifist be-

schouwde,, op dit moment toch aan de NAV O vast te houden. Haar woorden maakten 

echterr weinig indruk en werden 'schouderophalend en met wat cynische grijnslachjes' 

ontvangen,, aldus Het Vrije Volk.6'' 

Inn zijn slottoespraak wilde Den Uyl nog wat 'onduidelijkheden' over het NAVO -

standpuntt van de partij wegnemen. De premier benadrukte dat zolang de NAV O en 

hett Warschaupact met elkaar in gesprek waren, de zaak van de ontspanning een 

slechtee dienst werd bewezen door deze militaire bondgenootschappen uit te hollen. 

All ee krachten moesten juist worden gebundeld om 'de intensieve dialoog ontstaan in 

Helsinkii  en Wenen, verder te voeren'. Hi j wees het congres tevens op het ongelukkig 
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gekozenn evaluatiemoment van 1978. De toetsing zou beter een jaar eerder kunnen 
geschieden,, als 'de marsroute voor de volgende kabinetsperiode werd uitgestippeld'. 
Dee partij had de plicht om 'tegenover de kiezers, tegenover de andere partijen en 
tegenoverr de zusterpartijen in het buitenland' duidelijk te maken waar zij met de 
PvdAA aan toe waren.66 Met deze woorden wilde Den Uyl benadrukken dat hij on-
dankss de congres uitspraak onverkort aan de NAVO wenste vast te houden. Met het 
oogg op de mogelijke vorming van een volgende kabinet onder zijn leiding, wilde hij 
voorr de buitenwacht de indruk wegnemen dat de PvdA uit was op ondermijning van 
dee NAVO. 

Denn Uyl was er duidelijk niet helemaal in geslaagd de onduidelijkheden omtrent 
hett PvdA-standpunt weg te nemen. De Telegraafkopte bijvoorbeeld dat de PvdA bin-
nenn drie jaar uit de NAVO wilde stappen en andere kranten achtten het congresbesluit 
voorr velerlei uitleg vatbaar/7 Van den Heuvel moest ook constateren dat er nog veel 
onduidelijkheidd bestond over de betekenis van de congresresolutie. Om eventuele 
misverstandenn bij het electoraat weg te nemen, werd voor de zekerheid een 'volksedi-
tiee van de vrede en veiligheid-resolutie' uitgebracht.5*  Voor Van den Heuvel zelfwas 
dee strekking van de resolutie glashelder. De kern van de congresuitspraak was dat Van 
derr Stoel 'een flinke hoeveelheid huiswerk' had meegekregen. Hij had immers de taak 
omm te zorgen dat de evaluatie over een paar jaar positief zou uitvallen.9 Kombrink 
wildee dit niet alleen aan Van der Stoel overlaten. Hij stelde voor om 'een clubje aan 
hett werk te zetten om te bestuderen hoe de resolutie over vrede en veiligheid maximaal 
uitgevoerd'' kon worden.70 

Omzienn in verwondering 

Dee congresuitspraken wekten zowel binnen als buiten de partij de nodige beroering. 
Vann der Hek wist niet zo goed hoe hij de radicale congresuitspraken moest interpre-
teren.. Hij dacht dat het noemen van een termijn eerder was bedoeld als een onder-
strepingg van het verlangen dat Nederland zijn uiterste best deed om de ontspanning 
inn Europa naderbij te brengen, dan een ultimatum dat ongeacht de eventuele gewij-
zigdee omstandigheden moest worden gehandhaafd. De willekeurige keuze van het 
jaarr 1978 om zich als partij nader over de NAVO te beraden, had op hem wel een heel 
vreemdee indruk gemaakt. Daaruit bleek dat er binnen de PvdA veel te weinig werd 
beseft,, dat Nederland maar weinig invloed kon uitoefenen op internationale machts-
factoren.. Hij achtte een termijnstelling voor de realisatie van internationaal politieke 
doelenn van iedere realiteitszin gespeend. Van der Hek dacht wel te weten waarom 
veell  partijgenoten de realiteit uit het oog waren verloren. Hij verdacht hen ervan 
doorr middel van dit NAVO-standpunt 'hun huiver jegens de regeringsdeelname in het 
algemeenn te politiseren'. Hij vond het een kwalijke zaak dat deze partijgenoten een 
tweedee kabinet-Den Uyl in feite al voor gezien hielden, zonder dat belangrijke zaken 
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alss het inkomensbeleid, de grondpolitiek, etc. goed uit de verf hadden kunnen 

komen.. Het was bovendien ergerlijk dat zij niet openlijk voor hun mening durfden 

uttt te komen. ' 

Aukee de Vries, voorzitter van de afdeling Nijmegen, die zich op het standpunt 

steldee dat Nederland zo snel mogelijk uit de NAV O moest stappen, toonde zich om een 

heell  andere reden teleurgesteld over de congresuitspraken. Volgens hem zou geen en-

kelee PvdA-er moeite hebben om uit de NAV O te stappen. Het bondgenootschap was er 

immerss op uit om 'met militaire middelen de opmars van links' te stuiten. Bovendien 

warenn nog maar weinig partijgenoten ervan overtuigd dat ons land binnen de NAV O 

hett beste kon ijveren voor de wereldvrede. De enige reden voor de PvdA om vast te 

blijvenn houden aan de NAV O was volgens hem een electoraal belang. Indien de partij 

zouu pleiten voor het verlaten van de NAVO, was het zeer onwaarschijnlijk dat het 

tweedee kabinet-Den Uyl kon worden geformeerd. De Vries had wel begrip voor dit 

standpunt,, maar de partij moest daar dan wel ruiterlijk voor uitkomen en de 'de 

gênantee pogingen staken om recht te praten wat krom was'. 2 Verweet Van der Hek 

eerderr zijn partijgenoten er niet voor uit te willen komen dat zij het NAVO-standpunt 

politiseerdenn om zo hun huiver tegen het kabinet duidelijk te maken, De Vries deed 

preciess het omgekeerde. Hij dacht juist dat de partijtop omwille van een tweede 

kabinet-Denn Uyl zich gematigd tegenover de NAV O opstelde. 

VrijVrij  Nederland-journalist Martin van Amerongen had geen goed woord over voor 

dee besluitvorming op het congres. 'De actieve getuigenissenpolitiek waart teisterend 

rond',, luidde zijn harde oordeel. Hi j dacht echter niet dat het al dan niet voortzetten 

vann het kabinet-Den Uyl daarbij zo'n grote rol had gespeeld. Hij zag in de veranderen-

dee personele samenstelling van het congres de belangrijkste oorzaak van de radicalise-

ringg van de partij, die de laatste jaren op het terrein van vrede en veiligheid had door-

gemaakt.. 'De heren hebben allemaal een baard en de dames geen van allen een bh' en 

datt was volgens hem het niveau van de discussie niet ten goede gekomen. De afgevaar-

digdenn werden door hem beschreven als 'hakkelende derdewereldwinkeliers met een 

maximumm aan gelijk en een minimum aan gewicht'. ' 

Vann Thijn keek daarentegen met voldoening terug op het congres. Het belangrijk-

stee voor hem was 'de herformulering van onze plaatsbepaling in het internationale 

krachtenveld'.. Hij was verheugd dat het democratisch-socialisme de pretentieuze 

doelstellingg had geformuleerd dat zij een alternatief wilde zijn voor 'enerzijds de kapi-

talistischee machtsstructuren zoals die zich in de Westerse wereld manifesteerden en 

anderzijdss de autoritaire staatsbureaucratische systemen in het Oostblok'. Dit bete-

kendee dat in het kader van vrede en veiligheid, de strategie erop gericht moest zijn 

'dwarss door de machtsblokken heen te werken aan de ontspanning tussen Oost en 

West'.. Het belangrijkste van dit congres was daarom dat de PvdA een eigen weg had 

gekozen,, aldus Van Thi jn.4 In navolging van Van der Louw leek hij de oude idealen 

vann de Derde Weg weer nieuw leven te willen inblazen, maar ook Van Thijn kwam tot 

eenn weinig serieuze uitwerking van dit idee. 
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Terugkijkendd op het congres kunnen we stellen dat het Partijbestuur er niet in 
geslaagdd was de verschillende geledingen in de partij op één lijn te krijgen. Het actieve 
partijkaderr bleek niet bereid de gematigde resolutie van het bestuur te steunen. De 
congresgangerss leken niet erg geïnteresseerd in electorale en partijpolitieke overwegin-
genn of in de effectiviteit van bepaalde programmapunten. De radicale stellingname 
hadd vooral tot doel uiting te geven aan een bepaalde progressieve grondhouding. Van 
derr Hek sloeg de plank niet ver mis toen hij constateerde dat de radicale congresuit-
sprakenn vooral moesten worden gezien als de uitdrukkelijke wens een actieve buiten-
landsee politiek te voeren en als een demonstratie van de progressieve gezindheid. Door 
hett actieve partij kader, dat zich met verve op de tactiek en strategie van de partij had 
gestort,, werd er aan sommige punten een symbolische waarde toegekend die vooral 
bedoeldd leek om andere politieke tegenstellingen (confessioneel versus progressief) uit 
tee vechten. Het realiseren van bepaalde concrete doelstellingen werd zo ondergeschikt 
gemaaktt aan de felbegeerde 'duidelijkheid in de politiek'. 

Dee verkiezingen van 1977 in zicht 

Beginn 1976 kwam in het Partijbestuur de vraag aan de orde welke verkiezingsstrategie 
dee PvdA diende te volgen om geloofwaardig naar duidelijkheid in de politiek te stre-
ven.. Partijvoorzitter Van den Heuvel schreef een notitie voor het bestuur, waarin zij 
steldee dat de formules van de vorige verkiezingen versleten waren. Het opnieuw pre-
senterenn van een niet onderhandelbaar regeerakkoord zou niet meer geloofwaardig 
zijn.. Gezien de moeizame formatie van het kabinet-Den Uyl zou dit waarschijnlijk 
rechtstreekss tot de oppositie leiden. Nu was de oppositie geen schande of per se on-
vruchtbaar,, maar de PvdA zou wel een onvergetelijke fout maken door als grootste 
partijj  a priori voor de oppositiebanken te kiezen, meende zij. Hieruit volgde dat door-
regerenn met de christen-democraten het enige alternatief voor de oppositie was. Niet 
iedereenn in het Partijbestuur deelde dit inzicht van Van den Heuvel. Over de te volgen 
verkiezingsstrategiee kon men het dan ook niet eens worden. Wel zou in de loop der 
tijdd Van den Heuvel steeds meer medestanders krijgen.s 

Mett dit in gedachten was het natuurlijk de vraag hoe de congresresolutie uit 1975 
overr vrede en veiligheid in het verkiezingsprogramma zou passen. De oplossing van 
Harryy van den Bergh was simpel. Hij wilde de inhoud van de resolutie eenvoudigweg 
niett in het verkiezingsprogramma opnemen. Dreigen met uittreden was volkomen 
ongeloofwaardig,, omdat er voorlopig toch geen ander kader dan de NAVO zou zijn. 
Err zat voor de PvdA niet veel anders op dan onverkort aan de NAVO te blijven vast-
houden,, meende hij.6 Enig opportunisme was Van den Bergh niet vreemd. Enkele 
maandenn eerder had hij nog verkondigd dat indien de NAVO niet op korte termijn zou 
bijdragenn aan de vrede tussen Oost en West, Nederland zijn lidmaatschap diende op 
tee zeggen of eenzijdig moest ontwapenen.7 
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Dee rest van het Partijbestuur vond de oplossing van Van den Bergh te eenvoudig; 

dee resolutie kon immers niet zomaar overboord worden gegooid. Dit kon echter niet 

verhelpenn dat de meerderheid van het bestuur allerminst gelukkig was met de resolu-

tie,, waarbij men nog het meest met de termijnstelling in haar maag zat. Het besluit om 

inn 1978 het lidmaatschap te heroverwegen, betekende immers een reële bedreiging 

voorr de vorming van een tweede kabinet-Den Uyl. Of zoals Van de Zandschulp het 

uitdrukte:: 'als we vier jaar regeren, kunnen we niet twee jaar wel en twee jaar niet lid 

zijnn van de NAVO' . Om aan dit gevaar te ontsnappen stelde Ter Beek, in navolging 

vann Den Uyl, voor om het lidmaatschap niet in 1978, maar een jaar eerder te toetsen. 

Opp het verkiezingscongres in 1977 zou de partij zich over dit punt moeten uitspreken. 

Anderee Partijbestuurders vonden eveneens dat voor aanvang van een nieuwe regeer-

periodee duidelijk gemaakt moest worden waar de PvdA stond. Daarmee werd de 

congresresolutiee geen geweld aangedaan, wist Van den Heuvel. Zij wees erop dat het 

congress in feite tot twee toetsingsmomenten had besloten. Niet alleen in 1978, maar 

ookk voor aanvang van een nieuwe regeerperiode diende het lidmaatschap beoordeeld 

tee worden. De meerderheid van het Partijbestuur ging uiteindelijk akkoord met een 

nieuwee formulering waarbij het lidmaatschap van de NAV O op het verkiezingscongres 

vann 1977 zou worden beoordeeld. 9 

Omm op het verkiezingscongres van 1977 tot een afgewogen oordeel te komen had 

hett Partijbestuur besloten de congresresolutie over vrede en veiligheid en meer in het 

bijzonderr het lidmaatschap van de NAV O te evalueren. De (nieuwe) commissie Bui-

tenlandd en de Defensiecommissie werden met deze taak belast. Het kabinetsbeleid 

moestt aan de inhoud van de congresresolutie worden getoetst en de doelstellingen uit 

KeerpuntKeerpunt zouden eveneens in de evaluatie worden meegenomen. ° De commissies kre-

genn hiermee een nogal onduidelijke opdracht. De doelstellingen uit Keerpunt verschil-

denn immers nogal van de inhoud van de congresresolutie uit 1975. De beide partij-

commissiess hadden van deze verwarring gebruik gemaakt en Keerpunt als referentie-

kaderr genomen, want het kabinetsbeleid werd over het algemeen redelijk positief ge-

waardeerd.. Tevens waren er aanbevelingen in het evaluatierapport opgenomen die 

veell  minder radicaal waren dan de congresresolutie.8' De voorzitter van de beide com-

missies,, Van den Bergh, dacht blijkbaar zo op een andere manier de congresresolutie 

uitt 1975 te kunnen omzeilen. 

Dee verwarring over het uitgangspunt {Keerpunt of de congresresolutie?) kwam 

voorall  duidelijk naar voren bij het standpunt over een no-first-use-verklaring. In het 

evaluatierapportt was de aanbeveling opgenomen dat er gestreefd moest worden naar 

eenn dergelijke verklaring door zowel de NAV O als het Warschaupact. Daarmee hadden 

dee evaluatiecommissies Keerpunt als uitgangspunt genomen. Bovendien had de Tweede 

Kamerfractiee ook een motie ingediend waarin aangedrongen werd op een wederzijdse 

no-jirst-use-ver\danng.no-jirst-use-ver\danng. Enkele bestuursleden wezen erop dat conform de jongste 

congresresolutiee alleen de NAVO ZOU moeten verklaren niet als eerste kernwapens te 

gebruiken.. De vraag, welke van de twee standpunten de voorkeur moest krijgen, kon 
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doorr het Partijbestuur niet direct worden beantwoord.1 De beslissing hierover werd 
eenn week uitgesteld, maar ook toen kon men het niet eens worden.83 

Inn het Partijbestuur stuitte de inhoud van het evaluatierapport op grote bezwaren. 
Uijenn en Van Dijk meenden dat er een aantal zaken veel positiever waren voorgesteld 
dann ze in werkelijkheid waren. De rol van de PvdA-bewindslieden was veel te rooskleu-
rigrig afgeschilderd. Van den Heuvel meende dat het rapport teveel verschilde van de 
congresresolutie.. In haar ogen hadden de samenstellers te weinig aandacht geschonken 
'aann de vragen en de onrust die onder de partijleden leefden'. Zij was bang dat hierdoor 
dee afgevaardigden op het verkiezingscongres 'al bij voorbaat gefrustreerd zouden ra-
ken'.. In dit verband leek het haar bij nader inzien toch verstandiger om het NAVO-

lidmaatschapp in 1978 te beoordelen. Van Thijn wilde hier niets van weten. Hij drong er 
wederomm op aan de toetsing op het verkiezingscongres van 1977 plaats te laten vinden. 
Daarbijj  ging hij er bovendien van uit dat de uitspraak van dat congres voor de gehele 
volgendee kabinetsperiode zou gelden. Van Thijn kreeg de steun van de meerderheid 
vann het Partijbestuur en daarmee verdween het toetsingsjaar 1978 weer van tafel.84 

Dee Tweede Kamerfractie kwam voor de verkiezingen ook in beweging. In decem-
berr 1976 verscheen er een nota van de hand van Piet Dankert en fractiemedewerker 
Loo Casteleijn waarin werd geprobeerd de verschillende onderdelen van de congres-
resolutiee uit 1975 'in een zinvolle context' te plaatsen. Volgens de nota was de realisatie 
vann de voornaamste doelstellingen: 'militaire reducties in Midden Europa, een defen-
sievee militaire strategie, voortgang van het ontspanningsproces, verhindering van een 
West-Europesee kernmacht, verijdeling van grote militaire instabiliteiten, de vorming 
vann een allesomvattend mondiaal veiligheidsstelsel en een efficiënte defensie' (in 
financieell  opzicht) het best te verwezenlijkingen in het kader van de NAVO. Alternatie-
venn zoals opheffing van het bondgenootschap of het eenzijdig uittreden van Neder-
landd waren niet realistisch. Wel moest Nederland een 'kritisch lid van de NAVO' zijn. 
Ditt zou onder meer tot uiting moeten komen in een afwijzing van 'een territoriale 
expansiee en een functionele taakvergroting op niet-politiek-militair terrein'. Boven-
dienn zouden de militair-industriële machtscentra onder een doeltreffende controle 
moetenn worden gebracht.85 

Dee NAVO kon in hun ogen dus voorlopig nog niet worden gemist, maar er werden 
well  vraagtekens gezet bij de strategie van the flexible response. Dankert hoopte dat de 
afschrikkingsstrategiee vervangen zou worden door een 'defensieve strategie'. Deze 
strategiee hield in dat de tactische kernwapens in Europa moesten worden uitgedund 
enn tot 80 kilometer van de West-Duitse oostgrens worden verwijderd. In de Bonds-
republiekk zouden voorts 'geleide precisiewapens met een defensieve functie' worden 
opgesteldd en in het achterland mobiele en flexibele eenheden paraat staan. Deze strate-
giee was gericht op zowel politieke als militaire crisisbeheersing en zou de aandrang ver-
minderenn om nieuwe, effectievere en 'schone' tactische kernwapens te ontwikkelen, 
wass de gedachte. De nota ging ook in op een aantal ontwapeningsmaatregelen. De 
MBFR-onderhandelingenn zouden tevens over wapensystemen moeten gaan en de 
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vormingg van een kernwapenvrije zone kon een bijdrage tot de veiligheid in Europa 
betekenen.. Eenzijdige verwijdering van kernwapens van Nederlandse bodem werd 
daarentegenn afgewezen. Over een no-first-use-verklaring werd opgemerkt dat deze 
doorr zowel Oost als West moest worden afgegeven, al zou de NAVO wel kunnen ver-
klarenn geen strategische kernwapens tegen bevolkingscentra in te zetten."6 

Dee fractie was overigens niet eensgezind. Een minderheid distantieerde zich van 
dee nota. De atoompacifistische argumenten zoals die begin jaren zestig al waren 
geformuleerd,, werden weer naar voren gebracht. Zo zag de minderheid geen heil in de 
wederzijdsee afschrikking die 'alleen maar een ongetemperde bewapeningswedloop en 
eenn dodelijk geweldsdenken' met zich mee bracht. In hun ogen was er geen sprake van 
eenn militaire communistische dreiging, maar van een sociaal-economische uitdaging. 
Dee PvdA zou zich daarom moeten uitspreken voor een zelfstandige socialistische poli-
tiek,, 'die meer was dan een kritische begeleiding van de conservatieve krachten in het 
Westen'.. Zo zou er een atoomvrije zone in Europa moeten worden ingesteld en de 
NAVOO verklaren niet als eerste kernwapens te gebruiken. De minderheid geloofde niet 
datt 'een consequent op ontwapening gericht beleid' binnen de NAVO mogelijk was. 
Aann de andere kant mocht Nederland zich ook niet isoleren. De minderheid pleitte 
daaromm voor een samenwerking met de Scandinavische landen.88 Hoe dit samenwer-
kingsverbandd er precies moest uitzien, of het binnen het bondgenootschap moest 
plaatsvindenn en of ons land de NAVO diende te verlaten, werd echter niet duidelijk. 
Tott een uitgewerkt alternatief voor de NAVO wist men dus wederom niet te komen. 

Dee PvdA in een internationaal isolement 

Inn de aanloop van de verkiezingen werd er niet alleen in eigen kring over vrede en vei-
ligheidd gepraat, ook in internationaal verband gebeurde dit. Op 5 en 6 november 1976 
organiseerdee de PvdA een internationale ronde tafelconferentie over dit onderwerp in 
Amsterdam.. Delegaties van nagenoeg alle West-Europese zusterpartijen waren op 
dezee bijeenkomst aanwezig. Het idee voor zo'n internationale conferentie was ont-
staann naar aanleiding van het partijcongres van april 1975. Toen was immers uitge-
sprokenn dat het realiseren van verschillende programmapunten alleen in internatio-
naall  verband met gelijkgezinden zou kunnen geschieden. Daarbij had de gedachte 
postgevatt dat afstemming nodig was om als 'democratisch socialisten een eigen bij-
dragee te leveren aan het proces van ontspanning, verzekering van de veiligheid in 
Europaa en terugdringing van de bewapeningswedloop in Europa'.89 

Opp de conferentie werd er naast een openbaar plenair gedeelte ook in themagroe-
penn over de verschillende onderwerpen gediscussieerd. Er waren drie themagroepen 
geformeerd.. De eerste werkgroep hield zich bezig met de betekenis van de slotakte van 
Helsinki.. Doel was na te gaan welke accenten er gelegd moesten worden gelegd bij de 
volgendee conferentie in Belgrado in 1977.'° Namens de PvdA waarschuwde Ter Beek 
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ervoorr dat de derde mand (de vrije uitwisseling van contacten op verschillende terrei-

nen)) niet de overhand mocht krijgen. De politieke en militaire ontspanning waren in 

zijnn ogen belangrijker. Met deze stellingname nam Ter Beek afstand van Van der 

Stoel,, die altijd het belang van de derde mand had benadrukt (zie ook vorige hoofd-

stuk).. Zij n West-Duitse collega Conrad Ahlers was het met Ter Beek niet eens. Voor 

dee SPD diende de derde mand wel degelijk een centraal punt te zijn in Belgrado.9' 

Gezienn de bijzondere positie van West-Duitsland was dit niet zo verwonderlijk. Zij 

haddenn natuurlijk baat bij een zo vrij mogelijke uitwisseling van contacten op allerlei 

niveauu tussen de beide Duitslanden. 

Eenn tweede themagroep boog zich over de vraag of er een toenemende noodzaak of 

behoeftee bestond om 'een eigen Europese militaire veiligheidsconceptie scherper te 

profileren'.911 Op de Belgische sociaal-democraten na, zagen de andere deelnemers een 

Europesee kernmacht niet als een reële optie. Namens de PvdA wezen Van der Stoel en 

Vann den Bergh een Europese atoommacht categorisch af. All e Europese sociaal-

democratenn waren van mening dat Europa zich binnen de NAV O volledig moest con-

centrerenn op een adequate conventionele verdediging. In dit verband 'bezwoer' de 

SPDD haar zusterpartijen niet tot eenzijdige troepenreducties over te gaan. Di t zou tot 

gevolgg hebben dat het West-Duitse leger relatief nog groter zou worden en dat de 

onderhandelingspositiee bij de MBFR-onderhandelingen werd verzwakt.93 

Inn de derde themagroep ten slotte, stond de noodzaak van samenwerking centraal. 

Harryy van den Bergh had hiervoor het voorstel gelanceerd om in Amsterdam 'een per-

manentt secretariaat op te richten om de gedachtevorming in de toekomst te organise-

ren'.. De zusterpartijen toonden zich met het aanbod van de PvdA 'heel erg blij' , maar 

geenn van allen wilde zich vastleggen op zo'n secretariaat. Het mandaat om hiervoor 

toestemmingg te geven ontbrak eenvoudigweg. Wel kwam men tot de conclusie dat het 

wellichtt verstandig was te bezien of in het kader van de Socialistische Internationale 

eenn dergelijk initiatief van de grond getrokken kon worden.94 

Inn een terugblik constateerde aankomend buitenlandspecialist Maarten van Traa 

datt de PvdA zich voor wat vrede en veiligheid betrof in een internationaal isolement 

bevond.. De discussie over de NAV O sprak in dat verband boekdelen. De SPD had heel 

duidelijkk gemaakt dat zij de NAV O niet ter discussie wenstee te stellen. Voor hen waren 

dee NAV O en een ontspanningspolitiek onverbrekelijk met elkaar verbonden. Van 

anti-Amerikanistischee argumenten wilden de West-Duitsers niet horen. Bij de NAV O 

hoordee ook de acceptatie van de Amerikanen, want, zo zei Will y Brandt, 'zonder de 

vss bestond er geen NAVO' . De neutrale landen, zoals Zweden, Oostenrijk, Finland en 

Zwitserland,, aanvaardden het bondgenootschap eveneens als een gegeven. Zelfs de 

Denenn en de Noren weigerden de NAV O principieel ter discussie te stellen. Van Traa 

konn dan ook niet anders concluderen dat de PvdA alleen stond in 'haar fatalistische 

houdingg ten opzichte van de NAVO'.9 ' 

Inn een terugblik op de ronde tafelconferentie kwam Van Thijn tot dezelfde con-

clusiee als Van Traa. Hij constateerde dat de PvdA, door vast te houden aan de congres-
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resolutiee van 1975, zich in een internationaal isolement had gemanoeuvreerd. De par-
tijj  pretendeerde wel internationaal een voortrekkersrol te spelen, maar in de praktijk 
kwamm hier bitter weinig van terecht. In dit kader verwees hij tevens naar de minieme 
bijdragee van de PvdA-delegatie op het dertiende congres van de Socialistische Interna-
tionale,, die eind 1976 in Genève was gehouden. Wilde de PvdA in de toekomst wel 
eenn rol van betekenis kunnen spelen, dan zou zij er goed aan doen 'de feiten' beter te 
bestuderen.. Van den Heuvel sprak ook haar teleurstelling uit over de wijze waarop de 
PvdAA zich internationaal had weten te profileren, maar toch wilde zij de conferentie 
niett als mislukt beschouwen. Integendeel, zij noemde de conferentie 'een historische 
gebeurtenis'.9 9 

Dee ronde tafelconferentie had nog eens aangetoond dat de PvdA zich met haar 
radicalee besluiten inzake vrede en veiligheid steeds verder van de werkelijkheid afsloot. 
Watt Van der Stoel cum suis al vaker in eigen parochie had gepreekt, werd nu eens 
doorr de zusterpartijen bevestigd. Het was echter maar zeer de vraag of de sterke linker-
vleugell  in de PvdA bereid zou zijn de oren te laten hangen naar dergelijke geluiden en 
bereidd was een 'stukje duidelijkheid' op te offeren aan de haalbaarheid. 

Voorwaartss naar  de oppositiebanken 

Wee hebben gezien dat zowel de fractie als het Partijbestuur voor de verkiezingen druk 
doendee waren de congresresolutie uit 1975 'in een zinvolle context' te plaatsen. Om de 
vormingg van een tweede kabinet-Den Uyl niet bij voorbaat te blokkeren, was het toet-
singsmomentt een jaar naar voren gehaald en de eenzijdige no-first-use-verklaring uit 
hett script geschreven. Voor de verkiezingen van 1977 speelden ook andere factoren 
eenn rol. In de verkiezingsstrategie moest natuurlijk rekening worden gehouden met de 
resultatenn van de verschillende enquêtes. Deze hadden geleerd dat een hard 
anti-NAVO-standpuntt slecht zou vallen bij het electoraat, al zou een wat vaag omschre-
venn 'kritisch lidmaatschap' het wel goed doen. Binnen de partij was men, ondanks de 
polarisatie,, bereid de christen-democraten ook in een volgend kabinet 'te gedogen'. 
Beslotenn werd het kabinetsbeleid inzet van de verkiezingen te maken.97 Bovendien had 
dee ronde tafelconferentie met de zusterpartijen geleerd dat de PvdA wel erg ver voor 
dee troepen uit dreigde te gaan lopen. 

Mett het oog op bovenstaande overwegingen had het Partijbestuur voor het verkie-
zingscongress van januari 1977 geprobeerd de resolutie over vrede en veiligheid uit 1975 
aff  te zwakken of te actualiseren', zoals het werd genoemd.9" Deze 'actualisering' hield 
inn dat 1978, als tijdstip waarop het NAVO-lidmaatschap getoetst moest worden, ge-
schraptt was. Volgens het bestuur bevatte de resolutie uit 1975 twee toetsingsmomenten, 
19777 (voorafgaand aan elke regeerperiode) en 1978 (na drie jaar). Het was wenselijk dat 
hethet congres alleen in 1977 in staat werd gesteld het voorwaardelijke NAVO-lidmaat-
schapp te beoordelen. Een congresuitspraak voor het opzeggen van het lidmaatschap 
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vann de NAV O werd door her Partijbestuur afgewezen en besloten was de termijnstelling 

tee vervangen door 'een voortdurende toetsing V Op die manier hoopte het Partij-

bestuurr de hypotheek van 'uit de NAVO ' uit de verkiezingsstrijd te halen. 

Opp andere punten werd ook een gematigder toon aangeslagen. Een eenzijdige ver-

klaringg van de NAV O om niet als eerste kernwapens in te zetten was uit het concept-

verkiezingsprogramm verdwenen. 'Op grond van de pijnlijk e afweging van alle argu-

mentenn van morele, politieke en militaire aard', werd het congres geadviseerd voor 

eenn wederzijdse no-first-use-vcrk\a.nng te stemmen.00 De harde eis dat de defensie-uit-

gavenn tot 3 procent van het nationale inkomen moesten worden teruggebracht, was 

eveneenss uit het concept-program geschrapt. Bram Stemerdink had een nieuwe for-

muleringg opgesteld waarin een concreet percentage niet meer werd genoemd. Deze 

luidde:: 'uit het niveau van de defensie-uitgaven moet blijken dat aan de politieke wil 

omm tot verdere ontspanning te komen, ook militaire consequenties worden verbon-

den'.'011 Daarmee was de congresresolutie uit 1975 in feite weer 'omgebogen' tot Keer-

puntpunt uit 1972. 

Off  de congresgangers hiermee konden instemmen viel niet op te maken, want de 

besluitvormingg op het congres blonk uit in onduidelijkheid. Er werd niet alleen ge-

stemdd over het concept-verkiezingsprogramma, maar ook over de NAVO-evaluatie 

zoalss die door de partijcommissies was uitgevoerd. Het congres ging akkoord met de 

formuleringg van voortdurende toetsing en een motie om onvoorwaardelijk uit de 

NAV OO te stappen, werd met een grote meerderheid verworpen. Tegelijkertijd wist de 

afdelingg Amsterdam Zuid 11 via een amendement op het evaluatierapport over de 

NAV OO wel het toetsingsmoment van 1978 weer aanvaard te krijgen.'01 Op de tweede 

congresdagg werd de klok in alle opzichten terug gedraaid. Het congres ging akkoord 

mett een motie die stelde dat de resolutie inzake vrede en veiligheid uit april 1975 

onverminderdd van kracht moest blijven. De voorwaarden voor het lidmaatschap van 

dee NAV O bleven gehandhaafd. Als klap op de vuurpijl werd bovendien de teleurstel-

lingg uitgesproken dat de NAVO de afgelopen jaren nauwelijks had beantwoord aan de 

eisenn die door de PvdA in 1975 aan het bondgenootschap waren gesteld.'0' 

Menn moest 'schriftgeleerde' zijn om te weten wat de PvdA na het congres op het 

gebiedd van vrede en veiligheid nu precies wilde. De redactiecommissie van het verkie-

zingsprogrammaa moest op dit punt uiteindelijk uitsluitsel geven. In al haar wijsheid 

werdd besloten in het definitieve verkiezingsprogramma Voorwaarts op te nemen dat de 

toetsingg voor aanvang van een nieuwe regeerperiode diende te geschieden. Het NAVO -

lidmaatschapp lag voor wat de PvdA betrof voor de periode 1977-1981 vast.'"4 Het was 

maarr zeer de vraag of de stemming op het verkiezingscongres op deze wijze geïnter-

preteerdd moest worden, maar de redactiecommissie en het Partijbestuur hadden geen 

trekk de mogelijke formatie van een tweede kabinet-Den Uyl al bij voorbaat in gevaar 

tee brengen. 

Naa het congres was Van Traa somber gestemd. De PvdA was de enige sociaal-

democratischee partij in Europa waar de NAV O 'een emotioneel hangijzer' was. Op zich 
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wass dit niet zo erg, maar dan moest daar wel een samenhangend buitenlands politiek 
programmaa tegenover staan. Dit was helaas niet het geval. De partij blonk uit in het 
formulerenn van bezwaren tegen het bondgenootschap, maar kon tegelijkertijd geen 
reëell  alternatief verzinnen. Door op het gebied van vrede en veiligheid de realiteit te-
veell  uit het oog te verliezen, bouwde de PvdA in het buitenland een slechte naam op. 
Vann Traa beschouwde het tenminste niet als een compliment dat Henry Kissinger in 
thethe New York Times joop den Uyl 'the most truly Marxist of them all, east or west' 
noemde.'°' ' 

Datt de PvdA op het terrein van vrede en veiligheid de realiteit uit het oog dreigde 
tee verliezen, bleek voor veel kiezers niet onoverkomelijk. Onder slogan 'Kies de minis-
ter-president,, Kies Den Uyl' werd het kabinet-Den Uyl inzet van de verkiezingen ge-
maakt.. Dit zou de partij geen windeieren leggen, want de PvdA won maar liefst tien 
zetels.. De grootste verkiezingsoverwinning van haar historie. De uitslag werd alom ge-
ïnterpreteerdd als een persoonlijke winst voor Den Uyl en de uitdrukkelijke wens om 
eenn tweede kabinet-Den Uyl te vormen.10 Na de verkiezingen richtte de formatie zich 
dann ook op het herstel van de coalitie van PvdA en (het nieuw gevormde) CDA. Het 
werdd een marathonformatie die voor de PvdA uiteindelijk op n november stuk liep. 
Err lag al wel een regeerakkoord, maar de PvdA diende zich toch in een oppositierol te 
schikken. . 

Tijdenss de mislukte kabinetsformatie bestonden er flinke meningsverschillen over 
diversee onderwerpen, zoals de abortuswetgeving, de vermogensaanwasdeling en de 
grondpolitiek.. Toch wist men overeenstemming te bereiken over deze punten. Vrede 
enn veiligheid vormde geen struikelblok tijdens de formatie. In het op 23 september 1977 
geslotenn regeerakkoord stond vermeld dat 'de verplichtingen binnen de NAVO moesten 
wordenn nagekomen'.'07 Over voorwaarden aan de NAVO en een eventueel uittreden 
werdd met geen woord gerept in de overigens uiterst summiere paragraaf. Net als in 1973 
wildenn beide partijen de formatie niet nodeloos belasten met 'het buitenland'. Men 
hadd het al moeilijk genoeg om overeenstemming te bereiken over 'het binnenland'. 

Dee hoogte van de defensie-uitgaven was net als bij de formatie van het eerste kabi-
net-Denn Uyl het enige geschilpunt tijdens de onderhandelingen. Uitgangspunt voor 
beidee partijen was de defensienota uit 1974. Het was echter duidelijk dat de doelstellin-
genn van deze defensienota niet binnen de destijds gestelde meerjarenramingen gereali-
seerdd konden worden. Het CDA trok daaruit de conclusie dat er extra middelen voor 
defensiee moesten worden vrijgemaakt. De confessionelen wilden in ieder geval geen 
beperkingg van 'NAVO-gevoelige taken' en geen bezuinigingen op defensie anders dan 
hethet aandeel dat het departement in het kader van de i%-operatie diende in te leveren. 
Dee PvdA trok andere lessen uit de verslechterde financiële situatie. De fractie stond op 
hett standpunt dat er juist gestreefd moest worden een beperking van het defensiebud-
get,, al wenste de fractie zich niet vast te leggen op een bepaald percentage.'0 

Demissionairr minister van Defensie Stemerdink schreef een nota voor de kabi-
netsformateurr waarin hij een heel andere toon aansloeg dan op grond van het verkie-
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zingsprogrammaa verwacht mocht worden. Hij meende dat Nederland niet mocht 

parasiterenn op de inspanningen van de bondgenoten. Deed ons land dit wel, dan zou-

denn andere landen op grond van vermeende uitholling van de gezamenlijke verdedi-

ging,, mogelijk hun militaire kracht inclusief de nucleaire component daarin, oneven-

redigg gaan versterken. Oftewel, als Nederland flink zou bezuinigen op defensie dan 

zoudenn andere NAVO-landen, met name Duitsland, dit wellicht compenseren door de 

vormingg van een atoommacht. De 'politiek van schone handen' zou dan het tegendeel 

vann het beoogde bereiken. "' 

Ondankss de ferme taal van Stemerdink kwamen beide partijen op dit punt niet tot 

overeenstemming.. In het akkoord stond vermeld dat 'de minister van Defensie zou 

moetenn bekijken hoe de doelstellingen uit de defensienota uit 1974 konden worden 

verwezenlijktt binnen de financiële grenzen van de meerjarenramingen'."0 Daarmee 

werdd het probleem gewoonweg vooruit geschoven, want beide partijen waren het 

eroverr eens dat deze doelstellingen niet binnen de gestelde financiële kaders konden 

wordenn gerealiseerd. Het was dus aan het volgende kabinet en meer in het bijzonder 

dee nieuwe minister van Defensie om hier een oplossing voor te verzinnen. 

Dee formatie zou uiteindelijk niet stuklopen op inhoudelijke zaken, maar op de 

zetelverdelingg en de personele invulling daarvan. In de euforie van de verkiezingsover-

winningg ging de partij op haar strepen staan en maakte van de zetelverdeling een pres-

tigeslag:: de partij wilde de meerderheid in het nieuwe kabinet. Deze houding zou de 

partijj  uiteindelijk opbreken. Pas langzaam zou bij onderhandelaar Van Thijn het 

inzichtt rijpen dat een aantal doelstellingen te hoog gegrepen waren. In ieder geval te 

laatt om de achterban mee te krijgen. Op 25 oktober 1977 verwierp de (besluitvor-

mende)) Partijraad het onderhandelingsresultaat van Van Thijn. Den Uyl verklaar-

dee op 4 november 1977 niet meer in het nieuwe kabinet te geloven en beschouwde 

zijnn formatieopdracht als mislukt. Daarmee was de rol van de PvdA uitgespeeld en 

eenn tweede kabinet-Den Uyl definitief van de baan. In plaats daarvan werd er in korte 

tij dd een regering van CDA en W D gevormd, waardoor op 19 december 1977 het eerste 

kabinet-Vann Agt het licht zag. De bittere conclusie die voor de PvdA restte, was dat de 

verkiezingenn weliswaar waren gewonnen, maar de formatie verloren." 

Dee mislukte formatie illustreert nog eens dat de PvdA op regeringsniveau inzake 

vredee en veiligheid een heel andere toon aansloeg dan in het verkiezingsprogramma 

waswas gedaan. Van het radicale verkiezingsprogramma was in het regeerakkoord immers 

nietss terug te vinden. De PvdA demonstreerde hiermee dat men er niet voor terug-

schrokk om 'links te praten' en ondertussen 'rechts te doen'. De paragraaf over vrede en 

veiligheidd uit Voorwaarts kon tijdens de verkiezingen als symbool dienen voor een 

progressievee buitenlandse politiek, maar werd door Realpolitiker As Den Uyl en Van 

derr Stoel niet als leidraad voor het regeringsbeleid genomen. AJs oppositiepartij stond 

hett de PvdA na 1977 natuurlijk wel vrij om op meer vrijblijvende basis radicale stand-

puntenn in te nemen op het gebied van vrede en veiligheid. De partij zou niet schromen 

vann deze speelruimte gebruik te maken. 
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Besluit t 

Naa de felle polemieken op de partijcongressen van 1969 en 1972 over de buitenlandse 
politiek,, was het volgens het Partijbestuur raadzaam om eens verder met elkaar te pra-
tenn over dit onderwerp. Daartoe werd een brede partijdiscussie over vrede en veilig-
heidd georganiseerd, waarbij vooral het hete hangijzer van het NAVO-lidmaatschap cen-
traall  stond. Op die manier wilde het Partijbestuur 'de basis' de kans geven eens in alle 
rust,, verlost van de tijdsdruk van een congres, te discussiëren. Het doel van de brede 
discussiee was tweeledig. Aan de ene kant hoopte het Partijbestuur de uiteenlopende 
standpuntenn samen te brengen waardoor er tot een afgewogen oordeel kon worden 
gekomenn op het gebied van vrede en veiligheid. Tevens zouden alle leden in staat wor-
denn gesteld zich te verdiepen in de materie waardoor 'het politieke bewustzijn' op dit 
gebiedd kon worden vergroot. 

Dee brede partijdiscussie voldeed in dit opzicht niet aan de verwachtingen. Van 
'meningsvormingg aan de basis' kwam niet veel terecht. Uit evaluatie bleek dat slechts 
eenn selectief gezelschap aan de discussie deelnam. Het waren (wederom) de hoog 
opgeleidee kaderleden met een zekere mate van vrije tijd, die de boventoon in het debat 
voerden.. Deze 'nieuwe vrijgestelden' waren in het verleden op congressen al een 
belangrijkee machtsfactor gebleken en domineerden ook nu de brede partijdiscussie. 
Hett discussieproject had evenmin als resultaat dat de kloof tussen de verschillende 
stromingenn in de partij werd overbrugd. De verschillende standpunten werden slechts 
nogg eens bevestigd. 

Dee uitkomst van de partij discussie was dat het NAV o-lidmaatschap aan een aantal 
voorwaardenn werd verbonden. Dit was geen nieuw fenomeen binnen de PvdA. Al 
vanaff  1966 waren de ondemocratische lidstaten van de NAVO voor Nieuw Links aan-
leidingg om allerlei voorwaarden aan het continueren van het Nederlandse NAVO-Üd-
maatschapp te stellen. Nadat Griekenland en Portugal in 1974 democratisch waren 
geworden,, richtte de aandacht zich in toenemende mate op andere voorwaarden. De 
kernn daarvan was dat de NAVO een wezenlijke bijdrage aan de ontspanning moest leve-
ren.. Het afsluitende congres in 1975 vormde min of meer de logische voortzetting van 
hett voorwaardenbeleid zoals dat al enige tijd door een deel van de PvdA werd gevoerd. 
Nieuww was wel dat het voorwaardelijk lidmaatschap aan een termijn van drie jaar 
werdd gebonden. Voldeed de NAVO in 1978 niet aan de door de PvdA gestelde voor-
waarden,, dan diende Nederland het lidmaatschap op te zeggen. Deze termijnstelling 
kwamm in feite neer op het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap, want het was 
onwaarschijnlijkk dat binnen de gestelde termijn aan alle voorwaarden werd voldaan. 

Voorr het feit dat het congres zulke radicale besluiten nam, zijn verschillende ver-
klaringenn aan te voeren. Het Partijbestuur heeft, in tegenstelling tot eerdere discussies 
overr vrede en veiligheid, vanaf het begin geweigerd het debat strak te regisseren."2 De 
waarschuwingg van Dankert dat een zinvolle discussie alleen over de verschillende 
praktischee doeleinden kon gaan, werd in de wind geslagen. Doelbewust werd de 
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mogelijkheidd open gelaten om vrede en veiligheid vanuit verschillende uitgangspun-

tenn te benaderen, inclusief die van de 'schone handen politiek'. Het bestuur heeft er 

niett voor gekozen de radicale achterban met de smalle marge van de internationale 

politiekk te confronteren en meer de nadruk te leggen op de haalbaarheid van de ver-

schillendee standpunten. Het is dan ook maar de vraag of het Partijbestuur er daadwer-

kelijkk op uit was de verschillen van inzicht in de partij te overbruggen. Het lijk t er 

meerr op dat het bestuur de partijdiscussie wilde gebruiken om de fractie en de 

bewindslieden,, op basis van 'een weloverwogen standpunt' en 'harde gegevens' uit de 

verschillendee enquêtes, aan een radicale buitenlandse politiek te binden. 

Datt het Partijbestuur de brede partijdiscussie niet wilde beperken, had natuurlijk 

ookk te maken met de polarisatiestrategie. De fundamentele veronderstelling van deze 

strategiee stond nimmer ter discussie: een harde politieke opstelling ten opzichte van de 

confessionelee partijen zou hen dwingen tot duidelijkheid en electorale afkalving van de 

christen-democratenn bespoedigen. Op het terrein van vrede en veiligheid diende de 

progressievee identiteit van de PvdA ook goed tot zijn recht te komen. Of beter gezegd, 

juistt op het terrein van vrede en veiligheid. De buitenlandse politiek was bij uitstek 

geschiktt om een polarisatiestrategie te volgen. Er konden immers allerlei lovenswaar-

digee doelen worden nagestreefd (een actieve politiek voor de vrede, geen gebruik van 

atoomwapens,, etc) zonder er daadwerkelijk op te worden afgerekend. Dit gold des te 

sterkerr omdat het door de economische crisis op sociaal-economisch terrein niet mee-

viell  vrijblijvend allerlei idealen te koesteren. De PvdA zou op dat gebied al snel 'ter ver-

antwoording'' worden geroepen. Van Stiphout waarschuwde reeds in 1974 dat het wei-

nigg rooskleurige sociaal-economische klimaat de grenzen van de polarisatie aangaf." 

Hett actieve partijkader was meer nog dan het Partijbestuur, in de ban van strategie 

enn tactiek. Aan (partij)politieke overwegingen of aan de haalbaarheid van de verschil-

lendee standpunten leek het kader geen boodschap te hebben. Men voerde een expres-

sievee politiek. De radicale congresbesluiten hadden voornamelijk tot doel uiting te 

gevenn aan een bepaald 'progressief gevoelen'. De voorwaarden die aan de NAV O ver-

bondenn werden moeten mijns inziens vooral worden gezien als de uitdrukkelijke wens 

eenn actieve buitenlandse politiek te voeren waardoor de progressieve gezindheid van 

dee PvdA goed uit de verf zou komen. De radicale stellingname op het terrein van vrede 

enn veiligheid stond zo symbool voor de felbegeerde duidelijkheid in de Nederlandse 

politiek. . 

Tochh is niet alles terug te voeren op symboolpolitiek. De gedachte dat de NAV O 

gezienn de voortgaande ontspanning overbodig was of op korte termijn zou worden, 

hadd bij menigeen postgevat. Zelfs Van der Stoel meende even naar aanleiding van 

SALT,, de MBFR-besprekingen, de CVSE en eerder al het basisverdrag tussen de beide 

Duitslandenn dat de bipolaire wereld op korte termijn wel eens kon verdwijnen. Wij 

wetenn nu dat de Koude Oorlog pas in 1989 zou eindigen, maar voor een historicus is 

hett wellicht de moeilijkste opgave te reconstrueren, wat de mensen op een bepaald 

historischh moment niet over de toekomst wisten, schreef de Britse historicus Timothy 
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Gartonn Ash terecht.""1 Daar vanuit gaande is het niet zozeer opvallend dat de NAV O 

wezenlijkk ter discussie stond, maar eerder dat er geen discussie losbarstte over een reëel 

alternatieff  voor het Atlantisch bondgenootschap. Een enkeling opperde wel het idee 

vann een pact van neutrale staten of een socialistisch blok (met Scandinavische landen), 

maarr daar werd slechts lippendienst aan bewezen. Nimmer werden deze alternatieven 

serieuss onderzocht en vervolgens nader uitgewerkt. 

Hett Partijbestuur had met de brede partij discussie wel een geest uit de fles gehaald 

diee er moeilijk weer in bleek te stoppen. Met het oog op de verkiezingen en daarna de 

mogelijkee vorming van een tweede kabinet-Den Uyl zat men met de radicale congres-

besluitenn in de maag. De geformuleerde voorwaarden in combinatie met het toet-

singsjaarr 1978 kwamen in feite neer op het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap. Di t 

standpuntt zou het electoraal niet goed doen en bovendien een reëel gevaar opleveren 

voorr de vorming van een tweede kabinet-Den Uyl. All e zeilen werden bijgezet om het 

standpuntt weer enigszins te matigen. Door de congresuitspraak 'te actualiseren' werd 

dee angel uit het NAVO-standpunt worden gehaald. Het bestuur sprak zich daarom uit 

voorr een 'permanent kritisch NAVO-lidmaatschap'. Di t hield in dat er aan het lidmaat-

schapp minder concreet geformuleerde voorwaarden werden gesteld, die bovendien 

niett aan een termijn gebonden waren. Op een ander punt toonde het Partijbestuur 

zichh eveneens gematigder. Een «ü-jW-a^-verklaring zou niet alleen door de NAVO, 

maarr ook door het Warschaupact afgegeven moeten worden. Het bestuur keerde hier-

meee weer terug naar Keerpunt. In 1972 kon iedereen, zij het soms tandenknarsend, 

zichh in dit programma vinden en het bestuur hoopte dat deze vlieger anno 1977 ook 

weerr opging. Dat bleek niet het geval. Het verkiezingscongres hield voet bij stuk, al 

konn na de chaotische besluitvorming niemand meer zeggen waar de PvdA nu precies 

voorr stond. 

Dezee 'actualisering' van het partijstandpunt kon echter niet verhelpen dat de partij 

inzakee vrede en veiligheid een weinig consequente koers volgde. De meerderheid van 

dee partij wilde niet uit de NAVO, maar er werden wel allerlei voorwaarden aan gesteld 

diee bovendien binnen drie jaar gerealiseerd moesten zijn. Dat deze stellingname in 

feitee neerkwam op het loslaten van de NAV O leek maar weinigen te deren. Daarbij 

kwamm dat men geen alternatief voor het Atlantisch bondgenootschap wist te verzin-

nen,, anders dan het zich terugtrekken achter de Hollandse waterlinie. Een coherente 

argumentatiee voor de verschillende voorwaarden is eveneens niet terug te vinden in 

hett programma. Bovendien concludeerde Van Traa terecht dat de PvdA internatio-

naall  alleen stond in haar 'fatalistische opstelling jegens de NAVO' . Toch lieten Van der 

Stoell  en Den Uyl zich niet van de wijs brengen en wisten de radicale standpunten op 

hunn waarde te schatten. Zij gingen er voor het gemak maar van uit dat het niet ging 

omm realistische beleidsvoornemens, maar om symboolpolitiek. Zij waren bereid de 

progressievee grondhouding van hun partijgenoten te vertalen in een realistische poli-

tiekk waarbij met kleine stapjes realistische doelstellingen dichterbij gebracht konden 

worden.. Op die manier werd er door de PvdA links gepraat en 'rechts' gedaan. 
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Epi loogg (1977-1986) 

Hoewell  de partijleiding zich er tijdens de formatiebesprekingen in 1977 weinig van 

hadd aangetrokken, bleef voor het congres een voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap 

zaligmakend.. Op het tweejaarlijkse partijcongres eind 1977 diende de NAV O nog altijd 

aann een hele waslijst voorwaarden te voldoen, anders zou Nederland zijn lidmaatschap 

opp termijn moeten opzeggen. Toch werd al snel duidelijk dat de gestelde voorwaarden 

bepaaldd niet zo 'hard' waren als vaak werd gesuggereerd. Bij evaluatie in 1977 bleek al 

datt de NAV O bij lange na niet voldeed aan de in 1975 gestelde maatstaven. Daarover 

werdd wel teleurstelling uitgesproken, maar niet de conclusie getrokken dat Nederland 

hett bondgenootschap moest verlaten. Zolang er nog geen nieuw collectief Europees 

veiligheidsstelsell  bestond, wenste men voorlopig nog vast te houden aan het Atlan-

tischh bondgenootschap. Het uiteenvallen van de NAV O zou immers leiden tot 'een nog 

groteree instabiliteit' dan de bipolaire wereld van de Koude Oorlog."' 

Hett voorwaardelijk lidmaatschap van de NAV O zou op het partijcongres van 1979 

opnieuww worden getoetst aan de lange lijst van voorwaarden. De grote vraag die op 

hett congres beantwoord moest worden, was of de NAV O 'een wezenlijke bijdrage aan 

dee ontspanning' had geleverd. Volgens de 'NAVO-evaluatiecommissie' van de partij 

moestt het antwoord op deze vraag ontkennend luiden. Slechts aan een paar van de 

dertienn voorwaarden was in de tussentijd voldaan. De conclusie lag dus voor de hand 

datt het congres zich zou uitspreken voor het opzeggen van het Nederlandse NAVO -

lidmaatschap.. Zover wilde de partij echter niet gaan. Het congres wenste voorlopig 

nogg 'voorwaardelijk en kritisch lid te blijven van de NAVO' . Het voorwaardelijke hield 

inn dat er wederom allerlei voorwaarden aan de NAV O werden gesteld. Het kritisch lid 

zijnn betekende in de ogen van de congresgangers dat Nederland zich binnen het bond-

genootschapp harder zou moeten opstellen en 'een fundamentele discussie moest voe-

renn over de risico's van het bestaande veiligheidsstelsel'. Daarnaast diende ons land 

meerr het accent te leggen op een zelfstandiger veiligheidsbeleid. Het Partijbestuur 

werdd opgedragen in een rapport aan te geven hoe Nederland daar nader invulling aan 

konn geven.'" 

Hett congres had duidelijk gemaakt dat de PvdA wel allerlei voorwaarden had gefor-

muleerdd die op gezette tijden werden getoetst, maar dat de partij niet bereid was zich 

daadwerkelijkk uit te spreken voor het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap. Deze 

inconsequentiee betekende het failliet van het voorwaardenbeleid, zoals die vanaf het 

middenn van de jaren zestig was ingezet. Nimmer bleek de PvdA bereid ook daadwer-

kelijkk de consequenties te trekken uit het strikte voorwaardenbeleid. Blijkbaar besefte 

dee partij dat het lidmaatschap van de NAV O iets anders was dan dat van een zangvereni-

gingg (zoals Will y Brandt een PvdA-delegatie ooit eens voor hield)."" Met het faillisse-

mentt van het voorwaardenbeleid was ook de angel uit het NAVO-debat getrokken. Niet 

datt daarmee de rust was weergekeerd op het terrein van vrede en veiligheid, want de 

partijj  zou zich tegelijkertijd vol overgave op een andere kwestie storten. 
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Opp hetzelfde congres van 1979 werd het Partijbestuur namelijk opgedragen het 
initiatieff  van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV ) te steunen om alle kernwapens de 
wereldd uit te helpen 'te beginnen in Nederland'. De actie van het IKV was een reactie 
opp het zogenaamde dubbelbesluit van de NAVO. Dit besluit hield in dat het Atlantisch 
bondgenootschapp moderne nucleaire kruisvluchtwapens - in de volksmond: kruisra-
kettenn - zou plaatsen, indien de su niet bereid was in te stemmen met de verwijdering 
vann hun middenlange-afstandsraketten (de ss-20). Afgesproken was dat de 
West-Europesee partners ieder een deel voor hun rekening zouden nemen, indien zij 
daarr natuurlijk toe bereid waren."8 Dit betekende dat er mogelijk ook nieuwe nucle-
airee wapens op Nederlands grondgebied zouden worden geplaatst. 

Dee PvdA keerde zich tegen dit dubbelbesluit van de NAVO. Om de afkeuring over 
ditt voornemen kracht bij te zetten, sprak het partijcongres in 1979 zich uit voor de ver-
wijderingg van alle kernwapens van het Nederlandse grondgebied en afstoting van alle 
nucleairenucleaire taken."9 In zijn slottoespraak distantieerde Den Uyl zich nadrukkelijk van 
dezee uitspraken. Hij verklaarde dat er bij hem 'persoonlijke spanningen ontstonden, 
omdatt de eenzijdigheid van sommige congresuitspraken niet strookte met zijn opvat-
tingenn over de meest doeltreffende politiek om de rol van kernwapens terug te dring-
en'.. Hij waarschuwde ervoor dat met deze uitspraken de geloofwaardigheid van de 
PvdAA op het gebied van vrede en veiligheid in het geding was.'" 

Hett congres had duidelijk gemaakt dat het Partijbestuur en het partij kader aanmer-
kelijkk verder gingen in hun standpuntbepaling ten aanzien van het kernwapenvraagstuk 
dann de meerderheid van de fractie voor wenselijk hield. Fractievoorzitter Den Uyl be-
hieldd zich het recht voor zijn eigen koers te varen en gebruikte daarvoor een beproefde 
tactiek.. Hij liet weten dat zijn fractie niet gebonden was aan de congresuitspraak van 
1979,, maar aan het verkiezingsprogramma Voorwaarts uit 1977.'2' Deze opstelling was de 
nieuwee partijvoorzitter Max van den Berg een doorn in het oog. Hij maande de fractie 
tott een strikte afwijzing van het NAVO-besluit. De fractie trok zich daar echter niets van 
aan,, zodat het tijdens de parlementaire behandeling van het NAVo-dubbelbesluit in 
19800 tot fikse aanvaringenn kwam tussen de partijvoorzitter en de fractieleider.'1" 

Bijj  de totstandkoming van het nieuwe verkiezingsprogramma in 1981 vormde de 
kruisrakettenkwestiee een heikel punt. Sinds 1979 was de partij steeds meer op één lijn 
gekomenn in haar krachtige afwijzing van de plaatsing van nieuwe atoomwapens. Nog 
slechtss een handjevol mensen in de partij, waaronder Van der Stoel, waren bereid het 
dubbelbesluitt te verdedigen. Den Uyl was inmiddels ook overstag gegaan, maar het 
eenzijdigg afstoten van alle kerntaken door Nederland ging hem te ver. Hij wenste vast 
tee blijven houden aan één of twee atoomtaken door Nederland. Den Uyl vreesde dat 
Nederlandd zich de facto buiten de NAVO zou plaatsen als ons land helemaal geen kern-
takenn meer zou willen vervullen. Bovendien zou een toekomstige regeringsdeelname 
daardoorr ook worden bemoeilijkt. Wilde de partij op dit punt niet met hem meegaan, 
dann wenste hij geen lijsttrekker meer te zijn.'" Door deze harde opstelling moest hij in 
hett vervolg als 'Joop Atoom' door het leven gaan. 
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Hett Partijbestuur, dat op het standpunt stond dat Nederland alle kerntaken moest 

afstoten,, wist uiteindelijk een compromis te bereiken. In ruil voor het behouden van 

eenn paar atoomtaken moest het 'thans geen kruisraketten' van de fractie vervangen 

wordenn door een 'principieel neen'. Dit voorstel kreeg de steun van het partijcongres 

inn 1981, al vormde het voor veel congresgangers een enorme anticlimax.'̂  Di t had tot 

gevolgg dat de paar atoomtaken (morrend) door de partij werden geaccepteerd en de 

fractiee onverkort vasthield aan de afwijzing van de plaatsing van kruisraketten in 

Nederland.. De sociaal-democraten maakten ook steeds luidruchtiger kenbaar dat het 

NAVO-dubbelbesluitt voor hen een zwaarwegende zaak was. Illustratief hiervoor is dat 

inn november 1981 de PvdA-bewindslieden uit het kabinet Van Agt 11 nog op de de-

monstratiee tegen de kruisraketten ontbraken en Den Uyl op de massale demonstratie 

opp 29 oktober 1983 één van de prominente sprekers was. De partij zou zich tot het 

eindee toe blijven verzetten tegen de mogelijke plaatsing van nieuwe kernwapens in 

Nederland. . 

Pass na 1986 kwam vrede en veiligheid binnen de PvdA in een rustiger vaarwater. 

Hett lidmaatschap van de NAVO werd niet meer ter discussie gesteld en door de succes-

vollee onderhandelingen tussen de vs en de su was plaatsing van de kruisraketten van 

dee baan. Daarmee werd een periode van twintig jaar afgesloten waarin het beleid over 

vredee en veiligheid in de partij voor heftige discussies had gezorgd. Of met andere 

woorden:: vele jaren heeft vrede en veiligheid op het schopveldje gelegen, waar ieder-

eenn er naar hartelust tegenaan kon trappen.'̂ 
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Dee PvdA tussen wens en werkelijkheid 
Eenn slotbeschouwing 

'Dee traditionele afkeer van bewapening, die gedurende de jaren zeventig en tachtig in 
dee sociaal-democratie weer een grote en vaak electoraal geïnspireerde invloed kreeg, is 
hett resultaat van een hardnekkig misverstand', stelt de historicus R. Havenaar.' Vol-
genss hem was de humanistische traditie van de sociaal-democratie, gericht op harmo-
niee en rechtvaardigheid in die tijd vaak een beletsel om te onderkennen dat het in de 
internationalee politiek draaide om macht en machtsverhoudingen. Anders gezegd, 
veell  PvdA-ers slaagden er niet meer in de idealen op een heldere manier te verbinden 
mett een realistisch internationaal programma. Anderen hebben ook opgemerkt dat de 
standpuntenn van de partij inzake de buitenlandse politiek sinds midden jaren zestig 
steedss meer 'schizofrene trekken' begonnen te vertonen. Of dat door alle 'luidruchtige 
boventonen'' het vaak niet mee viel nog een 'consistente grondtoon' te ontdekken.2 

Tochh is er wel degelijk een consistente grondtoon waar te nemen. Door de specia-
listenn in de PvdA-fractie - met Van der Stoel als constante factor- werd er een consis-
tentt beleid ontwikkeld op het terrein van vrede en veiligheid in de periode 1958-1977.3 

Gedurendee deze gehele periode is er een 'ethisch-Atlantische' lijn te ontdekken.4 

Ethisch,, omdat de partij de status quo van de Koude Oorlog niet als een gegeven wen-
stee te accepteren, maar een actief beleid formuleerde dat er onder meer op gericht was 
hethet nucleaire gevaar in te dammen, de ontspanning tussen Oost en West te bevorde-
renn en aandacht had voor de mensenrechten. Atlantisch, omdat de NAVO altijd de 
hoeksteenn van het veiligheidsbeleid is geweest. 

Dee grondtoon 

Aann hooggestemde idealen heeft de sociaal-democratie nooit gebrek gehad en ook op 
hett terrein van de buitenlandse politiek ging het in de onderzochte periode om niet veel 
minderr dan het verzekeren van de wereldvrede, het realiseren van de vrijheid van alle 
volkerenn en de opbouw van een internationale rechtsorde.5 Het formuleren van deze 
nogall  utopische idealen betekende echter niet dat de specialisten in de partij alle reali-
teitszinn hadden verloren. De uitwerking van de hoogdravende idealen in een politiek 
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programm diende volgens Van der Stoel cum suis op een realistische wijze te geschieden. 

Off  zoals Geert Ruygers het verwoordde: 'het socialisme moet de moed hebben de uto-

piee achter zich te laten om zich te wijden aan de veel moeilijkere opgave van een con-

structievee realistische politiek1/ Dat wilde zeggen, men mocht niet uit het oog verliezen 

datt het in de internationale politiek draaide om macht en machtsverhoudingen. Het 

mochtt niet (alleen) om getuigenissen gaan, de PvdA diende (ook) een concreet politiek 

programmaa te formuleren dat recht deed aan het karakter van de internationale poli-

tiek.. Het uitgangspunt van het buitenlands politieke programma van de PvdA was dus 

geenn Gesinnungsethik, maar een Verantwortungsethik. Het eerste kan omschreven wor-

denn als moraliteit gebaseerd op allesomvattende, absolute wetten en is idealistisch ong-

eachtt de gevolgen. Verantwortungsethik gaat uit van realistisch gedefinieerde belangen 

enn doeleinden en waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen. 

Mett dit in het achterhoofd kon de wereldvrede volgens de fractiespecialisten in de 

PvdAA voorlopig nog niet zonder het Atlantisch bondgenootschap. Zolang de wereld-

vredee nog niet was bereikt, zou het uiteenvallen van de NAV O een ernstige verstoring 

vann het machtsevenwicht inhouden met alle nadelige gevolgen van dien. Deze versto-

ringg zou betekenen dat het Westen afhankelijk werd van de su. Niet dat men ver-

wachttee dat de Russen direct ten strijde zouden trekken, maar de su zou zeker zijn 

overheersendee positie aan de onderhandelingstafel uitbuiten. Het uiteenvallen van het 

bondgenootschapp zou ook de vorming van een Europese kernmacht kunnen stimule-

ren.. Een dergelijke kernmacht zou neerkomen op proliferatie, 'valse zekerheden' ople-

verenn en handenvol geld gaan kosten. Bovendien verdween de waarborg dat 

West-Duitslandd geen nationale atoommacht kon ontwikkelen. Kortom, in alle 

opzichtenn een verslechtering van de bestaande situatie. De opheffing van de NAV O (en 

hett Warschaupact) diende daarom het eindpunt en niet het beginpunt te zijn van ont-

spanningg tussen Oost en West. 

Dee waarde van de NAV O stond natuurlijk enigszins los van de vraag of Nederland 

ookk lid moest blijven van het bondgenootschap, al wist men deze twee zaken in de dis-

cussiee vaak maar moeilijk uit elkaar te houden. De vergelijking met bijvoorbeeld de 

positiee van 'het dissidente' Frankrijk en een serieuze uitwerking van een alternatiefin 

dee vorm van een neutraal blok is nooit gemaakt. Toch had men wel degelijk argumen-

tenn om voorlopig aan het Nederlandse lidmaatschap vast te blijven houden. Zo was de 

meerderheidd in de partij ervan overtuigd dat de NAV O voor een klein land als Neder-

landd nu eenmaal de beste veiligheidsgaranties bood. Door een mogelijk uittreden zou 

Nederlandd allerlei veiligheidsgaranties opgeven zonder te weten wat daarvoor in de 

plaatss kwam. Daarbij kwam dat uittreden tot gevolg zou kunnen hebben dat de NAV O 

eenn 'Amerikaans-Duits onderonsje' werd. Het belangrijkste argument voor handha-

vingg van het Nederlandse lidmaatschap was echter de mogelijkheid binnen het bond-

genootschapp invloed uit te oefenen. Als lid had ons land bijvoorbeeld de mogelijkheid 

eenn veto uit te spreken tegen de toetreding van Spanje of tegen de uitbreiding van 

hett verdragsgebied richting Zuid-Afrika. Tevens kon men zo druk uitoefenen op de 



DEE PVDA T U S S E N W E N S EN W E R K E L I J K H E I D 357 7 

ondemocratischee lidstaten Portugal en Griekenland en meepraten over de strategische 
koerss van het bondgenootschap. Last but not least bestond zodoende de mogelijkheid 
eenn bijdrage te leveren in andere belangrijke internationale overlegorganen, zoals de 
CVSEE en de MBFR-besprekingen. 

Err vanuit gaande dat het Atlantisch bondgenootschap voorlopig niet gemist kon 
worden,, stond de PvdA voor de opgave binnen het raamwerk van de NAVO een beleid 
tee ontwikkelen dat de utopische idealen ook daadwerkelijk iets dichterbij kon bren-
gen.. Anders gezegd, hoe konden de smalle marges van de internationale politiek op 
verantwoordee wijze worden opgerekt. Om de wereldvrede naderbij te brengen, achtte 
dee PvdA het vooral van belang dat de overbewapening in de wereld werd gestopt. De 
voortgaandee atomaire wapenwedloop achtte men de grootste bedreiging voor de 
vrede.. De partij sprak zich daarom uit voor wederzijdse gecontroleerde ontwapening. 
Wederzijdsee ontwapening zou een zaak zijn van vele kleine stapjes, wist men. Om 
daarr een begin mee te maken, diende er in ieder geval aan één voorwaarde te worden 
voldaan:: een constructieve dialoog tussen Oost en West. De harde afweerpolitiek uit 
hett begin van de jaren vijfti g maakte aan het eind van dat decennium dan ook defini-
tieff  plaats voor een politiek die toenadering tot het Oostblok en een politiek van de 
vreedzamee coëxistentie propageerde. 

Naastt toenadering tot het Oostblok was 'de strijd tegen de atoomanarchie' een an-
derr heel belangrijk onderdeel van 'een actieve vredespolitiek'. Wilde de wereld niet 'af-
glijdenn in de atoomanarchie' dan moesten de nucleaire verhoudingen worden gestabi-
liseerd.. Door de partij werden er vanaf eind jaren vijfti g en begin jaren zestig verschil-
lendee maatregelen genoemd, die dit konden bewerkstelligen. Deze voorstellen behels-
denn onder meer een verbod op alle kernproeven — zowel boven- als ondergrondse — en 
dee ondertekening van een non-proliferatieverdrag door zoveel mogelijk landen. 
Bovendienn moest de levering van nucleair materiaal aan strikte voorwaarden worden 
gebondenn en er uitgebreide controle- en inspectiemogelijkheden bestaan. In het kader 
vann de strijd tegen de atoomanarchie heeft de partij zich ook altijd fel verzet tegen de 
vormingg van een Europese of een multilaterale of NAVO-kernmacht. Dergelijke atoom-
machtenn zouden immers neerkomen op 'meer vingers aan de atoomtrekker' — of proli-
feratiee - terwijl ze militair gezien volstrekt overbodig waren. 

Dee andere idealen werden eveneens op een realistische manier benaderd. De 
opbouww van een internationale rechtsorde kwam in de praktijk vooral neer op de wat 
plichtmatigee steun voor de VN. Het realiseren van de vrijheid van alle volkeren pro-
beerdee men te bereiken door de rechten van de mens een plaats in het buitenlands 
beleidd te geven. Binnen de PvdA was het met name Van der Stoel die zich een fervent 
voorvechterr van de mensenrechten toonde. Hij wenste daarbij geen onderscheid te 
makenn tussen linkse en rechtse dictaturen. Zo werden binnen de NAVO en de EEG de 
ondemocratischee toestanden in Portugal, Spanje en Griekenland veroordeeld, maar 
werdd ook de mensenrechtenproblematiek in de Oost-Europese landen aan de kaak 
gesteldd middels de derde mand bij de CVSE. Bovendien werden tijdens het kabinet-
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Denn Uyl onder leiding van Van der Stoel op het terrein van de mensenrechten voor 

hett eerst beleidsprincipes op papier gezet, verder uitgewerkt en in het buitenlands 

beleidd verankerd. 

Opp het terrein van defensie is door de fractiespecialisten eveneens een consistente 

lij nn gevolgd. Het uitgangspunt was dat Nederland een redelijke bijdrage moest leve-

renn aan het Atlantisch bondgenootschap, terwijl er tegelijkertijd gepoogd werd de 

kostenn zoveel mogelijk te beheersen. De oude Drees probeerde dit te verwezenlijken 

doorr een sterke nadruk te leggen op de relatief goedkope kernwapens in plaats van 

'dure'' conventionele strijdkrachten in de Nederlandse defensiebijdrage. Di t stond 

natuurlijkk wel op gespannen voet met de wens van de partij de rol van nucleaire wa-

penss zoveel mogelijk te beperken. Vanaf eind jaren zestig kwam de partij met een 

alternatiefinn de vorm van Doelmatig Defensiebeleid. Dit hield in dat door middel van 

specialisatie,, taakverdeling en standaardisatie de defensie-uitgaven minder hard hoef-

denn te stijgen, terwijl tegelijkertijd de gevechtskracht werd vergroot. Kortom, 'én tien 

procentt korting én betere waar'. Dit zou mogelijk zijn door een verschuiving van 

kwantiteitt naar kwaliteit. Ofwel minder strijdkrachten en beter materieel. Daarnaast 

werdenn er tevens ideeën ontwikkeld om de besluitvorming binnen de NAV O te verbe-

teren.. Zo heeft de PvdA zich onder meer sterk gemaakt voor meer zeggenschap van de 

Europesee partners in de planning en strategie van de NAVO. Ten slotte heeft men ook 

geprobeerdd de rol van atoomwapens zoveel mogelijk terug te dringen, geheel in over-

eenstemmingg met de strijd tegen de atoomanarchie. Om dit te realiseren hield men 

eenn pleidooi voor reductie van aantallen en soorten tactische kernwapens, het terug-

dringenn van het aantal nucleaire taken van de Nederlandse krijgsmacht en een sterkere 

nadrukk op de conventionele bewapening door de Europese partners. 

Nadatt er eind jaren vijfti g afscheid was genomen van de Politik der Starke werd er 

doorr de fractiespecialisten een samenhangend beleid gevoerd. De visie op vrede en vei-

ligheidd zoals neergelegd in de verschillende rapporten van de partij is zeer consistent te 

noemen.99 Het beleid was gericht op: het vasthouden aan de NAVO; het voortzetten van 

dee dialoog tussen Oost en West; het inzetten op wederzijdse gecontroleerde ontwape-

ning;; de strijd tegen de atoomanarchie en de strijd voor de mensenrechten. De partij 

wenstee wel te bezuinigen op defensie, maar door het voeren van een doelmatig defen-

siebeleidd zou de gevechtskracht van het bondgenootschap niet aangetast worden, nee 

eerderr worden vergroot. De partij was er op die manier in geslaagd de hooggestemde 

idealenn op een heldere manier te combineren met Realpolitik. Dat de partij een scherp 

oogg had voor de speelruimte in de internationale politiek, werd in de loop der tijd dui-

delijk.. Verschillende PvdA-wensen werden ook daadwerkelijk bewaarheid. Zo kwam 

err in 1963 een kernstopverdrag en werd in 1968 door veel landen het non-proliferatie-

verdragg ondertekend.'0 De gewenste toenadering tussen Oost en West kwam eveneens 

tott stand, bijvoorbeeld in de vorm van de CVSE en de MBFR-onderhandelingen. Deze 

toenaderingg was in de vorm van het Harmelrapport door de NAV O al eerder als doel-

stellingg aanvaard. Bovendien bleek er wel degelijk een akkoord over wapenbeheersing 
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tussenn de su en de vs mogelijk (SALT). In de strijd voor de mensenrechten wist men 
ookk enkele succesjes te boeken. In EEG-verband werden er met succes maatregelen te-
genn de Griekse dictatuur bepleit en in de slotakte van Helsinki werd de derde mand 
aanvaard.. Voor andere punten wist men, na enige aarzeling, in ieder geval in de 
Tweedee Kamer steun te verwerven. Het pleidooi voor voorwaardelijke erkenning van 
dee DDR en de centrale gedachte achter het doelmatig defensiebeleid zijn hier de meest 
treffendee voorbeelden van. 

Tegentonenn en boventonen 

Dee hierboven beschreven beleidslijn van de fractiespecialisten is binnen de PvdA, 
zowell  door de rechtervleugel als de linkervleugel, onderwerp van kritiek geweest. De 
rechtervleugell  moest vanaf eind jaren vijfti g lijdzaam toezien hoe de ethisch-Atlanti-
schee of gematigde lijn steeds meer terrein won en uiteindelijk maatgevend zou zijn. 
Ditt zeer tot ongenoegen van hardliners als De Kadt en Goedhart. Zij meenden dat de 
nucleairenucleaire afschrikking de beste garantie was voor vrede. Het Westen zou, leunend op 
eenn sterke defensie, een vastberaden afweerpolitiek moeten voeren en simpelweg 
wachtenn tot de communistische regimes in Oost-Europa ten onder zouden gaan. In 
eenn ontwapeningsovereenkomst met de su zagen zij geen heil. Dit was volgens hen 
niett mogelijk omdat de Russen nooit een effectieve controle zouden toestaan. Toena-
deringg tot het Oostblok op andere terreinen werd door hen eveneens afgewezen. Het 
wass zaak de communistische landen in Oost-Europa zoveel mogelijk te isoleren, 
omdatt daardoor de ineenstorting bespoedigd zou worden. De hardliners gingen met 
dezee stellingname voorbij aan de oprechte verontrusting over de nucleaire wapenwed-
loopp die bij veel van hun partijgenoten leefde en leken bovendien teveel gebiologeerd 
doorr de vrees voor het Russische gevaar." De ster van De Kadt zou daarom eind jaren 
vijfti gg opvallend snel verbleken. 

Anderee stromingen in de partij vonden juist dat de gematigde lijn niet ver genoeg 
ging.. Oud links, verenigd in het SDC, verwierp de veiligheidspolitiek op marxistische 
gronden.. De NAVO werd door hen gezien als een imperialistisch bondgenootschap dat 
hett kapitalistische stelsel in het Westen hielp verdedigen. Tevens meende het SDC dat 
dee humanitaire beginselen waarop het socialisme zich beriep, door 'de vermilitarise-
ringg van het leven' teveel naar de achtergrond werden gedrukt. Juist van socialisten 
mochtt verwacht worden dat zij hiertegen in het geweer kwamen. De 'strijd tegen het 
wapenkapitaal'' zou natuurlijk niet succesvol kunnen worden gevoerd als Nederland 
lidd van de NAVO bleef. Het SDC voerde met deze standpunten een achterhoede-
gevecht.. Het oud linkse gedachtegoed ging nu eenmaal niet samen met de sociaal-
liberalee koers van de PvdA die met het nieuwe beginselprogramma van 1959 definitief 
zijnn beslag had gekregen. De SDC-leden werden door de partijleiding buiten de deur 
gezet,, waarbij 'ongeoorloofde fractievorming' als reden werd aangevoerd. 
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Dee atoompacifisten bekritiseerden vanuit een andere optiek het veiligheidsbeleid 
vann de partij. Zij waren ervan overtuigd dat de voortgaande atoombewapening op den 
duurr de vernietiging van de gehele mensheid zou inhouden. Door de allesvernieti-
gendee werking van kernwapens was de verhouding tussen doel en middel volkomen 
zoekk geraakt. Aangezien de pogingen tot wederzijdse wapenbeheersing hadden ge-
faald,, moest de levensgevaarlijkeen zinloze wapenwedloop door eenzijdige atoomont-
wapeningg doorbroken worden. Nederland kon het goede voorbeeld geven door als 
eerstee het initiatief te nemen. De risico's die hiermee waren verbonden, waren in hun 
ogenn aanvaardbaar. De kans op een Russische bezetting achtten zij in ieder geval niet 
ergg groot, aangezien de su niet als een militaire dreiging, maar als een economische 
uitdagingg werd beschouwd. De werkelijke krachtmeting tussen Oost en West ging 
volgenss hen tussen de twee verschillende maatschappijsystemen. Deze strijd tussen 
planeconomiee en kapitalisme zou zich vooral in de Derde Wereld manifesteren. 

Dee partijleiding kon gezien de positie van de PSP het dissidente geluid van de 
atoompacifistenn niet negeren, maar deed er wel alles aan om hun invloed zo klein 
mogelijkk te houden. Hun 'gewetensbeslissing' werd formeel wel gerespecteerd, maar 
tegelijkertijdd werd zeer zorgvuldig de weg naar een Gessinnungsethik afgesloten. De 
partijleiding,, vooral bij monde van Ruygers, leek geen gelegenheid voorbij te willen 
latenn gaan zonder te benadrukken dat morele getuigenissen in de politiek onbruikbaar 
waren.. Het ging er als politieke partij om te handelen in de concrete situatie van de 
internationalee politiek. De atoompacifisten werden zo gedwongen hun veelal christe-
lij kk geïnspireerde antimilitaristische standpunt 'zakelijk' te onderbouwen. Hun in-
schattingg dat eenzijdige ontwapening aanvaardbare risico's met zich meebracht, werd 
echterr door bitter weinig partijgenoten gedeeld. De herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlogg was hiervoor blijkbaar nog te levend en de Koude Oorlog nog te bepa-
lendd voor de internationale verhoudingen. Op veel steun binnen de PvdA hebben de 
atoompacifistenn dan ook nimmer kunnen rekenen. 

Binnenn de PvdA manifesteerde zich ook enkele malen een tegenstelling die niet in 
eenn links-rechts-schema is te vangen: de controverse tussen de 'Atlantici' en de 'Euro-
peanen'.. Met name bij de MLF-kwestie kwam deze tegenstelling zeer duidelijk naar 
voren.. De Europeanen in de partij gingen bij deze kwestie uit van het primaat van de 
Europesee politiek. De MLF kon in hun ogen dienstbaar zijn aan het realiseren van 
bepaaldee doelstellingen in de Europese politiek. Het Amerikaanse voorstel kon wor-
denn gebruikt om tegenwicht te bieden tegen de as Frankrijk-Duitsland.'*  Tevens zou 
dee gezamenlijke vloot kunnen dienen als een stimulans voor de politieke eenwording 
vann Europa. De minder Europees georiënteerde partijgenoten wensten de MLF daar-
entegenn vooral op z'n Atlantische merites te beoordelen. Met andere woorden, was de 
MLFF militair gezien nodig en was het als politiek middel geschikt om de crisis in de 
NAVOO te bezweren? De Atlantici dachten van niet. 

Dee hierboven opgesomde tegentonen klonken niet erg luid in de PvdA of verdwe-
nenn door het verloop van de (internationale) gebeurtenissen stilaan naar de achter-
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grond.. Pas met de opkomst en integratie van Nieuw Links in de partij zou de grond-
toonn op het terrein van de buitenlandse politiek langzaam door luidruchtige boven-
tonenn worden overstemd. Aanvankelijk kregen de radicale jongeren nauwelijks een 
voett aan de grond op het terrein van vrede en veiligheid. De fractie ging door middel 
vann Een politiek voor de vrede en Doelmatig Defensiebeleid haar eigen weg. In 1969 
boektee de groep haar eerste winst. Op een chaotisch verlopen congres wist men steun 
tee verwerven voor de onvoorwaardelijke erkenning van de DDR. Daar bleef het echter 
niett bij. Door de opmars van Nieuw Links en van veel geestverwanten in het actieve 
partijkaderr werd het voor Van der Stoel cum suis steeds moeilijker de partij op de 
ethischh Atlantische koers te houden. Het partijcongres van 1969 was hiervoor al een 
eerstee aanwijzing en het congres van 1972 had meer weg van een terechtwijzing. Door 
dee congresgangers werden er allerlei radicale voorstellen aanvaard. Pas na het machts-
woordd van Den Uyl was men bereid compromissen te slikken. Het gewraakte 'James 
Bond-amendement'' waarin deze radicale voorstellen waren verwoord, bleef echter wel 
alss 'principe-uitspraak' gehandhaafd. 

Dee radicalisering van standpunten inzake de buitenlandse politiek kreeg in de 
jarenn zeventig verder zijn beslag. Zo werden de PvdA-bewindslieden in 'de buiten-
landsector'' van het kabinet-Den Uyl door de eigen achterban uitermate kritisch ge-
volgd.. Voor de linkervleugel in de partij was het zeer belangrijk dat er niet aan de pro-
gressievee programmapunten uit Keerpunt werd getornd, het verkiezingsprogramma 
wass in hun ogen immers al een compromis. Aan het feit dat de PvdA-idealen in de 
weerbarstigee praktijk van de internationale politiek maar moeilijk waren te verwezen-
lijken,, leek men geen boodschap te hebben. Het poneren van allerlei politieke eisen 
werdd belangrijker gevonden dan een effectief buitenlands beleid of het afwegen van 
verschillendee belangen. Dat de radicale uitspraken op het congres van 1972 geen inci-
dentenn waren, werd in 1975 ook op een andere manier bevestigd. Na een brede partij-
discussiee over vrede en veiligheid sprak het partijcongres zich opnieuw uit voor een 
radicalee vredespolitiek. Ten opzichte van 1972 was men weer een stapje verder gegaan: 
hett voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap werd aan een termijn van drie jaar gebonden. 
Eenn eenzijdige no-first-use-ver\darmg door de NAVO en bezuinigingen op defensie 
warenn constanten gebleven. Daarmee had de partij de Verantwortungsethik van de 
fractiespecialistenn stilaan ingeruild voor Gesinnungsethik. De notie van 'haalbare 
kaart'' had het afgelegd tegen de wens een progressief buitenlands beleid te voeren 
ongeachtt de gevolgen. Kortom, de symboolpolitiek was tot norm verheven. 

Dee mars door  de instellingen 

Dee vraag is natuurlijk waarom de oppositie tegen de ethisch-Atlantische koers van de 
partijj  in het begin een marginale onderstroom bleef en vanaf 1966 zeer snel terrein won 
binnenn de partij en op partijcongressen tot officiële partijlijn werd verheven. Anders 
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gezegd,, waarom er een 'normalisering van het marginale' optrad. Zozeer zelfs dat Van 
derr Stoel eind jaren zeventig door veel partijgenoten als een soort 'folkloristisch figuur' 
werdd gezien. Het is wat dat betreft veelzeggend dat Van der Stoel als minister van Bui-
tenlandsee Zaken met grote regelmaat door zijn partijgenoten in het openbaar hard 
werdd afgevallen en het WD-congres voor diezelfde Van der Stoel luid applaudisseerde.'5 

Eenn belangrijke verklaring voor de veranderingen op het terrein van de buiten-
landsee politiek is gelegen in de aflossing van de wacht binnen de partij. In een tijds-
bestekk van zo'n tien jaar onderging de partij een 'verjongingskuur'. Politieke jongeren 
-- lees dertigers - veroverden stormenderhand de partij.14 In de eerste plaats was daar in 
19666 natuurlijk de presentatie van Nieuw Links. De opkomst, maar bovenal de inte-
gratiegratie van deze groep in de partij had een zeer grote invloed op de hierboven ge-
noemdee normalisering van het marginale. Dat de integratie binnen de PvdA zo suc-
cesvoll  verliep had in de eerste plaats te maken met de doelstellingen van de groep. 
Menn wilde meer zijn dan 'ratten op de trap naar de macht'.'5 Vanaf het eerste moment 
wass het streven erop gericht de bestaande partij-elite af te lossen door een nieuwe poli-
tiekee generatie, die zich via Nieuw Links aandiende. Om dit te bereiken waren de 
Nieuww Linksers gaarne bereid allerlei functies in de partij te bekleden. Nieuw Links 
hadd ook geleerd van het treurige lot van eerdere linkse oppositie. Het waakte er zorg-
vuldigg voor geen partij in de partij te zijn en zo aanknopingspunten te bieden voor dis-
ciplinairee maatregelen. Zo kende Nieuw Links geen lidmaatschap, geen bestuur, geen 
eigenn blad en waren alle bijeenkomsten openbaar. 

Datt de opkomst en integratie van Nieuw Links een successtory werd, kwam ook 
omdatt de PvdA gewoonweg niet in de positie was het geluid van deze politieke jonge-
renn te negeren. Drie achtereenvolgende verkiezingsnederlagen, een afkalvend leden-
aantall  en het ongelukkige optreden van zowel fractievoorzitter Nederhorst als enkele 
PvdA-bewindsliedenn in het kabinet-Cals/Vondeling hadden de partij de nodige 
'blauwee plekken' bezorgd. Dientengevolge was het crisisgevoel in de partij groot. Het 
snellee succes van Nieuw Links moet dan ook mede gezien worden in het licht van de 
heersendee opinie in de partij. Onder veel partijgenoten leefde de overtuiging dat ver-
anderingenn noodzakelijk waren en er niet veel anders op zat dan 'de zaak te nemen 
zoalss die lag'. Daarbij was ook de geringe aantrekkingskracht van de PvdA op jonge-
renn voor velen een punt van zorg. Mede met het oog op de electorale achteruitgang in 
middenn jaren zestig, was het voor de PvdA zaak de jonge kiezers - met name de snel 
groeiendee groep kiesgerechtigde Babyboomers - voor zich te winnen. Om die reden 
wass men al gauw geneigd de bijdrage van Nieuw Links op te vatten als een hartver-
warmendd bewijs van politieke betrokkenheid van jongeren. Dat veel partijgenoten 
hethet inhoudelijk niet altijd eens waren met Nieuw Links doet in dit verband minder 
terr zake. 

Denn Uyl droeg op geheel eigen wijze ook een steentje bij aan het opnemen van 
Nieuww Links in de partij. Al discussiërend ging hij de confrontatie aan met Nieuw 
Links.. Na enkele 'testpartijen' wist hij wat voor vlees hij in de kuip had en kreeg stil-
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aann ook wel waardering voor de kwaliteiten van een aantal van deze progressieve jon-
geren.66 Bovendien verbond de afkeer van de KVP — dat na de Nacht van Schmelzer 
virulentt aanwezig was - hen. Daarbij had Den Uyl Nieuw Links ook nodig. Zonder 
henn zou het zeer moeilijk worden om de partij in programmatisch en organisatorisch 
opzichtt te vernieuwen en weer aantrekkingskracht op de jeugd uit te oefenen. Op het 
terreinn van de buitenlandse politiek kwam de partijleider daardoor wel in een spagaat 
terecht.. Aan de ene kant had hij Nieuw Links nodig om de partij nieuw leven in te bla-
zen,, terwijl hij aan de andere kant hun standpunten inzake de buitenlandse politiek 
niett wenste over te nemen. Den Uyl was van mening dat het door Nieuw Links gepro-
pageerdee beleid niet 'de meest effectieve wijze was om de doelstellingen van de partij 
tee realiseren'. Het veiligheidsbeleid van de partij werd daarom aan Van der Stoel over-
gelaten,, wetende dat hij de mores van de internationale politiek niet snel uit het oog 
zouu verliezen. Het integreren van Nieuw Links in de partij aan de ene kant en het door 
dikk en dun steunen van Van der Stoel aan de andere kant kan mede verklaren waarom 
dee standpuntbepaling op het terrein van vrede en veiligheid steeds meer 'schizofrene 
trekken'' begon te vertonen. 

Dee personele vernieuwing van de partij zou zich niet alleen beperken tot de 
opmarss van Nieuw Links. Ook de samenstelling van het actieve partij kader (het mid-
denkaderr van de partij) onderging vanaf het midden van de jaren zestig een fikse meta-
morfose.. Het actieve partijkader van de PvdA werd na 1966 in toenemende mate be-
volktt door hoog opgeleide dertigers, veelal werkzaam in de overheidsbureaucratie, het 
onderwijss of de journalistiek. Dit partijkader plaatste zichzelf over het algemeen als 
'zeerr links' in de partij en was veelal een stuk radicaler dan de meer traditionele arbei-
dersaanhang.. Het wierp zich in de loop der tijd vooral op als de bewaker van de linkse 
identiteitt van de PvdA. Door deze wisseling van de wacht zou het middenkader steeds 
meerr tot een elitaire club verworden, weinig representatief voor de kiezer van de PvdA, 
nochh voor de leden.17 

Naa 1966 vond er dus op twee fronten een aflossing van de wacht plaats. 'De car-
rièremakers'' van Nieuw Links wisten in hoog tempo allerlei machtsposities in de 
partijj  te bemachtigen en 'de linkse intellectuelen' of 'gelovigen' gingen zich meer en 
meerr in het actieve partijkader manifesteren.18 Deze dubbele personele vernieuwing 
zouu niet zonder gevolgen blijven voor de koers van de partij op het terrein van de bui-
tenlandsee politiek. Zo zorgde de snelle integratie van Nieuw Links ervoor dat de groep 
overr partijkanalen beschikte om de eigen ideeën uit te dragen. Met name het Partijbe-
stuurr werd de machtsbasis van waaruit de strijd over de (buitenlands) politieke koers 
vann de partij werd gevoerd. 

Nieuww Links bedreef tevens zeer succesvol 'zending' naar de afdelingen. Er werd 
gepoogdd zoveel mogelijk Nieuw Links sympathisanten op congressen af te vaardigen 
off  in ieder geval de lokale bestuurders voor zijn ideeën te winnen. Nieuw Links zou 
echterr steeds minder moeite hoeven doen om het actieve partijkader achter zijn ideeën 
tee krijgen. Zeker in de jaren zeventig werden de uit Nieuw Links voorgekomen poli-
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tici ,, die inmiddels zelf tot het partijestablishment behoorden, met enige regelmaat 

linkss gepasseerd door het actieve partijkader. Met name op partijcongressen in de 

jarenn zeventig liet het partijkader zien, dat het een machtsfactor was om rekening mee 

tee houden. 

D ee buitenlandse polit iek als instrument 

Binnenn de PvdA werd de buitenlandse politiek veelvuldig als wapen gebruikt om 

anderee — partijpolitieke of binnenlandse — doelstellingen te bereiken dan wel om ont-

wikkelingenn te bespoedigen. Zo werd de buitenlandse politiek door Nieuw Links 

dienstbaarr gemaakt aan de 'mars door de instellingen'. De buitenlandsector bleek een 

uitermatee geschikt en dankbaar terrein om de oudere partijbestuurders te provoceren. 

Doorr het buitenlandprogramma van Nieuw Links te presenteren als een alternatief 

voorr de 'verkalkte Koude Oorlogsmentaliteit' van de zittende partij-elite werden de 

verschillenn tussen de zittende partijelite en de nieuwlichters uitvergroot en de verhou-

dingenn op scherp gezet. Met name de onvoorwaardelijke erkenning van de D DR en het 

terr discussie stellen van de NAVO bleken een gevoelige snaar te raken en dus effectieve 

wapenss om de oudere garde tegen de schenen te schoppen. Achter tal van radicale 

standpuntenn ging rebellie tegen het partij-establishment schuil. Door de zittende 

bestuurderss flink tegen zich in het harnas te jagen, hoopte Nieuw Links de gang naar 

hett pluche van de partij zo snel mogelijk te bewerkstelligen. 

Hett buitenland bleek ook uitermate geschikt om van een progressieve grondhou-

dingg te getuigen. Trefzeker werden er standpunten gekozen die uiting moesten geven 

aann een progressieve identiteit (zowel van de partij als van personen). Men spreekt in 

zulkee gevallen wel van expressive politics: politieke acties die eerder uitdrukking geven 

aann een bepaalde gezindheid dan aan praktische maatregelen om een bepaald doel 

dichterbijj  te brengen." De wens om door middel van ingenomen standpunten een 

progressieff  karakter te benadrukken, kreeg in de loop van de tijd een geheel eigen 

dynamiek.. Verschillende standpunten werden van een grote symbolische lading voor-

zienn en in de eerste plaats als een graadmeter van progressiviteit beschouwd. De 

onvoorwaardelijkee erkenning van de DDR, het realiseren van bezuinigingen op defen-

siee en het voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap kunnen hiervoor ter illustratie dienen. 

Hett belang dat aan een progressieve identiteit werd gehecht, paste natuurlijk in de 

polarisatiestrategiee van de PvdA die door veel nieuwlichters met verve werd omarmd. 

Inn de drang de positie van de PvdA ten opzichte van de confessionelen te markeren, 

wass in de figuur van Luns een prima vertegenwoordiger van de 'Koude Oorlogsmen-

taliteit'' gevonden. Voor hem was immers 'militaire macht bepaald geen vies woord en 

buitenlandsee politiek iets anders dan de wereld beleren en bekeren'.10 Zeker op het ter-

reinn van vrede en veiligheid stond de Atlanticus Luns symbool voor het beleid waar de 

progressievee jongeren zich naar hartelust tegen af wensten te zetten. 
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Gaandewegg was de polarisatiestrategie voor de linkervleugel in de partij en niet te 
vergetenn het actieve partij kader echter steeds meer van middel tot doel verworden. 
Hett articuleren van radicale voorstellen werd belangrijker gevonden dan de notie van 
haalbaree kaart en het serieus doordenken van internationale vraagstukken. Met an-
deree woorden, beeldvorming ging de inhoud domineren en de realiteitszin raakte 
steedss meer op de achtergrond. Zo is het opvallend dat de discussie over erkenning 
vann de DDR vooral over de nogal vage voorwaarden voor ontspanning in Europa 
draaidee en niet over de positie van Duitsland op het breukvlak van Oost en West of 
overr normalisatie van de betrekkingen tussen de beide Duitslanden. Het voorwaar-
denbeleidd ten aanzien van de NAVO was al evenmin gebaseerd op een zakelijke inschat-
tingg van de waarde van het bondgenootschap of op een gedegen analyse van de moge-
lijk ee gevaren die ons land bedreigden. 

Polarisatiee als politiek stijlmiddel werd niet alleen in de nationale politiek, maar 
ookk in de partij zelf gehanteerd. Het buitenland en meer in het bijzonder vrede en vei-
ligheid,, werd door verschillende groepen en facties in de partij omarmd om hun posi-
tiee in de partij te markeren. Ook individuen (bestuurs- en fractieleden) gebruikten de 
buitenlandsee politiek om de progressieve identiteit te benadrukken. In de drang zich 
eenn volwaardige plaats in de partij te verschaffen werden allerlei radicale standpunten 
aangegrepenn om elkaar te overschreeuwen. Dit fenomeen deed zich het sterkst voor in 
dee jaren zeventig. De 'rweede lichting Nieuw Links' had nog geen comfortabele posi-
tiee in de partij verworven en was er daarom op gebrand zich op niet mis te verstane 
wijzee te presenteren. In tijden waarin progressiviteit de norm was en velen in de ban 
vann de polarisatiestrategie waren, bleek vrede en veiligheid voor aanstormend politiek 
talentt een geschikt terrein om zich van de meest progressieve zijde te laten zien.1' De 
houdingg van veel partijgenoten ten opzichte van Van der Stoel en in mindere mate 
Vredelingg ten tijde van het kabinet-Den Uyl, laat eveneens zien dat de polarisatie naar 
binnenn was geslagen. 

Dee vraag blijf t natuurlijk waarom juist de buitenlandse en in veel mindere mate 
dee binnenlandse politiek als instrument werd gebruikt. Een verklaring hiervoor kan 
zijnn dat de buitenlandse politiek zich bij uitstek leende voor het voeren van symbool-
politiek.. Veel makkelijker dan op het binnenlands terrein kwam men immers weg met 
radicale,, maar soms weinig realistische voorstellen. De radikalinski's in de partij 
stredenn immers ogenschijnlijk voor een (moreel) goede zaak en poneerden allerlei 
getuigenissenn waar geen zinnig mens tegen kon zijn. Weinigen zullen niet voor de ver-
wijderingg van alle kernwapens of het veroordelen van Portugal en Griekenland zijn 
geweest.. Bovendien kon men deze lovenswaardige punten redelijk vrijblijvend uitdra-
gen.. Immers, als de progressieve doelstellingen op het terrein van vrede en veiligheid 
onverhooptt niet gehaald werden, bleef dit zonder grote gevolgen. Het failliet van het 
voorwaardelijkk NAVO-lidmaatschap zou door het electoraat, noch door vakbonden of 
'hett maatschappelijk middenveld' worden aangegrepen om de partij ter verantwoor-
dingg te roepen. Het zou hoogstens een storm in een Haags glas water veroorzaken. Dit 
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wass des te plezieriger, aangezien het in de jaren zeventig door de economische crisis op 

sociaal-economischee gebied - doorgaans het terrein waarop sociaal-democraten zich 

manifesterenn - zeer moeilijk was geworden in alle redelijkheid nog leuke dingen voor 

linksee mensen te beloven. 

Dee opkomst en integratie van Nieuw Links en de metamorfose van het actieve 

middenkaderr in de PvdA zorgden voor een 'verbinnenlandisering van de buitenlandse 

politiek'.111 Door het primaat van de binnenlandse politiek werden standpunten inzake 

dee internationale politiek ingezet om in eigen land en binnen de eigen partij allerlei 

doelstellingenn te realiseren. Zo bleken radicale standpunten inzake vrede en veiligheid 

onderr meer heel geschikt om de oudere garde op de kast en uit de partij te jagen, om 

'duidelijkheid'' in de Nederlandse politiek te creëren en de eigen politieke ambities een 

steunn in de rug te geven. 

Tussenn polarisatie en natuurlijk e regeringspartij 

Bovenstaandee kan wellicht de indruk wekken dat de PvdA volledig in de ban van de 

polarisatiestrategiee was geraakt waardoor het politiek escapisme een hoge vlucht 

nam.. Het creëren van duidelijkheid in de Nederlandse politiek was natuurlijk niet 

alleenn gebaseerd op de afkeer van de KV P of onvrede over het functioneren van het 

Nederlandsee parlementaire stelsel, maar werd ook ingegeven door zeer rationele 

overwegingen,, te weten de strijd om de kiezer. De PvdA stond midden jaren zestig 

voorr de uitdaging de electorale neergang te stoppen en met name jonge kiezers weer 

aann de partij te binden. Vanaf het begin van de jaren zestig waren hiervoor al verschil-

lendee pogingen ondernomen, echter zonder veel succes. Het WBS-rapport Om de 

kwaliteitkwaliteit van het bestaan uit 1963 bleek te dik en te theoretisch om bij het grote pu-

bliekk aan te slaan en ook iets als het eenhoofdig lijsttrekkerschap kon geen soelaas 

bieden.. De partijstrategen kwamen daarop tot de conclusie dat er andere wegen be-

wandeldd moesten worden om de electorale achteruitgang een halt toe te roepen en 

jongerenn voor de partij te winnen. De gedachte was dat dit het beste kon geschieden 

doorr programmatisch een ruk naar links te maken en een herkenbare progressieve 

identiteitt te ontwikkelen. 

Vanaff  midden jaren zestig werd hier een begin mee gemaakt en deze strategie zou 

mett name in de jaren zeventig een groot stempel op de politieke koers van de partij 

drukken.. De gedachte was dat de Nederlandse samenleving als geheel zowel in denken 

alss in doen naar links opschoof Door een duidelijk progressieve richting in te slaan, 

hooptee de partij hierbij aansluiting te vinden. Voor de PvdA was het belangrijk het 

linksee opinieklimaat (Vrij Nederland, de Volkskrant, de Haagse Post, etc) voor zich te 

winnen.. Dat was nodig dacht men, anders zouden de PSP en (de in de jaren zeventig 

onderr jongeren snel aan populariteit winnende) CPN daar stellig electoraal van profi-

teren.. De radicalisering van de buitenlandse politiek was dus mede ingegeven door 
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zeerr rationele overwegingen: de noodzaak zoveel mogelijk (jonge) linkse mensen aan 

dee parti] te binden. 
Opp het terrein van vrede en veiligheid werd daarbij wel nauwkeurig afgetast hoe 

verr men kon gaan. Zo leerde kiezersonderzoek dat een hard anti-NAVO-standpunt 
electoraall  slecht zou vallen. Wel bestond er draagvlak voor een ferm standpunt inzake 
dee ondemocratische lidstaten van het bondgenootschap. Daaruit volgde dat de partij 
hett beste kon inzetten op een kritisch NAVO-lidmaatschap zonder daadwerkelijk op 
hett beëindigen van het lidmaatschap aan te sturen. Het kan dan ook geen toeval zijn 
datt de partijleiding, veelal voor verkiezingen, in het geweer kwam als het partijstand-
puntt inzake vrede en veiligheid teveel begon af te wijken van de resultaten van het 
kiezersonderzoek.233 Het benadrukken van de progressieve identiteit samen met de PPR 
enn D '66 trok bovendien grenzen. Om met name D '66 voor de progressieve samenwer-
kingg te behouden, was het soms nodig radicale standpunten te matigen of besluiten 
terugg te draaien. 

Naastt electorale overwegingen diende de PvdA echter ook rekening te houden met 
eenn eventuele regeringsdeelname. De PvdA heeft zich altijd een 'natuurlijke regerings-
partij'' gevoeld: het streven was er op gericht regeringsverantwoordelijkheid te dragen. 
Ditt betekende dat de partij zich programmatisch niet te ver kon verwijderen van de 
confessionelee partijen en meer in het bijzonder van de KVP. Dit gevoelen stond wel op 
gespannenn voet met de polarisatiestrategie. Immers, de PvdA diende zich aan de ene 
kantt scherp af te zetten tegen de KVP, terwijl aan de andere kant de afstand niet te 
groott kon worden. Deed men dat wel, dan was de partij zeer waarschijnlijk tot de 
oppositiebankenn veroordeeld, aangezien de KVP ondanks de electorale afkalving een 
centralee positie in het Nederlandse politieke bestel bleef innemen. 

Dee partijtop onder aanvoering van Den Uyl verloor dit laatste aspect niet uit het 
oog.. Een groeiend aantal partijleden daarentegen overschatte door de electorale ach-
teruitgangg van de confessionele partijen de eigen positie en meende dat de verschillen 
mett de weinig geliefde KVP juist dik aangezet moesten worden. Bovendien was rege-
renn voor een deel van de partij niet meer zo vanzelfsprekend. Hoezeer dit het geval 
was,, bleek tijdens het kabinet-Den Uyl, toen regeren door de linkervleugel als een 
lichtee vorm van verraad aan de gekoesterde idealen werd beschouwd. Deze spanning 
tussenn natuurlijke regeringspartij en polarisatiestrategie heeft er mede voor gezorgd 
datt de koers van de partij inzake vrede en veiligheid steeds 'schizofrener' werd. 

Dee onttovering van de buitenlandse politiek 

Naastt interne partijontwikkelingen waren er ook krachten in de Nederlandse samen-
levingg werkzaam, die van invloed waren op de omslag inzake vrede en veiligheid bin-
nenn de PvdA. De hernieuwde buitenlandse oriëntatie van de partij dient mijns inziens 
nadrukkelijkk gezien te worden tegen de achtergrond van de democratisering van de 
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Nederlandsee samenleving. In de jaren zestig gingen burgers op allerlei fronten mede-
zeggenschapp claimen en ook het buitenlands beleid mocht niet meer geassocieerd 
wordenn met achterkamertjespolitiek. Binnen de PvdA werd het elitaire karakter van 
dee buitenlandse politiek eveneens onderwerp van kritiek. Zo streefde Nieuw Links 
ernaarr de partijpolitiek, het buitenland inbegrepen, 'betrokkener, opener en plurifor-
mer'' te maken.14 Kortom, men wenste 'een dergelijk essentieel stukje politiek niet 
meerr aan enkele deskundigen over te laten'. Het meest illustratief hiervoor is natuur-
lij kk de brede partijdiscussie over vrede en veiligheid, waarin het zeer belangrijk werd 
gevondenn dat er 'meningsvorming bij de basis' plaatsvond. Het ging erom bij de leden 
opp het terrein van de buitenlandse politiek 'een stukje politieke bewustwording' te 
bewerkstelligen. . 

Ditt streven naar betrokkenheid maakte onderdeel uit van een nieuwe politieke 
stijl.. De zakelijkheid en distantie uit de jaren vijfti g maakten geleidelijk plaats voor 
betrokkenheid.. Dat was ook nodig, want door de ontzuiling kon men zich geen 
afstandelijkee politieke houding meer permitteren. De snel groeiende groep 'zwevende 
kiezers'' moest immers voor de partij gewonnen worden. Bovendien werd de nadruk 
opp bestuur en krachtig leiderschap uit de jaren vijfti g in het volgende decennium als 
'regentesk'' aangemerkt. Politici dienden zich daarom niet meer te afficheren met 
bestuur,, maar meer met mobilisatie, beweging en betrokkenheid. Dat kreeg op ver-
schillendee manieren vorm, al naar gelang de partij tradities en de verschillende karak-
terss van politici. Den Uyl probeerde met een discussiërend leiderschap de kloof tussen 
politiekk en burger te dempen, terwijl Van Agt en Van Mierlo zichzelf niet als al-
wetendee leiders wensten te presenteren en openlijk hun twijfels toonden.2' 

Politiekk werd door de genoemde betrokkenheid door velen met passie bedreven of 
gevolgd.. Met enige weemoed of scepsis wordt nu nog wel eens teruggekeken op het 
idealisme,, de bevlogenheid dan wel de aanmatigende hervormingsdrift of drammerig-
heidd van toen. Toch heeft de passie voor politiek en de drang naar verandering niet 
geresulteerdd in het soort bitterheid zoals dat zich soms in andere landen manifes-
teerde.266 Hoewel men de politiek serieus nam en er felle debatten werden gevoerd, was 
hett Nieuw Linkse leven volgens Van der Louw toch vooral 'een vrolijke bedoening'.27 

Inn het optreden van de nieuwlichters in de partij zijn tevens enkele 'spelelementen' te 
herkennen.. Zo werden er door Nieuw Links en hun latere volgelingen allerlei tactie-
kenn en strategieën uitgedacht om de politieke strijd met hun tegenstanders aan te bin-
den.. Daar ging men soms zo erg in op dat tactiek en strategie - zeg maar 'het spel' -
belangrijkerr werd dan de inhoud. Ook werd 'creativiteit' in de politiek belangrijk 
gevonden.. Veel nieuwlichters spraken zich immers uit voor een 'creatieve' buiten-
landsee politiek en moesten niet veel hebben van de politieke stijl van Van der Stoel, 
diee in hun ogen 'te diplomatiek en te formalistisch' was. 

Opvallendd is dat de betrokkenheid of politieke bewustwording veelal niet gepaard 
gingg met het opbouwen van gedegen kennis. Sterker nog, eind jaren zestig, begin jaren 
zeventigg kwam op verschillende terreinen de deskundigheid juist onder vuur te liggen. 
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Mett name in de sociale wetenschappen en de hulpverlening werden de plaats en de 
methodenn van deskundigen ter discussie gesteld. Tegenover (wetenschappelijke) ken-
niss van mens en samenleving werd 'lekenkennis' gesteld. De eigen ervaring werd als 
eenn meer waarheidsgetrouwe bron beschouwd dan allerlei theorieën van deskundi-
gen/88 Oftewel, 'de democratisering van de samenleving werd epistemologisch gestut: 
iederss ervaring telde even zwaar en was even waar, de samenleving werd gehorizontali-
seerd,, omdat niemand het meer beter kon weten'.29 

Bijj  de democratisering van de buitenlandse politiek binnen de PvdA lijk t zich een 
soortgelijkk fenomeen voor te doen. Betrokkenheid en meepraten werden belangrijker 
gevondenn dan een bijdrage te leveren die was gestoeld op een gedegen kennis van de 
internationalee vraagstukken. Of in de woorden van Van der Stoel: 'hoe groot ook de 
belangstellingg voor buitenlandse politiek is in de partij, de deskundigheid houdt daar-
meee geen gelijke tred'.50 Ieder partijlid had 'het recht', zo niet de plicht een bijdrage te 
leverenn aan het buitenlands beleid van de partij. Doorwrochte theoretische beschou-
wingenn en een diepgravende analyses van de buitenlandse politiek werden daarbij niet 
vann veel waarde geacht en gaarne aan anderen overgelaten. Zowel in de geschriften 
vann Nieuw Links als in de bijdragen van hun volgelingen zoekt men dan ook tever-
geefss naar een degelijk fundament onder de ingenomen standpunten. De onderbou-
wingg van veel radicale standpunten op het terrein van vrede en veiligheid hing over het 
algemeenn als los zand aan elkaar/1 Zelfs theorieën die de nieuwlichters de helpende 
handd zouden kunnen bieden, werden niet meegenomen in de beschouwingen. Zo 
blijf tt de revisionistische visie op de Koude Oorlog nagenoeg afwezig in het partijdebat 
overr vrede en veiligheid/2 

Doordatt meepraten over de buitenlandse politiek als een recht werd gezien onge-
achtt het kennisniveau, viel het voor de buitenland-specialisten niet mee ook daadwer-
kelijkk een inhoudelijk debat te voeren. Het in de strijd gooien van de deskundigheid 
hielpp over het algemeen niet veel. Hoe steekhoudend de argumenten van Van der 
Stoell  cum suis soms ook waren, de eigen inschatting van de internationale politiek 
werdd niet minder waardevol geacht dan de analyse van de specialisten. Of de argu-
mentenn werd afgedaan als 'diplomatieke achterklap' en 'regenteske achterkamertjes-
politiek'.. Bovendien troffen de losse flodders bovendien soms wel degelijk doel. Eén 
enn ander had wel tot gevolg dat veel partijleden en -bestuurders de mores van de inter-
nationalee politiek steeds meer uit het oog verloren en de PvdA met name op partij-
congressenn tendeerde in de richting van 'politiek escapisme' of 'een vlucht uit de 
werkelijkheid'. . 

Datt de buitenlandspecialisten steeds meer moeite hadden partijgenoten te vinden 
mett een gedegen kennis van de internationale politiek, had ook simpelweg te maken 
mett het verminderen van het aantal partijleden met buitenlandervaring. Buitenland-
specialistenn als De Kadt, Van der Beugel, Goedhart, etc, verlieten in de loop van de 
jarenn zestig om uiteenlopende redenen de partij en Geert Ruygers overleed in 1969. 
Opp een enkeling na werden zij niet vervangen door mensen met veel kennis van de 
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internationalee politiek of ervaring in het buitenland. Dit had tot gevolg dat de buiten-
landsee politiek en meer in het bijzonder vrede en veiligheid het domein werd van 
goedwillendee hobbyisten. 

Dee regie uit handen 

Eenn politieke cultuur waarin krachtig leiderschap als regentesk werd aangemerkt, was 
natuurlijkk geen goed klimaat om het debat over vrede en veiligheid strak te regisseren. 
Vanaff  eind jaren zestig werd de sturing van het debat, die er voorheen altijd geweest 
was,, door het Partijbestuur losgelaten. Om tegenstellingen te overbruggen, maar 
zekerr ook om de regie over het debat inzake vrede en veiligheid stevig in handen te 
houden,, waren er in het verleden vaak verschillende partijcommissies in het leven 
geroepen.. Door de samenstelling van de verschillende commissies en de zeer duidelijk 
omschrevenn opdrachten wist de partijleiding greep te houden op het debat. De uit-
komstt van de discussie in de verschillende partijcommissies lag min of meer al vast, al 
kreegg de minderheid wel de gelegenheid om een eigen standpunt te formuleren door 
middell  van een minderheidsrapport. De atoompacifisten en later de eerste generatie 
Nieuww Linksers konden in dergelijke commissies feitelijk slechts pro forma meedis-
cussiërenn over de buitenlandse politiek. 

Beginn jaren zeventig werd gebroken met deze manier van discussiëren. In een 
pogingg de verschillende stromingen in de partij nader tot elkaar te brengen, werd er 
geenn kleine partijcommissie in het leven geroepen, maar een brede partijdiscussie 
gevoerdd over vrede en veiligheid. Het Partijbestuur vond het belangrijk 'meningsvor-
mingg aan de basis' plaats te laten vinden. Bij deze brede partij discussie werd doelbe-
wustt de mogelijkheid open gelaten om de Gesinnungsetbik als uitgangspunt te nemen. 
Menn ging er blijkbaar vanuit dat de basis de standpunten van het Partijbestuur zou 
onderschrijven.. Dit bleek echter een kleine misrekening. Door de achterban niet 
enigszinss in de richting van een Verantwortungsethik te sturen, had men een geest uit 
dee fles gehaald die er moeilijk weer in te stoppen bleek. Door de regie niet strak in 
handenn te houden, had het bestuur in feite de weg geplaveid naar een radicale stelling-
namee op het partijcongres van 1975. 

Hett Partijbestuur onder leiding van Van der Louw en later Van den Heuvel wen-
stee het debat over vrede en veiligheid dus niet in een bepaalde richting te sturen. Ook 
Denn Uyl, die voor wat betreft de buitenlandse politiek toch andere opvattingen hul-
digdee dan het Partijbestuur en het actieve kader, greep niet in. Voor de minister-presi-
dentt had de brede partijdiscussie natuurlijk geen hoge prioriteit. Het leiden van zijn 
kabinett nam hem nagenoeg volledig in beslag. Daarbij komt dat Den Uyl er blijkbaar 
vann overtuigd was dat hij op beslissende momenten de partij toch wel mee zou krijgen 
inn de door hem gewenste richting." Dat was immers ook gelukt op het partijcongres 
vann 1972. Wellicht dat hij zich ook op het dualistische standpunt stelde dat het Partij-
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bestuurr haar eigen politieke verantwoordelijkheden had. Het feit dat Den Uyl zich op 
hett terrein van de internationale politiek niet erg thuis voelde, kan ook meegespeeld 
hebben.. Hoewel hij wel degelijk over de grens had gekeken en op de hoogte was van 
dee internationale ontwikkelingen, vertrouwde hij het buitenland liever aan Van der 
Stoell  toe.34 Zodoende ontstond er min of meer een stilzwijgende rolverdeling tussen 
beidee mannen en het was dan ook Van der Stoel die voor het congres van 1975 langs 
allee afdelingen reisde om de partij voor radicale uitspraken te behoeden. In dit licht is 
hett tevens niet verwonderlijk dat Den Uyl, ondanks de kritiek vanuit de linkervleugel 
uitt de partij Van der Stoel altijd dicht bij zich in de buurt heeft gehouden. 

Maakbaarheidd en cultuurpessimisme 

Dee jaren zestig en zeventig waren jaren waarin allerlei processen bijdroegen aan 'een 
klimaatt van meer persoonlijke vrijheid waarin zelfontplooiing goed konden gedijen'.35 

Eenn goed klimaat dus voor de politieke bewustwording of politieke zelfontplooiing 
vann de burger, ook op het terrein van de buitenlandse politiek. De lange jaren zestig 
warenn ook jaren van optimisme en van geloof in sturing. De gedachte was dat de over-
heidd of de politiek op grond van ambitieuze uitgangspunten de samenleving gericht 
naarr haar hand zou kunnen zetten.36 In dit verband spreekt men wel van 'de maakbaar-
heidd van de samenleving'. Tot pakweg 1970 stond deze maakbaarheid veelal gelijk aan 
ordening;; de interventies richtten zich op aanpassing en begeleiding van individuele 
burgers.. In toenemende mate ging de planning zich echter richten op verandering. De 
prioriteitt werd daarbij niet gelegd bij verandering van individuele burgers, maar van 
dee maatschappijstructuren.'7 Op het terrein van de buitenlandse politiek uitte dit 
'maakbaarheidsgelooff  zich bijvoorbeeld in een pleidooi voor een planmatige aanpak 
vann de armoede in de Derde Wereld. 

Onderr invloed van Nieuw Links kwam binnen de PvdA maatschappijverandering 
hoogg in het vaandel te staan. Zo ook op het terrein van vrede en veiligheid. In hun 
veranderingsdriftt leken veel progressieve jongeren een groot geloof te hebben in de 
mogelijkhedenn om de structuren en het karakter van de internationale politiek funda-
menteell  te wijzigen. Allerlei beleidspunten werden gepresenteerd als het beginpunt 
vann hoopvolle ontwikkelingen. De onvoorwaardelijke erkenning van de DDR werd 
gezienn als een grote sprong voorwaarts in de regeling van de Duitse kwestie en van een 
Europesee vredesconferentie werd eveneens veel verwacht. Het geloof dat de verande-
ringenn gestuurd konden worden was overigens geen noviteit binnen de PvdA. Nieuw 
wass wel dat de veranderingen snel gerealiseerd dienden te worden: de NAVO werd bij-
voorbeeldd drie jaar gegeven om aan allerlei eisen te voldoen. Geduld was blijkbaar niet 
hethet sterkste punt van de nieuwlichters. 

Ditt ongeduld werd onder meer ingegeven door nogal overspannen verwachtingen 
vann de rol die Nederland in de wereld kon spelen. Het idee dat Nederland een 'gids-
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land'' diende te zijn - eveneens een oud idee - werd door velen opnieuw omarmd/ De 
strijdd die binnen de PvdA over de buitenlandse politiek ontbrandde ging zo bezien 
niett zozeer over de noodzaak het karakter van de bipolaire wereld met zijn overbewa-
peningg te veranderen, daar was men het in grote lijnen wel over eens. De discussie ging 
meerr over het tempo waarin dat moest gebeuren. De radikalinski's wilden snelle ver-
anderingen,, terwijl Van der Stoel cum suis meenden dat het 'einde van de Koude 
Oorlog'' geleidelijke en ordentelijk tot stand diende te komen. Zij beseften dat veran-
deringg een zaak van kleine stapjes was en waren niet bereid ons land of het Westen in 
onzekerheidd te storten door de bestaande veiligheidsgaranties zomaar op te geven. Het 
ontbindenn van de beide machtsblokken en ontwapening dienden kortom het eind-
puntt en niet het beginpunt van ontspanning te zijn. 

Dee jaren zestig waren niet alleen jaren van goede hoop, optimisme en geloof in de 
maakbaree samenleving. Een deel van de natie stond zeer wantrouwend tegenover de 
naoorlogsee ontwikkelingen, ofwel de versnelde modernisering. De vooruitgang had 
immerss ook zo zijn keerzijden: het bracht onder meer consumentisme en milieuver-
vuilingg voort. Zo moest Provo niets hebben van 'het klootjesvolk van verslaafde con-
sumenten'' en vond het rapport van de Club van Rome over de uitputting van grond-
stoffenn in ons land gretig aftrek. De vooruitgang op het gebied van de bewapening 
werdd als een andere uitwas van de technologische ontwikkelingen gezien. Dagelijks 
wass op de televisie te zien wat de Amerikanen in Vietnam bewerkstelligden met hun 
modernee wapens. De alsmaar voortgaande atomaire wapenwedloop was eveneens een 
illustratiee dat de technologische ontwikkelingen niet alleen maar zegeningen met zich 
meee brachten. Voor sommigen was dit wantrouwen - of vervreemding van de eigen 
maatschappijj  - aanleiding om op zoek te gaan naar een samenleving waarin zij hun 
idealenn wel verwezenlijkt zagen. Dit leidde in de jaren zestig en zeventig vooral onder 
linksee intellectuelen tot een verheerlijking van 'revolutionaire staten' als Cuba en 
China.. Deze zogenaamde fellowtravellers onderscheidden zich van partijcommunis-
ten,, omdat zij een betere samenleving ver van huis zochten. Zij koesterden een vaag 
socialistischh ideaal en 'reisden' met de revolutie mee, zonder zich expliciet tot het 
marxismee te bekeren en zich te willen onderwerpen aan de dogmatische lijn van veel 
communistischee partijen.'9 

Vann het hierboven beschreven cultuurpessimisme is binnen de PvdA niet veel 
terugg te vinden. Met name in liberale kring maakt men zich nu nog vrolijk over die 
vermaledijdee sociaal-democraten met hun naïeve geloof in de maakbare samenleving, 
daarmeee vooral doelend op het kabinet-Den Uyl. Op het terrein van de buitenlandse 
politiekk lijk t ook het geloof insturing te domineren. Het geloof dat ons land een voor-
trekkersroll  kon spelen en een progressieve buitenlandse politiek een einde kon maken 
aann allerlei misstanden in de internationale gemeenschap was sterker dan de princi-
piëlee verwerping van de gemeenschappelijke defensie. Voor het onvoorwaardelijk 
opzeggenn van het NAVO-lidmaatschap was binnen de PvdA nooit een meerderheid te 
vinden. . 
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Binnenn de partij ging ook slechts een enkeling in het buitenland op zoek naar een 
beteree samenleving. Van de meer prominente partijleden had alleen Han Lammers 
oogg voor 'socialistische paradijzen' in het buitenland. Hij leek vanaf midden tot eind 
jarenn zestig geen gelegenheid voorbij te laten gaan om het leven in DDR te verheer-
lijken.. Als voormalig theologie-student leek hij hiermee het ene geloof te hebben in-
geruildd voor het andere. Zijn selectieve waarneming van 'de tweede Duitse dictatuur' 
werdd op verschillende manier ingezet bij het debat over vrede en veiligheid binnen de 
partij.. Enerzijds moest de verheerlijking van de DDR — een 'andere vorm van democra-
tie'' - de bezwaren tegen onvoorwaardelijke erkenning van de ondemocratische DDR 
wegnemen.. Anderzijds gaf de ontdekking van de DDR ook uitdrukking aan de antifas-
cistischee waakzaamheid of een nieuwe politieke moraal van een jongere generatie. Het 
Oost-Duitsee regime werd immers als een beter alternatief voor de 'latent-fascistische' 
West-Duitsee samenleving gepresenteerd en als voorbeeld gesteld voor een waarlijk 
anti-fascistischee houding, zoals die ook binnen de NAVO opgeld zou moeten doen. 

Eenn postmaterialistische revolutie? 

Dee historicus Malcontent meent dat de reeds aanwezige neiging in Nederland tot een 
moreell  verheven benadering van de wereldpolitiek een nieuwe stimulans kreeg door het 
groeiendee belang van postmaterialistische waarden zoals humanitaire betrokkenheid, 
milieubescherming,, welzijnswaarden en persoonlijke ontplooiing. Dit uitte zich onder 
meerr in een grotere aandacht voor de mensenrechten. Zo begonnen de verschillende 
regeringenn zich vanaf begin jaren zestig onder druk van de samenleving en parlement 
actieverr te bewegen op het terrein van de mensenrechten.4" Voor de omslag in het den-
kenn over vrede en veiligheid in de PvdA lijk t de postmaterialistische revolutie wel enige 
aanknopingspuntenn te bieden, maar tevens zijn er kanttekeningen bij te plaatsen.41 

Uitt onderzoek is gebleken dat postmaterialisten in de jaren zeventig sterk georiën-
teerdd waren op linkse partijen en oververtegenwoordigd waren onder partijactivisten. 
Aangenomenn mag worden dat ook het middenkader van de PvdA een sterke post-
materialistischee waardenoriëntatie had.42 Dit kan mede verklaren waarom het mid-
denkaderr een Gesinnungsethik prefereerde boven een Verantwortungsethik. Postmate-
rialistischee waarden lijken immers een goede voedingsbodem voor een morele benade-
ringg van de wereldpolitiek ten koste van de notie van de haalbare kaart. De NAVO werd 
daaromm ook niet militair de maat genomen, maar langs de morele meetlat gelegd. De 
gevoelighedenn van het middenkader ten opzichte van de nucleaire wapenwedloop, de 
hoogtee van de defensie-uitgaven en de nucleaire strategie van de NAVO zouden even-
eenss in het licht van de postmaterialistische waardenoriëntatie kunnen worden gezien. 

Daarr staat echter tegenover dat niet het middenkader of Nieuw Links, maar Max 
vann der Stoel - geboren in 1924 — zich binnen de partij als de voornaamste voorvechter 
vann de mensenrechten opwierp. Bovendien kon zijn mensenrechtenbeleid in de jaren 
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zeventigg op weinig enthousiasme rekenen van zijn jongere partijgenoten, die wel tot de 
postmaterialistenn konden worden gerekend. Op z'n hoogst kan men stellen dat de 
postmaterialistenn een selectieve belangstelling hadden voor mensenrechten. Veelal had 
menn eens scherp oog voor het ondemocratische gehalte in rechtse dictaturen, zoals 
Zuid-Afrika,, Portugal, Griekenland, Spanje, Chili en minder belangstelling voor de 
misstandenn in linkse dictaturen als Noord-Vietnam, de Oost-Europese staten en Cuba. 

Daarbijj  dient bij het toekennen van invloed van het postmaterialisme op de 
Nieuww Linksers van het eerste uur enige terughoudendheid te worden betracht. In de 
eerstee plaats lagen de meeste Nieuw Linksers begin jaren dertig in de wieg en waren 
middenn jaren zestig dus al krasse dertigers. Er vanuit gaande dat postmaterialistische 
waardenn zich vooral manifesteerden bij de naoorlogse generatie (de babyboomers), 
dientt dus enige voorzichtigheid te worden betracht bij het toekennen van een sterke 
postmaterialistischee waardenoriëntatie aan Nieuw Links. Daarbij is mijns inziens niet 
voll  te houden dat bijvoorbeeld het Nieuw Links-standpunt van onvoorwaardelijke 
erkenningg van de DDR gezien kan worden als een uiting van een postmaterialistische 
waardenoriëntatie.. Niets wijst erop dat dit standpunt werd ingegeven door morele of 
humanitairee overwegingen. 

Bovendienn wogen andere factoren dan het postmaterialisme zwaarder bij het be-
trekkenn van de radicale stellingen door Nieuw Links. Zo lijk t het voorwaardelijk 
NAVO-lidmaatschapp naast machtspolitieke factoren voornamelijk geïnspireerd door 
eenn hernieuwde 'antifascistische waakzaamheid'. Het antifascisme vormde voor veel 
linksee vernieuwingsbewegingen min of meer een vanzelfsprekende leidraad in de zoek-
tochtt naar nieuwe politieke waarden en de formulering van 'de juiste politieke moraal'. 
Datt de inhoud van het antifascisme weinig meer van doen had met de oorspronkelijke 
inhoud,, doet in dit verband niet zoveel ter zake. Het denken in termen van goed en 
foutt goed paste daarbij ook goed bij de expressieve politiek van Nieuw Links. De toe-
nemendee kritiek op het NAVO-lidmaatschap van Portugal en Griekenland moet dan 
ookk vooral in het licht van deze antifascistische waakzaamheid worden gezien. 

Veranderingenn in de internationale politiek 

Naastt interne partij factoren en de verschuivingen in de Nederlandse maatschappij 
zijnn ook de veranderingen in de internationale politiek debet geweest aan de omslag in 
hett denken over vrede en veiligheid binnen de PvdA. Vanaf 1963 vond er een kente-
ringg plaats in de internationale verhoudingen. De ergste kou verdween uit de lucht in 
dee strijd tussen Oost en West. De détente kreeg vorm door verschillende bi- en multi-
lateralee verdragen op het terrein van crisis- en wapenbeheersing. Als belangrijkste 
voorbeeldenn kunnen worden genoemd: de hotline tussen Moskou en Washington, de 
testtest ban treaty (beiden in 1963), het verdrag tot vreedzaam gebruik van de kosmische 
ruimtee (1967) en het non-proliferatieverdrag (1968). In de jaren zeventig volgden het 
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wapenbeheersingsverdragg inzake de zeebodem (1971), de ondertekening van SALT 

(1972),, de CVSE (vanaf 1972) en de MBFR-onderhandelingen (vanaf 1973).43 Andere 

tekenenn van détente waren de aanvaarding van het Harmel-rapport door de NAV O 

(1967)) en de toenadering van de Bondsrepubliek tot Oost-Europa en meer in het 

bijzonderr de D DR door middel van de (neue) Ostpolitik. 

Dee spanning tussen Oost en West werd door al deze ontwikkelingen onmisken-

baarr verminderd, al kwam er vooralsnog geen einde aan de Koude Oorlog. Vanaf 1979 

'bekoelden'' de betrekkingen tussen de beide grootmachten weer. De greep van de su 

opp de Oost-Europese staten zou eveneens nog tot 1989 voortduren. De verwachting 

datt 'ontspanning' ook zou leiden tot een versoepeling van de straffe communistische 

regimess bleek een misrekening. De inval in Praag in 1968 en de Breznjev-doctrine 

maaktee duidelijk dat 'het communisme met een menselijk gezicht' niet mogelijk was. 

Inn de jaren zeventig leidde de angst dat vermindering van de spanning tussen Oost en 

Westt tot 'subversieve activiteiten' zouden leiden, zelfs tot verheviging van de repressie 

inn Oost-Europa.44 Kortom, de sleutel tot verdergaande ontspanning lag nog altijd in 

Moskou. . 

Dee vermindering van de spanning tussen het Oostblok en het Westen leidde ertoe 

datt de internationale politiek ingewikkelder werd. Het eenvoudige zwart-wit-schema 

vann de Koude Oorlog liet door bovengenoemde ontwikkelingen steeds meer grijs-

tintenn zien. De oude zekerheden verdwenen langzamerhand en voor velen was het 

ongewiss wat er voor in de plaats kwam. Met name de uitkomst van de toenadering 

tussenn de beide machtsblokken in de jaren zeventig (SALT, CVSE en MBFR) was on-

zeker.. Zelfs Van der Stoel dacht (tijdelijk) dat het bipolaire stelsel op korte termijn 

veell  van zijn karakter zou verliezen en vele anderen spraken met enige regelmaat van 

'hett einde van de Koude Oorlog'. Dat het einde nog even op zich zou laten wachten, is 

inn dit verband niet relevant. Het gaat om de perceptie die men had. Door al deze ont-

wikkelingenn kwam de legitimiteit van de pijlers onder de buitenlandse politiek zoals 

datt na de Tweede Wereldoorlog was gevoerd, in het geding. Waarom vasthouden aan 

dee NAV O als het einde van de Koude Oorlog aanstaande was? 

Vann de bondgenootschappelijke verdediging waren kernwapens binnen de partij 

hett meest omstreden. De bezinning op het groeiend aantal atoomwapens behoorde 

weliswaarr niet exclusief tot de jaren zestig en zeventig, maar werd door de ontdooiing 

vann de Koude Oorlog wel extra gevoed. De alsmaar voortgaande atomaire ratrace paste 

niett in de logica van de détente. Nu ook de beide grootmachten tot het inzicht waren 

gekomenn een gemeenschappelijk belang te hebben in het voorkomen van een kernoor-

log,, trad het gevaar en de overbodigheid van de grote hoeveelheden kernwapens meer 

opp de voorgrond. De vermindering van het nucleaire gevaar heeft binnen de PvdA al-

tij dd hoog op de agenda gestaan, maar de middelen om dit gevaar te beteugelen wissel-

denn in de loop der tijd. Van der Stoel kon wel eens de spijker op z'n kop hebben gesla-

genn met zijn constatering dat Keerpunten de radicale uitspraken van het partijcongres 

19755 vooral beschouwd moeten worden als een aanduiding van de grote bezorgdheid 
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overr het nucleaire gevaar. De wens het Nederlands grondgebied kernwapen vrij te 
makenn en een eenzijdige w^^/mM^-verklaring waren een onderstreping van het ver-
langenn dat Nederland zijn uiterste best moest doen nucleaire ontwapening dichterbij te 
brengen.. De kleine stapjes die Van der Stoel cum suis voorstonden, gaf aan dit verlan-
genn te weinig uitdrukking in de ogen van de linkervleugel. Elke generatie wilde blijk-
baarr op z'n geheel eigen wijze uitdrukking geven aan de angst dat 'de bom' zou vallen. 

Niett alleen de détente, ook de groeiende verdeeldheid binnen het Atlantisch bond-
genootschapp leidde ertoe dat de legitimiteit van de NAVO meer en meer ter discussie 
werdd gesteld. De 'crisis in de NAVO' was aanleiding de militaire organisatie steeds kriti -
scherr te benaderen. In toenemende mate ontstond er twijfel of de NAVO wel de meest 
geëigendee organisatie was om de ontspanning naderbij te brengen. De discrepantie dat 
dee NAVO een organisatie was voor de verdediging van de vrijheid en democratie, terwijl 
ondemocratischee regimes als Portugal en Griekenland er lid van waren, kreeg eveneens 
meerr gewicht. Bovendien deden deze Westerse waarden niet meer alleen dienst als te-
genwichtt van het communisme, maar ze vormden tevens een leidraad voor de houding 
tegenoverr de vrijheidsstrijd die in veel gebieden in de Derde Wereld werd gevoerd. 
Vanuitt deze optiek kon de Vietnamoorlog ook worden aangegrepen om de vs als een 
imperialistischee mogendheid te bestempelen die een klein maar dapper volk met bar-
baarsee middelen (napalm!) belette een onafhankelijke koers te varen.41 

Dee détente en de verdeeldheid binnen de NAVO waren zeker een steun in de rug bij 
dee omslag van Verantwortungsetbik naar Gesinnungsethik binnen de PvdA, al is moei-
lij kk aan te geven hoe groot de invloed precies is geweest. Omgekeerd geldt natuurlijk 
datt het klimaat van de Koude Oorlog eind jaren vijfti g begin jaren zestig het de 
atoompacifistenn niet makkelijk maakte. Hun belangrijkste (zakelijke) argument dat 
dee su geen militaire bedreiging was, maar een economische uitdaging werd door 
dee internationale gebeurtenissen gelogenstraft. De inval in Hongarije, Chroesjtsjov 
'pokerdiplomatie'' inzake Berlijn, de bouw van de Muur en crisis rondom Cuba 
ondermijndenn de argumentatie van de atoompacifisten dat de su geen militaire 
bedreigingg vormde. Zeker bij de Cubacrisis leek een derde Wereldoorlog aanstaande 
enn hield de wereld gedurende enkele dagen de adem in. Daarbij kwam dat de vastbera-
denn opstelling van het Westen z'n vruchten afwierp. Door niet toe te geven aan de 
Russischee eisen en de verdeling van invloedsferen als onaantastbaar te beschouwen, 
wass het steeds gelukt de crisis te bezweren zonder dat het machtsevenwicht in het 
nadeell  van het Westen werd verschoven. Al staat daar wel tegenover dat het Westen 
eveneenss 'onmachtig' was het evenwicht in het voordeel van het Westen te veranderen 
off  de Russische druk op de volkeren in Oost-Europa te verlichten. 

Ondankss allerlei verschuivingen in de internationale politiek zijn er ook een aantal 
constantenn aan te wijzen die de agenda bleven domineren. Met andere woorden, 
bepaaldee onderwerpen bleven steeds terugkeren in het debat over vrede en veiligheid 
binnenn de PvdA. Eén van die constante was the mutual assured destruction (en later 
nucleairee pariteit) tussen de vs en de su. Deze mutual deterrence'lag er mede aan ten 
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grondslagg dat de noodzaak van wapenbeheersing ook binnen de PvdA prominent op 
dee agenda bleef prijken. Het verzet tegen de alsmaar voortgaande wapenwedloop 
kreegg binnen de PvdA eind jaren vijfti g duidelijk vorm en zou tot en met midden 
jarenn tachtig voortduren. Door de mutual deterrence rees er ook twijfel over de 'hard-
heid'' van de Amerikaanse nucleaire garantie. De vraag of de vs bereid zouden zijn zich 
inn een atoomoorlog te storten voor de verdediging van West-Europa, keerde verschil-
lendee malen terug. 

Eenn laatste constante in het debat binnen de partij ten slotte vormt het Duitse 
vraagstuk.. Tot 1973, toen de weg vrij was gemaakt voor een volkenrechtelijke erken-
ningg van de DDR, bleef het Duitse vraagstuk de gemoederen binnen de partij bezig 
houden.. De standpunten ten opzichte van de Duitse deling verschilden nogal. Het 
SDCC en later Nieuw Links meenden dat een onvoorwaardelijkee erkenning van de DDR 
dee beste manier was om een Duitse Alletngangte voorkomen. Anderen zoals Van der 
Stoell  waren van mening dat de Bondsrepubliek stevig in de NAVO en de EEG moest 
wordenn ingekapseld met alle waarborgen van dien. Ten aanzien van erkenning van de 
DDRR stelden zij zich op het standpunt dat deze het eindpunt en niet het beginpunt 
diendee te zijn van normalisatie van de betrekkingen en steunden de Ostpolitik van de 
SPD.. De voornaamste zorg was echter, te voorkomen dat er een 'Duitse vinger aan de 
atoomtrekker'' zou komen. Koste wat kost moest voorkomen worden dat de Bonds-
republiekk over een eigen atoommacht kon beschikken. 

Oudee wij n in nieuwe zakken 

Hett succes van Nieuw Links op het terrein van de buitenlandse politiek werd in ieder 
gevall  niet veroorzaakt doordat de groep allerlei nieuwe thema's op de agenda wist te 
plaatsten.. Terecht is al eerder opgemerkt dat het opvallend is hoe weinig nieuws de 
auteurss van Tien over Rood over de buitenlandse politiek te zeggen hadden. Over het 
algemeenn betroffen het punten die al veel eerder binnen de partij naar voren waren 
gebrachtt - bijvoorbeeld de erkenning van de DDR, de verontrusting over kernwapens 
enn het aan de orde stellen van het NAVO-lidmaatschap van Portugal - of nauwelijks 
omstredenn waren, zoals het pleidooi voor ontwikkelingshulp en de opstelling ten aan-
zienn van de Amerikaanse interventie in Vietnam. In bovenstaande zijn al verschillende 
redenenn aangevoerd waarom Nieuw Links cum suis toch zo'n succes hadden op het ter-
reinn van de buitenlandse politiek. Kort gezegd plaatste Nieuw Links oude buitenlands 
politiekee thema's met een nieuw elan en in een nieuwe politieke stijl weer op de poli-
tiekee agenda en gebruikte deze standpunten om diverse doeleinden na te streven, daar-
bijj  gesteund door allerlei verschuivingen zowel in Nederland als de wereld. De zaak kan 
echterr ook omgekeerd worden. Nieuw Links en hun volgelingen hadden succes, juist 
omdatt er voortgeborduurd werd op oude thema's en het sociaal-democratische erf-
goed.. Met andere woorden, in de zich wijzigende constellatie van de lange jaren zestig 
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groeidee de behoefte aan standpunten die, meer dan tevoren het geval, uiting gaven aan 
eenn socialistische identiteit en beter aansloten bij de sociaal-democratische traditie. 

Dezee sociaal-democratische traditie werkte op verschillende manieren door in het 
debatt over vrede en veiligheid zoals dat na 1966 in de partij werd gevoerd. In de eerste 
plaatss draagt de omslag in de partij sporen in het sociaal-democratische verleden.4 De 
standpuntbepalingg van de SDAP was zeer lange tijd sterk idealistisch, zo niet utopisch 
getintt en men ging er tevens vanuit dat er voor Nederland een verheffende taak was 
weggelegd.. Het voorbeeld van eenzijdige ontwapening zou van 'propagandistische 
betekenis'' zijn en Nederland diende daarom op dit terrein de rol van 'gidsland' te ver-
vullen.. Deze nogal overspannen verwachting van de rol die ons land in de wereldpoli-
tiekk kon spelen, maakte eveneens deel uit van het repertoire van de atoompacifisten. 
Zijj  meenden ook dat Nederland voorop moest lopen om aan de atoombewapening in 
dee wereld een einde te maken. Kortom, met de snelle omslag op het terrein van vrede 
enn veiligheid werden niet alleen bestaande thema's in een nieuw jasje gestoken, maar 
ookk de al langer bestaande Gesinnungsethik weer van stal gehaald. 

Daarbijj  raakten de buitenlands politieke thema's veelal aan de gevoeligheden die 
err binnen de PvdA leefden. De keuze voor het Atlantisch bondgenootschap was vanaf 
hethet begin af aan immers niet ongeclausuleerd aanvaard. Velen waren liever 'brug dan 
bruggenhoofd'' geweest en ook viel het niet altijd mee de kapitalistische vs als belang-
rijkstee bondgenoot te accepteren. Daarbij komt dat Nederland in de NAVO moest 
samenwerkenn met het dictatoriale Portugal - en later Griekenland -, terwijl het bond-
genootschapp zich opwierp als de beschermer van de vrijheid en democratie. Dat juist 
binnenn de PvdA deze dubbele moraal aan de kaak werd gesteld, is niet zo verbazing-
wekkend.. De sociaal-democraten profileerden zich immers als de partij voor 'recht en 
vrijheid'.. Bovendien was de centrale rol van kernwapens voor de verdediging van het 
vrijee Westen - met bijbehorende nucleaire wapenwedloop - moeilijk in overeenstem-
mingg te brengen met het idee van 'een actieve vredespolitiek'. 

Datt de fundamenten van het Nederlandse veiligheidsbeleid juist binnen de PvdA 
terr discussie werden gesteld, kan in zekere zin geen verwondering wekken. Een slin-
kendee groep partijleden kon zich nog vinden in de wijze waarop de humanistische 
traditiee van de sociaal-democratie in de opstellingvan de PvdA was verankerd. Om de 
buitenlandss politieke koers van de partij te wijzigen, werd teruggegrepen op zowel 
thema'ss als de uitgangspunten die pasten in de traditie van de sociaal-democratie. De 
vraagg of deze snelle omslag binnen de partij een afwijking van het normale betekent, is 
voorlopigg niet te beantwoorden. Op het terrein van vrede en veiligheid lijk t binnen de 
sociaal-democratiee de slinger van de pendule immers met enige regelmaat weer de 
anderee kant op te slaan. Wellicht dat het primaat van de binnenlandse politiek de 
enigee constante is in de buitenlandse politiek van de sociaal-democraten.47 
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Dee PvdA heeft op het terrein van vrede en veiligheid altijd gelaveerd tussen wens en 
werkelijkheid.. Men heeft voortdurend geworsteld met de vraag wat een 'socialistische' 
buitenlandsee politiek kan zijn in een wereld die niet socialistisch is."8 Vanaf eind jaren 
vijfti gg leek de partij een formule te hebben gevonden om wens en werkelijkheid op een 
helderee manier met elkaar te verbinden. De Verantwortungsethik bleef het uitgangs-
punt,, maar tegelijkertijd werd er alles in het werk gesteld om de smalle marges van de 
internationalee politiek te benutten en waar mogelijk op te rekken. Allerlei krachten 
zorgdenn ervoor dat deze consistente (grond) toon steeds meer uit beeld verdween of 
nogg slechts met de juiste interpretatie van het partijprogram was te herkennen. Dat 
dezee omslag in zekere zin onvermijdelijk was, is in bovenstaande omstandig beargu-
menteerd. . 

Dezee hernieuwde oriëntatie van de partij op het terrein van vrede en veiligheid 
werdd natuurlijk niet door iedereen met vreugde begroet. Zo liet oudgediende Connie 
Patijnn in 1975, na het beruchte partijcongres aan het Partijbestuur weten: *ik kan een 
zoo onserieuze behandeling van internationale vraagstukken als op dit congres heeft 
plaatsgevonden,, niet meer mede voor mijn verantwoordelijkheid nemen en ik moet u 
duss vragen mij uit uw ledenregister te schrappen. Het afscheid van de partij, waar ik 
lidd van ben sedert de oprichting, doet mij verdriet. Maar de ontwikkelingen die in de 
laatstee jaren binnen de PvdA hebben plaatsgevonden en die nu bezig zijn de buiten-
landsee koers aan te tasten, laten mij geen andere keus meer'.49 Hij zou niet het enige 
'politiekee slachtoffer' zijn van de vernieuwingsdrift. Slechts Van der Stoel wist als 
enigee van de oudere generatie buitenlanddeskundigen alle stormen te doorstaan, 
ondankss de soms hardvochtige benadering die hem ten deel viel.50 Net als zijn kom-
paann Den Uyl hield hij vast aan zijn eigen opvattingen en bleef met grote vasthou-
dendheidd aan zijn partijgenoten uitleggen dat er in de internationale politiek welis-
waarr smalle marges bestaan, maar dat kleine stapjes wel het verschil kunnen maken 
tussenn uitzichtloosheid en het openen van een perspectief. Voor dit verhaal van 'de 
muiss met de kleine pootjes en de lange staart', bestond in eigen parochie alleen steeds 
minderr gehoor. 
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77 Termen zijn ontleend aan Max Weber, Politik als Beruf (1919). Zie ook Ph. van Praag, Stra-

tegietegie en illusie, 379 en F. Boterman, Terug naar Berlijn. Duitsland na de val van de muur 
(Amsterdamm 1999), 150. 

88 Citaat in B. Tromp, 'Socialisme en defensie', 270. 
99 Vergelijk de rapporten In dienst van de vrede (1963), Een politiek voor de vrede (1967) en de 

ontwapeningsnotaa van het kabinet-Den Uyl (1977) en voor defensie de nota's Doelmatig 
DefensiebeleidDefensiebeleid l'(1968), Doelmatig Defensiebeleid 11 (1971) en de defensienota van het kabinet-
Denn Uyl (1974). 

100 Landen die het verdrag weigerden te ondertekenen waren onder meer: Brazilië, Argentinië, 
India,, Pakistan, Israël, Zuid-Afrika, Frankrijk en China. 

111 Dit was ook het oordeel van Van der Stoel, zie: 'De PvdA en het buitenlands beleid' in Soci-
alismealisme en Democratie, jrg. 28 (1971), 145-149. 

122 De MLF werd bijvoorbeeld gezien als het enige voor handen zijnde middel om de politiek 
vann De Gaulle te dwarsbomen; via MLF kon Engeland ook wellicht de Europese Gemeen-
schapp binnen worden geloodst en Duitsland werd erdoor ook op nucleair gebied nog stevi-
gerr ingekapseld. 

133 G. van der List, De macht van de idee. De WD en het Nederlandse buitenlandse beleid(Lóden 
1995),, 221. 

144 Men spreekt ook wel van 'nieuwe vrijgestelden: mensen die in belangrijke mate zelf hun 
werktijdd kunnen indelen, die door beroep en studie bovenop maatschappelijke verande-
ringsprocessenn zitten en daar erg gevoelig voor zijn en bovendien over vaardigheden 
beschikkenn waardoor zij in gewijzigde maatschappelijke omstandigheden politiek effectief 
kunnenn optreden in J.Th.J. v.d. Berg en H.A.A. Molleman, Crisis in de Nederlandse politiek 
(Alphenn aan de Rijn 1977), 112. 

155 Het citaat is van Laurens ten Cate (hoofdredacteur van de Friese Koerier), die overigens zelf 
tott een Nieuw Links-sympathisant gerekend kon worden in W. Gortzak, Alledaags socia-
lisme.lisme. Ontwikkelingen in de PvdA (Amsterdam 1980), 50. 

166 Met name de kwaliteiten van Hans van den Doel en Marcel van Dam werden door Den Uyl 
gewaardeerd. . 

177 Ph. van Praag, Strategie en illusie, 376 en 381. 
188 In de politicologische literatuur worden 'gelovigen' omschreven als degenen voor wie het 

essentieell  is dat een politieke partij probeert ideologische doelstellingen te realiseren. Zie: 
Ph.. van Praag, Strategie en illusie, 376. 

199 L. Casteleijn en M. Krop, 'Rechtlijnig en tegendraads', 279. 
200 A. van Staden, Een trouwe bondgenoot, 22 en 23. 
211 De tweede lichting Nieuw Links werd onder andere gevormd door mensen als Relus ter 

Beek,, Harry van den Bergh en Hans Kombrink. 
222 Term ontleend aan A. van Staden, 'De rol van Nederland in het Atlantisch bondgenoot-

schap.. Wat veranderde en wat uiteindelijk bleef in N.C.F, van Sas, De kracht van Neder-
land,land, 226. 
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233 De gematigde opstelling van Nieuw Links ten aanzien van de NAVO in 1971, het machts-
woordd van Den Uyl in 1972 en het met man en macht afzwakken (of actualiseren) van het 
congresbesluitt uit 1975 voor de verkiezingen van 1977 zijn hier voorbeelden van. 

244 Aldus André van der Louw in een interview met De groene Amsterdammer, 22 januari 1986. 
255 H. te Velde, 'Van Thorbecke tot Den Uyl; distantie en nabijheid in de Nederlandse poli-

tiekee traditie' in D. Pels en H. te Velde, Politieke stijl. Over presentatie en optreden in de poli-
tiektiek (Amsterdam 2000), 167. 

266 Denk bijvoorbeeld aan het terrorisme in Duitsland, Italië. 
277 A. van der Louw, Op de huid van de tijd. Herinneringen (Amsterdam 2001), 57. 
288 Dit fenomeen is uitgebreid beschreven in E. Tonkens, Het zelfontplooiingsregime. De actua-

liteitliteit  van Dennendal en de jaren zestig (Amsterdam 1999). 
299 J. W. Duyvendak, De planning van de ontplooiing. Wetenschap, politiek en de maakbare 

samenlevingsamenleving (Den Haag 1999), 103. 
300 PvdA-archief, Stukken Partijbestuur 1971-1972, Opmerkingen van Max Van der Stoel naar 

aanleidingg van de nota over de sectie Buitenland (van Harry van den Bergh), 15 december 
1971. . 

311 Zoals overtuigend aangetoond door B. Tromp in 'Socialisme en defensie', 270-276. 
322 Deze revisionistische visie maakte in de tweede helft van de jaren zestig school met de stel-

lingg dat de su sinds 1945 slechts garanties zocht voor haar veiligheid en dat het geschil tussen 
Oostt en West te wijten was aan het door kapitalistisch winstbejag geïnspireerde imperia-
lismee van de vs. 

333 Vergelijk bijvoorbeeld de afzijdigheid van Den Uyl in de discussies over de politieke strate-
giee van de PvdA in Ph. van Praag, Strategie en illusie, 358. 

344 Interview met Max van der Stoel, 30 januari 2001. 
355 E. Tonkens, Het zelfontplooiingsregime, 47. 
366 J. W. Duyvendak, De planning van de ontplooiing, 2. 
377 Ibidem, 9 en E. Tonkens, Het zelfontplooiingsregime, 37-94. 
388 Al in 1910 pleitte de Leidse hoogleraar Cornelis van Vollenhoven voor een Europese staten-

bondd waarbij Nederland 'geroepen' was de rol van gidsland te vervullen (C. Vollenhoven, 
DeDe roeping van Holland). 

399 Voor een uitgebreide geschiedenis van fellowtravellers zie: D. Caute, The fellowtravellers. 
IntellectualIntellectual friends of communism (Londen 1988), P. Hollander, Political Pilgrims. Travels of 
westernwestern intellectuals to the Sovjet Union, China and Cuba, 1928-1978 (New York 1981) en A. 
Aarsbergen,, Verre paradijzen. Linkse intellectuelen op excursie naar de Sovjet Unie, Cuba en 
ChinaChina (Utrecht 1988). Uit bovenstaande mag niet de conclusie worden getrokken dat de 
veranderingenn in de jaren zestig uitmondden in ofwel een onbegrensd geloof in de maak-
baree samenleving ofwel in cultuurpessimisme. Het waren vooral de intellectuelen die gevoe-
ligg waren voor bovengenoemde reacties. Het gros van de Nederlandse samenleving koes-
terdee de nieuwe verworvenheden die de welvaart met zich meebracht zonder overspannen 
verwachtingenn te hebben van de vooruitgang of in cultuurpessimisme te vervallen. 

400 P.A.M. Malcontent, Op kruistocht in de Derde Wereld, 238. 
411 Vergelijk F. Baudet, Het heeft onze aandacht, 45 en 46. 
422 Ph. van Praag, Strategie en illusie, 381. 
433 B. Bomert, Meer woorden dan daden, JJ. 
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444 R. H avenaar, Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos, 264. 
455 R. Havenaar, 'Het ondankbare gelijk van Ernest Bevin en Helmut Schmidt', 545. 
466 Gezien het doorbraakkarakter van de PvdA kunnen ook de standpunten inzake vrede en 

veiligheidd van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de Christelijke Democratische 
Uniee (CDU) als referentiekader dienen. 

477 De houding van de SDAP ten aanzien van de Vlootwet in 1923, het loslaten van de antimili-
taristischee standpunt in de jaren dertig, het partijstandpunt inzake de dekolonisatie van 
Nederland,, de verbinnenlandisering van de buitenlandse politiek in het tijdvak 1966-1977 
enn de opstelling van de PvdA ten aanzien van het NAVO-dubbelbesluit in de periode 
1979-19866 zijn indicaties dat de buitenlands politieke standpuntbepaling van de sociaal-
democratenn vaak erg verweven was met de binnenlandse situatie. 

488 R. Havenaar, 'Het ondankbare gelijk van Ernest Bevin en Helmut Schmidt', 554. 
499 Den Uyl-archief, nr. 710. Brief CL. Patijn aan Partijbestuur, april 1975. 
500 Na alle veranderingen binnen de PvdA waren er nog twee overlevers: Den Uyl (voor bin-

nenlandsee zaken) en Van der Stoel (voor de internationale aangelegenheden). 
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Woordd van dank 

Verschillendee mensen hebben ieder op geheel eigen wijze bijgedragen aan de totstand-
komingg van dit proefschrift. In de eerste plaats een woord van dank aan mijn promo-
tor,, Piet de Rooy. Zijn even scherpzinnige als opbouwende kritiek gaf het onderzoek 
dee juiste richting en heeft bijgedragen tot het vlotte welslagen van deze onderneming. 
Hetzelfdee kan gezegd worden van de bijdrage van Willem Melching, die gedurende 
hett promotieonderzoek als begeleider optrad. Frits Boterman, Ronald Havenaar en 
Philipp van Praag Jr. namen de moeite om een eerste versie van het manuscript nauw-
gezett door te nemen en ieder vanuit hun eigen expertise van commentaar te voorzien. 
Maxx van der Stoel bleek als 'ervaringsdeskundige' tot hetzelfde bereid, ondanks zijn 
zeerr drukke bezigheden. De bijdrage van Dirk Damsma ging verder dan het becom-
mentariërenn van mijn pennenvruchten. Zijn immer positieve grondhouding en en-
thousiasmee werkte even aanstekelijk als stimulerend. 

Dee hulpvaardigheid, vriendelijkheid en interesse van 'de dames' van het IISG (Ella, 
Mieke,, Monique en Willeke) heb ik als zeer prettig ervaren. Zij maakten me niet 
alleenn wegwijs in de verschillende archieven, maar dachten ook op andere fronten 
mee.. De medewerking van het ministerie van Defensie en het ARA hebben mij even-
eenss vooruit geholpen. Cees Wiebes was zo vriendelijk mij voor het onderzoek in de 
Verenigdee Staten op weg te helpen en NWO bleek bereid voor deze 'dienstreis' de 
benodigdee financiële middelen ter beschikking te stellen. 

Tevenss ben ik verschillende mensen in mijn naaste omgeving zeer erkentelijk. Joke 
Bartt omdat zij de taalkundige verhaspelingen uit het manuscript heeft gehaald en 
Chantall  Kerssens en Steven Pemberton voor de Engelse vertaling van mijn samenvat-
ting.. Zeker niet onvermeld mag blijven dat de grenzeloze gastvrijheid van Jeannette 
Makk mij een uiterst plezierig studieverblijf in Italië heeft bezorgd. Een speciaal woord 
vann dank voor Mirrie. Hoewel zij altijd quasi-sceptisch notie heeft genomen van 'die 
historischee prietpraat', was zij in ontelbaar veel opzichten mijn even liefdevolle als 
onmisbaree steun en toeverlaat. Ten slotte wil ik al mijn vriendjes en vriendinnetjes 
bedankenn die vaak enigszins meewarig en verwonderd mijn verrichtingen hebben 
gevolgd,, maar altijd vertrouwen hebben gehad in de goede afloop. 





Wishfull  Thinking 
Thee debate on peace and security within the PvdA (1958-1977) 

Summary y 

Thee Dutch Labour Party (PvdA) radically changed its attitude towards peace and 
securityy in the years 1958-1977. Points of view that had long been unpopular were sud-
denlyy adopted by a large group of members and became the party's official line. Espe-
ciallyy after 1966, attitudes changed rapidly. This thesis investigates how this shift 
withinn the PvdA came about. More specifically, it focuses on why the party's 'Atlantic 
course'' received so littl e initial criticism but encountered growing resistance from a 
numberr of its members after 1966. Additionally, this thesis attempts to explain why 
peacee and security were under attack and not, or at least to a lesser extent, policies con-
cerningg internal affairs. 

Too address these questions, the current investigation explores the debate on peace and 
securityy in the PvdA. Such discussions shed light on the processes responsible for the 
aforementionedd shift in the party's point of view. In order to understand the forces 
thatt played a role, the debate will be considered against national and international pol-
itics,, the cultural revolution of the 1960s, and developments within the PvdA. 

Thee thesis comprises 10 chapters, the first and last respectively being an introduc-
tionn and conclusion. The eight intervening chapters (2 to 9) each describe approxi-
matelyy three years in the period. 

Chapterr 2 focuses on 1956-1958, years characterised by a cautious reorientation 
withinn the PvdA on issues concerning peace and security. The tough policy that pre-
dominatedd until that time gradually lost ground. Instead of using confrontational pol-
iticss against the Eastern Block, and awaiting its collapse from its own weaknesses, the 
PvdAA started to advocate rapprochement of the Soviet Union (su). Worries over the 
ongoingg nuclear arms race particularly prompted the necessity to negotiate: if a 
nuclearr war was to be avoided, East and West had to communicate. Non-proliferation 
andd a test ban treaty were considered as necessary steps to ensure a safer world. A small 
groupp of nuclear pacifists within the PvdA contemplated stronger actions and pleaded 
unilaterall  disarmament, a plea that was left largely unsupported. 
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Chapterr 3 describes the debate between 1959 and 1963. During this period, the 

PvdAA continued its cautious reorientation and discussed nuclear armamentation 

extensively.. Although pacifists were allowed to raise their voice, the majority of the 

partyy preferred to attain world peace in a different way. The social-democratic peace 

policyy entailed a test ban treaty, non-proliferation, monitoring of nuclear forces, and a 

dialoguee between the us and su on mutual nuclear disarmament. At the same time, 

thee PvdA was apprehensive of the spread of communism in the world. Party policy 

duringg the Berlin crisis (1958-1961) and Cuba crisis (1962), for instance, was that Rus-

siann demands were not to be given into. Regulating spheres of influence remained a 

keyy issue in evaluating international conflicts such as these. 

Fromm 1963 to 1965 (Chapter 4), the PvdA concentrated on mutual disarmament. A 

'strikee against nuclear anarchy' and prevention of a nuclear war characterised their 

peacee policy. In the early 1960s these themes became relevant when plans for a joint 

nuclearr force were conceived to solve the crisis within NATO. The so-called Multi-

laterallateral Force (MLF ) turned out to have a divisive effect on the PvdA, separating the 

Atlantic-orientedd members of the party from the European-oriented ones. The Atlan-

ticss considered the ML F militarily redundant and an ineffective solution for NATO'S 

problems.. The Europeans, in contrast, felt it offered a means against the undesirable 

politicss of De Gaulle, and could be used to consolidate European unity. 

Chapterr 5 describes the rise of a new, left-wing, political movement ("New Left") 

inn 1966 and 1967. This youth movement profoundly influenced the discussion on 

peacee and security in the PvdA. The movement wished to be different and defied the 

ossifiedd 'Cold War mentality' that had ruled political thinking up til l then. The New 

Leftt managed to get recognition of the DDR (Eastern Germany) and conditional 

NAT OO membership {Portugal and Greece out, or the Netherlands out) onto the political 

agenda.. Not that these notions were readily adopted, but they were at least discussed. 

Surprisingly,, while these topics were fiercely discussed, a topic as controversial as the 

Vietnamm war was not. 

Noww that its star had risen, New Left was to integrate with main stream politics in 

19688 and 1969 (Chapter 6). As they quickly gained popularity, New Left exerted a 

growingg influence on the PvdA's political line. At a chaotic party convention in 1969, 

theirr proposal to unconditionally recognise the D DR was accepted. Conditional NATO 

membershipp did not make it, partly because of Russia's invasion of Czechoslovakia. 

Inn the years 1970-1972 (Chapter 7), the parliamentary party as well as foreign 

affairss experts tried to avoid the growing influence of the New Left. In the Lower 

House,, for instance, the PvdA members refused to defend unconditional recognition 

off  the DDR. NAT O policy was surprisingly not really an issue in the early 1970s and the 

advancess of New Left apparently reached their limits: to oppose the PvdA's official 

linee (e.g., NAT O support), New Left had to give in on some points as well. The status-

quoo lasted only briefly. At yet another emotive convention, in 1972, several radical 

motionss on peace and security were accepted. Only after leaders of the party exerted 
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severee pressure, did the meeting agree on compromises, which were adopted in the 

party'ss election program " Keerpunt'J2 ". 

Thee elections of November 1972 gave rise to a (coalition) government led by the 

PvdAA under Den Uyl. In his cabinet (1973-1977), the PvdA was well represented in 

foreignn affairs. Van der Stoel held the portfolio for Foreign Affairs, and Vredeling that 

forr Defence. The relation of these politicians to their party rank and file is discussed in 

Chapterr 8. A close and critical eye was kept on both ministers. Vredeling argued with 

thiss fellow party members about cutbacks in defence whereas Van der Stoel was more 

orr less continuously in conflict with them. Many members of the party, especially 

thosee on the left-wing, considered both ministers insufficiently progressive in their 

foreignn policies. Most failed to recognise, however, that international affairs at the 

timee left littl e room for manoeuvre. 

Chapterr 9 describes the elaborated discussion (1973-1975) on peace and security in 

thee PvdA. Once again, the debate gave rise to radical decisions at the party convention 

heldd in 1975. Proposals basically entailed denouncing the Dutch NAT O membership. 

Leaderss of the party did their utmost to tone down or 'actualise' these decisions, which 

addedd to the confusion over what the PvdA's position really was on peace and security. 

Takingg everything into account, chapter 10 tries to explain how positions on peace 

andd security changed swiftly in the PvdA. One reason may be found in internal politi-

call  developments, with New Left as key modulator of attitudes. Foreign policy was 

increasinglyy used to attain political goals. The cultural revolution, on the other hand, 

affectedd conceptions of foreign politics as well. A belief in democracy and each and 

everyone'ss ability to prosper and change had its repercussions on the debate. Finally, 

shiftss in international politics should be noted. As a reduction in Cold War tensions 

occurredd after 1963, many used this as a basis for bringing discussion to matters of 

peacee and security. Yet in their wish to attain world peace, many lost track of inter-

nationall  political reality. 

Vertaling:: Chantal Kerssens en Steven Pemberton 













Dee standpunten van de PvdA inzake vrede en veiligheid 

ondergingenn in de jaren zestig en zeventig een fikse 

metamorfose.. In de jaren vijftig stond de Adantische oriëntatie 

vann de partij niet wezenlijk ter discussie, maar daar zou in de 

loopp van de jaren zestig verandering in komen. Met name vanaf 

19966 zou - onder invloed van Nieuw Links - de koers van de 

PvdAA op het terrein van vrede en veiligheid zich in hoog tempo 

wijzigen.. De uitkomst van deze koerswijziging was dat de 

Atlantischee oriëntatie nog slechts voorwaardelijk werd 

geaccepteerd. . 

Inn Tussen wens en werkelijkheid staat de vraag centraal waarom 

dee standpunten van de PvdA inzake vrede en veiligheid in zeer 

kortee tijd zo radicaal zijn omgeslagen.Voor de beantwoording 

vann deze vraag wordt het debat binnen de PvdA over vrede en 

veiligheidd geplaatst tegen de achtergrond van de turbulente 

ontwikkelingenn in de partij, de internationale verschuivingen en 

dee ontwikkelingen in de roerige jaren zestig. 

FrankFrank Zuijdam is politicoloog en historicus. 

aksant t 


