
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en veiligheid binnen de
PvdA in de periode 1958-1977

Zuijdam, F.A.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Zuijdam, F. A. (2001). Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en veiligheid
binnen de PvdA in de periode 1958-1977. [, Universiteit van Amsterdam]. Aksant.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/tussen-wens-en-werkelijkheid-het-debat-over-vrede-en-veiligheid-binnen-de-pvda-in-de-periode-19581977(89985089-a410-4268-b7d8-383d7dcd8a76).html


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. 



12 2 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

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. 



i 6 6 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

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 



I N L E I D I N G G 17 7 

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 



20 0 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

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. 


