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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. . 
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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 



26 6 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

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 initiatief 

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'.'' 



V O O R Z I C H T I G EE O N T D O O I I N G 39 9 

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 politiek 

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. 




