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HOOFDSTUKK 3 

I nn dienst van de vrede 

Dee PvdA tussen afschrikking en ontwapening, 1959-1963 

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

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

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

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

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

eigenn maken. 

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

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

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

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

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

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

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

tijj  op gang was gekomen, voortgezet. 

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

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

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

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

wederzijdsee gecontroleerde ontwapening, door iedereen omarmd. Er bestond alleen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cubacrisiss werd beschouwd als een toetssteen van de bereidheid de communistische 

expansiee een halt toe te roepen. 

Eenn n i e uw beg inse lprogramma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hett einde van het S D C 

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

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

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

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

NAVo-standpuntt mede op antikapitalistische gronden beargumenteerd. Het SDC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gevoerdd als Nederland onderdeel bleef uitmaken van het Atlantisch bondgenoot-

schap.2 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

listischee vredespolitiek moeten ontwikkelen. Deze politiek zou zich vooral moeten 

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

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

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

proefexplosiess met atoomwapens.4 

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

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

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

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

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

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

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

well  voortbestaan.'9 

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

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

wordenn erkend, omdat werkgemeenschappen binnen de PvdA een levensbeschouwe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dee atoombewapening. De aanwezigheid van de atoompacifisten binnen de PvdA 

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

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

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

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

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

dee atoompacifisten dan op het SDC. 

D ee commissie Oorlog en vrede in het atoomtijdperk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leefdenn te overbruggen, tenminste voor zover dat mogelijk was. Daarbij kon men naar 



INN D I E N S T VAN DE VREDE 57 7 

buitenn goede sier maken met de commissie. De PvdA liet zo immers zien wel degelijk 
ietss te doen met de groeiende maatschappelijke verontrusting door het atoomvraag-
stukk serieus te overdenken. Bovendien werd de indruk gewekt dat de atoompacifisten 
serieuss werden genomen en dat de uitkomst van de discussie nog allerminst vaststond. 

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

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

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

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

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

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

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

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

communistischee expansiezucht. Hieruit volgde dat Nederland vanzelfsprekend deel-

namm aan een collectieve verdedigingsgemeenschap tegen deze bedreiging. Bewape-

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

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

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

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

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

komenn van koloniale verhoudingen, het overwinnen van de rassentegenstellingen en 

hett geven van hulp aan de onderontwikkelde gebieden inhouden.2 

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

fundamentelee elementen van een socialistische internationale politiek. Volgens hem 

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

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

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

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

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

rassingsaanvallenn waren verantwoorde stapjes op weg naar het uiteindelijke doel van 

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

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

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

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

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

doorr internationale rechtspraak en een internationale gewapende macht. Van der 

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

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

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

lijkin gg van een internationale rechtsorde.2 

Overr de uiteindelijke doeleinden van een socialistische vredespolitiek bestond bin-

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

Wederzijdsee ontwapening en de opbouw van een internationale rechtsorde werden 

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

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

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

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

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

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

Dee weg van Labour? 

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

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

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

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

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

Geenn overeenstemming 

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

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

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

bewapeningsindustriee had grote invloed en haar gehele bestaan en toekomst waren 

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

pressurepressure groups van de bewapeningsindustrie moest geanalyseerd worden, evenals de 

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

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

vredeseconomiee zou zonder problemen kunnen verlopen. Dat hadden de Amerikanen 

inn 1945 immers aangetoond.,k 

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

brekenn van effectieve controlemogelijkheden. De su zou nimmer een verregaande 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enn daarom kon van eenzijdige atoomontwapening geen sprake zijn. Overeenkomstig 

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

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

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

denn tegengegaan.4' 

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

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

Eenzijdigee ontwapening moest door de PvdA worden afgewezen. Hij waarschuwde 

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

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

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

Hett atoomvraagstuk opnieuw in discussie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dee PSP verkozen. 

Inn dienst van de vrede 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruimee steun voor de meerderheid 

Commissievoorzitterr Ruygers verdedigde op het partijcongres het meerderheids-

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

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

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

nootschapp waarvan de militaire betekenis berustte op atoomwapens en tegelijkertijd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vann Labour. 

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

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

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

digee ontwapening betekende niet dat de Amerikaanse atoombescherming werd aan-

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

(Fotoo Jan Peeterse: Collectie I ISG, Amsterdam) 



70 0 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

leverdee voor het dichtbevolkte Europa meer gevaar op dan bescherming en werd 

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

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

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

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

dekmantell  van het bondgenootschap werden er allerlei nationale belangen nage-

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

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

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

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

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

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

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

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

zijdigee ontwapening werd door het congres met overgrote meerderheid verworpen/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verschillendee standpunten in de praktijk zouden betekenen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee lange Berlijnse crisis 

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

Naa de nederlaag van nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog werd Berlijn 
doorr de geallieerden (de su, de vs, Engeland en Frankrijk) gezamenlijk bestuurd. Het 
gemeenschappelijkk bestuur van de stad, de Kommandantura, droeg een voorlopig 
karakter.. Door een snelle verslechtering van de betrekkingen tussen de Westerse geal-
lieerdenn en de su, viel het bestuur al snel uiteen in een westelijk en een oostelijk deel. 
Dee stad bleef wel een fysieke eenheid en de bevolking kon zich vrijelij k door de gehele 
stadd bewegen. In 1948 sloot de su de toegangswegen tot Berlijn af, omdat de Russen 
Berlijnn economisch tot hun bezettingszone rekenden.57 Het Westen reageerde met een 
spectaculairee luchtbrug en gaf daarmee aan de Sovjetclaim op West-Berlijn niet te 
accepteren.. In juli 1949 werd de blokkade opgeheven en met de su een overeenkomst 
gesloten.. Door dit akkoord werd door de su impliciet het recht op vrije toegang tot 
Berlijnn door het Westen erkend. Na de blokkade in 1948-1949 kreeg West-Berlijn een 
grotee symbolische waarde voor het Westen. Het westelijk deel van de stad vormde een 
SchaufensterSchaufenster des Westens. Deze kapitalistische oase midden in de DDR ondermijnde de 
stabiliteitstabiliteit van de DDR. West-Berlijn bezat een grote aantrekkingskracht op veel Oost-
Duitsers.. Veel Oost-Duitsers ontvluchtten hun land en trokken via West-Berlijn naar 
dee Bondsrepubliek. Door de aanhoudende vluchtelingenstroom dreigde de DDR leeg 
tee lopen. De Oost-Duitse autoriteiten zagen dit met lede ogen aan, maar konden zelf 
weinigg doen. Door de gecompliceerde juridische positie van Berlijn lag het initiatief 
voorr maatregelen niet bij de DDR, maar bij de su.1 
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Daarnaastt werd de DDR, inclusief Oost-Berlijn, door het Westen niet als staat 
erkend,, maar gezien als het door de su bezette deel van Duitsland. De Bondsrepubliek 
onderr leiding van Audenauer werd als de legitieme vertegenwoordiger van de beide 
Duitslandenn beschouwd. Dat West-Duitsland zichzelf ook als enige rechtmatige ver-
tegenwoordigerr van geheel Duitsland zag, kwam tot uiting in de zogenaamde 
'Hallstein-doctrine'.. Deze in 1955 afgekondigde leer hield in dat alle staten die de DDR 
erkenden,, moesten rekenen op een verbreking van de diplomatieke contacten met de 
Bondsrepubliek.. De Hallstein-doctrine werd geproclameerd om tegenover de su de 
indrukk weg te nemen dat er over 'Mittel-Deutschland' (zoals de Bondsrepubliek de 
DDRR noemde) onderhandeld kon worden.59 

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

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

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

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

Schitterendee voorpost of Berlijnse knoop? 

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

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

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

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

Vann Berlijn tot disengagement 

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

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

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

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

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

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

Hett einde van de eerste Berlijnse crisis 

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

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

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

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

Dee tweede Berlijnse crisis 

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

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

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

Uitt de woorden van Kennedy bleek dat de Amerikanen een blokkade van 
West-Berlijnn verwachtten. Chroesjtsjov besloot echter niet tot een blokkade, maar tot 
eenn hermetische afsluiting van de sectorgrens in Berlijn. Na ruggespraak met de lan-
denn van het Warschaupact en met de goedkeuring van de su werd in de nacht van 



8o o TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

122 op 13 augustus door de DDR een prikkeldraadversperring langs de Russische sector-
grenss opgetrokken. Enkele dagen later werd begonnen met de bouw van een beton-
nenn muur in het centrum van de stad. Het Oost-Duitse regime rechtvaardigde de 
bouww van 'de Muur' met het weinig geloofwaardige argument dat het Westen op het 
puntt van aanvallen stond. De afgrendeling van West-Berlijn betekende het einde van 
hett vrije verkeer in de stad. Al gauw werd het passeren van de grens een onmogelijke 
opgave.. Met als prijs het verlies van geloofwaardigheid, wist de DDR op deze manier de 
stroomm vluchtelingen in te dammen. De weinig fantasierijke maatregel wierp echter 
well  zijn vruchten af. In de jaren zestig wist de DDR zich min of meer te stabiliseren en 
vertoondee de economie een bescheiden groei.79 

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

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

Eenn beslissende krachtproef 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oder-Neisse-grenss voor de hand.7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Berlijnn zou de vrije hand voor de su betekenen.89 

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

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

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

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

garantiee voor Berlijn diende daarvoor onverkort gehandhaafd te blijven. Erkenning 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee Cubacrisis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besluit t 

Dee PvdA ging in het begin van de jaren zestig voort op dee weg die het eind jaren vijfti g 
wass ingeslagen. Aan de discussie over atoombewapening werd een uitgebreid vervolg 
gegevenn en ook in het nieuwe beginselprogramma werd de nieuwe koers vastgelegd. 
Dee partij stelde zichzelf tamelijk ambitieuze doelen om door middel van een interna-
tionalee socialistische politiek de wereldvrede, de vrijheid voor alle volkeren en een 
internationalee rechtsorde dichterbij te brengen. Binnen de PvdA begreep men heel 
goedd dat voor het bereiken van deze utopische doelen nog een lange weg afgelegd 



INN D I E N S T V A N DE V R E D E 89 9 

moestt worden en dat dit vele kleine stapjes zou vergen. De partijleiding leek dan ook 
geenn gelegenheid voorbij te willen laten gaan om te benadrukken dat een politieke 
partijj  diende te handelen in de concrete situatie van de internationale politiek. Met 
namee Ruygers waarschuwde zijn partijgenoten met enige regelmaat niet direct met 
morelee oordelen te komen, maar rekening te houden met de harde werkelijkheid van 
dee internationale politiek. 

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

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

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

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

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

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

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




