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HOOFDSTUKK 5 

Eenn groeiend onbehagen 

Dee opkomst van Nieuw Links in de PvdA, 1966-1967 

Partijvoorzitterr Tans was in zijn 1 mei-rede van 1966 somber gestemd over de partij. 
Vann de PvdA mocht verwacht worden dat de partij snel en slagvaardig reageerde op 
actuelee binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen, maar daarin was zij schrome-
lij kk tekort geschoten, meende hij.' De politiek top van de partij zat enigszins met de 
handenn in het haar, 1966 was voor de PvdA een 'rampjaar'. Door de ongelukkige reac-
tiee van fractievoorzitter Nederhorst op het voorgenomen huwelijk van Beatrix in 
maartt 1966 en de onzekere reactie op het bouwvakkersoproer (met de dood van Jan 
Weggelaarr en de bestorming van het Telegraafgebouw) had de PvdA geen beste beurt 
gemaakt.. De deelname van de PvdA aan het kabinet Cals/Vondeling sinds april 1965 
deedd de partij al helemaal geen goed. De Provinciale Staten- en de Gemeenteraads-
verkiezingenn leverden beide een fikse nederlaag op voor de PvdA. Daarmee werd 
impliciett het beleid van het kabinet-Cals/Vondeling door de kiezers afgewezen en 
voorall  jongeren leken het regeringsbeleid als teleurstellend te ervaren. 

Anderenn constateerden eveneens dat de deelname van de PvdA aan het kabinet-
Cals/Vondelingg op een mislukking was uitgedraaid en dat de partij niet in staat was 
jongee kiezers aan zich te binden. Het gebrek aan leiding werd door hen als de belang-
rijkstee oorzaak gezien van de problemen binnen de PvdA. Zij meenden dat Tans geen 
leidingg kon geven en het optreden van Vondeling als minister van Financiën werd 
zelfss als 'beschamend' voor de partij gekwalificeerd. Fractievoorzitter Nederhorst 
kwamm er al niet veel beter af. Hij leek 'de gave' te hebben de verkeerde dingen op de 
verkeerdee tijd te zeggen.1 Binnen de partij werd kritiek evenmin onder stoelen of 
bankenn gestoken en de Amsterdamse PvdA onder leiding van Ed van Thijn maakte 
haarr afkeuring ook openbaar. Door dit alles had een crisisgevoel zich van Nederhorst 
meesterr gemaakt. De PvdA had een nieuwe impuls nodig, meende hij. 'Als iemand ... 
echtt iets fundamenteel anders wil, voor mijn part linkser wil ... laat hem maar op-
komen',, liet hij dat jaar in Vrij  Nederland optekenen.3 

Err moest iets gebeuren meende Nederhorst en hij werd al gauw op zijn wenken 
bediend.. Het jongste lid van het Partijbestuur, Jan Nagel, kwam in september 1966 
mett het boekje Ha die PvdA (dat hij ook opdroeg aan de fractievoorzitter). Nagel 
deeldee de mening dat verandering dringend gewenst was. Een partij die in tien jaar 
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tijdd bijna 30% van haar aanhang was kwijtraakt en drie achtereenvolgende verkie-
zingsnederlagenn had geleden, kon immers niet volharden in de vergaderzaalslogans 
als:: 'we moeten niet in paniek raken' of'we moeten duidelijker zijn'. Volgens Nagel 
wass het eerder zaak om 'met een rotgang naar de dokter te rennen en hem vragen des-
noodss de snijtafel klaar te zetten ... om hem weer beter te maken'.4 De verandering die 
Nagell  bepleitte was een nieuwe opstelling van de PvdA, die tevens gepaard moest gaan 
mett een grote personele wisseling in de partij. De partij diende een meer progressieve 
richtingg in te slaan, 'waarbij zij in opiniërende zin en op non-conformistische wijze 
vooropp moest lopen'. Verjonging van de partij was eveneens dringend gewenst, omdat 
dee partij te weinig oog had voor de wensen van de jeugd (lees: nieuwe kiezers). 

Volgenss Nagel zou de PvdA zich meer 'Nieuw Links' moeten opstellen. Nieuw 
Linkss stond voor een progressievere politiek zonder de dogma's van de traditionele 
linkervleugel.. Al gauw verzamelde een groepje kritische jongeren uit de partij zich 
onderr deze naam.5 Nieuw Links kwam in oktober van dat jaar met hun schotschrift 
TienTien over Rood. In dit werk, met name geschreven door Hans van den Doel — weten-
schappelijkk medewerkers aan de Vrij e Universiteit in Amsterdam - en de journalist 
Hann Lammers, werden de kwalen van de partij breed uitgemeten. De kritiek werd niet 
verpaktt in doorwrochte theoretische beschouwingen, maar vooral gedragen door een 
aantall  trefzeker gekozen losse standpunten. De brochure ademde een nieuw levensge-
voell  'dat op het eerste gezicht een wat ouwelijk aandoend neomarxisme paarde aan 
eenn in de popcultuur gedrenkt neo-absurdisme'. Op het terrein van de buitenlandse 
politiekk werd de al te volgzame Atlantische buitenlandse politiek ter discussie gesteld. 
Inn de door Nieuw Links voorgestane buitenlandse politiek diende Nederland onder 
meerr uit de NAVO te treden als Portugal lid bleef en moesten de DDR en de Vietcong 
onvoorwaardelijkk erkend worden.7 

Dee opkomst van Nieuw Links leidde niet direct tot een radicale verandering van 
dee buitenlands politieke oriëntatie van de PvdA. Toch zou niets daarna hetzelfde blij -
ven.. Met de opkomst van Nieuw Links werd er een nieuwe impuls gegeven aan het 
debatt over vrede en veiligheid. De discussie spitste zich toe op andere onderwerpen 
dann voorheen en werd bovendien in een geheel andere stijl gevoerd. Tevens reageerde 
eenn aantal partijgenoten zeer afwijzend op de standpunten van Nieuw Links inzake 
dee buitenlandse politiek, hetgeen een levendig debat binnen de partij opleverde. Al-
vorenss het verloop van de discussie in de jaren 1966 en 1967 te schetsen, zal eerst wor-
denn ingaan op de achtergrond en betekenis van Nieuw Links als oppositiebeweging. 

Nieuww Links, New left 

Dee opkomst van Nieuw Links in 1966 stond niet op zichzelf. De presentatie van de 
bewegingg binnen de PvdA viel nagenoeg gelijk met het verschijnen van een aantal 
anderee groepen in de Nederlandse samenleving, zoals Provo en D'66. In het buiten-
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land,, met name in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland, bestonden soortge-
lijk ee bewegingen. Deze groeperingen worden vaak omschreven als New Left. Met deze 
termm worden vernieuwings- of democratiseringsbewegingen in de jaren zestig in Ame-
rika,, Groot-Brittannië en daardoor geïnspireerde groepen elders aangeduid. New Left 
stondd niet voor een sluitende theorie en verschilde per beweging. Desondanks zijn er 
eenn drietal kernpunten van New Left te noemen. Ten eerste diende de maatschappij 
radicaall  gedemocratiseerd te worden, zodat belangrijke beslissingen voortaan 'aan de 
basis'' werden genomen en niet door een elite van bureaucraten en managers. Met de 
basiss werden arbeiders- of studentenraden bedoeld. Ten tweede moesten maatschap-
pijhervormingenn niet alleen van bovenaf door regering en parlement, maar ook van 
onderop,, door directe actie van betrokkenen worden verwezenlijkt. Ten slotte was, 
naastt structurele maatschappijhervormingen, ook een 'culturele revolutie' ofwel een 
mentaliteitsveranderingg noodzakelijk. De nieuwe cultuur moest, meer dan eerder het 
geval,, ruimte bieden aan zelfontplooiing en creativiteit, geestelijke ontwikkeling en 
communicatie.88 Deze denkbeelden waren niet echt nieuw. Ze waren over het alge-
meenn al vóór i960 ontwikkeld, maar beperkten zich toen tot marginale groepen die 
eenn soort onderstroom in de linkse beweging vormden. In Nederland begonnen deze 
denkbeeldenn na i960 door te dringen in de grotere politieke partijen. 

Binnenn de PvdA manifesteerde zich zogezegd Nieuw Links. De denkbeelden van 
dezee beweging zijn in drie hoofdstromingen samen te vatten. Ten eerste een 'egalitair 
etatisme',, ofwel de bestrijding van maatschappelijke ongelijkheid door hervormingen 
vann bovenaf, gericht op herverdeling van macht (democratisering), inkomens (geleide 
loonpolitiek)) en van kennis (onderwijshervorming). Ten tweede een 'licht marxistisch 
gekleurdd populisme'. Ideeën die vaak tegen 'Oud Links' aanleunden, gecombineerd 
mett nieuwe vormen van politieke strijd. Ten slotte een 'anarchistisch getint activisme': 
hethet ijveren voor democratisering van onderop en voor een culturele revolutie. Deze 
laatstee richting stond kritisch tegenover kapitaal, parlementarisme en partijbureau-
cratie.99 De drie stromingen hadden één doel gemeen: democratisering van staat en 
maatschappij,, waarbij over het algemeen geen gebruik werd gemaakt van Oud Linkse 
ideeënn als nationalisatie van banken en basisindustrieën.'0 Nieuw Links wilde in dat op-
zichtt zeker een Nieuw Linkse weg bewandelen. Het is wel belangrijk te bedenken dat 
dee genoemde denkbeelden en richtingen wel eens botsten en de scheidslijnen niet altijd 
evenn duidelijk waren. Bovendien was Nieuw Links een heterogene groep. Elke publica-
tiee werd door andere mensen geschreven.11 Zoveel mensen, zoveel meningen. 

Nieuww Links kan niet zonder meer als een New Z<?/?-beweging worden geken-
merkt,, al bevatten de geschriften wel de New Left-eisen tot democratisering van be-
drijvenn en andere instellingen en tot een sociaal-culturele omwenteling.11 Een belang-
rijkk verschil met de New Left in Amerika, Duitsland, Engeland en bijvoorbeeld 
Provo,, was echter dat Nieuw Links meer de nadruk legde op parlementaire, in plaats 
vann buitenparlementaire actie. De eerste generatie Nieuw Linksers verzette zich tegen 
radicaliseringg en verdedigde een ideologie die nauwelijks tot New Left gerekend kan 
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worden.. Nadat Nieuw Links in 1967 een plaats in de partij verworven had, vond de 

informelee leider Han Lammers dat het ongestructureerde, anarchistische potentieel 

vann Nieuw Links als oppositiegroep beteugeld moest worden en verwierp daarmee 

buitenparlementairee actie.1' Hij doelde op een groep binnen de PvdA, die zich ver-

wantt voelde met Nieuw Links, maar met radicalere ideeën over arbeiders-zelfbestuur, 

directee actie en een alternatieve cultuur kwam. Gevestigde leden als Van der Doel, 

Vann der Louw en Lammers wezen deze standpunten af. Hierbij moet wel aangete-

kendd worden dat de scheidslijnen tussen de 'gematigde' en de 'radicale' vleugel niet 

altijdd zo scherp waren. 

Nieuww Links legde weliswaar relatief veel nadruk op parlementaire actie, toch had-

denn programmapunten met betrekking tot herziening van het Nederlandse Parlemen-

tairee stelsel geen hoge prioriteit. Het ging hen niet zozeer om staatkundige hervor-

mingen,, maar veel meer om 'duidelijkheid in de Nederlandse politiek': de fundamen-

telee politieke tegenstellingen mochten niet verdoezeld worden.'4 Deze duidelijkheid 

inn de Nederlandse politiek kon bereikt worden door een herkenbare, dat wilde zeggen 

eenn radicalere politiek van de PvdA. Om klaarheid te scheppen in het Nederlandse 

politiekee bestel pleitte Nieuw Links onder meer voor een zogenaamd minimum-

programma,, zonder de uitvoering daarvan mocht de PvdA niet aan coalitiekabinetten 

deelnemen.155 De beweging richtte zich ook sterk op de werking van de interne demo-

cratiee van de PvdA. De opvattingen van Nieuw Links over de interne partijdemocratie 

werdenn verwoord in het boekje Een partij om mee te werken. Hierin werd onder meer 

gepleitt voor een grotere participatie van de leden, grotere democratische controle door 

middell  van spreiding van bevoegdheden, een grotere verantwoordingsplicht en een 

groteree doorstroming van personen en denkbeelden.' 

Dezee opvattingen waren er onder meer op gericht de verstopte kanalen in de partij 

openn te breken. Hiermee werden organen bedoeld waarin Nieuw Links niet was verte-

genwoordigd.. Voor het verwerven van invloed ontwikkelde Nieuw Links een strate-

gie,, waarbij zoveel mogelijk Nieuw Linksers als afgevaardigden van de eigen afdeling, 

krachtenss een eigen mandaat en niet op persoonlijke titel naar het congres zouden 

moetenn gaan. Zo ontwikkelde de beweging een 'dubbel mandaat'. Het ontleende op 

congressenn groepsgezindheid en politiek gewicht aan de Nieuw Links achterban, ter-

wij ll  het tegenover die achterban geen verantwoordingsplicht had door hun partij -

afdelingsmandaat.77 Lukte het niet om eigen mensen af te vaardigen, dan werd er door 

middell  van 'horizontale communicatie' zoveel mogelijk steun gezocht bij afdelings- of 

federatievertegenwoordigers.. Op die manier werd er zending bedreven naar vertak-

kingenn in de partij, die nog niet voor de Nieuw Links-denkbeelden waren gewonnen.'8 

Nieuww Links was zeer succesvol met deze strategie. Door zich te richten op de interne 

partijdemocratiee en het vasthouden aan parlementaire actie, wist Nieuw Links zich 

beterr dan andere New Zf/f-groeperingen op te werken in de partijpolitiek. Geen 

anderee New Z^/ï-beweging heeft in zo'n korte tijd, zoveel mensen in de top van een 

politiekee partij weten te krijgen en zo'n grote invloed uitgeoefend. 
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Nieuww Links bijeen in oktober 1966. Van links naar rechts: Han Lammers, onbekend, 

Ariee van der Hek, Hans van den Doel, Arie van der Zwan, Tom Pauka, onbekend 

(Fotoo Korsvan Bennekom; Collectie I ISG, Amsterdam) 
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Eenn parti j  i n de partij ? 

Toenn Nieuw Links in oktober 1966 op instigatie van Jan Nagel bij elkaar kwam, 

steldee het zich een aantal doelen. Net als veel partijgenoten ergerde het zich aan het 

regeringsbeleidd van het kabinet Cals/Vondeling. Nieuw Links had 'de pest' aan 

Cals,, omdat hij journalisten de schuld gaf van de Provorellen. In Vondeling waren 

zee teleurgesteld. Na een scherp oppositiebeleid was hij als minister door de mand 

gevallen,, meende het. Van de PvdA-bewindsIieden kreeg alleen Den Uyl een vol-

doende.. Het kabinet moest dan ook zo snel mogelijk verdwijnen, evenals de oude 

gardee binnen de PvdA. De bestaande partij-elite moest worden afgelost door een 

nieuwee politieke generatie, die zich via Nieuw Links aandiende. Deze doelstelling 

wass er vooral op aandringen van Arie van der Zwan gekomen. Nieuw Links zou pas 

geloofwaardigg overkomen indien het bereid was daadwerkelijk politiek werk binnen 

dee partij te verrichten en daarom moesten Nieuw Linksers zich voor alle functies in 

dee partij beschikbaar stellen. Inhoudelijk hadden de Nieuw Linksers ook verschil-

lendee wensen. De Nederlandse samenleving moest gedemocratiseerd worden en in 

hett sociaal-economisch beleid moest inkomensnivellering de hoogste prioriteit krij -

gen.. Op het gebied van de buitenlandse politiek diende de 'Koude Oorlogsmentali-

teit'' te verdwijnen en in plaats daarvan de Noord-Zuid-tegenstelling centraal wor-

denn gesteld." 

Hett optreden van Nieuw Links werd door velen in de PvdA met argusogen beke-

ken.. Vanuit het perspectief dat groepsvorming binnen de partij ten enenmale onaan-

vaardbaarr was, werd het uitermate kritisch gevolgd. Nieuw Links had echter geleerd 

vann het tragische lot dat eerdere linkse oppositiebewegingen in de PvdA was over-

komen.. Het waakte er op dit punt zorgvuldig voor geen aanknopingspunten te bieden 

voorr disciplinaire maatregelen. Nieuw Links kende geen lidmaatschap, wel een kaar-

tenbakk met sympathisanten, geen eigen periodieke publicatie, geen eigen bestuur, 

geenn apparaat, wel een kerngroep en openbare bijeenkomsten zonder geheimhouding 

inn Utrecht. Het was een club zonder leden of leden zonder club.10 

Opp een van de eerste bijeenkomsten werd ook de werkwijze van Nieuw Links vast-

gelegd,, met enkele 'muurvaste uitgangspunten'. De loyaliteit aan de PvdA stond 

voorop.. Het beoogde een informeel gesprekscentrum te zijn, waar kritiek op de partij 

geuitt kon worden. Kritiek was toegestaan, maar men bleef de partij trouw. Ten 

tweedee was meningsvorming alleen mogelijk door PvdA-Ieden. Op bijeenkomsten 

mochtt iedereen meepraten, maar gezamenlijke standpunten werden alleen door partij-

ledenn geformuleerd. Ten derde zou Nieuw Links nooit een fractie binnen de partij 

mogenn worden en had daarom ook geen vereniging en geen bestuur. Invloed mocht 

slechtss met middelen van de partij worden verworven. Het laatste uitgangspunt was 

financiëlee onafhankelijkheid: geen contributie, geen vaste bijdragen. Nieuw Links 

zouu zich bedruipen met giften van sympathisanten.2' Formeel was het dus een onge-

structureerdee groep die openbare bijeenkomsten hield in Utrecht. Toch ontstond er al 
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snell  een voorhoede, een groep woordvoerders. Deze kerngroep kwam ook buiten de 
Utrechtsee vergaderingen om bijeen. 

Hett Partijbestuur maakte zich echter wel degelijk zorgen over eventuele groeps-
vormingg binnen de partij. In oktober 1966 liet het Partijbestuur weten dat het opstel-
lenn van verklaringen door groepen het gevaar van groepsvorming binnen de partij met 
zichh meebracht, hetgeen onacceptabel zou zijn." De verontrusting over het eigen-
machtigg optreden van Nieuw Links binnen de partij nam toe en in maart 1967 vaar-
digdee het Partijbestuur richtlijnen uit, waar Nieuw Links zich aan moest houden. In 
eenn circulaire werd nog eens benadrukt dat de groep zich van de bestaande kanalen 
vann de PvdA moest bedienen. Publicaties dienden eerst aan organen als Socialisme en 
DemocratieDemocratie en Opinie te worden aangeboden, geen opportunistische besluitvorming 
inn groepsverband en moties en resoluties die aan de pers werden aangeboden, waren 
niett tolerabel. Daarnaast zou het zich presenteren als vertegenwoordiger van Tien over 
RoodRood de suggestie wekken, een partij binnen de partij te zijn. Dat diende eveneens 
achterwegee te blijven/3 

Eindd 1966 had de nieuwe partijleider Den Uyl een ontmoeting met Nieuw Links 
inn de schrijfkamer van hotel American in Amsterdam. Hierbij distantieerde hij zich 
vann Nieuw Links. In een lange verklaring verweet hij hen 'anti-institutions, anti-esta-
blishmentt en anti-history' te zijn/4 Van die drie vond hij het laatste nog het ergste. 
Tevenss vond hij Nieuw Links van gering niveau en meende dat Tien over Rood geen 
kwaliteitt had. Het enige positieve aan Nieuw Links vond hij dat het de discussie in de 
partijj  stimuleerde. Hij wilde Nieuw Links duidelijk even de oren wassen. Volgens 
Lammerss was dit een 'testpartij': Den Uyl wilde weten wat voor vlees hij in de kuip 
had.""  Voor hen was het voornamelijk een afknapper. Zij waren bijzonder teleur-
gesteldd in de houding van Den Uyl. 

InIn maart 1967 had het Partijbestuur een ontmoeting met Nieuw Links. Partijvoor-
zitterr Tans opende de zitting met zijn waardering uit te spreken voor de inbreng van 
Nieuww Links. Hij vond het positief dat de partij in beweging was gebracht. Hij voegde 
hierr wel aan toe dat 'frontvorming, oppositie, verovering van de posities, wellicht zelfs 
inn de leiding van de partij, in plaats van te streven naar beraad met de partij-instanties, 
tott een partij binnen de partij zouden kunnen leiden'/6 Lammers opponeerde door 
nogg eens met nadruk te stellen dat Nieuw Links geen partij was. Aflossing van de 
wachtt was volgens hem wel nodig, omdat het ongeloofwaardig was enerzijds te streven 
naarr vernieuwing van de structuren en doelstellingen en anderzijds die vernieuwing 
doorr de oude garde te laten uitvoeren/7 Tijdens deze ontmoeting plaatste Den Uyl een 
tweedee felle aanval op Nieuw Links. Hij noemde het 'bedenkelijk, getuigen van slecht 
politiekk besef en zelfs karakterloos om na een verkiezingsnederlaag de doelstellingen 
vann de partij ter discussie te stellen'. Nog erger vond Den Uyl het dat er een verkeerde 
beeldvormingg dreigde te ontstaan: 'de PvdA aan de ene kant als een grote verkalkte 
groepp en aan de andere kant de frisse Gideonsbende van Tien over Rood'. Ten slotte 
beschuldigdee hij hen van intimidatie van congresafgevaardigden en de 'feitelijke ver-
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krachtingg van de democratische meningsvorming'/ Voor Nieuw Links betekende de 
opstellingg van Den Uyl wederom een enorme teleurstelling. Zijn houding was des te 
teleurstellender,, omdat Den Uyl in de komende jaren het gezicht van de PvdA zou 
bepalen,, aldus Lammers/V 

Watt Nieuw Links en Den Uyl wel deelden, was een diepe politieke afkeer van de 
KVP.. Met name de manier waarop de katholieke fractievoorzitter Schmelzer op 14 ok-
toberr 1966 het kabinet Cals/Vondeling liet vallen, had heel veel kwaad bloed gezet 
binnenn de partij. Na de 'Nacht van Schmelzer' was het voor menigeen in de partij klip 
enn klaar datt de KVP niet deugde.10 De afkeer van de KVP vertaalde zich ook in de elec-
toralee strategie van de partij. De PvdA diende door een duidelijk progressieve koers te 
varenn de feitelijke tegenstellingen in de Nederlandse politiek bloot te leggen. Door 
dezee 'polarisatiestrategie' zou de kiezer een duidelijke keus moeten maken tussen een 
progressievee of een conservatieve politiek. Het Nederlandse politieke bestel zou zo 
wordenn omgevormd in een tweestromenland, bestaande uit een progressieve en een 
conservatievee kant. Met het oog op de gestage electorale achteruitgang van de confes-
sionelee partijen zou er uiteindelijk een progressieve meerderheid in de Nederlandse 
politiekk ontstaan, luidde de optimistische verwachting bij de PvdA." 

Omm het uiteenvallen in twee delen te bewerkstelligen moest de PvdA dus een radi-
caleree politiek gaan voeren. De buitenlandse politiek was daarbij een dankbaar onder-
werpp om de progressieve gezindheid ten toon te spreiden. Er wordt in dit verband ook 
well  gesproken van 'expressive polities': politieke standpunten die eerder uitdrukking 
gevenn aan een bepaalde gezindheid dan aan praktische maatregelen om een bepaald 
doell  dichterbij te brengen.'2 De trefzeker gekozen standpunten hebben ertoe bijgedra-
genn dat de buitenlandse politiek binnen de PvdA veelal onderwerp werd van interne 
politiekee strijd." 

Dee eerste steen in de vijver 

Nieuww Links liet voor het eerst van zich horen door middel van het befaamde pamflet 
TienTien over Rood. Onder het kopje 'Samenzwering voor de vrede' werd de internationale 
politiekk behandeld. De auteurs constateerden dat de internationale vrede en veilig-
heidd ernstig werd bedreigd, met name door de vele atoomwapens. Door het bezit van 
kernwapenss konden verschillende landen ook daadwerkelijk tot het gebruik ervan 
overgaann en het had bovendien 'het morele besef ten aanzien van conventionele ge-
vechtshandelingenn verdoofd'. Het gooien van napalmbommen in Vietnam door de 
vss was hiervan wel het meest treffende voorbeeld. Een groeiend aantal conflicten in de 
wereldd zorgde ervoor dat de atoomdreiging steeds groter werd. Daarbij kwam dat de 
waakzaamheidd van de publieke opinie ten opzichte van 'de drogredenen rondom de 
atoomdreiging'' aanzienlijk was verminderd. Door de hierboven genoemde redenen 
wass het machtsevenwicht verworden tot een 'volkomen illusie', aldus Nieuw Links.M 
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Dee Nederlandse bijdrage aan de internationale vrede en veiligheid was duidelijk 
voorr verbetering vatbaar. Tot nu toe had Nederland zich slechts een trouwhartig vol-
gerr van de Westerse politiek getoond. Een gemiste kans, omdat ons land Vanuit zijn 
traditiee een indrukwekkende bijdrage' aan de wereldvrede zou kunnen leveren. Neder-
landd diende zelf voorstellen te formuleren om ontwapening na te streven en te komen 
tott een internationale rechtsorde. Een universele aanvaarding van het Handvest van 
dee VN, het sluiten van een non-proliferatie-verdrag en de uitbreiding van de kernstop-
overeenkomstt waren belangrijke stappen vooruit. Nieuw Links sprak zich tevens uit 
voorr een verlaging van de defensie-uitgaven. Deze kritiek impliceerde niet dat de 
NAVOO werd afgewezen, integendeel. Het belangrijkste middel dat Nederland tot zijn 
beschikkingg had om de vrede te dienen, was het NAVO-lidmaatschap. Daar was vol-
genss Nieuw Links tot dan toe alleen volstrekt onvoldoende gebruik van gemaakt. Het 
lidmaatschapp van het Atlantisch bondgenootschap moest gebruikt worden voor een 
actievee politiek om het internationale klimaat te verbeteren. 

Dezee actieve politiek van de NAVO zou een aantal doelstellingen moeten nastreven. 
Allereerstt diende de Bondsrepubliek haar pretentie op te geven dat zij handelde 
namenss geheel Duitsland. Daarvoor moesten de Oder-Neisse-grens en de DDR wor-
denn erkend. De Bondsrepubliek diende tevens af te zien van het bezit van of de mede-
zeggenschapp over het gebruik van kernwapens. Deze eis werd gevoed door een groot 
wantrouwenn tegenover West-Duitsland. Nieuw Links toonde zich oprecht bezorgd 
overr een herlevend Duits militarisme of'agressief nationalisme'. Ten tweede was het 
vann grote betekenis dat er op korte termijn toenadering tot het Warschaupact werd 
gezochtt om een Europese topconferentie te organiseren. Het uiteindelijke doel van 
zo'nn conferentie was te komen tot een zo groot mogelijke gedemilitariseerde zone in 
Europa.. Het NAVO-lidmaatschap diende ook benut te worden om de totalitaire regi-
mess in de eigen gelederen te bestrijden. Spanje mocht nooit en Portugal niet langer lid 
zijnn van de NAVO. Trad Spanje toch toe of bleef Portugal lid, dan behoorde Nederland 
uitt het bondgenootschap te treden. Ten slotte moest het NAVO-lidmaatschap ook bui-
tenn de Europese grenzen gebruikt worden. Nederland zou, onder erkenning van de 
Vietcong,, zijn goede diensten aan kunnen bieden om tussen de strijdende partijen te 
bemiddelen.. Meer in zijn algemeenheid zou de grote volgzaamheid tegenover de vs 
moetenn veranderen. Anders werd het Nederlandse prestige tegenover 'de jonge lan-
den'' ondermijnd, omdat ons land bijvoorbeeld geassocieerd werd met de bedenkelijke 
NAVO-politiekk in zuidelijk Afrika.35 

Achterafiss opvallend hoe weinig nieuws de auteurs over de buitenlandse politiek 
tee zeggen hadden. Bovendien ontbrak het aan analyse en uitdieping, meent de histori-
cuss Bosscher.3' Over het algemeen betrof het punten die nauwelijks omstreden waren 
binnenn de partij of al eerder naar voren waren gebracht. De wens van de opbouw van 
eenn internationale rechtsorde, een non-proliferatieverdrag en uitbreiding van het 
kernstopakkoordd waren al langer gemeengoed binnen de partij. De verontrusting over 
atoomwapenss was bepaald geen alleenrecht van Nieuw Links, maar werd al veel langer 
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doorr nagenoeg de gehele partij gedeeld. Deze algemeen gedeelde verontrusting was 

aanleidingg geweest om dit onderwerp uitputtend te bespreken. De pleidooien voor 

eenzijdigee ontwapening en een gedemilitariseerde zone waren door de atoompacifis-

tenn in de PvdA al meerdere keren ingebracht en de erkenning van de DDR en de Oder-

Neisse-grenss werden al geruime tijd door het (voormalig) SDC bepleit. Pleidooien 

voorr een actievere NAVO-politiek ten behoeve van ontspanning waren ook al eerder 

all  te beluisteren in de partij. De eis dat Nederland uit de NAV O diende te treden als 

Portugall  lid bleef— het voorwaardelijk lidmaatschap — was op het partijcongres van 

19655 reeds ter sprake gekomen, Nieuw Links had hier blijkbaar geen notie van geno-

men,, want volgens Hans van den Doel was dit Nieuw Linkse standpunt de uitkomst 

vann een merkwaardig compromis. Bij het schrijven van Tien over Rood toonde Van 

denn Doel zich een voorstander van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap, maar Han 

Lammerss pleitte voor uittreden van Nederland. André van der Louw kwam toen met 

hett compromis dat Nederland alleen lid kon blijven als Portugal uit het bondgenoot-

schapp trad. In 1973 zei Van den Doel daarover: '.. als je de geschiedenis van dat com-

promiss kent, kun je je er rot om lachen, daar wordt nu op de PvdA-congressen heel 

ingewikkeldd over gebekvecht1.' 

Vooralsnogg kende niemand de achtergrond van het compromis en veel gelachen 

werdd er dan ook niet. Wel werd Tien over Roodover het algemeen redelijk positief ont-

vangen,, overigens geheel tegen de verwachting van de schrijvers in. Als er al kritische 

kanttekeningenn werden gemaakt, bleef het veelal bij milde kritiek. In veel commenta-

renn noemde men het boekje een 'hartverwarmend bewijs van politiek meedenken 

doorr een jongere generatie' of woorden van een gelijke strekking.' 'Oud Links' had 

natuurlijkk weinig begrip voor het afwijzen van de Oud Linkse dogma's. Op het terrein 

vann de buitenlandse politiek nam men ook een afwijzende houding aan. Er werd 

opgemerktt dat in Tien over Rood de aard van de NAV O miskend werd. De NAV O was 

tenn enenmale ongeschikt om een actieve vredespolitiek te voeren en vormde juist een 

obstakell  voor ontspanning. Het voorwaardelijke NAVO-lidmaatschap (Portugal eruit, 

anderss Nederland), ook wel het 'Iberisch NAVO-theorema' genoemd, vond men in 

Oudd Linkse kringen echter wel een interessante gedachte die in de gaten gehouden 

moestt worden." 

Binnenn de partij werd de bijdrage van Nieuw Links kritisch ontvangen, zonder 

daarbijj  bijzonder negatief te oordelen. De jongere partijgenoten betuigden veelai hun 

instemmingg en de ouderen vonden het een aardige bijdrage om de discussie in de 

partijj  te stimuleren. Zo noemde voorzitter Tans Tien over Rood 'een fijn boekje'. De be-

wegingg maakte wel het nodige los, maar de partijtop toonde zich over het algemeen niet 

ergg geschokt door de 'uitdaging van Nieuw Links'. Voor de meer sceptische partij-

genotenn vormde de werkwijze van Nieuw Links veel meer de steen des aanstoots, dan 

hett ideeëngoed.40 Di t was zeker in het begin het geval. Di t betekende echter niet dat er 

inhoudelijkk geen kritiek op Nieuw Links werd geleverd. In de vorige paragraaf is 

dee kritiek van Den Uyl al genoemd en zijn voorganger Vondeling beschuldigde de 
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bewegingg van 'ivorentorenpolitiek'. Dat Portugal in de NAVO zat, vond hij ook 'heel 
vervelend',, maar het paste niet om daarop te reageren met het uittreden van Neder-
land.. Dan werd er een soort neutraliteitspolitiek gevoerd, dat zou neerkomen op het 
levenn op andermans kosten. Bovendien moest men zich realiseren dat Nederland, laat 
staann de PvdA, niet bij machte was om op korte termijn veel aan de internationale ver-
houdingenn te veranderen.4' 

Inn een lange brief aan partijvoorzitter Tans bracht Max van der Stoel zijn bezwaren 
onderr woorden. 'In abstracto' was hij het er mee eens dat jongeren in de partij een bij-
dragee probeerden te leveren aan de meningsvorming in de partij. 'In concreto' moest 
hijj  de bijdrage van de 'crypto-PSP-ers van Nieuw Links' afwijzen. Nieuw Links was 
eenn club die 'alle kenmerken van het sektarisme in zich droeg en bezig was zich volle-
digg van de werkelijkheid af te sluiten'. Wilde de PvdA een progressieve volkspartij 
worden,, dan moest de partij de denkbeelden van Nieuw Links verwerpen. Toegeven 
aann de eisen van deze club zou de partij isoleren van de overgrote meerderheid van het 
Nederlandsee volk, verwachtte Van der Stoel. Hij erkende weliswaar dat internationaal 
alless in beweging was en 'een hernieuwd doordenken van de internationaal-politieke 
doelstellingen'' daarom noodzakelijk was. Als dit echter zou resulteren in een inter-
nationalee programma a la Nieuw Links was dat voor Van der Stoel volstrekt onaan-
vaardbaar.12 2 

Vann de punten van Nieuw Links inzake de buitenlandse politiek liet Van der Stoel 
geenn spaan heel. Hij achtte het onbegrijpelijk dat deze progressieve jongeren ijverden 
voorr erkenning van het regime-Ulbricht en daarmee kritiekloos de centrale doelstel-
lingg van de sv overnamen. De 'psp-aap' van Nieuw Links kwam ook bij het stand-
puntt over de NAVO uit de mouw. Van der Stoel had de indruk dat het niet zozeer om 
Portugall  ging, maar meer om een 'propagandistisch aantrekkelijke aanleiding' om 
mett des te meer kracht tegen de NAVO te schoppen. De Vietnampolitiek van Nieuw 
Linkss kwam er al niet veel beter van af. Nieuw Links zag over het hoofd dat de aan-
wezigheidd van de Amerikanen in dat land voornamelijk werd ingegeven door de vrees 
voorr het ontstaan van een machtsvacuüm in Zuid-Vietnam dat zeker door de Chi-
nezenn zou worden opgevuld. Ten slotte getuigde het punt van de verlaging van de 
defensie-uitgavenn in zijn ogen al evenmin van veel wijsheid. In principe toonde hij 
zichh daar een voorstander van, maar de internationale situatie noopte tot andere con-
clusies.. De militaire uitgaven van de su waren onlangs weer verhoogd, Frankrijk trok 
zichh terug uit de NAVO en de Amerikanen en Engelsen maakten zich op om hun troe-
pensterktee op het continent te verminderen. Dit betekende een verschuiving van het 
machtsevenwichtt ten gunste van de su en vermindering van de kansen op ontspan-
ning.. Van der Stoel riep zijn partijgenoten dan ook op om resoluut stelling te nemen 
tegenn het afdrijven van de partij naar 'een PSP-achtige politiek'.4' 

TienTien over Rood'had heel wat losgemaakt binnen de partij. Voor het establishment 
vann de partij zat er niet veel anders op dan 'de zaak te nemen zoals die lag'.44 Het crisis-
gevoell  binnen de PvdA en de gevoeligheid voor de gunst van de jongere kiezers was zo 
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groot,, dat Nieuw Links niet zomaar als een onbeduidend clubje afgeschreven kon 

worden.. De partij was gewoonweg niet in de positie om de sweeping statements van 

dezee progressieve jongeren te negeren. De partij werd daardoor min of meer ge-

dwongenn met Nieuw Links in debat te gaan. Di t gold ook voor het terrein van de bui-

tenlandsee politiek. Zo meende Nederhorst dat het wenselijk was om de commissie 

Buitenlandd 'op te frissen' met enkele Nieuw Linksers. Internationaal secretaris Piet 

Dankertt was een andere mening toegedaan, getuige een weinig uitnodigende brief aan 

Ari ee van der Hek en Han Lammers. 'Hoewel ik er niet van overtuigd ben, dat uw aan-

wezigheidd temidden van een groot aantal buitenlandse politiek gespecialiseerde of 

belangstellendee oudere partijgenoten, deze door de fractievoorzitter bepleite verfris-

singg kan bewerkstelligen, zou ik u toch willen verzoeken of u bereid bent tot deze 

commissiee toe te treden', luidde de 'uitnodiging'.4' Ondanks deze weinig complimen-

teuzee woorden stortte Nieuw Links zich met verve op de buitenlandse politiek. De 

discussiess die deze gedachtewisseling opleverden, zouden zich voornamelijk toespit-

senn op het voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap en de erkenning van de DDR. 

Toenemendee kritie k op de N A V O 

Dee NAV O kwam in de loop van de jaren zestig steeds meer ter discussie te staan. Daar-

voorr zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Na de Cuba-crisis leek de ergste kou 

uitt de lucht in de Koude Oorlog. Chroesjtsjov verklaarde in 1963 de zenuwenoorlog 

rondomm Berlijn te staken en de bestaande invloedssferen in Europa te accepteren. 

Kennedyy beantwoorde dit gebaar door te laten weten de DDR feitelijk te willen erken-

nenn en de Muur in Berlijn te accepteren. Daarmee was het 'probleem Berlijn' min of 

meerr van de baan/' Met het instellen van een hot line om bij ernstige spanningen 

directt overleg te plegen tussen Moskou en Washington en het ondertekenen van de 

testtest ban treaty in 1963 werd de verdere toenadering vorm gegeven. De buitenlandse 

politiekk van de Bondsrepubliek was ook in de overgang. De sociaal-democraten in 

West-Duitslandd ontwikkelden in 1963 het concept van Wandel durch Annaherung 

Opp basis van een hechte Atlantische verbintenis, werd er geprobeerd zelfstandig con-

tactenn met het Oostblok aan te knopen en in het bijzonder met de DDR. In 1966 werd 

dee sociaal-democraat Will y Brandt minister van Buitenlandse Zaken en kon hij deze 

strategiee toepassen. Tot 1969 was hij nog gebonden aan de meer behoudende christen-

democratischee coalitiepartner, maar vanaf 1969 kon hij als Bondskanselier met volle 

krachtt vooruit met zijn Ostpolitik.47 Tegen deze internationale achtergrond van dé-

tentee groeide de afkeer van de Koude Oorlog en steeg het optimisme over de mogelijk-

hedenn voor verdergaande ontspanning. Veel mensen kregen goede hoop dat de NAV O 

doorr het op gang gebrachte ontspanningsproces overbodig zou worden. Sommigen 

redeneerdenn de ander kant op en meenden zelfs dat de NAV O opgeheven diende te 

wordenn om de ontspanning verder te bevorderen. 
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Herr bondgenootschap stond ook onder druk, omdat de eenheid ver te zoeken 
was.. De perikelen rond de MLF toonden aan dat door een toegenomen zelfvertrou-
wenn van de West-Europese lidstaten, zij een zelfstandiger positie ten opzichte van de 
vss ambieerden. Frankrijk liep in deze ontwikkeling voorop en De Gaulle trok zijn 
landd in 1963 terug uit de NAVO-vloot. In maart 1966 kondigde hij aan de militaire 
samenwerkingg met het bondgenootschap te verbreken. Alle NAVO-instellingen dien-
denn van het Franse grondgebied te verdwijnen. De breuk werd evenwel niet helemaal 
compleet,, want Frankrijk bleef wel vertegenwoordigd in de NAVO-raad. Het lidmaat-
schapp van het dictatoriale Portugal werd tevens door een groeiend aantal mensen in 
strijdd geacht met de democratische doelstellingen van het bondgenootschap. Deze 
doelstellingenn werden nog meer geweld aangedaan toen in april 1967 Griekenland door 
dee kolonelscoup eveneens veranderde in een dictatuur. Bovendien was de verhou-
dingg tussen de 'bondgenoten' Turkije en Griekenland zeer slecht te noemen. De 
benoemingg van de ex-nazi Von Kielmannsegg op een hoge N Avo-post was voor velen 
onverteerbaarr en deed het imago van de NAVO evenmin veel goed.4 Last but not least 
wass er natuurlijk het Amerikaanse optreden in Vietnam. Deze eerste 'televisieoorlog' 
wektee in het Westen veel verontwaardiging en ondermijnde de positie van de vs als 
leiderr van het Westen en de NAVO. De Vietnamoorlog zou een katalysator vormen 
voorr een groeiend anti-Amerikanisme. In het licht van bovenstaande kan het geen 
verwonderingg wekken dat de kritiek op de NAVO groeiende was. Dit werd nog eens 
versterktt door het dichterbij komen van 1969, het jaar waarin het NAVO-verdrag her-
zienn zou worden. De mogelijkheid tot uittreding die bij de herziening van het ver-
dragg bestond, gaf een stevige impuls aan de discussie over het Nederlandse NAVO-

lidmaatschap. . 

Hett bondgenootschap onderkende zelf ook dat er allerlei krachten werkzaam 
warenn die de consensus over het belang van de NAVO ondermijnden. In december 
19666 werd er daarom een commissie ingesteld onder leiding van Harmei, de Belgische 
ministerr van Buitenlandse Zaken. De commissie moest zich buigen over de rol en de 
functiee van het bondgenootschap in de toekomst. In december 1967 ging de NAVO 

akkoordd met de bevindingen van de commissie. In het rapport-Harmei werd de mili-
tairee afschrikking noodzakelijk genoemd, maar tegelijkertijd diende het bondgenoot-
schapp te streven naar diplomatieke toenadering tot het Oostblok. Het rapport be-
rusttee op de erkenning dat een louter militair antwoord op de toegenomen militaire 
krachtt van de su te gevaarlijk was om mee te volstaan. Het was echter ook de uitwer-
kingg van de wens van verschillende lidstaten om betere betrekkingen met de su te 
onderhouden.49 9 

Binnenn de PvdA had men ook opgemerkt dat er voor de NAVO steeds minder 
draagvlakk bestond. Dankert had reeds in 1965 geconstateerd dat de relatieve ontspan-
ningg tussen de beide machtsblokken meer ruimte schiep voor bezinning op de NAVO.50 

Denn Uyl signaleerde dat met name een aantal jonge partijgenoten maar moeilijk kon 
begrijpenn waarom de NAVO nog in stand werd gehouden." Ruygers merkte eveneens 
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opp dat de NAV O bij een jongere generatie, die de concrete situatie waarin de NAV O ont-

staann was niet had meegemaakt, steeds meer ter discussie stond. Er waren krachten 

werkzaamm die van 'het voorbeeld van De Gaulle, van een toegenomen anti-Amerika-

nismee en van een bedorven vraagstuk als Vietnam' gebruik maakten om de NAV O in 

diskrediett te brengen. Di t kon in zijn ogen niet te ver gaan. Ondanks dat er sinds de 

oprichtingg van de NAV O veel veranderd was in de internationale politiek, bleef het 

bondgenootschapp een onmisbare factor voor veiligheid en stabiliteit. Er waren im-

merss nog geen alternatieven voorhanden. Een nationale defensie was een illusie en 

ookk een eventuele peperdure Europese kernmacht stond buiten de werkelijkheid van 

hett atoomtijdperk. De collectieve veiligheid van de NAV O had daarom nog niet aan 

betekeniss verloren, nee eerder aan gewicht gewonnen. Het was dan ook zaak de crisis 

inn de NAV O zo snel mogelijk te bezweren. Dit zou volgens Ruygers alleen kunnen ge-

beurenn als het bondgenootschap hervormingen doorvoerde. Het vizier zou meer dan 

voorheenn gericht moeten worden op het tot stand brengen van ontspanning tussen 

Oostt en West.52 

Denn Uyl onderstreepte in het najaar van 1966 ook nog eens het belang van het 

bondgenootschap.. De vrede zou niet gediend zijn met het uiteenvallen van de NAVO. 

Di tt zou een militair strategisch overwicht van de su op het Europese vasteland beteke-

nenn en een duurzaam vergelijk tussen de su en het Westen moeilijker maken. Deze 

steunn voor de NAV O betekende niet dat Den Uyl aan een ongewijzigd bondgenoot-

schapp wilde vasthouden. De NAVO moest meer dan voorheen initiatieven nemen om 

dee ontspanning tussen de beide machtsblokken te bevorderen. Het bondgenootschap 

diendee een instrument voor de vrede te worden/1 Fractievoorzitter Nederhorst sloot 

zichh bij deze woorden aan. Hij wilde eveneens vast te houden aan het bondgenoot-

schap,, maar meende wel dat de strategie van de NAV O opnieuw doordacht en aan de 

nieuwee situatie aangepast moest worden. Het zwaartepunt van de Koude Oorlog ver-

plaatstee zich immers van Europa naar Azië en de NAV O moest daarop anticiperen. Met 

hett Oostblok zou daarom een dialoog op gang moeten komen over wederzijdse ver-

minderingg van de bewapening in Europa.'4 De politieke zwaargewichten van de partij 

wildenn dus aan de NAV O vasthouden, mits het bondgenootschap haar strategie zou 

herzien.. Er dienden meer initiatieven voor ontspanning te worden ontplooid en de 

NAV OO zou een actievere vredespolitiek moeten voeren. 

Hett  bu i tengewoon congres 

Inn oktober 1966 stond het nieuwe basisprogramma van de partij op de agenda. Het 

wass niet de bedoeling dat er een nieuw beginselprogramma werd geschreven. Het 

moestt meer als een actuele invulling daarvan worden gezien. Het gedeelte over vrede 

enn veiligheid in het basisprogramma borduurde voort op de lij n zoals die al begin jaren 

zestigg was ingezet. Wederzijdse gecontroleerde (atoom)ontwapening werd nog altijd 
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alss het belangrijkste middel gezien om de vrede te bewaren. Ontwapening mocht 
echterr niet leiden tot een verstoring van het machtsevenwicht. Om het gevaar van 
kernwapenss te beteugelen werden verschillende maatregelen bepleit. Zo diende er een 
non-proliferatieverdragg te komen, uitbreiding van het kernstopverdrag, overeenstem-
mingg over het onthouden van militaire activiteiten in de ruimte en verbetering en uit-
breidingg van de internationale inspectie op nucleaire activiteiten door het Internatio-
nall  Atomic Energy Agency (IAEA) in Wenen. Om het verdrag tegen spreiding van 
kernwapenss te vergemakkelijken, verwierp de partij nucleaire oplossingen binnen de 
NAVOO die gebaseerd waren op het medebezit van kernwapens evenals een onafhanke-
lijk ee Europese kernmacht. Daarvoor in de plaats werd er inspraak over het totale stra-
tegischee beleid in de plaats gesteld." De 'strijd tegen de atoomanarchie' was al langer 
eenn stokpaardje van de partij en bovengenoemde punten betekenden dan ook niets 
nieuwss onder de zon. 

Hett basisprogramma bevatte niet alleen oude zaken. De voorzichtige accentver-
schuivingg die binnen de partij ten aanzien van de NAVO had plaatsgevonden, was ook 
inn het stuk terug te vinden. De NAVO werd voorlopig onmisbaar geacht en de partij 
sprakk zich dan ook uit voor continuering van het lidmaatschap in 1969. Het bondge-
nootschapp zou echter wel een actievere vredespolitiek moeten voeren. Er moest een 
centralee plaats in het beleid worden ingeruimd voor toenadering tot het Oostblok. 
Omm wederzijdse ontwapening te bevorderen zou er in de NAVO een commissie kun-
nenn worden opgericht om initiatieven te ontplooien en de mogelijkheden te onder-
zoekenn van ontwapening en wapenbeheersing. Het programma wenste tevens on-
democratischee regimes uit de NAVO te sluiten. Daarvoor moest er zoveel mogelijk 
drukk op het dictatoriale Portugal worden uitgeoefend om te bewerkstelligen dat dit 
landd in 1969 het bondgenootschap zou verlaten. Deze visie verwoordde de strekking 
vann de motie die op het partijcongres van 1965 was aangenomen. Het voorstel van 
Nieuww Links om de NAVO te verlaten indien Portugal lid bleef of Spanje lid werd, was 
niett in het basisprogramma terug te vinden.s 

Hett basisprogram werd begin november 1966 op het buitengewoon partijcongres 
aann de leden voorgelegd. Het tijdstip van dit buitengewoon congres was na alle ge-
beurtenissenn in het 'rampjaar 1966' en niet te vergeten de Nacht van Schmelzer uiter-
matee goed gekozen. Het was geen overbodige luxe om de politiek van de partij nog 
eenss met elkaar door te nemen. Voor het congres werd het concept basisprogramma 
gepresenteerdd onder de titel Socialistisch Bestek 196J. De nota was als richtsnoer 
bedoeldd voor de discussies binnen de partij in aanloop van de verkiezingen van 1967, 
diee na de val van het kabinet-Cals/Vondeling noodzakelijk waren geworden. Tien over 
RoodwasRoodwas door Nieuw Links min of meer als een alternatief voor het basisprogramma 
gepresenteerdd en het buitengewoon congres was de eerste belangrijkste krachtmeting. 
Nieuww Links had in ieder geval bewerkstelligd dat de discussie over de NAVO zich 
voorall  toespitste op de kwestie van het Portugese NAVO-lidmaatschap. In de aanloop 
vann het buitengewoon congres werden de stellingen nogmaals betrokken. 
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Dankenn verdedigde in Opinie hei NAVO-standpunt van de partij. Hij riep in her-

inneringg dat de partij met de kwestie Portugal al langer in haar maag zat. Het partij-

congress van 1965 had de partij niet voor niets opgedragen wegen te zoeken om Portu-

gall  uit de NAV O te verwijderen.. Het NAVO-verdrag bood echter geen mogelijkheid om 

Portugall  buiten het bondgenootschap te zetten. Het enige beschikbare middel was het 

uitoefenenn van pressie op Portugal, in de hoop dat het land - 'de buikvol van de bond-

genoten'' — vrijwilli g de NAV O verliet. Daarnaast kon men steun betuigen aan de VN -

resolutiee waarin het zelfbeschikkingsrecht van Angola en Mozambique werd erkend 

enn toezien op de strikte naleving van het ingestelde wapenembargo tegen Portugal. 

Hett door Nieuw Links voorgestane middel van óf Portugal, óf Nederland eruit, wees 

Dankertt af. 'Voor het lidmaatschap van een biljartvereniging is zoiets misschien een 

dierbaarr pressiemiddel, met het lidmaatschap van de NAV O moet men iets voorzich-

tigerr omspringen', meende hij. Door uit de NAV O te treden werden immers allerlei 

veiligheidsgarantiess overboord gezet. Het ging erom de morele prioriteit (uitstoting 

vann Portugal) te blijven stellen, zonder de hoogste politieke prioriteit (het Neder-

landsee lidmaatschap van de NAVO) prijs te geven.' 

Voorr het congres wilde Hans van den Doel de soep niet zo heet gegeten laten wor-

den,, als deze eerder door Nieuw Links was opgediend. De scherpe kantjes van hun 

standpuntenn werden daartoe enigszins afgezwakt en enkele 'misverstanden' over Tien 

overover Roodu.it de weg geruimd. Van den Doel benadrukte dat het pamflet niet alle wijs-

heidd in pacht had, aangezien het in twee dagen geschreven was. Het was vooral be-

doeldd als knuppel in het hoenderhok en het had in dat opzicht aan de verwachtingen 

voldaan.. De kern van de zaak was gelegen in de mentaliteit die uit hun schotschrift 

sprak.. Niet geheel zonder overdrijving stelde hij, dat de mentaliteit die uit hun voor-

stellenn sprak de richting aanwees waarheen de PvdA zich moest bewegen, wilde het 

niett ineenschrompelen tot 'een sektarische splinterpartij'. De gezindheid die uit de 

voorstellenn voor de buitenlandse politiek sprak, bestond uit een grotere aandacht voor 

dee Noord-Zuid-tegenstelling ten koste van de Oost-West-tegenstelling. Hij ging te-

venss in op het verwijt dat Nieuw Links inconsequent zou zijn door Portugal uit de 

NAV OO te willen verwijderen en tegelijkertijd te streven naar erkenning van de DDR. 

Dezee stelling viel simpel te ontkrachten. Nieuw Links was namelijk voor erkenning 

vann zowel de D DR als Portugal, maar wilde niet met de DDR, noch met Portugal in de 
SS S 

NAVO . . 

Dezee voorzichtige toon die Van den Doel voor het congres had aangeslagen, was 

ookk terug te vinden op het congres. Het debat verliep in een vriendelijke sfeer. Van 

denn Doel en Lammers -de informele woordvoerder buitenland van Nieuw Links — 

kregenn namens Nieuw Links de kans uitgebreid het woord te voeren. Lammers behan-

deldee namens de nieuwlichters de buitenlandse politiek, maar beperkte zich tot het 

puntt van de erkenning van de D D R. Het congres wilde dit programmapunt van 

Nieuww Links echter niet overnemen. De partijtop had eveneens weinig moeite om 

steunn voor haar NAVO-standpunt te krijgen. Ruygers voerde het woord over dit punt 

http://Roodu.it
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enn onderstreepte nog eens dat het onverantwoord zou zijn om Nederland los te maken 

uitt het bondgenootschap. In het kader van de NAV O moest Nederland juist proberen 

eenn zo groot mogelijke invloed uit te oefenen. Deze invloed moest onder meer aan-

gewendd worden om bij herziening van het verdrag in 1969 pogingen te ondernemen 

hett democratisch karakter van het bondgenootschap te versterken en initiatieven te 

ontplooienn om de ontspanning met het Oostblok te bevorderen. Het congres was het 

inn overgrote meerderheid met Ruygers eens en de NAVO-resolutie, zoals die was opge-

nomenn in Socialistisch Bestek, werd ongewijzigd aangenomen." 

Dee atoompacifist Franssen zag zijn kans schoon om de discussie over de NAV O in 

dee partij weer open te breken. Door de presentatie van Nieuw Links waren de moge-

lijkhedenn vergroot om het partijstandpunt in de door hem gewenste richting om 

tee buigen. Hij hield het congres voor dat de internationale verhoudingen sinds de 

oprichtingg van de NAV O dusdanig waren gewijzigd, dat het niet vanzelfsprekend was 

datt het Nederlandse lidmaatschap van de NAV O 'klakkeloos' verlengd werd. Om tot 

eenn afgewogen oordeel te komen over het al dan niet verlengen van het Nederlandse 

NAVO-lidmaatschap,, leek het hem een goede zaak een partijcommissie in te stellen.60 

Dezee commissie zou het NAVO-lidmaatschap moeten bezien tegen de gewijzigde inter-

nationalee achtergrond. De positie van Portugal en de gehele Duitse kwestie, inclusief 

dee erkenning van de DDR, zouden door de commissie in de besprekingen meegeno-

menn kunnen worden. Tevens zou nog eens nauwkeurig kunnen worden bezien wat de 

mogelijkhedenn waren voor een klein land als Nederland om de vrede te bevorderen.6' 

Naa een lange discussie werd er door het Partijbestuur ingestemd met een dergelijke 

commissie.. De commissie kreeg de naam De NAVO en de Oost-West-verhouding. 

Franssenn hoopte waarschijnlijk dat in een dergelijke commissie ook enkele Nieuw 

Linkserss werden opgenomen, waardoor het anti-NAvo-geluid sterker zou klinken. 

Aann de andere kant had het Partijbestuur ook goede ervaringen met zo'n commissie. 

Hett bleek een goed middel om verschillende stromingen in de partij over een onder-

werpp te laten meepraten en tegelijkertijd de regie van de discussie stevig in handen te 

houden. . 

Dee commissie NAVO en de Oost-West-verhoudingwas niet de enige commissie die 

doorr het buitengewoon congres werd ingesteld. Tevens was er een commissie in het 

levenn geroepen die verantwoordelijk was voor het samenstellen van het nieuwe verkie-

zingsprogramma.. In die commissie waren ook enkele Nieuw Linksers opgenomen. 

Zijj  wisten op het terrein van de buitenlandse politiek echter weinig succes te boeken. 

Erkenningg van de Vietcong stuitte op weinig bezwaren in de partij en werd dan ook in 

hett verkiezingsprogramma opgenomen. Evenals de verhoging van de ontwikkelings-

hulpp van 1 naar 2% van het Bruto Nationaal Product (BNP) in 1970. De standpunten 

vann Nieuw Links inzake de NAV O en de DDR haalden het daarentegen niet in het ver-

kiezingsprogramma.. De invloed van de progressieve jongeren was niet zo groot dat 

zijj  een groot stempel op het programma konden drukken. Op het verkiezingscongres 

inn januari 1967 kon Nieuw Links hier weinig meer aan doen. De onderwerpen stonden 
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niett op de agenda, omdat de partij de commissie NAVO en de Oost-West-verhouding 

niett het gras voor de voeten wilde wegmaaien. 2 

Dee PvdA leed bij de verkiezingen een gevoelige nederlaag. De partij verloor zes 

zetels.. Een pleister op de wonde was dat ook de KV P met acht zetels werd teruggewor-

pen.. ' De grote winnaar was nieuwkomer D ' 6 6, die van niets op zeven zetels kwam. Na 

dee Nacht van Schmelzer was het weinig verbazingwekkend dat de PvdA niet in de 

nieuwee regering werd opgenomen. De formatie resulteerde in een liberaal-confessio-

nelee regering onder leiding van de voormalige minister van Defensie De Jong. Het 

kabinet-Dee Jong (KVP, ARP, CHU en VVD ) zou de volle vier jaar uitdienen. 

Hett  Iberisch NAVO-theorema in debat 

Beginn februari 1967 startte de commissie NA VO en de Oost-West-verhoudinghazr werk-

zaamheden.. De commissie kreeg de opdracht een studie te maken van de ontwikke-

lingg van de Oost-West-verhouding en de functie van de NAV O in het licht van de ver-

anderendee internationale situatie.64 De commissie was net als de voorgaande, veel-

zijdigg samengesteld. Van der Stoel was voorzitter en werd ondersteund door Dankert, 

diee als commissiesecretaris optrad. De atoompacifisten Koopman en Franssen werden 

wederomm in de gelegenheid gesteld hun bijdrage aan de discussie te leveren en Lam-

merss was namens Nieuw Links in de commissie opgenomen. Hij zou echter vaak 

afwezigg zijn zodat zijn bijdrage aan de discussie relatief beperkt was. Burger, Patijn, 

Roethof,, Ruygers en Wierda completeerden de commissie.65 Van de door Nieuw 

Linkss zo vurig gewenste aflossing van de wacht kwam bij de samenstelling van de 

commissiee weinig terecht. Zes van de tien leden waren in 1959 ook al lid van de com-

missiee Oorlog en Vrede in het atoomtijdperk. Dit duidt er op dat het Partijbestuur 

hechttee aan een zekere mate van continuïteit op het terrein van de buitenlandse poli-

tiek.. Deze continuïteit kwam op verschillende manieren terug. Zo was de werkwijze 

vann de commissie een beproefd concept. De verschillende visies werden aan de hand 

vann nota's bediscussieerd. 

Voorzitterr Van der Stoel beet de spits af en schetste de verschillende scenario's die 

tenn aanzien van de NAV O mogelijk waren. Als de NAV O uiteen zou vallen, verdwenen 

ookk de Amerikaanse troepen op het Europese continent en werd de su de dominante 

militairee factor. Het lag niet in de lij n der verwachting dat de su direct het Westen zou 

aanvallen,, maar het leidde wel tot een afhankelijk positie of zelfs 'gijzelaarschap' ten 

opzichtee van de Russen. De su zou zeker zijn overheersende positie aan de onderhan-

delingstafell  uitbuiten. De mogelijkheid bestond ook, dat het militaire overwicht van 

dee su de vorming van een Europese atoommacht zou stimuleren. Beide ontwikke-

lingenn droegen niet bij tot ontspanning in Europa, aldus Van der Stoel. 

Eenn ander scenario betrof het opheffen van de NAVO, maar handhaving van de 

Amerikaansee troepenmacht in Europa. Di t had ook gevaarlijke kanten, meende Van 
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derr Stoel. De beperkingen die aan de Duitse soevereiniteit waren opgelegd in het 
kaderr van het Atlantisch bondgenootschap zouden verdwijnen. De politieke, maar 
ookk de militaire betekenis van Duitsland zou ongetwijfeld groeien met als gevolg een 
zelfstandigg Duits leger inclusief atoombewapening. Ten slotte bestond ook de moge-
lijkheidd dat zowel de NAVO als het Warschaupact werd opgeheven. Dit scenario com-
bineerdee de nadelen van de vorige twee. De su zou de dominante militaire macht op 
hett Europese continent worden en de waarborg dat Duitsland geen nationale atoom-
machtt zou ontwikkelen, was verdwenen." 

Vann der Stoel ging ook nader in op het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Aan het 
uittredenn van Nederland kleefde een aantal grote bezwaren. De geïntegreerde struc-
tuurr van het bondgenootschap werd daarmee verbroken en de NAVO zou steeds meer 
verwordenn tot een Amerikaans-Duits onderonsje. Belangrijker was echter dat Neder-
landd zichzelf uitschakelde voor elke mogelijke beïnvloeding van het beleid van de 
NAVO.. Om laatstgenoemde reden was uittreden van Nederland, indien Portugal lid 
bleef,, niet bijster zinvol. Als Nederland het lidmaatschap van de NAVO in 1969 niet 
zouu verlengen, hielp dat de volkeren van Angola en Mozambique bovendien geen 
steekk verder. Het strikt naleven van het wapenembargo en het uitoefenen van druk via 
dee VN zouden in dit opzicht meer helpen. 

Dee continuïteit in de commissie kwam ook op een andere manier tot uiting. De 
discussiee was in veel opzichten een herhaling van het debat zoals dat al in de commissie 
OorbgOorbg en vrede in het atoomtijdperk was gevoerd. Zaken als de aard van de Russische 
dreiging,, de noodzaak van het machtsevenwicht, de voortgaande bewapeningswed-
loopp en de mogelijke rol van Nederland als 'gidsland' kwamen in het kader van de 
NAVOO ook nu weer ter sprake. De bespreking van Van der Stoels nota leidde daarom 
tott een herhaling van zetten. Franssen en Koopman achtten het argument van de Rus-
sischee militaire dreiging niet houdbaar. Zij meenden nog altijd dat de su een econo-
mischee uitdaging en geen militaire bedreiging was. In hun ogen betekende het vast-
houdenn aan de NAVO vooral het handhaven van de hoge defensie-uitgaven, hetgeen 
weerr ten koste ging van de veel gevaarlijkere Noord-Zuid-tegenstelling. De gedachte 
datt de kernbewapening kon worden teruggedrongen in het kader van de NAVO was 
illusoirr gebleken en daarom spraken zij zich uit voor eenzijdige atoomontwapening. ; 

Burger,, Ruygers en Patijn waren daarentegen van mening dat er vrede bestond bij 
dee gratie van het machtsevenwicht. Het opheffen van de NAVO zou dit verstoren met 
allee rampzalige gevolgen van dien. Het zou leiden tot 'de atoomanarchie' en een op-
levendd Duits nationalisme. In navolging van Van der Stoel benadrukten verschillende 
sprekerss nogmaals de betekenis van het bondgenootschap als mogelijkheid om in-
spraakk uit te oefenen. Het enige nieuwe geluid in deze discussie kwam van Lammers. 
Omm de ontspanning tussen Oost en West te bevorderen verwachtte hij veel van een 
permanentee Europese veiligheidsconferentie. ° 

Doorr de militaire coup in Griekenland in april 1967 had de NAVO er naast Portu-
gall  nog een dictatuur bij. Het behoeft geen betoog dat gezien de gevoeligheid binnen 
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dee PvdA hiervoor, de ontwikkelingen in Griekenland op de voet werden gevolgd. Met 

namee Van der Stoel zou zich ontpoppen als een voorvechter van maatregelen tegen de 

Grieksee generaals. De NAVO-raad had de mogelijkheid tot schorsing of uitstoting 

afgewezen,, maar volgens Van der Stoel waren er meer manieren om druk op het land 

uitt te oefenen. Vanuit de NAVO zouden alle vormen van defensiehulp gestaakt moeten 

worden.. In EEG-verband waren er tevens de nodige maatregelen mogelijk. In het 

kaderr van het Associatieverdrag zou tegen Griekenland een klacht bij de Europese 

commissiee van de Rechten van de Mens kunnen worden ingediend, omdat het land 

dezee conventie had geschonden. Tevens bestond de mogelijkheid om Griekenland als 

lidd van de Raad van Europa te schorsen en de EEG zou alle hulp aan het land moeten 

opschorten.. ' Het opzeggen van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap, indien Grie-

kenlandd lid zou blijven, was in ieder geval geen oplossing. Zelfs de meest virulente 

tegenstanderss van de Griekse junta waren geen voorstander van een dergelijke stap, 

wistt Van der Stoel. Beter was het om druk uit te oefenen binnen het bondgenoot-

schap.. Zou Nederland uittreden, dan ging die mogelijkheid verloren. 2 

D ee ve rhoud ing Eu ropa en de v s 

Doorr de ontspanning van de internationale verhoudingen gingen er in West-Europa 

steedss luidere stemmen op voor een herziening van de relatie tussen Europa en de vs. 

Dezee stemmen waren begin jaren zestig al te horen geweest en waren vooral ingegeven 

doorr het toegenomen zelfbewustzijn van de Europese landen na de succesvolle weder-

opbouw.. Dit geluid werd eveneens ingegeven door de twijfel aan de hardheid van de 

Amerikaansee nucleaire garantie voor West-Europa. Door de atomaire patstelling die 

eindd jaren vijfti g was ontstaan, groeide in West-Europa de twijfel of de vs daadwer-

kelijkk bereid waren kernwapens in te zetten tegen de su bij een Europees conflict. De 

ontspanningg in de Koude Oorlog voedde bovendien bij sommigen de twijfel over het 

nutt van de NAV O als geheel. De gedachte dat de NAV O door de détente overbodig was 

geworden,, won snel aan populariteit. 

Echterr niet bij Max van der Stoel. In een nota zette hij uiteen dat Europa's veilig-

heidd in Atlantisch verband de 'minst onbevredigende oplossing' was, zolang algehele 

ontwapeningg uitbleef. Hij geloofde niet dat de Amerikaanse nucleaire garantie op 

kortee termijn zou verdwijnen. De vs hadden het industrieel potentieel van West-

Europaa nodig voor de eigen economie. Di t Amerikaanse eigenbelang dwong hen de 

veiligheidd van Europa te blijven garanderen. Een alternatief leek bovendien niet voor-

handen.. Een Europese kernmacht was geen optie. Daarvoor was de militaire en tech-

nologischee achterstand op de vs te groot. Het zou tevens heel veel geld gaan kosten. 

Zonderr een formidabele verhoging van de defensie-inspanningen in Europa zou er 

nooitt een geloofwaardige afschrikking opgebouwd kunnen worden. Een Europese 

kernmachtt betekende ook proliferatie, oftewel 'meer vingers aan de atoomtrekker'. 
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Zowell  de Britse als de Franse regering leek daar niets voor te voelen en waren het 
stilzwijgendd eens, dat West-Duitsland het (mede)bezit van kernwapens onthouden 
moestt worden. Daar kwam bij dat de eenheid in Europa nog ver te zoeken was en 
daarmeee ook een Europese kernmacht nog ver weg. ' 

Nationalee atoommachten als alternatief voor het Atlantisch bondgenootschap 
moestenn eveneens worden afgewezen, meende Van der Stoel. Als het nucleair poten-
tieell  van Frankrijk en Engeland zou verdwijnen, had dit een tweetal voordelen. Ten 
eerstee zou de ongelijke status van de Bondsrepubliek ten opzichte van Engeland en 
Frankrijkk verdwijnen. Ten tweede zou het voor andere landen, bijvoorbeeld India en 
Japan,, gemakkelijker worden om eenzelfde houding aan te nemen en zich achter een 
non-proliferatieverdragg te scharen. Tot zijn tevredenheid constateerde Van der Stoel 
datt het verzet in Engeland en Frankrijk tegen de nationale kernmachten groeiende 
was.. Om een vlucht in Europese of nationale kernmachten te voorkomen, was het vol-
genss hem zaak de geloofwaardigheid van de Amerikaanse nucleaire garantie te verster-
ken.. Meer Europese invloed op de nucleaire planning was daarvoor wenselijk (in de 
NucleairNucleair Planning Groupvzn de NAVO). De verbondenheid van Europa met de vs had 
bovendienn als voordeel dat de twee grootmachten niet over de hoofden van Europa 
heenn tot afspraken kwamen die West-Europa onwelgevallig waren.4 

Dee anderen in de commissie hadden over het algemeen weinig toe te voegen 
aann het betoog van Van der Stoel. De meerderheid was het met hem eens dat de 'mili-
tairr strategische ontspanning' het beste via de NAVO kon verlopen. Alternatieven, in 
dee vorm van nationale atoommachten of een Europese kernmacht, zouden immers 
eenn negatieve uitwerking kunnen hebben op de ontspanning tussen Oost en West. 
Koopmann en Franssen vonden het wel tegenstrijdig en 'psychologisch moeilijk te ver-
teren'' dat de NAVO als 'ontspanningsmedium' moest gaan fungeren. Zij hadden de 
NAVOO altijd beschouwd als 'een factor van spanning' en konden moeilijk van dit idee 
afstappen.75 5 

Meerr fundamentele kritiek op de zienswijze van Van der Stoel kwam van de kant 
vann Burger. De kritiek leekeen reprise van zijn houding ten aanzien van de MLF. Vol-
genss Burger redeneerde Van der Stoel teveel vanuit Amerikaans oogpunt. Hij was uit 
hett oog verloren dat Europa een eigen taak in de wereld had. De plaats van Europa ten 
opzichtee van de vs zou meer een equal partnership moeten zijn. Hiermee onder-
streeptee Burger nog eens de centrale gedachte van het Comité Monnet. Van der Stoel 
steldee daar tegenover dat hij niet afwilde van de Europese integratie, maar liever zag 
datt een verenigd Europa niet met kernwapens werd uitgerust.6 Hier leken de visie van 
dee 'Atlanticus' te botsen met die van de 'Europeaan'. Voor Van der Stoel was de Euro-
pesee economische integratie complementair aan de militaire veiligheid in Atlantisch 
verband.. Burger had moeite met dit primaat van het Atlantisch bondgenootschap. De 
Europesee integratie zou zich niet tot het economisch vlak moeten beperken, maar zich 
tevenss uitstrekken tot het politieke vlak. Een verenigd Europa zou moeten streven 
naarr een gelijkwaardigere positie ten opzichte van de vs. Dit equal partnership hoefde 
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niett meteen te leiden tot de vorming van een Europese kernmacht, maar mocht deze 

ookk niet uitsluiten. Deze visie van Burger werd ook door Patijn gedeeld. 

Dee denkbeelden van Burger en Patijn kregen weinig navolging in de partij. Zo 

achttee de rest van de commissie een Europese kernmacht te allen tijde onaanvaard-

baar.. G. van Benthem van den Bergh was één van de weinige uitzonderingen. Net als 

Burgerr en Patijn wilde hij de optie voor een Europese kernmacht openhouden. Zo-

langg er nog geen hechte Europese gemeenschap was, diende de NAV O te blijven be-

staan.. Niet dat hij van de NAVO als instrument voor ontspanning veel verwachtte, 

maarr als stabiliserende factor in Europa was het bondgenootschap te belangrijk om op 

tee doeken. De NAV O moest echter wel worden beschouwd als een 'bewuste overgangs-

maatregel,, een veiligheidsreserve'. Alles op alles moest worden gezet om een Europese 

politiekee unie tot stand te brengen en van het verenigd Europa een gelijkwaardige 

partnerr van de vs te maken. Dit tegenwicht was nodig, want de Amerikaanse politiek 

inn Vietnam maakte duidelijk dat de buitenlandse politiek van de vs nog altijd geba-

seerdd was op de inmiddels achterhaalde Koude Oorlogideologie, aldus Van Benthem 

vann den Bergh.R 

Dee toenmalige voorstanders van de MLF, bleken ook nu pleitbezorgers voor het 

openhoudenn van een toekomstige Europese kernmacht. In het geval van Van Benthem 

vann den Berg was de argumentatie echter wel volledig omgekeerd. Begin jaren zestig 

beschouwdee hij de ML F nog als het enig terzake doende plan om de politiek van De 

Gaullee in te dammen. Anno 1967 meende hij dat Frankrijk gesteund moest worden 

omm iets tegenover de achterhaalde Koude Oorlogspolitiek van de vs te stellen. 

Eenn polit iek voor  de vrede 

Dee commissie was voortvarend te werk gegaan om het eindrapport voor het elfde 

partijcongress in november klaar te hebben. In juni presenteerde Van der Stoel het 

conceptrapport.. De commissie kon net als haar voorgangers niet tot eenstemmigheid 

komen.. Franssen en Lammers konden zich niet verenigen met het meerderheids-

standpuntt en wensten hun eigen standpunt aan het congres voor te leggen. Koopman 

twijfeldee of hij de minderheidsnota zou onderschrijven. Hij deelde de visie van de 

minderheidd wel, maar wilde toch de NAV O niet afwijzen. ; Uiteindelijk zou hij het 

minderheidsstandpuntt niet ondertekenen. Het eindrapport, een lijvi g werkje, bevatte 

zodoendee een meerderheids- en het minderheidsstandpunt. Opmerkelijk genoeg was 

err ook een uitgebreide historische schets opgenomen over het ontstaan van de NAVO. 

Vann der Stoel vond het nuttig om allerlei feiten over de periode vlak na de oorlog op te 

nemen,, omdat 'er in de gehele waardering van de Oost-West-verhouding een duide-

lijk ee breuklijn bestond tussen beneden- en boven-40-jarigen'. ° 

Dee meerderheid sprak zich uit voor handhaving van het NAVO-lidmaatschap. 

Zolangg er alternatieven ontbraken, bleef het noodzakelijk om de veiligheid en vrede 
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viaa de NAV O te garanderen. Het verdwijnen van het bondgenootschap zou ook allerlei 

ongewenstee ontwikkelingen in gang kunnen zetten zoals de vorming van een Euro-

pesee kernmacht of een Amerikaans-Duits bondgenootschap. De verminderde mili -

tairee kracht van het Westen zou tevens de onderhandelingspositie ten opzichte van de 

suu ernstig verzwakken. Bovendien zou de Bondsrepubliek door het wegvallen van de 

NAV OO ertoe kunnen overgaan een eigen atoommacht te ontwikkelen. Al met al genoeg 

redenenn om voorlopig aan het Atlantisch bondgenootschap vast te blijven houden. 

Well  hoopte de meerderheid dat de NAV O meer zou gaan fungeren als overlegorgaan 

omm tot toenadering tot Oost-Europa te komen en dat het bondgenootschap zich ster-

kerr ging richten op maatregelen voor wapenbeheersing en ontwapening.8' 

Hett Nederlandse NAVO-lidmaatschap moest ook gehandhaafd blijven als Portugal 

en/off  Griekenland in 1969 lid bleef. Er waren 'zwaarwegende argumenten' hiervoor 

aann te voeren. De invloed van deze twee dictatoriale lidstaten was dusdanig gering, dat 

Nederlandd nooit gedwongen zou worden tot het volgen van een ongewenste NAVO -

koers.. Het Nederlandse uittreden zou het bondgenootschap tevens militair onnodig 

verzwakkenn en de situatie in Portugal of Griekenland niet in positieve zin kunnen 

beïnvloeden.. Ten slotte zou het dreigement van een Nederlands uittreden volstrekt 

ongeloofwaardigg zijn en daardoor niet effectief. Beter was het om via de beschikbare 

kanalenn zware druk op deze landen uit te oefenen en ze aan te klagen bij de Europese 

Commissiee voor de Rechten van de Mens. De meerderheid besefte echter dat er ook 

eenn principiële vraag in het geding was: horen dictatoriale regimes thuis in het bond-

genootschap?? De commissie bepleitte daarom ook het opnemen van de bepaling dat 

lidstatenn geschorst konden worden als een land de rechten van de mens niet eerbie-

digde.. De kans bestond dat een dergelijke bepaling een dode letter bleef, maar de 

commissiee meende dat er van de mogelijkheid tot schorsing een 'grote principiële 

betekenis'' uitging. 1 

Dee minderheid benadrukte dat het verschil van mening niet 'het verlangen naar 

vrede'' betrof, maar wel de rol die de NAV O daarin kon spelen. Franssen en Lammers 

geloofdenn niet dat de NAV O ooit een instrument voor vrede zou kunnen worden. Zij 

constateerdenn dat de NAV O in het verleden militair, politiek en economisch niet aan 

dee verwachtingen had voldaan. Militai r stelde het bondgenootschap niet veel voor; 

dee NAV O kon een militaire verovering door de su niet verhinderen. Het feit dat 

West-Europaa nooit door de Russen was bezet, werd door hen opgevat als een bewijs 

voorr de stelling dat de su geen militaire bedreiging voor het Westen vormde. Politiek 

gezienn was het bondgenootschap al evenmin een succes te noemen. Door het aan-

vaardenn van het fascistische Portugal als lidstaat werd de doelstelling van het bewaren 

vann de vrijheid en democratie ongeloofwaardig. De NAV O bleek ook politiek niet 

toegerustt om de coup in Griekenland tegen te gaan. Sterker nog, de militairen kon-

denn de coup plegen vanwege het machtsapparaat van de NAVO. Economisch deed 

hett bondgenootschap het al niet veel beter. De NAV O koste 'scheppen vol met geld', 

datt bovendien op een twijfelachtige manier werd besteed. Door de macht van het 
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militair-industrieell  complex waren de politici de greep op de uitgaven volledig kwijt -

geraakt.. ' 

Voorr de toekomst waren ze eveneens somber gestemd. Een gemeenschappelijke 

buitenlandsee politiek van alle NAVO-lidstaten was op korte termijn niet haalbaar. Zo-

langg de visies nog zo sterk uiteen liepen, kon de NAV O politiek niet doeltreffend opere-

ren.. Door het ontbreken van politieke instrumenten zou de NAV O altijd een louter 

militairee organisatie blijven, met alle negatieve gevolgen van dien. Het zou tot een 

voortgaandee bewapeningswedloop leiden en Europa opnieuw een brandhaard in de 

wereldd maken. De overheersende positie van Duitsland in de NAV O werd door Frans-

senn en Lammers ook als een obstakel gezien om tot een ontspanningspolitiek te ko-

men.. De halsstarrige weigering van de Bondsrepubliek om de DDR te erkennen, kon 

hett land alleen volhouden achter 'het schild van de NAVO' . Ten slotte garandeerde de 

aanwezigheidd van Portugal en Griekenland dat de NAV O nimmer toenadering tot 

Oost-Europaa zou zoeken. Al met al moesten ze tot de conclusie komen dat de NAV O 

niett door 'politiek-ideële' motieven werd gedreven en ook nooit geleid zou worden. 

Dee NAV O was daarom ten enenmale ongeschikt als middel om ontspanning te bevor-

derenn of als garantie voor democratie. De NAV O zou moeten verdwijnen en in plaats 

daarvann zou er een Europese veiligheidsconferentie moeten komen. Na het 'eindigen 

vann de Koude Oorlog in 1962' was de tijd rijp voor het inrichten van een dergelijk sys-

teemm van veiligheid en overleg in Europa.4 

Dee argumentatie van de minderheid om uit de NAV O te treden was een eigenaardig 

mengsell  van pacifistische argumenten verpakt in een eigentijds politiek jasje. De 

meestt curieuze stelling was toch wel, dat de NAV O militair niets voorstelde ondanks de 

geldsverslindendee bewapening. Deze boude uitspraak was gebaseerd op enkele uit-

latingenn van een hoge Nederlandse militair en een Duitse medewerker van het blad 

DerDer Spiegel!' Deze uitspraken leken echter alleen betrekking te hebben op de achter-

standd op het terrein van de conventionele strijdkrachten in Europa. Het bestaan van 

diee achterstand werd door niemand ontkend, integendeel. Daarentegen werd door 

weinigenn ontkend dat de totale militaire kracht van de NAV O op z'n minst gelijkwaar-

digg was aan die van het Warschaupact. Voor Franssen en Lammers telde vooral dat zij 

eenn argument hadden gevonden om de twee elementen die de basis vormden onder de 

redeneringg van de meerderheid — militaire noodzaak NAV O en belang machtseven-

wichtt - te ondermijnen. De militaire ongeloofwaardigheid van de NAV O bewees 

immerss dat de su geen militaire bedreiging vormde, anders hadden de Russen West-

Europaa al lang aangevallen. Dit laatste impliceerde tevens dat het machtsevenwicht 

eenn illusie was. Het bestaan ervan werd eenvoudigweg ontkend. 

Dee geformuleerde gedachte dat Nederland een voortrekkersrol zou kunnen spelen 

omm de ontspanning tussen de beide machtsblokken te bevorderen, was een constante 

gebleven.. Franssen was nog altijd van mening dat Nederland buiten de NAV O veel 

beterr en geloofwaardiger in staat zou zijn initiatieven te nemen. Nieuw was wel de wat 

overspannenn verwachting van de 'gidsland-functie' in de Derde Wereld, die op anti-
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Amerikaansee gevoelens gebaseerd leek. Volgens Lammers en Franssen was een bij-
komendd voordeel van uittreden, dat Nederland door de landen in de Derde Wereld 
niett meer als een handlanger van de vs werd gezien. Ons land was daardoor beter in 
staatt initiatieven te ontplooien in de Derde Wereld. Het prestige in dat deel van de 
wereldd kon verder worden opgevijzeld, door de vrijgekomen middelen bij een verla-
gingg van het defensiebudget te gebruiken voor ontwikkelingshulp. Voor verkleining 
vann de belangrijke kloof tussen Noord en Zuid was dit uitermate belangrijk.86 

Congres,, nu een teken! 

Hett elfde partijcongres, eind november bijeen in Amsterdam, moest zich dus uit-
sprekenn over het dubbele advies van de commissie over de NAVO. Het meerderheids-
standpuntt was de basis voor een congresresolutie, die door Van der Stoel verdedigd 
werd.. Hij stelde dat de NAVO geen doel op zichzelf was, maar een middel tot een doel. 
Hett doel was 'het verwezenlijken van een op wapenbeheersing berustend systeem van 
veiligheidd dat machtsmisbruik der grote mogendheden uitsluit en afdoende verzeke-
ringg biedt voor de veiligheid van ieder land'.87 Dit was echter nog een lange weg en 
zolangg was de NAVO onmisbaar. Hij bracht de bezwaren tegen de opheffing van de 
NAVOO en van een Nederlands uittreden, zoals die in het rapport waren geformuleerd, 
nogg eens onder de aandacht van het congres. Wel moest het bondgenootschap hervor-
mingenn doorvoeren om de ontspanning tussen Oost en West te bevorderen. De partij 
moestt zich dus uitspreken vóór de NAVO en tegelijkertijd hervormingen nastreven. 

Vann der Stoel wilde tevens een aantal onjuistheden uit het minderheidsrapport 
rechtzetten.. Het leek hem onzin te stellen dat de NAVO een rem op ontspanning was. 
Dee afgelopen jaren was het met de NAVO toch gelukt om de spanning in de Koude 
Oorlogg te verminderen.. Het bondgenootschap werd evenmin beheerst door de Ame-
rikanenn en Duitsers. De kwestie van de MLF had bewezen dat hun gezamenlijke 
inspanningg voor dit voorstel op niets was uitgelopen door de oppositie van andere lan-
den.. De besluiten in de NAVO werden ook niet door militairen genomen, maar door 
politici.. In het bondgenootschap maakte het politieke gezag de dienst uit. Ten slotte 
weess Van der Stoel erop dat de lidstaten geen enkele verplichting hadden in Vietnam 
off  in Afrika en het volste recht hadden om deze politiek te veroordelen. Hij riep het 
congress op het minderheidsstandpunt niet te steunen. Het opzeggen van het Neder-
landsee lidmaatschap zou de ontspanning niet dienen en de oplossing van het Griekse 
enn Portugese probleem geen stap dichterbij brengen. 

Vann der Stoel kreeg onverwachtse steun van Koopman. Op het congres lichtte hij 
toee waarom hij zijn oude standpunt van eenzijdige ontwapening had verlaten. Hij 
deeldee de mening van Van der Stoel dat de NAVO geen belemmering vormde voor 
ontspanning.. De 'conflictstof in Europa' was nog steeds aanwezig, maar er was de laat-
stee tijd toch duidelijk ontspanning in de verhoudingen tussen Oost en West waar-
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neembaar.. Het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap door Nederland zou verwarring 

kunnenn zaaien en mogelijk het ontspanningsproces blokkeren. Hij raadde het congres 

daaromm met klem aan tegen een Nederlands uittreden te stemmen. Hij wees er boven-

dienn op dat er in het meerderheidsrapport hervormingsvoorstellen waren opgenomen 

omm vanuit de NAV O de ontspanning te ondersteunen. ' 

Hett minderheidsstandpunt werd verdedigd door Franssen. Hij hield zijn gehoor 

voorr dat het evenwicht van de ö^chrikking niet bestond en nooit bestaan had. Er 

bestondd alleen de v£7schrikking van de steeds maar voortdurende opvoering van de 

bewapeningswedloop.. De NAVO had de afgelopen jaren bewezen dat het bondgenoot-

schapp die ontwikkeling niet kon doorbreken. Naar overtuiging van de minderheid 

wass de NAV O geen instrument om de vrede te dienen. Nederland zou uit het bond-

genootschapp moeten treden en wel om drie redenen. Ten eerste fungeerde de NAV O 

alss beschermer van de bestaande machtsverhoudingen en smoorde zo elke sociale 

revolutiee in de kiem. Ten tweede slokte de NAV O het geld op dat voor andere doelein-

denn veel beter gebruikt kon worden. Ten slotte was de NAV O gebaseerd op wantrou-

wen.. Dit had tot gevolg dat de Koude Oorlogsmentaliteit in stand werd gehouden, 

tegenn de recente internationale ontwikkelingen in. Wie vrede wil moest zich op vrede 

voorbereiden,, meende hij. Met de opzwepende woorden, 'Congres, nu een teken. Uit 

dee NAVO!' , sloot Franssen zijn betoog af.9° 

Dee woorden van Franssen hadden duidelijk indruk gemaakt op de congresgan-

gers,, getuige het daverend applaus dat hem ten deel viel. Franssen kreeg ook steun van 

Vann der Louw. Om elke verdenking weg te nemen, stelde Van der Louw dat hij geen 

pacifistt was en bewapening noodzakelijk achtte voor de handhaving van de democra-

tie.. Het meerderheidsrapport vond hij echter uitzichtloos. Dat de verwijdering van 

Portugall  en Griekenland niet de hoogste prioriteit had, stoorde hem het meest. Hij 

diendee daarom een motie in waarin gesteld werd dat deze dictatoriale landen in 1969 

uitt de NAV O verwijderd moesten worden, anders zou Nederland zijn lidmaatschap 

dienenn op te zeggen.;' Er kwamen ook verschillende amendementen ter sprake die iets 

minderr drastische maatregelen bepleitten. Nederland zou bij continuering van het 

lidmaatschapp van Portugal en Griekenland de NAV O niet meteen hoeven verlaten, 

maarr 'zich opnieuw op haar positie beraden'.J" 

Hett Partijbestuur was niet gerust op de goede afloop. All e zeilen werden bijgezet 

omm het congres van een radicale uitspraak af te houden. Verschillende politieke zwaar-

gewichtenn beklommen het spreekgestoelte, zonder vooraf spreektijd te hebben aange-

vraagd.. Zo benadrukte Mansholt dat er eenvoudigweg geen alternatief voor de NAV O 

bestondd en riep Schermerhorn het congres op de emoties in bedwang te houden. Vos 

wierpp een nieuw argument in de strijd. Indien de PvdA voor een Nederlands uittreden 

stemde,, zou dat ernstige consequenties hebben voor de binnenlandse politiek. Rege-

ringssamenwerkingg zou de partij dan wel kunnen vergeten. Den Uyl vond dit geen 

handigee zet van Vos. Depolitisering van het NAVO-standpunt om de KV P te vriend te 

houden,, zou weinig congresgangers kunnen overtuigen. Den Uyl greep in door het 



EENN G R O E I E N D O N B E H A G E N 159 9 

Fractievoorzitterr Joop den Uyl overlegt met Han Lammers op het partijcongres van 1967 

(Collectiee I ISG, Amsterdam) 
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congress te laten weten: 'als ik in het minderheidsstandpunt een stap in de richting van 

dee vrede zou zien, kan de hele binnenlandse politiek opvliegen!'. Hij beschouwde het 

echterr niet als een stap in de goede richting. Uit de NAV O stappen betekende volgens 

hemm 'dat er zekeringen werden weggenomen, waardoor de kans op een levensgevaar-

lijk ee kortsluiting werd geschapen'. Van der Stoel haalde de scherpste kantjes van de 

discussiee af, door te stellen dat de partij nog tot 1969 de tijd zou hebben om zich op het 

NAVO-lidmaatschapp te beraden. Door reeds in 1967 voor uittreding te stemmen, zou 

eenn premature beslissing genomen kunnen worden.91 

Dee inzet van de politieke kanonnen van de partij had resultaat. Het standpunt van 

dee minderheid werd tot opluchting van velen door het congres verworpen.94 De reso-

lutiee van het Partijbestuur werd met een kleine wijziging door een grote meerderheid 

aanvaard.. Alleen de motie van Laurens ten Cate (afdeling Oranjewoud) had het 

gehaald.. Daarin werd de partij opgedragen om de komende jaren na te gaan of er in de 

NAV OO daadwerkelijk hervormingen werden doorgevoerd. Tevens zou de partij tot 

19699 het Nederlandse NAVO-lidmaatschap in het licht van de veranderende omstan-

dighedenn moeten blijven bezien." Dit betekende dat de commissie NAVO en de Oost-

West-verhoudingWest-verhouding haar werk kon voortzetten. Op het punt van de NAV O had Nieuw 

Linkss bakzeil moeten halen. De groep had nog niet een dusdanige machtspositie in de 

partijj  opgebouwd, dat het de standpunten inzake de buitenlandse politiek naar haar 

handd kon zetten. 

Tochh had Nieuw Links na het congres geen reden tot klagen. Hun punt van het 

stembusakkoordd had het gehaald en, veel belangrijker, in het nieuwe Partijbestuur 

zatenn 7 Nieuw Linksers plus enkele personen die als sympathisant van Nieuw Links 

aangemerktt konden worden. Daarmee had Nieuw Links een belangrijk platform in de . 

partijj  om haar ideeën te verspreiden en een stempel op de koers van de partij te druk-

ken.. Bovendien bleef de NAVO in discussie door het voortzetten van de commissie 

NANA VO en de Oost-West-verhouding. In deze commissie vormde naast de NAV O ook de 

erkenningg van de D DR een heet hangijzer. Alvorens in te gaan op de discussie hierover, 

zullenn eerst de achtergronden ervan geschetst worden. 

Ach te rg rondenn van de erkenning van de D D R 

Hett Westen had de Bondsrepubliek altijd als enige legitieme vertegenwoordiger van 

dee beide Duitslanden beschouwd en diplomatieke banden met de DDR waren daarom 

taboe.. Toch was er stilaan een steeds grotere kloof gegroeid tussen deze theorie en de 

praktijk.. Eind jaren vijfti g en begin jaren zestig werd steeds duidelijker dat de Politik 

derder Starke een Duitse hereniging geen stap dichterbij bracht. De Westerse steun voor 

herenigingg was in deze periode meer bedoeld om de Westerse standvastigheid in de 

Koudee Oorlog te demonstreren, dan als oplossing van het Duitse vraagstuk. Een 

groeiendd besef van de onoplosbaarheid van de Duitse kwestie op korte termijn ver-
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groottee de bereidheid tot acceptatie van de status quo in Europa. 'Offensieve plei-
dooienn voor hereniging' in het Westen gingen steeds meer tot het verleden behoren. 
Dee ontluikende ontspanning tussen Oost en West verplaatste de aandacht naar verbe-
teringg van de relatie met het Oostblok en het bevorderen van de politieke vrijheden in 
dee landen in Oost-Europa.9 

InIn de Bondsrepubliek zelf drong dit inzicht ook door. De eerste aanzet voor veran-
deringg van de buitenlandse politiek van de BRD, kwam van de West-Duitse sociaal-
democratenn (SPD) . Zij wilden opp basis van een hechte Atlantische band, vooral met de 
Verenigdee Staten, zelfstandig contacten aanknopen met landen in Oost-Europa. 
Egonn Bahr werkte dit in 1963 uit tot het motto Wandel durch Annaherung. Een oplos-
singg van de Duitse kwestie was niet langer een voorwaarde voor ontspanning, maar 
ontspanningg werd een voorwaarde voor de oplossing van het Duitse vraagstuk. Daar-
meee was de gedachtegang van de Politik der Starke radicaal omgedraaid. Bahr begreep 
datt het ging om een proces van toenadering met vele kleine stapjes en talloze tussen-
stations.. De toenadering kon bovendien alleen slagen in samenwerking met Moskou. 
Mett andere woorden, de sleutel van de oplossing van het Duitse vraagstuk lag niet in 
Oost-Berlijn,, maar in Moskou.57 

Dee sociaal-democraten moesten nog enige tijd wachten om dit concept in de prak-
tijkk te brengen. De periode 1963-1969 is als een overgangsperiode te beschouwen, 
waarinn er enigszins halfslachtig toenadering tot Oost-Europa werd gezocht. Zo werd 
err nog lang aan de Hallstein-doctrine vastgehouden en had de toenadering tot ver-
schillendee landen in het Oostblok door de Bondsrepubliek veelal tot doel de DDR zo 
veell  mogelijk van haar Oost-Europese partners te isoleren. De omslag in de buiten-
landsee politiek leidde in West-Duitsland bovendien tot veel spanningen tussen de 
coalitiepartnerss SPD en CDU/CSU. Ondanks een zekere ambivalentie werden er wel 
concretee stappen tot toenadering met het Oostblok genomen. In de periode 1963-1966 
werdenn er onder meer handelsakkoorden met Polen, Hongarije, Bulgarije en Roe-
meniëë afgesloten. Tijdens de Grote Coalitie (1966-1969) volgden nieuwe initiatieven 
onderr leiding van de SPD-minister van Buitenlandse Zaken Will y Brandt. In 1967 
knooptee de Bondsrepubliek diplomatieke betrekkingen aan met Roemenië en in 1968 
volgdee Joegoslavië.98 Het aanknopen van diplomatieke relaties met landen die de DDR 
erkenden,, betekende het officiële einde van de Hallstein-doctrine. 

Dee ontdekking van de D DR 

Tott 1965 beperkte de steun voor erkenning van de DDR zich tot de PSP en de CPN. 
Binnenn de PvdA achtte een meerderheid de feitelijke erkenning van de DDR weliswaar 
onvermijdelijk,, maar volkenrechtelijke erkenning werd afgewezen. Dit betekende im-
merss het definitief berusten in de onderdrukking van de Oost-Duitsers. Erkenning 
vann de DDR zou bovendien gekoppeld moeten worden aan een regeling van de positie 



1Ó2 2 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

vann West-Berlijn. Niet iedereen dacht er zo over binnen de partij. Het SDC beschouw-

dee het feitelijk bestaan van de DDR grond voor onvoorwaardelijke erkenning. Daarbij 

warenn er verschillende partijgenoten die erkenning bepleitten vanuit een diep gewor-

teldd wantrouwen tegenover een mogelijk Duits revanchisme. Zij zagen in de deling 

vann Duitsland de beste garantie om een herlevend Duits militarisme in de kiem te 

smoren. . 

Naa 1965 begonnen verschillende vernieuwingsbewegingen zich sterk te maken 

voorr erkenning van de D D R. ZO had D ' 66 bij de oprichting erkenning van de DDR al 

inn haar verkiezingsprogramma opgenomen, niet veel later gevolgd door een aantal 

radicalee ARP-leden.49 Binnen de PvdA was het Nieuw Links die erkenning propa-

geerde.. Tien over Roodwas echter niet het eerste pleidooi voor erkenning van de DDR. 

Dee twee eindredacteuren, Hans van den Doel en Han Lammers, hadden reeds eerder 

erkenningg van D DR bepleit en ook andere Nieuw Linksers, zoals Jan Nagel en André 

vann der Louw, hadden in dit opzicht al van zich doen spreken. 

Dee eerste steunbetuiging voor erkenning kwam van de hand van Hans van den 

Doel.. In een artikel in Socialisme en Democratie in 1965 bepleitte hij volkenrechtelijke 

erkenningg van de D D R. Zij n belangrijkste motief hiervoor was het verschaffen van een 

volkenrechtelijkee basis aan de vrijheid van West-Berlijn. Het werd volgens hem tijd 

datt de positie van West-Berlijn 'ondubbelzinnig' werd vastgelegd op basis van de 

bestaandee situatie. Om tot een regeling over Berlijn te komen, diende het Westen een 

verdragg met het Oostblok te sluiten. Zo'n verdrag zou echter niet mogelijk zijn zonder 

voorafgaandee erkenning van de DDR, dacht Van den Doel. Niet alleen vanuit volken-

rechtelijkk oogpunt, maar ook om economische en politieke redenen moest er een defi-

nitievee regeling voor Berlijn komen, meende hij. Het bestaan van de Muur bedreigde 

dee levensvatbaarheid van de stad. Bovendien zou de politieke stabiliteit van West-

Duitsland,, door de onzekerheid over de toekomstige status van geheel Duitsland, 

wordenn ondermijnd. Deze onzekerheid vormde een dankbaar aanknopingspunt voor 

'dee agitatie van nationalisten en schiep zo een pre-fascistisch klimaat'.'00 

Inn januari 1966 bezochten vier VARA-journalisten, onder wie Nagel en Van der 

Louw,, de DDR.™ Zij deden in Het Parool verslag van hun reis. Aan hun bezoek hadden 

zee geen positief beeld van het Oost-Duitse regime overgehouden. In hun ogen was het 

regimee zeer 'straf. De DDR was ondemocratisch, militaristisch en ging verwrongen 

mett het nazi-verleden om. Di t negatieve oordeel stond echter los van 'de onvermijde-

lijkheid'' van erkenning. Het Westen diende onder ogen te zien dat Oost-Duitsland 

nuu eenmaal een realiteit was en zonder de erkenning van de DDR een oplossing van de 

Duitsee kwestie en verdergaande ontspanning in Oost-Europa niet gerealiseerd kon-

denn worden. Niet-erkennen had daarbij ook een aantal nadelen. Het gaf de Oost-

Duitserss het gevoel een soort tweederangs-Duitsers te zijn en het vormde een belem-

meringg voor allerlei contacten met de DDR. Deze contacten waren juist nodig om het 

regimee te liberaliseren en de DDR op den duur wat onafhankelijker van de su te 

maken.. Bovendien leek de Oost-Duitse bevolking niet veel te voelen voor een even-
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tueell  samengaan van de twee Duitslanden. Velen wensten de 'socialistische verwor-
venheden'' niet op te geven. In ruil voor erkenning van de DDR zouden er mogelijk 
ookk concessies ten aanzien van de Muur kunnen worden bedongen en de wettelijke 
statuss van West-Berlijn geregeld.'D2 

Inn april 1966 bepleitte Han Lammers in de Groene Amsterdammer eveneens erken-
ningg van de DDR. Het erkennen van de DDR was nodig voor de ontspanning tussen 
Oostt en West. Hij verwachtte veel van een Europese Veiligheidsconferentie. Op zo'n 
conferentiee zouden zowel de Bondsrepubliek als de DDR gesprekspartner moeten zijn. 
Daarvoorr zou West-Duitsland af moeten zien van de aanspraak van alleenvertegen-
woordigingg van Duitsland en de DDR volkenrechtelijk erkend worden. Hereniging 
vann de beide Duitslanden mocht in zijn ogen geen voorwaarde voor ontspanning zijn, 
maarr een 'bijproduct'. De Duitse hereniging kon slechts realiteit worden, als zij werd 
gezienn in het kader van een totaal pakket van maatregelen die ontspanning beoogden. 
Bovendienn kon men in de Bondsrepubliek het bestaan van de DDR toch moeilijk blij-
venn negeren. Naar aanleiding van een bezoek van SPD-Ieider Will y Brandt aan de DDR 
merktee hij op, dat door het sturen van een zware delegatie 'het hele gezelschap voort-
durendd doende was de DDR, althans feitelijk te erkennen'.'0' 

Collega-journalistt Wouter Gortzak deelde dit inzicht met Lammers. Hij bena-
druktee dat de deling van Duitsland zich zonder een grote oorlog niet zou wijzigen. 
Bovendienn ging de DDR zich steeds duidelijker als een zelfstandige staat manifesteren. 
'Mett het niet erkennen van die realiteit dient men niemand, behalve dan misschien 
eenn enkele driftbol in Bonn', schreef Gortzak. De bouw van de Muur had in de DDR 
eenn leefbaarder klimaat geschapen en erkenning van de DDR zou een nieuwe bijdrage 
kunnenn betekenen tot plezieriger leefomstandigheden voor de Oost-Duitsers, meen-
dee hij. Erkenning van de DDR stond los van de waardering van het regime-Ulbricht. 
Immers,, nergens stond geschreven dat met het erkennen van een land men tevens zijn 
morelee instemming met het bewind betuigt, aldus Gortzak.'04 

Dee latere Nieuw Linksers en hun geestverwanten hadden dus reeds voor het ver-
schijnenn van Tien over Rood gepleit voor het erkennen van de DDR. Voor dit pleidooi 
droegenn zij verschillende argumenten aan. Ten eerste meenden zij dat zonder erken-
ningg van de DDR een verdergaande ontspanning tussen Oost en West niet mogelijk 
was.. Voor een oplossing van de Duitse kwestie en een definitieve regeling voor Berlijn 
wass het noodzakelijk dat Oost-Duitsland als volwaardige gesprekspartner werd er-
kend.. Ook bij een eventuele Europese veiligheidsconferentie zouden zowel de Bonds-
republiekk als de DDR aan tafel moeten zitten. Kortom, erkenning van de DDR moest 
hethet beginpunt en niet het eindpunt van ontspanning zijn. Een tweede argument was 
hethet feitelijk bestaan van Oost-Duitsland. Het bestaan van de DDR kon nu eenmaal 
niett genegeerd worden en erkenning zou slechts de bestaande situatie volkenrechtelijk 
bevestigen.. In het verlengde hiervan werd betoogd dat een vereniging (of hereniging) 
vann beide Duitslanden op korte termijn niet waarschijnlijk was. Er zat dus niet veel 
anderss op dan de status quo te accepteren. Ten slotte was ook de situatie in West-
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Duitslandd aanleiding om te pleiten voor erkenning van de DDR. Men toonde zich 

bezorgdd over de politieke ontwikkeling van de Bondsrepubliek. Door de onzekere sta-

tuss van geheel Duitsland werd de democratie in West-Duitsland ondermijnd, was de 

gedachte.. Van den Doel sprak in dit verband zelfs van een pre-fascistisch klimaat. In 

TienTien over Rood kwam alleen het eerste argument terug. Erkenning van de Oder-

Neisse-grenss en de D DR werden voorwaarden voor de vrede in Europa genoemd. 

Nieuww Links achtte het noodzakelijk dat de beide Duitslanden als zelfstandige staten 

aann een Europese conferentie konden deelnemen.'°s 

Eenn naïef, i l lusionistisch standpunt? 

Dee /^rW-redactie distantieerde zich van het verslag van de DDR-reizigers. De redactie 

zagg geen logisch verband tussen het vernietigende oordeel over het Oost-Duitse 

regimee en het pleidooi voor de erkenning ervan. Het omarmen van 'de Sowjetrus-

sischee Duitslandpolitiek met schijnargumenten' werd afgedaan als een 'naïef, illusio-

nistisch'' standpunt.'0 Binnen de PvdA riep de oproep om de DDR te erkennen ook de 

nodigee weerstand op. Het Partijbestuur van de PvdA onderstreepte nog eens dat 

Nagell  niet het partijstandpunt had verwoord. In een brief aan de SPD gebruikte inter-

nationaall  secretaris Dankert gelijke bewoordingen als de /W<W-redactie om de denk-

beeldenn van de DDR-delegatie te kenschetsen. Hij benadrukte dat de PvdA nog altijd 

vierkantt achter de Duitslandpolitiek van haar zusterpartij stond.'0 

Naa het verschijnen van Tien over Rood klom Dankert in de pen om stelling te 

nemenn tegen de erkenning van de DDR. Volgens hem zagen de voorstanders een aantal 

puntenn over het hoofd. De Duitse deling was in de eerste plaats een zaak van de Duit-

serssers zelf. Zonder een ook voor de Duitsers aanvaardbare oplossing voor de deling, zou-

denn de problemen van de Oost-West-verhouding niet opgelost kunnen worden. 

Dankertt vond het daarbij een 'afschuwelijke vergissing, te menen, dat de Bondsrepu-

bliekk en de DDR als afzonderlijke staten minder gevaar voor de vrede in Europa op 

zoudenn kunnen leveren dan een herenigd Duitsland'. Bovendien mocht de positie van 

West-Berlijnn niet worden vergeten. Dankert meende dat de PvdA daarom niet verder 

konn gaan dan het stimuleren van de contacten tussen West- en Oost-Duitsland.'08 

Vann der Stoel wilde tevens niet veel verder gaan dan het stimuleren van nauwere 

contactenn op menselijk, cultureel en economisch gebied tussen de beide Duitslanden. 

Hi jj  besefte wel dat dit 'een stukje feitelijke erkenning' zou inhouden. Voor hem was 

hett echter onbegrijpelijk dat Nieuw Links zich uitsloofde voor 'het meest abjecte regi-

me'' dat Europa rijk was. Nota bene de Joegoslavische leider Tito had er bij Ulbricht 

opp aan gedrongen eens met de humanisering van zijn regime te beginnenn en niet altijd 

erkenningg voorop te stellen. De 'progressieve jongeren' meenden echter in het kader 

vann een vredespolitiek, kritiekloos de centrale doelstelling van het Russische buiten-

landsee beleid over te moeten nemen. Dit achtte Van der Stoel onaanvaardbaar. Hij 
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begreepp dat berusten in de Duitse deling wellicht onvermijdelijk was, maar dan toch 
pass in de verre toekomst. Hij signaleerde ook een inconsequentie in het denken van 
Nieuww Links en verweet hen last te hebben van selectieve verontwaardiging. Waarom 
well  ijveren voor zelfbeschikking van Angola en dit de Oost-Duitsers onthouden, 
vroegg hij zich af.'°9 De afwijzing door de rechtervleugel van de PvdA was veel scherper. 
Dee Kadt deed het af als 'kletspraat van het puberiaat' en ook Goedhart had geen goed 
woordd over voor de 'erkenning van de Kremlin-kolonie in Oost-Duitsland'."° 

Voorlopigg hoefden de tegenstanders van erkenning zich nog geen zorgen te ma-
ken.. In het concept-basisprogramma werd erkenning van de DDR expliciet afgewezen. 
Stappenn die volgens de partij wel ondernomen konden worden om tot een normalise-
ringg van de betrekkingen met Oost-Europa en de oplossing van de Duitse kwestie te 
komen,, waren: erkenning van de Oder-Neisse-grens en afstand doen van het verdrag 
vann München, het Heimatrecht en de nucleaire aanspraken.1" In Socialistisch Bestek 
werdd 'een met afdoende veiligheidsgaranties omgeven hereniging' een bevredigende 
oplossingg voor de Duitse kwestie genoemd. Deze oplossing zou pas in de verre toe-
komstt realiseerbaar zijn en het sluitstuk, niet het beginpunt, moeten vormen van de 
normaliseringg van de relaties tussen de beide machtsblokken."1 

Opp het buitengewoon partijcongres in november 1966 werd er over de erkenning 
vann de DDR uitgebreid gediscussieerd. Dankert zette het standpunt van de meerder-
heidd van het Partijbestuur over de erkenning van de DDR nog eens uiteen. Hij was van 
meningg dat erkenning van de DDR niet bevorderlijk was voor de ontspanning. Het 
eenzijdigg erkennen van Oost-Duitsland zou een 'regelrechte slag in het gezicht van de 
Duitsee sociaal-democraten zijn', terwijl zij alles in het werk stelden om de contacten 
mett Oost-Europa en de DDR te verbeteren. Erkenning zou de tegenstelling tussen 
Oostt en West alleen maar bevestigen. Een formeel, bij verdrag vastgelegd verdeeld 
Duitslandd bleef volgens Dankert het sterkste obstakel om de Oost-West-tegens telling 
inn Europa te overbruggen en zou altijd een spanningshaard en bron van onrust blij-
ven.. Erkenning zou bovendien de nationalisten in de Bondsrepubliek in de kaart spe-
lenn en een gevaar opleveren voor 'de nog niet zo sterke West-Duitse democratie'. Het 
viell  evenmin vol te houden dat het niet-erkennen van de DDR ontspanning in de weg 
stond.. Ten slotte wees hij er op, dat door erkenning van de DDR de liberale oppositie 
tegenn Ulbricht, ook binnen de SED, een ernstige klap zou krijgen. Juist deze groep 
moestt bij het ontspanningsproces betrokken worden. Kortom, erkenning van de DDR 
zouu 'een blunder van de eerste orde zijn in de Oost-West-verhouding'."3 

Dankertt verdedigde hiermee de stelling dat de bevestiging van de Duitse deling op 
dee lange duur onvermijdelijk was, maar op korte termijn bestonden er talrijke prakti-
schee bezwaren. Patijn voerde op het congres een principiëler betoog tegen erkenning. 
Hijj  was de mening toegedaan dat de deling van Duitsland het gevolg was geweest van 
'politiekee willekeur' en dat de PvdA het herenigingsdoel moest blijven steunen. Erken-
ningg van de DDR zou immers betekenen dat zeventien miljoen mensen het recht van 
zelfbeschikkingg werd ontnomen. Het zou een bezegeling van het onrecht zijn en hij 
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begreepp dan ook niet waarom de voorstanders het beschouwden als 'een moreel goede 

zaak'.'44 Erkenning van de DDR ZOU ook geen bijdrage leveren tot ontspanning, omdat 

dee drang tot hereniging altijd zou blijven bestaan. Pas met een Duitse hereniging zou 

Europaa van een spanningshaard verlost zijn. "s Patijn verwoordde hier het traditionele 

standpuntt uit de jaren vijftig . Cammelbeeck noemde Patijns betoog 'volkomen ver-

ouderd'' en meende dat de argumenten van 1945 anno 1966 onhoudbaar waren." 

Dee voorstanders van erkenning hadden in Lammers hun woordvoerder. In tegen-

stellingg tot Dankert meende hij dat het niet erkennen Ulbricht een argument in han-

denn gaf om de Oost-Duitse bevolking onder druk te houden. Het was juist de opposi-

tiee in Oost-Duitsland die vroeg om erkenning van de DDR, omdat daarmee de ergste 

drukk op de bevolking werd weggenomen. Erkenning ondersteunde bovendien de 

SPD-politiekk en was het aangewezen middel voor een werkelijke vredespolitiek in 

Europa.. Wierenga sprak zich namens zijn mede Partijbestuurders Padt-Jansen en 

Nagel,, ook uit voor erkenning van de DDR. Voor Wierenga was de Duitse deling in 

wezenn in 1956 al bevestigd, toen het Westen werkloos moest toezien hoe de Hongaarse 

opstandd werd neergeslagen en daarmee de DDR feitelijk erkend."7 

Hett Tweede Kamerlid Cammelbeeck had voorgesteld eerst een studie te maken 

vann de Duitse kwestie, alvorens met een uitspraak te komen. Voorzitter Tans stelde 

aann het einde van de discussie voor, om te wachten op de resultaten van een dergelijke 

studiee en pas op een volgend congres een uitspraak te doen. Burger wilde echter van 

geenn uitstel weten en drong aan op een duidelijke uitspraak. Volgens eigen zeggen 

wildee hij niet 'dat zo'n lij k drie maanden boven de grond stond'. Het Duitse vraagstuk 

wass te belangrijk om geen standpunt over in te nemen. De afgevaardigden in het 

Europeess parlement of in de Socialistische Internationale (si) zouden zonder duide-

lijk ee uitspraak van het congres in een lastig parket kunnen komen." De oud-fractie-

voorzitterr zal ook met het oog op de binnenlandse politiek geen onduidelijkheid om-

trentt de positie van de PvdA willen hebben laten bestaan. Daarvoor voelde de PvdA 

zichh nog teveel een 'natuurlijke regeringspartij'. Wellicht was Burger ook de gang van 

zakenn bij Labour begin jaren zestig nog niet vergeten (zie hoofdstuk 3). Onduidelijk-

heidd zou er echter niet ontstaan. De motie voor erkenning van de DDR werd door 

voorzitterr Tans in stemming gebracht en met grote meerderheid verworpen."9 

Dee Bondsrepubl iek versus de D D R 

Opp het congres had de discussie vooral gedraaid om de vraag of erkenning van de D DR 

onderr bepaalde voorwaarden moest geschieden en of de Duitse deling niet in de eerste 

plaatss een zaak van de Duitsers zelf was. De meerderheid wilde een voorwaardelijke 

erkenningg in navolging van de SPD. Op Patijn na, werden er geen principiële argumen-

tenn aangedragen tegen een erkenning op termijn. Veel van zijn partijgenoten meenden 

juistt dat een gedeeld Duitsland onvermijdelijk was en bovendien de beste garantie leek 
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omm een herlevend Duits militarisme en nationalisme te voorkomen. Er gingen ook 
stemmenn op die meenden dat de onzekere status van Duitsland 'de toch al zwakke 
Duitsee democratie' zou kunnen ondermijnen. Zij gaven hiermee blijk van een groei-
endee verontrusting over een aantal ontwikkelingen in West-Duitsland. Met name Han 
Lammerss had weinig vertrouwen in het politieke klimaat van de Bondsrepubliek. 

Inn april 1966 toonde Lammers zich zeer verontrust over verschillende ontwikke-
lingenn in de Bondsrepubliek. Als er geen krachtige tegenbeweging zou ontstaan, zou-
denn deze ontwikkelingen onherroepelijk het einde van de democratie teweeg brengen. 
Hijj  signaleerde drie verontrustende verschijnselen. Ten eerste lag er met de zoge-
naamdee Notstandgezetze een grondwetswijziging in het verschiet, die de essentiële 
beslissingsbevoegdhedenn van de volksvertegenwoordiging tot praktisch nul redu-
ceerde.. Ten tweede stond er met het plan van de Formierte Gesellschafi ten staatsorde-
ningg op stapel waarin economische machtsconcentraties 'de dragers van het algemeen 
belang'' werden en het 'beginsel van medezeggenschap-van-onderop' werd uitgescha-
keld.. Ten slotte de opkomst van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
(NPD),, waarin actieve nazi's zitting hadden die 'nog best wilden weten hoe goed ze het 
onderr Hitler hadden'.'10 

Voortbordurendd op dit laatste thema plaatste Lammers het ontbreken van een 
stevigee democratische basis in de DDR in een ander perspectief. Hij meende dat het 
democratischee gehalte niet het enige criterium was waarop een land beoordeeld 
diendee te worden: 'juist bij Duitsland kan men in alle redelijkheid stellen, dat ook een 
anderr criterium belangrijk is en wel het anti-nazisme-gehalte van het staatsgeheel'. 
Berlijnn won het op dit punt van Bonn. In de DDR ging men wat anti-nazisme betreft 
eenn stuk principiëler te werk dan de bondgenoot West-Duitsland. In Oost-Duitsland 
wass 'met kracht de bijl gelegd aan de wortel van het nazisme en het antisemitisme', 
terwijll  men in de Bondsrepubliek lankmoedig te werk was gegaan. In West-Duitsland 
kondenn daarom keer op keer 'foute figuren' omhoog komen of blijven, keer op keer 
Joodsee graven worden geschonden en een neofascistische partij (de NPD) aan de ver-
kiezingsstrijdd deelnemen. Waarom uit diverse criteria, er slechts één uitgepikt, waar-
omm alleen Bonn erkend en niet ook Berlijn?, vroeg hij zich daarom af. Het ontbreken 
vann een democratische basis in de DDR kon in zijn ogen dan ook geen argument zijn 
omm niet tot erkenning over te gaan. Bovendien kon men in het Westen moeilijk meer 
omm de DDR heen. Niet alleen bestond de DDR feitelijk al geruime tijd, ook op econo-
mischh terrein was inmiddels een 'partner' ontstaan, die niet meer genegeerd kon wor-
den.. 'Mede dankzij de Muur, had zich ook in de DDR een soort Wirtschaftswunder 
voltrokken',, wist Lammers.m 

Dee Grote Coalitie tussen de SPD en CDU/CSU beloofde volgens Lammers ook al 
niett veel goeds. Door de 'wurgende meerderheid' van de nieuwe regering zou iedere 
parlementairee oppositie worden uitgeschakeld. De frustratie zou daardoor groeien en 
dee nazi's van de NPD zouden daar stellig van profiteren. Een soortgelijk geval had zich 
ookk in Nederland voorgedaan. Toen de 'grote coalitie' tussen de PvdA en de KVP in 
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hett kabinet-Cals tot stand gekomen was, keerden veel kiezers zich van deze partijen af 
enn stemden op de PSP of de Boerenpartij.'" In Duitsland liepen de kiezers over naar de 
NPD.. Dit gegeven in combinatie met de op stapel staande wetten voor de noodtoe-
standd {Notstandgezetzê) betekende het einde van de democratie. Niemand behoefde 
zichh illusies te maken; de wegwas vrij gemaakt om West-Duitsland via allerlei kunst-
grepenn om te vormen tot 'een neo-totalitaire samenleving'.I1}  Het werd tijd dat het 
buitenlandd zijn stem ging verheffen tegen deze ontwikkelingen in de Bondsrepubliek. 
Hett verzet zou in ieder geval niet uit West-Duitsland zelf komen. Daar kwamen im-
merss 'de nazi's weer in aanzien, geruggensteund, openlijk en stilzwijgend door tal-
lozen',, aldus Lammers.24 

Inn de Notstandsgezetzezag Lammers ook een bewijs van een herlevend militarisme 
inn de Bondsrepubliek. De Bondsregering had herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de 
noodwetgevingg 'organisch verbonden' was met het bewapeningsvraagstuk. West-
Duitslandd was als militaire macht niet geloofwaardig als er geen noodwetten beston-
denn die op een oorlogssituatie waren toegesneden. Volgens Lammers diende men er 
terdegee rekening mee te houden dat de Bondsrepubliek zich weer aan het voorberei-
denn was op agressie. Dat de Duitsers daar niet voor terugschrokken hadden zij in de 
afgelopenn eeuw diverse malen gedemonstreerd, voegde hij zijn lezers nog eens ten 
overvloedee toe. Voor hem was het in ieder geval duidelijk: 'de Gestapo-mentaliteit' 
wass in voorbereiding.'15 

Lammerss representeert met zijn stukken in De Groene een grote gevoeligheid ten 
opzichtee van West-Duitsland die verschillende linkse vernieuwingsbewegingen ken-
merkte.. De historicus F. Wielenga meent dat deze gevoeligheid gestimuleerd werd 
doorr een oplevende belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog vanaf het begin van 
dee jaren zestig. De linkse elite in Nederland trok hier geheel eigen conclusies uit. In 
dee zoektocht naar nieuwe politieke waardenn werd in het antifascisme een vanzelfspre-
kendee leidraad vonden. Het antifascisme had weinig meer van doen met zijn oor-
spronkelijkee inhoud en werd meer een formule voor de 'juiste politieke moraal'. De 
kritiekk op de Bondsrepubliek werd vergemakkelijkt door de détente in de Koude Oor-
log.. De neiging om anti-Duitse gevoelens naar de achtergrond te drukken omdat dit 
tenn koste zou gaan van de eenheid in het bondgenootschap, was minder sterk aan-
wezig.. De linkse intellectuelen leken de zaak juist om te draaien. De Bondsrepubliek 
zouu juist remmend werken op de toenadering tussen Oost en West.12 

Lammerss ontkende achteraf dat hij gedreven werd door anti-Duitse sentimenten. 
Naarr eigen zeggen kwamen zijn denkbeelden voort uit een pragmatische instelling; 
eenn Duitse hereniging zou er op korte termijn toch niet komen.'17 Gezien de inhoud 
vann zijn stukken is de conclusie gerechtvaardigd dat er wel degelijk sprake was van 
virulentt anti-Duitse sentimenten. Illustratief hiervoor is ook zijn bekentenis tegen-
overr Bibeb in 1975: 'weet je, met Eddy Hoornik en Mies Bouhuys hebben we jaren 
geledenn auto's van Duitsers beplakt, over de voorruit 'Deutsche nicht erwünscht'. 
Mett stevige lijm'.'1 
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Dee DDR, een socialistisch paradijs? 

Inn het begin van de discussie over de erkenning van de DDR speelde ook de vraag of het 
erkennenn van het Oost-Duitse regime wel toelaatbaar was. De tegenstanders wezen 
ditt op morele gronden af. De Oost-Duitse bevolking had zich immers nooit in vrije 
verkiezingenn kunnen uitspreken en her regime-Ulbricht miste daardoor een democra-
tischh fundament. Nagel en Van der Louw cum suis onderkenden weliswaar de aard 
vann het DDR-regime, maar voor hen was dit geen belemmering om toch voor erken-
ningg van de DDR te pleiten. Van der Louw verklaarde ook later 'zich absoluut geen 
illusiess te maken over het democratische gehalte van het regime-Ulbricht'.'i9 Dit gold 
echterr niet voor alle Nieuw Linksers. De anti-Duitse sentimenten van Lammers be-
perktenn zich louter tot de Bondsrepubliek. Voor de Oost-Duitsers koesterde hij dui-
delijkk meer sympathie. Vanaf 1967 zou hij in De Groene verschillende stukken schrij-
venn waarin hij de positieve kanten van het Oost-Duitse staatssocialisme benadrukte 
enn de negatieve kanten relativeerde of domweg ontkende. Een eerste aanleiding om 
zijnn visie over de Oost-Duitse maatschappij uiteen te zetten, was zijn bezoek aan de 
DDRR in het voorjaar van 1967. Lammers bezocht de DDR op uitnodiging van de Oost-
Berlijnsee persvereniging. Hij aanvaardde de uitnodiging op een moment dat Jan 
Nagell  een reis naar de DDR afzegde, omdat collega journalist Verkijk vanwege zijn uit-
latingenn niet welkom was.'3° 

Lammerss deed in De Groene verslag van zijn reis onder de misleidende titel 
'Geschrokkenn terug uit de DDR'. Hij was niet geschrokken van de verschrikkingen die 
hijj  in Oost-Duitsland aantrof, maar van het contrast tussen het clichématige beeld 
vann de DDR en de veel rooskleurigere werkelijkheid. Hij constateerde een enorm ver-
schill  tussen de 'werkelijkheid in de DDR' en het beeld dat er in Nederland over 
bestond.. Lammers was er tijdens zijn bezoek van overtuigd geraakt dat de DDR geen 
'slaafsee satelliet van de Sovjet Unie' meer was. Hij erkende wel dat dit jarenlang het 
gevall  was geweest, maar die vlieger ging anno 1967 niet meer op. In Nederland besef-
tenn maar weinigen dat de DDR een staat was die onweersprekelijke tekenen van groei 
naarr een solide materiële en geestelijke welvaart vertoonde. De DDR was een wel-
varendd land aan het worden en zou binnen afzienbare tijd kunnen bewijzen dat 'socia-
listischee experimenten succesrijk' konden zijn.}1 

Inn Nederland vergiste men zich ook schromelijk als aangenomen werd, dat er in de 
DDRR geen sprake was van democratie. In Oost-Duitsland bestond een meerpartijen-
stelsell  dat ook werkte. 'De besluitvorming verloopt alleen anders dan bij ons. Het 
democratischh proces van menings- en besluitvorming is feitelijk reeds achter de rug, 
omdatt het in een ander stadium dan bij ons, en ook dichter bij de basis dan bij ons, is 
begonnen',, schreef Lammers. Wetsvoorstellen werden na verschillende inspraakron-
dess aangepast en dat was ook de reden dat er niet zelden unanimiteit in het parlement 
tee zien was. Over de economische situatie merkte hij op, dat er in de DDR geen 'kunst-
matigg gestimuleerd Wirtschaftswunder, maar noodgedwongen soberheid' bestond. 



170 0 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

Belangrijkstee oorzaak daarvoor was het ontbreken van een behoorlijk onderwijskader. 
Natuurlijkk had de DDR na de oorlog wel uit het bestaande arsenaal van onderwijzers 
enn leraren kunnen putten, maar het beginsel van een radicale denazificatie verbood 
zulks.. Juist op het terrein van het onderwijs was men zo rigoureus te werk gegaan, 
omdatt men in de DDR heel goed begreep dat de opvoeding van een jonge generatie in 
hett geding was. Dat dit op andere terreinen niet was gebeurd, begreep Lammers wel. 
Anderss had men immers 'anderhalve man en een paardenkop' overgehouden."1 

Lammerss bagatelliseerde ook de dodelijke slachtoffers bij de Muur in Berlijn en 
vergoelijktee het Oost-Duitse optreden. Na het horen van de 'reeksen argumenten' van 
Oost-Duitsee zijde stond hij niet meer zo afwijzend tegenover de Muur. Hij was ervan 
overtuigdd geraakt dat de Muur noodzakelijk was om 'de economische ondermijning' 
vann de DDR door de Bondsrepubliek een halt toe te roepen. De leegloop werd voorna-
melijkk veroorzaakt door het verschil in muntkracht, wist Lammers. Ook sabotages 
nooptenn tot de bouw van de Muur. Bovendien mocht niet uit het oog worden ver-
lorenn dat het een staatsgrens was en derhalve streng bewaakt. Zonder die strenge be-
wakingg zou geen mens in de ernst ervan geloven. Het feit dat het een streng bewaakte 
staatsgrenss was impliceerde nu eenmaal dat er op vluchtelingen werd geschoten, aldus 
Lammers.'" " 

Woordenn leken hem tekort te schieten om de positieve kanten van de DDR te 
benadrukken.. Zeker in vergelijking met de Bondsrepubliek kwam Oost-Duitsland er 
goedd van af: 'het eten is duidelijk goedkoper, de huren zijn laag en constant, geen 
werklozen,, beurzen voor studie en meer participatie in hoger onderwijs van arbeiders 
enn boeren'. Het was ook wel degelijk een democratische staat, op basis van het socia-
lismee zou er weldra een Oost-Duitse welvaartsstaat ontstaan en het nazisme was op 
vitalee onderdelen met wortel en tak uitgeroeid. De negatieve kanten werden door hem 
gebagatelliseerd,, zo was de Muur een 'gewone staatsgrens' met bijbehorende controle. 
Dezee lofzang moest natuurlijk uitmonden in een pleidooi voor erkenning van de 
DDR.. Oost-Duitsland was immers als staat niet meer weg te denken. Hij benadrukte 
ookk nog eens dee noodzaak van een Europese vredesconferentie. Het was een illusie te 
menenn dat daar enig perspectief in zat, zonder de DDR als gelijkgerechtigde partner 
aann de conferentietafel. Het was daarom niet alleen politiek verstandig, maar ook 
doodgewoonn billij k dat de DDR erkend werd. Maakte de Bondsrepubliek daar geen 
haastt mee, dan moesten anderen, bijvoorbeeld Nederland, dit doen. En mocht de 
Nederlandsee regering daar 'nog niet aan toe zijn', dan moesten individuele burgers het 
voortouww nemen."'1 

Vanuitt een soortgelijk perspectief meende hij niet veel later de oplossing te hebben 
gevondenn om de opdeling van Europa te beslechten. Het Westen zou zijn kapitalisme 
niett aan het Oostblok moeten opdringen, maar bestanddelen van het staatssocialisme 
overnemen.. Hij achtte het een misvatting dat de parlementaire democratie de meest 
volmaaktee vorm van democratie was. Uiteindelijk zou de democratie in Oost-Europa 
beterr georganiseerd zijn dan in het Westen. Het Westen deed er daarom goed aan de 
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kenniss over Oost-Europa te vergroten. Politici moesten de formele belemmeringen 
tussenn Oost en West opruimen, onder meer door de DDR uit haar politieke isolement 
tee halen. Het was daarna de taak van journalisten de kennis over elkaar te vergroten. 
'Dann kon wel eens blijken, dat de tegenstelling in ideologische en militaire blokken 
snellerr verdwijnt dan voor mogelijk werd gehouden', sprak hij de hoopvolle verwach-
tingg uit.'JS 

Hett  Duitse vraagstuk in discussie 

Naa het buitengewoon congres in november 1966 kon de discussie over de Duitse 
kwestiee worden voortgezet in de Commissie NAVO en de Oost-West-verhouding. Veel 
gedebatteerdd werd er echter niet over het Duitse vraagstuk, omdat de voorstanders 
vann erkenning niet aanwezig waren toen Duitsland op de agenda stond. De discussie 
inn de commissie ging wellicht daarom niet over de vraag of de DDR erkend moest wor-
den,, maar wanneer dit moest gebeuren en onder welke voorwaarden. Alleen commis-
sielidd Patijn achtte erkenning van de DDR te allen tijde onaanvaardbaar. 

Naarr goed gebruik zette Van der Stoel zijn visie op de Duitse kwestie in een nota 
uiteen.. Het was in zijn ogen duidelijk geworden dat het vasthouden aan het streven 
naarr hereniging van de beide Duitslanden nutteloos was. Het accent zou verschoven 
moetenn worden naar het vinden van een formule voor de blijvende staatkundige 
delingg van het Duits grondgebied. Deze formule moest echter gebonden zijn aan een 
aantall  voorwaarden. Het moest ertoe leiden dat de contacten tussen de beide Duits-
landenn verbeterd werden. Normale familiecontacten over de grens moesten mogelijk 
zijnn en daarbij zouden er waarborgen geschapen moeten worden voor hechte econo-
mischee en culturele betrekkingen. Tevens meende hij dat een eventuele volkenrechte-
lijk ee erkenning van de DDR niet zonder concessies van het regime-Ulbricht kon ge-
schieden.. In ruil voor erkenning diende het regime in Oost-Duitsland geliberaliseerd 
tee worden en de positie van West-Berlijn ondubbelzinnig vastgelegd.'6 

Vann der Stoel was ook van mening dat het Westen niet moest proberen Bonn een 
bepaaldee regeling van de Duitse kwestie op te dringen. Het Westen deed er goed aan 
dee Duitse regering te volgen en niet voortijdig stappen te ondernemen. Dit zou slechts 
kunnenn leiden tot frustraties en ressentimenten in de Bondsrepubliek, waar alleen het 
Duitsee nationalisme van zou profiteren. Erkenning van de DDR buiten West-Duits-
landd om zou ongetwijfeld tot felle reacties leiden in de Bondsrepubliek. De kansen op 
eenn consequent doorgezet ontspanningsbeleid konden hierdoor in gevaar komen. 
Bovendienn ondermijnde dit de verantwoordelijkheid van de Grote Vier voor het Duitse 
vraagstuk,, met alle gevolgen voor de status van West-Berlijn. In afwachting van de 
ontwikkelingenn in Bonn kon men in het Westen volstaan met feitelijke erkenning. 
Dezee feitelijke erkenning zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het betrekken van de 
DDRR bij de onderhandelingen over Europese veiligheidsarrangementen. Wel meende 
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Vann der Stoel dat de Bondsrepubliek er goed aan zou doen de Oder-Neisse-grens te 
erkennen.'i7 7 

Vann der Stoel onderstreepte bij de bespreking van zijn nota nog eens dat het 
niet-erkennenn van de DDR niet tot isolement van het land mocht leiden. Het ging er 
juistt om Oost-Duitsland op te nemen in de betrekkingen tussen Oost en West. De 
aanwezigee commissieleden hadden weinig aan de nota toe te voegen en onderschreven 
dee denkbeelden van Van der Stoel. Alleen Patijn wilde absoluut vasthouden aan her-
enigingg als uiteindelijk politiek doel.'" Hij had ook nog een geheel andere reden om 
vann erkenning van de DDR af te zien. Voor toetreding van Engeland tot de EEG kon 
menn de Duitse steun goed gebruiken. Toetreding van Engeland tot de EEG was van 
groott belang om de politiek van De Gaulle binnen de perken te houden. Volgens 
Patijnn was het een goede zaak als de PvdA druk zou uitoefenen op de SPD om de Britse 
toetredingg te steunen. Dit bracht echter wel met zich mee dat de PvdA het zich niet 
zouu kunnen veroorloven erkenning van de DDR tot haar partijstandpunt te maken. 
Dann zou al het krediet bij de SPD verspeeld zijn. Hij hoopte dat de PvdA irrelevante 
zakenn als erkenning van de DDR terzijde schoof en zich ging concentreren op zaken 
vann wezenlijk belang."9 

Gezienn de afwezigheid van Lammers en Franssen had Van der Stoel weinig moeite 
hethet conceptrapport over de Duitse kwestie naar zijn hand te zetten. Wel had Lammers 
inn juli nog een brief naar de commissie gestuurd, waarin hij pleitte voor erkenning van 
dee DDR. In de brief draaide hij de redenering van Van der Stoel min of meer om. Het 
niet-erkennenn van de DDR leidde juist tot een verharding van het regime-Ulbricht. Er 
bestondd voor Nederland ook geen enkele noodzaak om op Bonn te wachten om de 
DDRR te erkennen. De door Van der Stoel genoemde voorwaarden konden immers ge-
regeldd worden in een verdrag tussen de beide Duitslanden, inclusief de positie van 
West-Berlijn.. Lammers zag geen politieke bezwaren, maar ook geen morele bezwaren. 
Nett als in zijn reisverslag betoogde hij dat de DDR wel degelijk op een democratisch 
fundamentt berustte. Het democratisch proces verliep alleen anders dan bij ons. Vol-
genss Lammers werd de 'antithese tussen onze democratie en hun totalitaire systeem 
doorr de feiten gelogenstraft'.'10 

Dezee brief werd niet meer in de commissie behandeld en het moge geen verwon-
deringg wekken dat in het conceptrapport onvoorwaardelijke volkenrechtelijke erken-
ningg van de DDR onaanvaardbaar werd geacht. In tegenstelling tot Lammers achtte de 
meerderheidd van de commissie het niet billij k om het DDR-regime, dat nooit legitima-
tiee had verkregen in vrije verkiezingen, volkenrechtelijk te erkennen zonder enige 
tegenprestatie.. Het Oost-Duitse-regime zou in ruil daarvoor tenminste bereid moeten 
zijnn om aan 'de onmenselijke toestanden en de kunstmatige scheidsmuren die thans 
nogg bestaan, een einde te maken'. Liberalisatie van het DDR-bewind, verbetering van 
dee betrekkingen op allerlei gebied tussen de beide Duitslanden en een regeling voor 
Berlijnn waren de voorwaarden voor erkenning van de DDR. Was dit niet het geval, dan 
zouu Ulbricht slechts de winst incasseren zonder zijn eigen beleid te herzien. In dit ver-
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bandd wees het rapport erop dat Ulbricht helemaal niet uit was opp toenadering tussen 
dee twee Duitslanden, getuige zijn pogingen de contacten tussen beide staten te sabote-
ren.. Voor Nederland zag de commissie maar een beperkte rol weggelegd. Ons land 
zouu in ieder geval niet met een voortijdige erkenning de West-Duitsers in de wielen 
moetenn rijden.'4' 

Hett conceptrapport bevatte weliswaar een minderheidsnota ten aanzien van de 
NAVO,, maar een afwijkend standpunt over de Duitse kwestie was er niet in opgeno-
men.. Dit had waarschijnlijk alles te maken met het feit dat Lammers en Franssen hun 
standpuntt niet in de commissie naar voren hadden kunnen brengen. Het leek niet op-
portuunn om buiten de beraadslagingen in de commissie om een minderheidsstand-
puntt aan het congres voor te leggen. Het kan er ook op wijzen dat de Nieuw Linksers 
hunn geld vooral hadden gezet op het NAVO-standpunt als speerpunt van hun progres-
sievee buitenlandse politiek. Dit verklaart wellicht ook het feit dat het debat op het 
congress zich vooral op de NAVO toespitste en erkenning van de DDR geen rol van bete-
keniss speelde. De resolutie op basis van een Politiek voor de vrede werd ongewijzigd 
doorr het congres aangenomen. Verschillende amendementen die zich uitspraken voor 
erkenningg van de DDR, werden met grote meerderheid verworpen.'41 

Inn zijn korte bestaan was het Nieuw Links gelukt de erkenning van de DDR en het 
Nederlandsee NAVO-lidmaatschap op de partijpolitieke agenda te plaatsen. Een ander 
onderwerpp waarover in die tijd de gemoederen hoog opliepen, was de oorlog in Viet-
nam.. Het Nieuw Links-standpunt inzake Vietnam zou echter niet erg controversieel 
zijn. . 

Naarr  een kritisch e houding inzake Vietnam 

Inn het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de PvdA inzake Vietnam heen en weer 
werdd geslingerd tussen de vrees voor het 'Peking-communisme' in Zuidoost-Azië 
enerzijdss en verontrusting over de uitzichtloze poging van de vs om het conflict met 
militairee middelen te beslechten anderzijds. De PvdA wist de Amerikaanse politiek in 
Vietnamm niet eenduidig te beoordelen. De Tweede Wereldoorlog had immers duide-
lij kk gemaakt dat de democratie soms gewapenderhand verdedigd diende te worden en 
voorr de strijd tegen het communisme was binnen de partij altijd genoeg draagvlak 
geweest.. Bovendien waren de vs onze belangrijkste bondgenoot en niet te vergeten, 
onzee bevrijders in de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant werd duidelijk dat de 
Amerikaansee machtspolitiek tevens zeer kwalijke kanten in zich droeg. Op de Neder-
landsee televisie waren dagelijks de verschrikkingen van de oorlog en het menselijk leed 
tee zien. 

Dee partij zou van deze spagaat verlost worden indien de vs een politieke oplossing 
voorr het conflict wisten te vinden. De PvdA hoopte dat de Amerikanen zo snel moge-
lij kk onderhandelingen zouden starten, maar men begon steeds meer te twijfelen aan 



174 4 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

dee Amerikaanse wil om te zoeken naar een politieke oplossing. De aanzwellende 

stroomm Amerikaanse militairen richting Vietnam ging immers ten koste van de nood-

zaakk om voor het conflict een politieke oplossing te vinden. Het (tijdelijk) stopzetten 

vann de bombardementen door de vs eind 1965 was natuurlijk een goede zaak, maar 

Dankertt had de indruk dat het jongste vredesoffensief voor een deel 'politieke show-

business'' was. De show werd opgevoerd voor de publieke opinie en voor bevriende 

regeringenn en neutrale staten die begonnen te twijfelen aan de oprechtheid van de 

Amerikaansee vredeswil. Overwoog Amerika echt een politieke oplossing, dan zou 

naastt het stopzetten van de bombardementen tevens de Vietcong als onderhande-

lingspartnerr erkend moeten worden. Gezien de positie van deze bevrijdingsbeweging 

inn Zuid-Vietnam konden de vs hier niet om heen.4' 

Binnenn de PvdA nam het begrip voor de Amerikaanse strijd tegen het commu-

nismee ook steeds meer af. De meerderheid in de partij meende dat het Vietnamese 

conflictt niet louter in termen van communisme en anticommunisme kon worden 

begrepen.. Patijn liet in februari 1966 in de Tweede Kamer weten dat zijns inziens de 

vss teveel handelden uit anticommunisme, terwijl men 'een eenvoudige zwart-wit 

tekeningg van de situatie in Azië' eigenlijk niet zo kon hanteren. Hij hoopte dat de 

Koudee Oorlog niet in Zuidoost-Azië werd voortgezet en het gebied neutraal zou wor-

den.. De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuidoost-Azië vormde volgens hem 

eenn beletsel voor de neutralisering van dit gebied.44 Betrok men de strijd tegen het 

communismee specifiek op Zuid-Vietnam, dan moest Patijn zelfs tot de slotsom ko-

menn dat het land nimmer een bolwerk van anticommunisme zou kunnen worden. 

Hett beste wat men kon verwachten, was een neutraal Zuid-Vietnam.'41 

Doorr het conflict louter in het kader van de strijd tegen het communisme te 

beoordelen,, werd volgens de partij de kern van de zaak uit het oog verloren. De PvdA 

hadd al eerder benadrukt dat de deplorabele sociaal-economische toestand van Zuid-

Vietnamm de bron van het verzet was. Om de sociaal-economische ontwikkeling te ver-

snellenn zou een grootscheeps ontwikkelingsplan voor Zuid-Vietnam moeten worden 

gestart.. Dat zou meer soelaas bieden dan nog meer Amerikaanse militairen. Zo er al 

sprakee was van anticommunisme, werd deze strijd door de vs in ieder geval met de 

verkeerdee (lees militaire) middelen gevoerd. Door het Vietnamese conflict in termen 

vann communisme en anticommunisme te catalogiseren verloren de vs bovendien uit 

hett oog dat door het Amerikaanse optreden elders in de wereld deze tegenstelling werd 

verscherpt.. Dankert was van mening dat door de oorlog in Vietnam de ontspanning 

inn de wereld en verbetering van de betrekkingen tussen Oost en West werden 

bedreigd.'4 4 

Dee groeiende kritiek op het Amerikaanse optreden in Vietnam binnen de PvdA 

zouu in het voorjaar van 1966 uitmonden in een brief van het Partijbestuur aan de 

ambassadeurr van de vs. De partij wilde de vs op 'openhartige wijze' van haar onge-

rustheidd in kennis te stellen. De PvdA betreurde dat het oorlogsgeweld na een korte 

onderbrekingg weer was opgelaaid. Tevens signaleerde de partij bij de Vietnamese 
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bevolkingg een groeiend verzet tegen de regering in Zuid-Vietnam. Door deze ontwik-
kelingenn vielen de oorspronkelijke politieke motieven voor militaire bijstand weg. De 
enigee uitweg was zo snel mogelijk een einde aan de oorlog in Vietnam te maken. Een 
spoedigg einde van het conflict was des te belangrijker, omdat er geen twijfel over kon 
bestaann dat het voortduren van de oorlog de kansen op internationale ontspanning 
ondermijndee en een toenemende belasting vormde voor de verhouding tussen de vs 
enn zijn bondgenoten en voor de verhouding tussen de vs en de su. Vrede in Vietnam 
zouu bovendien de weg vrij maken voor het centrale vraagstuk van Vietnam: de oplos-
singg van het armoedevraagstuk door een versnelde sociale en economische ontwikke-
ling.. De PvdA drong er bijj  de vs op aan de bombardementen stop te zetten, de weg 
vrijj  te maken voor een representatieve burgerregering en onderhandelingen te starten, 
waarbijj  alle strijdende partijen op gelijke voet moesten deelnemen.'47 

Reactiess op de brief 

Dee brief van het Partijbestuur zou veel stof doen opwaaien. Verschillende partijgeno-
tenn waren op z'n zachtst gezegd niet erg gelukkig met de inhoud van de brief. Van der 
Stoel,, destijds staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, meende dat de kritiek aan het 
adress van de vs weliswaar terecht was, maar dat de brief wat eenzijdig was gesteld. Uit 
'fairheid'' tegenover de Amerikanen moest volgens hem in de brief ook doorklinken 
datt er van de zijde van Noord-Vietnam en China geen enkele bereidheid tot onder-
handelingenn was gebleken. Voor hem bleef tevens de strijd tegen het communisme 
vann belang. Hij drong er daarom bij het Partijbestuur op aan ook in de brief op te 
nemenn dat de strijd tegen het communisme aan de orde bleef.'4 

Dee oude Drees had de brief geen goed idee gevonden. Hij vond het 'gevaarlijk' dat 
dee partij zich volledig tegen de vs keerde. Amerika had vredesonderhandelingen aan-
gekondigdd en die moesten eerst maar eens worden afgewacht.'49 Een klein groepje 
partijgenotenn gevormd door Goedhart, Van der Goes van Naters, De Jong en Van 
denn Beugel - de groep-Goedhart - reageerde zeer verontwaardigd op de brief. Zij 
warenn net als Drees van mening dat het onacceptabel was om harde kritiek op de vs te 
leveren.. De Amerikanen waren immers de krachtbron van het vrije Westen en be-
schiktenn als enige in de vrije wereld over 'relevante militaire en politieke potentie'. 
Bovendienn waren de vs in Vietnam in een uiterst gecompliceerd conflict betrokken. 
Dezee twee punten impliceerden niet dat het Amerikaanse beleid kritiekloos gevolgd 
moestt worden, maar wel dat een Amerikaanse nederlaag of vernedering onacceptabel 
was.. Aangezien het Partijbestuur deze overwegingen niet in de brief had meegeno-
men,, meende de groep-Goedhart dat het bestuur in weinig meer verschilde van de 
PSP,, of erger nog, de CPN. De opstelling van het Partijbestuur werd door hen geken-
schetstt als het 'bedrijven van pacifistische capitulatiepolitiek' met als voornaamste 
doell  het bewerken van de publieke opinie. Van de partijleiding mocht toch meer 
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verwachtt worden dan her 'meehobbelen mer sentimenten, die dikwijls even goed 
bedoeldd als slecht geïnspireerd waren'.'50 

Dankertt meende dat de reactie van Goedhart cum suis alle perken te buiten ging. 
Datt het Partijbestuur op één hoop werd gegooid met de PSP en de CPN was ridicuul. 
Hijj  hoopte dat er door het Partijbestuur actie ondernomen werd. De partijleiding 
wildee hier echter niets van weten. De groep-Goedhart had het recht om een afwij-
kendee mening te laten horen, anderen in de partij kregen die gelegenheid ook. Het 
bestuurr wenste dan ook niet corrigerend op te treden.5' Dankert restte niet veel anders 
dann zelfde aanval te kiezen. In Socialisme en Democratiezette hij uiteen dat het verschil 
vann mening tussen de groep-Goedhart en het Partijbestuur niet over de doeleinden 
vann de Amerikaanse politiek, maar over de gehanteerde methoden ging. Het Partij-
bestuurr vond een nederlaag van de Amerikanen ook onacceptabel, maar was tevens 
zeerr verontrust over de aanwending van het enorme militaire potentieel. Daarom had 
hett Partijbestuur ook aangedrongen op het stopzetten van de bombardementen door 
dee vs, hetgeen de kern van de brief was. Daarbij was het bestuur van mening dat er 
geenn politieke oplossing in het verschiet lag zonder de Vietcong als zelfstandige part-
nerr bij de onderhandelingen toe te laten. Bovendien moesten Goedhart en de zijnen 
hethet toch met Dankert eens zijn, dat de regering in Zuid-Vietnam niet op de steun van 
dee bevolking kon rekenen. Als op een dergelijke stellingname het etiket 'pacifistische 
capitulatiepolitiek'' werd geplakt, had hij daar geen bezwaar tegen.'" 

Buitenn de partij werd de brief over het algemeen ook weinig enthousiast onrvan-
gen.. Op Het Vrije Volken het communistische De Waarheidna, oordeelden alle kran-
tenn negatief over de actie van het Partijbestuur.'" In de Eerste Kamer was de brief van 
dee PvdA evenmin goed gevallen, wo-senator Van Riel meende zelfs dat de brief voor 
dee PvdA aanleiding diende te zijn om uit de regering te stappen. Andere politieke par-
tijenn ter rechterzijde van het politieke spectrum constateerden dat de PvdA haar stand-
punt,, zoals neergelegd in de motie-Ruygers van mei 1965, had verlaten. Zij toonden 
zichh zeer verbaasd en verontrust over de PvdA-brief.'54 De brief van het Partijbestuur 
kann dus als een ongelukkige actie worden beschouwd. De poging om een eigen geluid 
inzakee Vietnam te laten horen, was het bestuur op felle kritiek komen te staan. De 
Amerikaansee ambassade constateerde dan ook tevreden dat de partij geen beste beurt 
hadd gemaakt." 

Fractievoorzitterr Nederhorst probeerde de schade zo beperkt mogelijk te houden. 
Hijj  haastte zich te verklaren dat de brief niet tegen de vs als geheel was gericht en het 
beleidd van de PvdA ten aanzien van Vietnam niet wezenlijk was veranderd.'*6 Toch was 
dee partij wel degelijk opgeschoven. De PvdA was in de loop der tijd steeds kritischer 
tegenoverr het Amerikaanse optreden in Vietnam komen te staan. Het begrip voor het 
opwerpenn van een dam tegen het communisme door de Amerikanen was geleidelijk 
aann verdwenen. De eisen voor een representatieve burgerregering en erkenning van de 
Vietcongg waren eveneens nieuwe elementen. Bezorgdheid over de escalatie van het 
conflictt en een oplossing van het vraagstuk op grond van de Akkoorden van Genève 
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warenn wel constanten gebleven. De wens van Nieuw Links om de Vietcong te erken-
nenn was dus geen echte uitdaging aan de partij, aangezien het Partijbestuur zich al eer-
derr op dit standpunt had gesteld. De stellingname van Nieuw Links inzake Vietnam 
leekk dan ook meer gericht tegen partijgenoten als Lou de Jong of Frans Goedhart of 
hett gemakkelijk tackelen van de politiek van Luns. 

Dee rotzooi van Vietnam 

Kenmerkendd voor de steeds kritischer houding van de partij is de opstelling van Geert 
Ruygers,, die toch niet tot de linkervleugel van de partij gerekend kon worden. Volgens 
hemm was de oorlog in Vietnam de verkeerde oorlog op de verkeerde plaats, omdat het 
geenn enkel vraagstuk oploste. De verhouding tussen China en Washington werd er niet 
doorr verbeterd, de militaire interventie kon evenmin de verdeeldheid in Zuid-Vietnam 
wegnemenn en het sociale vraagstuk zou er ook niet door worden opgelost. Ruygers be-
nadruktee tevens dat het Vietnam-conflict niet alleen in termen van communisme en 
democratiee kon worden begrepen. Het was zelfs zeer de vraag of een eventuele militaire 
overwinningg het herstel van de democratie in dat land dichterbij zou brengen. Om al 
dezee redenen moest het Amerikaanse optreden in Vietnam worden afgewezen. De 'rot-
zooii  van Vietnam', die de televisie elke dag in de huiskamers bracht, mocht daaren-
tegenn geen aanleiding zijn om een hetze te starten tegen de vs. Hij hoopte dat de me-
ningsverschillenn zakelijk en openhartig besproken werden en men Vietnam niet aan-
greepp om het bondgenootschap met de vs te willen beëindigen.'" 

Inn december 1966 diende de PvdA een motie in waarin steun werd betuigd aan de 
bemiddelingspogingenn van Oe Thant, de secretaris-generaal van de VN. Thant had 
verklaardd dat voor een succesvolle bemiddelingspoging de bombardementen op 
Noord-Vietnamm gestaakt moesten worden. De motie van de PvdA sloot hierbij aan 
doorr te stellen dat door de aanhoudende bombardementen de bemiddelingspogingen 
vann Oe Thant bij voorbaat dreigden te mislukken. In nogal vage bewoordingen drong 
dee partij er bij de regering op aan 'een dringend beroep te doen op de regering van de 
vss al datgene na te laten, hetgeen door haar zelf gevraagde bemiddelingspogingen van 
Oee Thant zou kunnen bemoeilijken'.58 De regering wilde wel haar verontrusting over 
dee bombardementen uitspreken, maar was niet bereid dit in verband te brengen met 
hett bemoeilijken van de onderhandelingen. Een meerderheid van de Kamer steunde 
ditt standpunt van de regering en de motie werd verworpen.59 

Dee PvdA liet ook buiten het parlement haar stem horen, door deel te gaan uit-
makenn van het bredere maatschappelijk verzet tegen Vietnam. Deze verbinding met 
buitenparlementairee actiegroepen werd natuurlijk vergemakkelijkt door het feit dat de 
PvdAA in oktober 196e weer in de oppositiebanken had plaatsgenomen. In het voorjaar 
vann 1967 verbond een aantal vooraanstaande PvdA-ers, waaronder Piet Dankert, zich 
mett het Comité Vietnam. Dit comité was de opvolger van de Aktiegroep Vietnam, die 



178 8 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

eenn slechte naam had opgebouwd omdat betogingen steevast op relletjes uitliepen. 
Doorr een matiging van standpunten en optreden in het nieuwe Comité Vietnam, 
hooptee men een zo breed mogelijk publiek aan zich te binden. Dit lukte heel aardig. 
Eénn van de eerste activiteiten van het Comité Vietnam was het organiseren van een de-
monstratie,, waarin men onder meer steun betuigde aan de vredesinitiatieven van Oe 
Thant.. Aan de demonstratie in Amsterdam namen zo'n 10.000 mensen deel. De leu-
zenn die werden gevoerd waren 'Vrede in Vietnam' en 'Stop de bombardementen'.' ° 

Denn Uyl had ook meegelopen in deze demonstratie. Zijn deelname was met name 
ingegevenn door solidariteit met het Vietnamese volk. De oorlog in Vietnam was voor-
all  een tragedie voor de bevolking: 'eens temeer in de geschiedenis dreigt een klein volk 
tenn onder te gaan aan de wereldpolitieke tegenstellingen', meende hij. Naast deze ethi-
schee overwegingen had hij ook een tweetal politieke argumenten. In de eerste plaats 
wass de oorlog in Vietnam een uitzichtloze zaak geworden. Door het vast blijven hou-
denn aan militaire oplossingen verviel men van de ene escalatie in de andere. Een oplos-
singg langs militaire weg viel niet te bereiken. In de tweede plaats vormde de militaire 
interventiee een toenemende belasting voor allerlei vormen van internationale samen-
werkingwerking en een bedreiging voor de vrede en ontspanning in de wereld. De oorlog 
vormdee een beletsel voorr het overleg tussen de vs en de su en voor het eerst sinds jaren 
stegenn de defensie-uitgaven van de vs weer. Deze overwegingen brachten Den Uyl tot 
hethet standpunt dat de oorlog zo snel mogelijk diende te stoppen. Daarvoor was het 
belangrijkk dat de vs overschakelden van een offensieve naar een defensieve strategie en 
err een onvoorwaardelijke stopzetting van de bombardementen kwam. Daarna zouden 
err onderhandelingen gestart moeten worden op basis van de Akkoorden van Genève 
uitt 1954. Aan een politieke oplossing zou tevens een economisch herstelprogramma 
gekoppeldd moeten worden. Gezien het bovenstaande ging het volgens Den Uyl niet 
opp de betrokkenheid met Vietnam af te doen als 'anti-Amerikanisme, zweverig paci-
fismefisme of politieke naïviteit'.'' Met deze laatste opmerking distantieerde hij zich heel 
duidelijkk van de groep-Goedhart. 

Datt mensen als Goedhart, De Jong en Van den Beugel een minderheid in de partij 
vertegenwoordigden,, werd in de loop van 1967 steeds duidelijker. In augustus steunde 
dee PvdA een petitionnement van het Comité Vietnam waarin werd aangedrongen op 
onvoorwaardelijkee stopzetting van de bombardementen, erkenning van de Vietcong 
doorr de vs en de Zuid-Vietnamese regering en vermindering van de gevechtshande-
lingenn door alle partijen. Alle partijafdelingen werden eveneens opgeroepen hun steun 
hieraann te betuigen.'z De PvdA deed ook mee aan een tweede demonstratie van het 
Comitéé Vietnam op 21 oktober 1967. Voor deze tweede demonstratie had de PvdA-er 
Degenkampp aangedrongen op matiging van de gevoerde leuzen. 'Amerikanen weg uit 
Vietnam'' was voor hem onacceptabel. Onder zijn druk werden die gewijzigd in 'Soli-
dairr met het andere Amerika' en 'Stop de bombardementen'. Aan deze demonstratie 
dedenn ongeveer 15.000 mensen mee.'63 In november werd de kritische houding tegen-
overr het Amerikaanse optreden tevens door het partijcongres bevestigd. Op het 



EENN G R O E I E N D O N B E H A G E N 179 9 

congress werd een resolutie aangenomen waarin de situatie in Vietnam een gevaar voor 
dee wereldvrede werd genoemd. Om tot een oplossing te komen zouden de bombar-
dementenn onvoorwaardelijk gestopt moeten worden, de Vietcong erkend en dienden 
err een wapenstilstand en onderhandelingen op basis van de Akkoorden van Genève 
tee komen.'*4 

Besluit t 

Mett de opkomst van Nieuw Links kreeg de discussie in de PvdA over vrede en veilig-
heidd een nieuwe impuls, alhoewel het programma van Nieuw Links niet echt vernieu-
wendd was. Veel van de Nieuw Linkse standpunten waren al door andere groepen in de 
partijj  verwoord of al langer gemeengoed. De oude strijdpunten werden echter wel in 
eenn min of meer samenhangend geheel en met een nieuw elan gebracht. Nieuw Links 
moestt het niet hebben van doorwrochte beschouwingen. De gezindheid of mentaliteit 
diee uit hun voorstellen sprak leek belangrijker dan de inhoud. Het programma van 
Nieuww Links werd als een alternatief gepresenteerd voor de 'verkalkte Koude Oorlogs-
politiek'' van de partij. Deze uitdaging aan de partij mondde niet direct uit in heftige 
debatten.. De discussie over vrede en veiligheid werd in eerste instantie over het alge-
meenn in vriendelijke sfeer gevoerd. 

Ditt kon echter niet verhinderen dat het optreden van Nieuw Links wel degelijk 
eenn grote impact had op de partij. Dit kwam doordat Nieuw Links op verschillende 
frontenn de wind in de rug had. Zo schiepen de relatieve ontspanning in de Koude 
Oorlog,, de crisis in de NAVO en de Vietnamoorlog ruimte voor een kritische bezin-
ningg op de vraagstukken van vrede en veiligheid en meer in het bijzonder het Atlan-
tischh bondgenootschap. Daarbij was de PvdA ook niet in de positie het geluid van 
Nieuww Links te negeren. Door de achtereenvolgende verkiezingsnederlagen en het 
afkalvendee ledental van de partij maakte een crisisgevoel zich van velen meester. Door 
dezee kleine crisis in de partij, gevoegd bij de verbittering na de Nacht van Schmelzer 
werdd de behoefte gevoeld de bakens te verzetten. Om het tij te keren leek de PvdA zich 
voorall  te richten op de gunst van jongeren. Met de komst van Nieuw Links leken de 
jongerenn zich als een soort godsgeschenk aan te dienen. Bovendien wist Nieuw Links 
zichh goed te presenteren, niet in de laatste plaats omdat het nauwe contacten onder-
hieldd met de vaderlandse media. Dit had als grote voordeel dat de groep over kanalen 
beschiktee om de ideeën aan een groter publiek kenbaar te maken. 

Daarr kwam bij dat Nieuw Links ook aansluiting wist te vinden bij het nieuwe 
levensgevoell  van de jaren zestig. De Nieuw Linkse standpunten appelleerden aan een 
nieuwee politieke moraal, die zich in die periode met name onder veel linkse intellectu-
elenn manifesteerde. In de zoektocht naar een nieuwe politieke oriëntatie (op het bui-
tenlandss terrein) werd in het antifascisme een soort vanzelfsprekende leidraad gevon-
den.. Dat de inhoud de oorspronkelijke lading niet meer dekte, doet er in dit verband 
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weinigg toe. Zo werd het 'Iberisch-NAVO-theorama' door Nieuw Links niet ontwik-
keldd uit betrokkenheid met het Portugese (en later het Griekse) volk, maar was het 
veell  meer een demonstratie van een 'waarlijk antifascistische houding'. De erkenning 
vann de DDR lijk t deels uit dezelfde motieven voort te komen. Door de antifascistische 
waakzaamheidd werd de Bondsrepubliek vanwege haar lankmoedige houding op dit 
gebiedd scherp bekritiseerd. De onzekerheid over de status van de DDR zou de West-
Duitsee democratie in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Daarom was het maar beter 
alss de DDR erkend werd en zodoende de latent aanwezige verkeerde krachten in de 
Bondsrepubliekk zich niet konden ontplooien. Daarbij kwam dat als beide Duits-
landenn langs de 'antifascistische meetlat' werden gelegd, de DDR aanmerkelijk be-
terr scoorde dan de Bondsrepubliek volgens Nieuw Links. Dit gegeven werd door 
Lammerss meerdere malen gebruikt om zijn pleidooi voor onvoorwaardelijke erken-
ningg van de DDR kracht bij te zetten.'65 

Dee opkomst van Nieuw Links leidde niet direct tot een radicale ommezwaai van 
hett buitenlands beleid van de partij. Onder leiding van Van der Stoel werd er voort-
geborduurdd op de lijn zoals die in de voorgaande jaren was ontwikkeld. De verande-
ringenn in het internationale klimaat waren weliswaar aanleiding om de buitenlandse 
politiekk opnieuw te overdenken, maar de oude oplossingen voldeden nog prima. 
Wederzijdsee ontwapening, de strijd tegen de atoomanarchie en het bevorderen van 
allerleii  contacten met het Oostblok hadden nog niet aan kracht ingeboet en leken 
doorr de détente juist aan actualiteit te hebben gewonnen. 

Eenn aantal uitgangspunten van Van der Stoel cum suis en Nieuw Links stonden 
diametraall  op elkaar. Zo hechtte Van der Stoel grote waarde aan het machtsevenwicht 
enn meende hij dat bepaalde politieke besluiten het eindpunt en niet het beginpunt 
moestenn zijn. Wederzijdse ontwapening diende het sluitstuk te zijn van ontspanning 
enn erkenning van de DDR de bekroning van de normalisatie van de betrekkingen tus-
senn de beide Duitslanden. Nieuw Links daarentegen ging van precies het tegenover-
gesteldee uit. Een voorwaarde om tot ontspanning te komen was de erkenning van de 
DDRR en het star blijven vasthouden aan het machtsevenwicht leek de bron van alle 
kwaad.. Pas als de status quo doorbroken werd, kon er volgens Nieuw Links sprake zijn 
vann verdergaande ontspanning tussen Oost en West. 

Eenn ander verschil van inzicht betrof een inschatting van de rol die Nederland op 
hethet internationale toneel kon spelen. Van der Stoel ging uit vann een ondergeschikte rol 
vann Nederland in het internationale krachtenveld. Hij was van mening dat ons land 
daaromm het beste via de NAVO invloed kon proberen uit te oefenen. Dit betekende dat 
viaa de NAVO toenadering tot het Oostblok moest worden gezocht en binnen het 
bondgenootschapp zoveel mogelijk druk op Portugal en Griekenland worden uitge-
oefend.. Nieuw Links had nogal overspannen verwachtingen van de rol die Nederland 
zouu kunnen spelen. Nederland met de PvdA voorop, diende in zijn ogen een gidsfunc-
tiee te vervullen in de internationale betrekkingen. Een gedachte die overigens niet echt 
nieuww was binnen de partij, maar door Nieuw Links weer met verve werd omarmd. 
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Vann der Stoel had ook de effectiviteit van het beleid hoog in het vaandel. Er diende 
eenn politiek te worden ontwikkeld waarmee ook daadwerkelijk concrete resultaten kon-
denn worden geboekt. Zo wees hij het opzeggen van het Nederlandse NAVO-lidmaat-
schapp af, omdat hierdoor niets ten goede zou veranderen. De wereld werd er niet veiliger 
opp en het zou zeker de volkeren in Portugal of in Angola en Mozambique geen steek ver-
derr helpen. Indien erkenning van de DDR niet het resultaat was van de wilsovereen-
komstt van de twee Duitslanden, zou dit evenmin iets oplossen. De effectiviteit van 
standpuntenn vond Nieuw Links minder belangrijk. Voor Nieuw Links was de mentali-
teitt die uit zijn voorstellen sprak veel belangrijker. Het ging er vooral om op het terrein 
vann de buitenlandse politiek een progressieve gezindheid uit te stralen. Uit de voorstel-
lenn moest de wil blijken om daadwerkelijk een 'linkse buitenlandse politiek' te voeren. 

Ondankss deze verschillen liepen de meningen over één controversieel punt niet 
verr uiteen: Vietnam. Reeds voordat Nieuw Links zich in de partij presenteerde, stond 
dee meerderheid van de partij al zeer kritisch tegenover het Amerikaanse optreden in 
Vietnam.. Het begrip voor het Amerikaanse optreden als zijnde een strijd tegen het 
communismee verdween in de loop van 1966 snel naar de achtergrond, terwijl de af-
schuww over de gewelddadigheden steeds meer op de voorgrond trad. Dat een oplos-
singg van het Vietnamese conflict via militaire weg kon worden bereikt, geloofde na-
genoegg niemand in de PvdA. De partij benadrukte daarom de noodzaak van een poli-
tiekee oplossing op basis van de Akkoorden van Genève. Een politieke oplossing zou 
niett kunnen worden bereikt als de Vietcong als gesprekspartner genegeerd werd. De 
PvdAA sprak zich daarom uit voor erkenning van het Nationale Bevrijdingsfront. 

Hett militaire ingrijpen was ook een miskenning van de daadwerkelijke problemen 
inn Vietnam, meende de PvdA. De regering in Zuid-Vietnam kon immers niet rekenen 
opp de steun van de bevolking en het land verkeerde in een deplorabele toestand. An-
derss gezegd, het land had meer behoefte aan sociaal-economische steun dan aan mili -
tairen.. Deze gedachte sloot naadloos aan bij het PvdA-stokpaardje van ontwikkelings-
hulp.. Daarbij kwam dat de partij het Amerikaanse optreden in Vietnam als een be-
dreigingg beschouwde voor de ontluikende ontspanning tussen Oost en West. Door de 
Vietnamoorlogg werd een vergelijk tussen de vs en de su moeilijker en de relatie met 
dee bondgenoten werd er eveneens door onder druk gezet. Bovendien ondermijnde de 
oorlogoorlog het morele leiderschap van de vs in het Westen en meer in het bijzonder in de 

NAVO . . 

Dee opkomst van Nieuw Links leidde zoals gezegd niet direct tot een koerswijzi-
gingg van de PvdA op het gebied van vrede en veiligheid. Door handig te opereren en in 
tee spelen op een groeiend onbehagen zou Nieuw Links er echter al snel in slagen zijn 
invloedd uit te breiden. De tegenbeweging van Nieuw Links, zeg maar de groep-Goed-
hart,, bleef teveel in de oude dogma's hangen om een serieuze bedreiging voor Nieuw 
Linkss te vormen. Het tegenspel moest van de gematigde krachten in de partij, zoals 
Vann der Stoel, Ruygers en Dankert komen. Dit tegenspel zou met de integratie van 
Nieuww Links steeds moeilijker worden, maar daarover gaat het volgende hoofdstuk. 




