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HOOFDSTUKK 6 

Eenn partij in de rui 
Dee integratie van Nieuw Links in de partij, 1967-1969 

Opp het congres van 1967 werden er een flink aantal Nieuw Linksers in het Partij-
bestuurr gekozen.' De integratie van Nieuw Links in de partij was daarmee in gang 
gezett en zou zich in de periode 1967-1969 verder voltrekken. Dit proces werd in 1969 
minn of meer voltooid, toen deze groep een meerderheid in het Partijbestuur behaalde. 
Mett de verovering van het Partijbestuur door Nieuw Links beschikte de groep over 
eenn partijkanaal voor het ventileren van ideeën en het beïnvloeden van de politieke 
koerss van de partij. Den Uyl vond dat geen slechte zaak, indien het ertoe leidde dat de 
discussiee over groepsvorming plaats maakte voor de zoveel belangrijker discussie over 
dee inhoud van de politiek. Hij hoopte dat het congres van 1967 maatgevend voor de 
komendee periode zou zijn. De discussie was in grote openheid verlopen en het congres 
hadd het vermogen getoond over kleine zaken heen te stappen en door te dringen tot 
enkelee kernvragen. Den Uyl analyseerde in 1967 zijn partij als volgt: 'de partij is in de 
rui.. Goed, een beest wat in de rui is voelt zich niet fit  en is dan voornamelijk met zich-
zelff  bezig. De PvdA is het laatste jaar met zichzelf bezig geweest. Dat was nodig. Het is 
nuu tijd om ons met de mensen in Nederland, de ontwikkelingen in de wereld en 
voorall  met de toekomst bezig te houden'.1 

Naa enkele 'testpartijen' ontstond er ook stilaan een zeker een bestand tussen de 
nieuwlichterss van Nieuw Links en het partij-establishment, met Den Uyl voorop. 
Voorr dit opvallende bestand zijn een aantal verklaringen aan te dragen. In de eerste 
plaatss het opnemen van vertegenwoordigers van Nieuw Links in het Partijbestuur, 
waardoorr beide partijen wel gedwongen waren met elkaar te praten. Door het behoed-
zaamm optreden van partijvoorzitter Tans werd dit in goede banen geleid. Een tweede 
factorr was dat Den Uyl en Nieuw Links een zeker respect en waardering kregen voor 
eikaarss kwaliteiten. De partijleider kreeg met name vertrouwen in Van den Doel en 
Vann Dam. Een belangrijke bindende factor was tevens de diepe politieke afkeer van de 
KVP.33 Deze gemeenschappelijke vijand maakte het makkelijker om over verschillende 
tegenstellingenn heen te stappen, Ten slotte raakte de partijleiding er tevens van over-
tuigdd dat Nieuw Links nodig was om de partij te vernieuwen en te verjongen. 

Ditt bestand betekende echter niet dat de integratie van Nieuw Links in de partij 
zonderr de nodige spanningen verliep. Verschillende partijleden toonden zich zeer ver-
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ontrustt over de groeiende invloed van Nieuw Links. Enkele vooraanstaande partij-

genotenn zoals Burger, behoorden tot de harde bestrijders van Nieuw Links. In 1968 

ontstondd er binnen de PvdA zelfs een tegenbeweging. De actiegroep 'Nieuw Rechts' 

riepp partijgenoten op om de invloed van Nieuw Links terug te dringen. In november 

19688 werd deze actiegroep omgevormd tot Democratisch Appèl.4 Het had er genoeg 

vann dat (oudere) partijgenoten, die niet aan de leiband van Nieuw Links wensten te 

lopen,, werden gediskwalificeerd als 'reactionair, halfseniele sukkels en als een stin-

kendd stelletje'.' Volgens deze groep diende de PvdA zich verder te ontwikkelen als pro-

gressievee volkspartij en zich derhalve niet in te laten met 'de halve en hele marxistische 

dogmataa en pacifistische invloeden van Nieuw Links'. 

Democratischh Appèl verweet de partijleiding op onvoldoende wijze stelling te 

nemenn tegen Nieuw Links. De partijleiding zou in de ogen van Democratisch Appèl 

tee lankmoedig tegenover Nieuw Links blijven optreden. 'De toenemende warboel en 

dee klaarblijkelijke machteloosheid van de partijleiding' noopte de groep daarom zelf 

dee stem te verheffen/ Middels advertenties en bijeenkomsten probeerden het Appèl 

hett partijcongres van maart 1969 te beïnvloeden bij de keuze van een nieuw Partijbe-

stuur.. De oproep kreeg opvallend weinig gehoor. Democratisch Appèl kreeg geen en-

kelee sympathisant in het bestuur, terwijl Nieuw Links een meerderheid in het Partij-

bestuurr wist te veroveren. Daar stond wel tegenover dat de Nieuw Links kandidaat 

voorr de functie van internationaal secretaris, Karei Roskam, een verpletterende neder-

laagg leed. Piet Dankert werd met ruime meerderheid herkozen. 

Nieuww Links wist weliswaar vanaf 1967 grote invloed uit te oefenen op het Partij-

bestuur,, in de Kamerfractie wisten daarentegen weinig sympathisanten van Nieuw 

Linkss door te dringen.9 Het gevolg was dat er tussen de Kamerfractie en het Partijbe-

stuurr een strijd ontbrandde over de politieke koers van de partij. Het was aan de frac-

tiee voorbehouden invulling te geven aan het verkiezingsprogramma en te reageren op 

actualiteitenn terwijl het Partijbestuur primair verantwoordelijk was voor de partij-

organisatiee en de meer politiek-strategische kwesties. Nieuw Links probeerde door 

hervormingsvoorstellenn de macht van het Partijbestuur uit te breiden ten koste van de 

Kamerfractie.. Tevens trachtte Nieuw Links zijn greep op partijcongressen te verste-

vigen,, in de hoop de fractie te binden aan uitspraken van het congres, het hoogste 

besluitorgaann van de partij. Dit alles leidde ertoe dat de verschillende machtscentra in 

dee partij elkaar min of meer permanent bevochten. Dit had in ieder geval tot gevolg 

datt de partij steeds pluriformer werd; een minderheid in de Tweede Kamerfractie kon 

eenn meerderheid in het Partijbestuur zijn.'0 Het vergde behoedzaam optreden van de 

politiekee leiding om dit alles enigszins in goede banen te leiden. Met name van partij-

voorzitterr Tans en partijleider Den Uyl werd de nodige balanceerkunst gevraagd. 

Dee spanningen tussen Nieuw Links en de rest van de partij kwamen niet in de laat-

stee plaats tot uiting op het terrein van de buitenlandse politiek en defensie. Zo zette 

Democratischh Appèl zich sterk af tegen de vermeende communistische sympathieën 

vann deze beweging en hun aanvallen op de NAVO. Toen duidelijk werd dat het Demo-
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cratischh Appèl de opmars van Nieuw Links niet kon stuiten, koos de groep eieren voor 
haarr geld. In 1970 gingen zij verder als Democratischh Socialisten 1970 (DS'7O)- Veelal 
wordtt de controverse over de buitenlandse politiek als voornaamste reden genoemd 
voorr het vertrek uit de partij, al mag niet uit het oog worden verloren dat verschil van 
inzichtt in de binnenlandse politiek eveneens een grote rol speelde. 

Vanuitt de fractie had Van der Stoel de opdracht gekregen om een politiek ant-
woordd te geven op de uitdaging van Nieuw Links. Hij kreeg echter steeds meer moeite 
omm zijn partijgenoten te overtuigen. Het meest beruchte partijcongres van 1969 sprak 
zichh nog wel uit voor het handhaven van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap, maar 
aanvaarddee tevens de Nieuw Links' eis voor onvoorwaardelijke erkenning van de 
DDR.. Daarmee boekte Nieuw Links het eerste succes op het terrein van de buiten-
landsee politiek. Door de NAVO en de erkenning van de DDR te noemen, zijn tevens de 
belangrijkstee strijdpunten genoemd. Net als in de jaren 1966-1967 concentreerde de 
discussiee zich vooral op deze onderwerpen. Tevens zal ook de draad van de discussie 
overr Vietnam weer worden opgepakt. 

Hett rapport Harmei en de PvdA 

Opp het congres in 1967 had de partij voor een aantal hervormingen van de NAVO 

gepleit.. Nagenoeg tegelijkertijd ging de NAVO-raad akkoord met het rapport-Harmei. 
Inn dit rapport werd de veiligheid van het bondgenootschap langs twee wegen bepleit. 
Err zou vastgehouden moeten worden aan militaire afschrikking. De commissie achtte 
eenn militaire aanval van het Warschaupact op het Westen niet waarschijnlijk, maar de 
militairee afschrikking bleef vooralsnog onmisbaar. Nieuw was dat ontspanning tussen 
Oostt en West ook tot veiligheid kon bijdragen. De NAVO-landen zouden daarom 
diplomatiekee toenadering moeten zoeken tot het Oostblok. De NAVO-raad aan-
vaarddee ook officieel een nieuwe nucleaire strategie. De nucleaire defensie werd voort-
aann gebaseerd op de al eerder geformuleerde doctrine van the flexible response. Deze 
strategiee hield in dat eventuele militaire agressie van het Warschaupact in eerste in-
stantiee zou worden beantwoord met dezelfde middelen die door het Oostblok werden 
gebruikt,, terwijl escalatie naar een hoger nucleair niveau van geweld als dreigement 
bleeff  functioneren." 

Hoee verhield het Harmel-rapport zich met de door de PvdA gewenste hervor-
mingen,, zoals die in Een politiek voor de vrede waren bepleit? De pleidooien van de 
PvdAA voor toenadering tot het Oostblok en minder nadruk op atoomwapens voor 
dee verdediging waren in het nieuwe NAVO-beleid verankerd. Verschillende PvdA-
wensenn hadden het Harmel-rapport echter niet gehaald. Het voorstel om te komen 
tott een NAVO-orgaan voor ontwapening was stukgelopen op Frans verzet. Intensive-
ringg van het overleg binnen de NAVO over de ontwapeningsproblematiek was het 
hoogstt haalbare gebleken. Het PvdA-streven om de NAVO-assemblee om te zetten in 
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eenn raadgevende vergadering was evenmin in het rapport terechtgekomen. Het bleef 

bijj  de vage toezegging dat aan de NAVO-assemblee een grotere betekenis zou worden 

toegekend.. De oproep om in het NAVO-handvest een bepaling op te nemen die uitsto-

tingg of schorsing van ondemocratische lidstaten mogelijk zou maken, had bij geen en-

kelee regering gehoor gevonden en was derhalve niet in het Harmel-rapport opgeno-

men.. Dat zelfs geen van de zusterpartijen in de Socialistische Internationale (si) hierin 

wildee meegaan, maakte de teleurstelling voor de partij des te groter." 

Vann der Stoel was desondanks redelijk tevreden gestemd. Hij hoopte dat door de 

aanvaardingg van het rapport-Harmei het zoeken naar formules voor samenwerking 

tussenn Oost en West werd geïntensiveerd. Bovendien signaleerde hij een aantal inter-

nationalee ontwikkelingen die een aanmoediging en versterking voor deze toenadering 

kondenn zijn. De Ostpolitikzoals die door de SPD werd voorgestaan, kon een positieve 

bijdragee leveren aan de ontspanning tussen Oost en West. De innerdeutsche Ent-

krampfungkrampfung zou een herstel van normale betrekking met de Oost-Europese landen 

kunnenn stimuleren. Het voorstel van het Warschaupact om een reeks Europese veilig-

heidsconferentiess te houden, moest eveneens positief worden begroet. Deze conferen-

tiess zouden de ontspanning kunnen dienen, indien wapenbeheersing en ontwapening 

onderwerpp van gesprek zouden zijn. Het uiteindelijke doel, wederzijdse gecontro-

leerdee ontwapening en een veiligheidsstelsel dat op afdoende wijze de veiligheid van 

iederr Europees land zou garanderen, kon zo wellicht een stapje dichterbij komen." 

Dee NAV O meende dat de daad ook bij het woord van Harmei gevoegd diende te 

worden.. Niet in de laatste plaats omdat de voorstellen van het Warschaupact voor een 

Europesee veiligheidsconferentie om een tegenzet vroegen. Het Atlantisch bondge-

nootschapp kwam daarop in 1968 met het voorstel om met de su te onderhandelen 

overr troepenreducties in Europa. Di t voorstel verdween echter voorlopig in de ijskast 

doorr de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije. De ontspanning tussen Oost en West 

werdd ernstige schade toegebracht door het hardhandige einde van het liberalisatiepro-

cess in dat land. Op 21 augustus van dat jaar maakten de militairen van vij f landen van 

hett Warschaupact een einde aan de 'Praagse lente'. 

D ee Praagse lente 

Inn januari 1968 werd Novotny als eerste secretaris van de communistische partij in 

Tsjechoslowakijee opgevolgd door Alexander Dubcek. Onder leiding van Dubcek 

kwamm een liberalisatieproces op gang, dat later bekend zou worden onder de naam 'de 

Praagsee lente'. Voor het eerst sinds lange tijd werden er niet-communistische organi-

satiess toegestaan en werd de pers een veel grotere vrijheid van meningsuiting gegund. 

Dee ruimte die door de nieuwe machthebber voor een publieke discussie werd gescha-

pen,, wekte al snel de geestdrift van de Tsjechen en Slowaken. De hervormingen moes-

tenn zich wel binnen de grenzen van het staatssocialisme voltrekken, waarschuwde 
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Dubcek.. Tevens verzekerde hij de Oost-Europese bondgenoten dat Tsjechoslowakije 
eenn loyaal lid van het Warschaupact zou blijven.'4 

Dee mogelijkheid om vrijuit kritiek te leveren op het communistische regime wekte 
echterr de achterdocht van de buurlanden. De loyaliteitsverklaring van Dubcek kon 
henn allerminst geruststellen. Vanuit de landen van het Warschaupact werd dan ook 
drukk uitgeoefend om de hervormingen in Tsjechoslowakije terug te draaien. In mei 
19688 was het wantrouwen zo groot geworden, dat de leiders van de andere Oost-
Europesee landen bijeen kwamen om de situatie in Tsjechoslowakije te bespreken. De 
Oost-Duitsee partijleider Waker Ulbricht wist de andere leiders al snel te overtuigen 
vann het gevaar van een 'domino-effect'. De hervormingsdrang van Dubcek zou vol-
genss hem kunnen overslaan naar de Oost-Europese buurlanden. Ulbricht werd de 
drijvendee kracht achter het plan om via een militaire interventie de hervormingen in 
Tsjechoslowakijee met harde hand terug te draaien." 

Dee druk op Dubcek werd door de andere staten van het Warschaupact opgevoerd 
enn voorbereidingen voor een eventuele militaire inval werden reeds getroffen. Zowel 
WesterseWesterse diplomaten alsmede Dubcekk zelf, leefdenn in de veronderstelling dat het alle-
maall  niet zo'n vaart zou lopen. Zij konden zich moeilijk voorstellen dat militairen 
daadwerkelijkk werden ingezet. Deze mogelijkheid kwam echter al snel naderbij toen 
dee su grootscheepse militaire oefeningen hield op Tsjechoslowaaks grondgebied. De 
aardd en de omvang van de oefeningen kwamen niet overeen met eerdere afspraken. In 
julii  kwamen de leiders van het Warschaupact opnieuw bijeen om te beraadslagen over 
mogelijkee stappen tegen Tsjechoslowakije. Na de bijeenkomst kreeg Dubcek een 
openn brief waarin de bondgenoten hem waarschuwden. Zij zouden het niet accep-
terenn als Tsjechoslowakije verder zou gaan op de ingeslagen weg van liberalisatie.'1 

Inn de tweede helft van juli kwam de spanning rond Tsjechoslowakije tot een hoog-
tepunt.. Een militaire interventie bleef echter uit. Toch zou op 3 augustus alsnog het 
doekk vallen voor Tsjechoslowakije. De leiders van het Warschaupact confereerden in 
Bratislava,, alwaar het besluit tot een militaire interventie werd genomen. De inval 
werdd gerechtvaardigd met een beroep op de noodzaak om het socialistische bestel te 
verdedigen.. De Russische leider Brezjnev meende dat de communistische heerschap-
pijj  in Tsjechoslowakije en de andere Oost-Europese staten de sleutel bleef tot het 
behoudd van de Sovjet-invloed in die gebieden. De Russische leider zou dit uitgangs-
puntt kort na de inval vastleggen in de zogenaamde Brezjnev-doctrine. Deze doctrine 
hieldd in dat de staten van het communistische blok in Oost-Europa slechts een 
beperktee soevereiniteit hadden; indien het staatssocialisme in gevaar kwam, hadden 
dee marxistisch-leninistische broederstaten de plicht in te grijpen. Het bevestigde nog 
eenss dat de dictatuur van de communistische partijen in Oost-Europa door de su als 
eenn onaantastbaar belang werd beschouwd.7 

Opp 21 augustus rolden de tanks van het Warschaupact Praag binnen. Met een 
strijdmachtt van bijna een half miljoen militairen werd er een einde gemaakt aan het 
'socialismee met een menselijk gezicht'. Dubcek werd afgezet en een half jaar later 
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vervangenn door Husak. Het Westen reageerde geschokt, maar ondernam geen actie 

omm de Tsjechen en Slowaken te helpen. Het Westen was niet in staat om invloed uit te 

oefenenn op ontwikkelingen in de Russische invloedssfeer, het was onmachtig om te 

helpen.. De militaire inval in Tsjechoslowakije stelde grenzen aan de mogelijkheden 

voorr ontspanning tussen Oost en West. De onderdrukking van de Praagse lente 

maaktee duidelijk dat een ontbinding van de militaire blokken voorlopig illusoir was. 

Dee su had op niet misverstane wijze duidelijk gemaakt dat de Oost-Europese landen 

niett uit de pas konden lopen. 

Hett geweer bij de voet? 

Naarr aanleiding van de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije kwamen de Kamerfracties 

enn het Partijbestuur van de PvdA in spoedzitting bijeen. De partij toonde zich 

geschoktt door de inval van de landen van het Warschaupact. In een verklaring liet de 

PvdAA weten met afschuw kennis te hebben genomen van de 'overval' op Tsjechoslo-

wakije.. Door de Russische inval waren de pogingen om binnen het communisme tot 

eenn zekere democratisering te komen in de kiem gesmoord. Daardoor zagen de 

Tsjechenn en Slowaken de weg naar vrijheid opnieuw versperd. De solidariteit en sym-

pathiee gingen dan ook vooral uit naar het volk van Tsjechoslowakije.' 

Dezelfdee avond sprak Den Uyl op een demonstratieve bijeenkomst van de PvdA in 

hotell  Krasnapolsky te Amsterdam. Hij noemde de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije 

eenn geweldige terugslag voor alle machten die ijverden voor vrede en ontspanning in de 

wereld.. Het hoopvolle begin van veranderingen in het communisme was abrupt afge-

brokenn en de hoop op democratisering de bodem ingeslagen. De inval had volgens 

hemm wel duidelijk gemaakt dat de NAV O voorlopig onmisbaar bleef, daarmee inhakend 

opp de discussie over het bondgenootschap in de partij. Di t kon niet betekenen dat de 

hervormingenn in de NAVO werden teruggedraaid, al vreesde hij wel dat de militaire 

invall  het conservatisme in het Westen in de hand zou werken. Als dat onverhoopt zou 

gebeuren,, kreeg Nixon 'het grootste gelijk van de vismarkt', aldus Den Uyl.'9 

Vann der Stoel vreesde eveneens de terugkeer naar een conservatieve politiek. In de 

nasleepp van de Russische inval leek een verscherping van de tegenstellingen tussen 

Oostt en West onvermijdelijk. Toch diende dit tijdelij k te zijn. Het tragische einde 

vann de Praagse lente had weliswaar aangetoond dat het handhaven van een adequate 

afschrikkingsmachtt door het Westen onontbeerlijk was, maar het zou kortzichtig 

zijnn als men terugviel in 'de versleten formules van isolering en omsingeling'. Een 

dergelijkee politiek zou Moskou slechts de kans geven de voortdurende vrijheids-

beperkingg van de Oost-Europese volkeren te legitimeren. De economische en cultu-

relee betrekkingen met het Oostblok moesten ook niet worden afgebroken. Derge-

lijk ee contacten droegen er immers toe bij om de 'ongeloofwaardigheid van de Sovjet 

propagandaleuzen'' aan te tonen. Belangrijker was echter dat het Westen, met het oog 
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opp het nucleaire gevaar, zich niet kon veroorloven het overleg over wapenbeheersing 
enn ontwapening met Oost-Europa af te breken. Alle argumenten die pleitten voor 
eenn ontwapeningsovereenkomst bleven ook na de gebeurtenissen in Tsjechoslowa-
kijee onverminderd van kracht.20 

Dee toon die door Den Uyl en Van der Stoel was gezet, zou de reactie van de PvdA 
blijvenn kenmerken. In het Partijbestuur zette Den Uyl zijn visie nog eens uiteen. Het 
militairee optreden van de su dwong het Westen 'het geweer bij de voet te houden', 
ofwell  de NAVO intact te houden. Tegelijkertijd was hij van mening dat het Westen 
geenn 'wapengekletter' mocht laten horen. Er moest vastgehouden worden aan het 
strevenn naar wederzijdse gecontroleerde ontwapening en het leggen van economische 
enn culturele contacten op een zo breed mogelijk front. Wel meende Den Uyl dat de 
geplandee reis van een parlementaire afvaardiging naar Polen op dat moment ongepast 
was." " 

Hoewell  het Westen niet rechtstreeks werd bedreigd, meenden verschillende sociaal-
democratenn toch dat de NAVO zijn waarde bewezen had. Zo wees Dankert er op dat 
indienn er geen NAVO was geweest, dit ongetwijfeld tot paniekreacties had geleid in het 
Westenn en met name in de Bondsrepubliek. Volgens hem was het Russische ingrijpen 
gebaseerdd op de vrees voor vergaande liberalisering van de Oost-Europese landen. De 
toenaderingg van het Westen, meer in het bijzonder de Ostpolitik van de Bondsrepu-
bliek,, vormde een bedreiging voor de Russische invloedssfeer. Dankert constateerde 
datt paradoxaal genoeg de ontspanningspolitiek van het Westen mede had bijgedragen 
tott de militaire interventie, zonder daar overigens consequenties aan te willen verbin-
den.""  Goedhart durfde in dat opzicht een stap verder te gaan. Het geloof in ontspan-
ningg in het Oostblok reflecteerde 'een halfzacht illusionisme', meende hij. De su zou 
nimmerr bereid zijn het machtsmonopolie van de communistische partijen in Oost-
Europaa op te geven.1' 

Dee Nieuw Linksers trokken andere conclusies uit het einde van de Praagse lente. 
Zijj  meenden dat de militaire interventie in Tsjechoslowakije volledig op zichzelf 
stond.. De gebeurtenissen mochten in ieder geval geen aanleiding zijn om de NAVO te 
verdedigen.. Van der Louw zag niet in waarom het Russische optreden een bedreiging 
voorr het Westen vormde. Er bestond immers geen enkele aanwijzing dat de su West-
Europaa wilde aanvallen. Hij vond het dan ook betreurenswaardig dat Den Uyl er op 
aann had gedrongen 'het geweer bij de voet te houden'. De voormalige legerpredikant 
Diekerhof,, die tot het pacifisme bekeerd was en enthousiast door Nieuw Links was 
binnengehaald,, ging nog een stap verder. Onder verwijzing naar een uitspraak van de 
gezamenlijkee kerken benadrukte hij, dat het bestaan van militaire pacten de onder-
drukkingg met militaire middelenn mogelijk maakte. Met andere woorden, het militaire 
ingrijpenn in Tsjechoslowakije vloeide als het ware voort uit het bestaan van het War-
schaupact,, maar ook van de NAVO/4 Van den Doel, een Nieuw Linkser die meer dan 
zijnn geestverwanten de NAVO een warm hart toedroeg, meende dat het Westen in 
zekeree zin de Russische inval mogelijk had gemaakt. Door het Amerikaanse optreden 
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inn Vietnam hadden de Russen een morele vrijbrief om Tsjechoslowakije met harde 

handd terug in het gareel te brengen.'' 

Lammerss signaleerde in het Westen de neiging om de Russische inval te gebruiken 

omm de aandacht af te leiden van 'allerlei vormen van openlijk en verhulde militaire of 

economischee inmenging van West-Europese of Amerikaanse signatuur elders in de 

wereld'.. Anders gezegd, de militaire interventie werd gebruikt om het imperialistische 

karakterr van het Westerse kapitalisme te maskeren. Daarbij wenste Lammers nog eens 

tee benadrukken dat de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije beslist niet mochten wor-

denn aangegrepen om socialistische experimenten te veroordelen. Ondanks de teleur-

stellingg was er in Tsjechoslowakije een hoopvolle ontwikkeling te zien geweest. De 

Praagsee lente had aangetoond dat 'een consequent doorgevoerde sociaal-economische 

structuurr niet onverenigbaar was met burgerlijke rechten en vrijheden'. Het samen-

gaann van die twee leverde een maatschappijvorm op, die beter was dan de Westerse 

samenlevingg en die dichter bij het ideaal van de socialistische beweging stond. De vor-

mingg van deze ideale maatschappij was geblokkeerd door het optreden van de su. 

Lammerss kwam dan ook tot de opmerkelijke conclusie dat de ervaringen van 

Tsjechoslowakijee vooral aanleiding zouden moeten zijn voor het 'formuleren van 

socialistischee kritiek op de suV' 

Nieuww Links wenste de inval in Tsjechoslowakije niet in het kader van de Koude 

Oorlogg te plaatsen, maar als een interne aangelegenheid van het Oostblok te beschou-

wen.. Dat dit verband wel door 'reactionaire krachten' werd gesuggereerd, diende 

alleenn maar om de NAV O te verdedigen of volgens Lammers om de aandacht van het 

Westersee imperialisme af te leiden. De rest van de PvdA zag daarentegen in het optre-

denn van het Warschaupact de waarde van de NAV O nog eens bevestigd. Ondanks dit 

meningsverschill  was de partij nagenoeg eensgezind dat het einde van het socialisme 

mett een menselijk gezicht niet mocht leiden tot wapengekletter in de NAVO. Tevens 

diendee de toenaderingspolitiek van het Westen na augustus 1968 te worden voortge-

zet.. De regering-De Jong zou echter andere conclusies trekken uit de gebeurtenissen 

inn Praag. In de Kamer kwam de PvdA lijnrecht tegenover het kabinet te staan inzake 

dee consequenties die verbonden moesten worden aan het einde van de Praagse lente. 

Geenn wapengekletter 

Inn het Kamerdebat naar aanleiding van de militaire interventie op 27 augustus 1968, 

benadruktee premier De Jong dat door de permanente stationering van Russische 

soldatenn op Tsjechoslowaaks grondgebied, de labiele militaire balans tussen het Oost-

blokk en het Westen verstoord zou kunnen worden. Di t zou een 'herwaardering' van 

dee positie van de NAV O tot gevolg moeten hebben. De christelijke partijen en de VV D 

onderschrevenn de visie van de regering dat een versterking van de NAV O mogelijk 

noodzakelijkk zou zijn.' Het kabinet maakte hiermee van de nood een deugd. De 
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groeiendee kritiek op de NAVO maakte het steeds moeilijker de (hoge) defensie-uitgaven 
tee rechtvaardigen. De Russische inval was voor het kabinet een mooie gelegenheid om 
dezee kritiek te pareren en te pleiten voor een versterking van de NAVO. 

Denn Uyl leverde namens de drie progressieve partijen (PvdA, PPR en D'66) kritiek 
opp de koppeling van Tsjechoslowakije met een eventuele versterking van de NAVO. Na 
dee afschuw en de verontwaardiging van het eerste moment wilde Den Uyl wat verder 
vooruitt kijken. De NAVO moest gehandhaafd blijven, maar ook het gemeenschappe-
lijk ee beleid dat op ontspanning gericht was, moest worden voortgezet. De slogan 'het 
woordd is nu aan de herbewapening en niet aan ontwapening', deed hij af als een 
bekrompenn en zinloos antwoord.28 Intensivering van de wapenwedloop bracht de vrij-
heidd van de Tsjechen en Slowaken geen stap dichterbij. Alleen door het bewust voort-
zettenn van een vredespolitiek zou het voor de Sovjetleiders steeds moeilijker worden 
vastt te blijven houden aan de 'absurde pretentie' dat zij door een Westelijk imperia-
lismee werden bedreigd. Hoe stompzinnig de su ook in Tsjechoslowakije was opgetre-
den,, de besprekingen over de grote vredesvraagstukken met Moskou moesten door 
blijvenn gaan. Hij hamerde er tevens op dat de hervorming van de NAVO moest worden 
doorgevoerd.. De inval in Praag mocht evenmin aanleiding zijn om de eigen tekort-
komingenn te vergoelijken. 'Als de wereld in het Oosten lelijker wordt, betekent dit 
niett automatisch dat de wereld in het Westen mooier wordt', aldus Den Uyl. De 
dwangg en terreur die door de su in Tsjechoslowakije werd uitgeoefend, kon geen 
excuuss zijn voor het voortbestaan van dwang en terreur in Griekenland en Portugal. 
Voorr versterking van de vrijheid en democratie zou het tevens beter zijn als de Ameri-
kaansee politiek in Vietnam gewijzigd werd, meende Den Uyl.19 

Dee woorden van Den Uyl konden de Kamer niet overtuigen. Al snel bleek dat er 
eenn Kamermeerderheid bestond voor de wens van de regering om de NAVO te verster-
ken.. De regering opteerde voor een tussentijdse versterking van het defensie-apparaat. 
Dee andere NAVO-landen zagen in de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije eveneens 
aanleidingg om het bondgenootschap te versterken. Op 9 oktober 1968 kwam de 
NAVO-raadd bijeen om zich te beraden op de houding ten opzichte van de su, na de in-
vall  in Tsjechoslowakije. De NAVO was eensgezind in haar opstelling en ging akkoord 
mett de versterking van de defensie in West-Europa. Voor Nederland betekende dit 
eenn tussentijdse verhoging van het defensiebudget met 225 miljoen.30 Het kabinet dat 
doelbewustt op een tussentijdse verhoging van de defensie-uitgaven had aangestuurd, 
konn tevreden zijn met dit besluit. 

Beginn oktober ging Van der Stoel nog eens in op de achtergronden van het Russi-
schee optreden. Hij kon niet instemmen met de zienswijze van de Franse regering dat 
dee inval in Praag 'een auto-ongeluk op de weg naar ontspanning was'. De kern van de 
zaakk was de interne crisis van het communisme. Het bestaande communistische stelsel 
inn Oost-Europa zag geen kans zich aan te passen aan de grotere behoefte aan meer vrij-
heidd en minder bevoogding. Deze behoefte leefde vooral sterk onder de jongere ge-
neratiee in Oost-Europa en werd versterkt door het transformatieproces naar een 
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modernee industriële maatschappij. Door deze interne crisis van het communisme 
warenn er tal van tekenen van onzekerheid en verdeeldheid bij de Russische leiders, het-
geenn hun gedrag onvoorspelbaar maakte. Handhaving van de afschrikkingsmacht van 
dee NAVO was daarom een goede zaak. In tegenstelling tot Lammers meende Van der 
Stoell  dus, dat een liberalisering van het Oost-Europese communisme niet mogelijk 
was.. Hij was het wel met Nieuw Links eens dat het niet was vol te houden, dat de in-
vall  als een angstreactie op een dreiging van buitenaf te zien was. Door de legering 
vann Russische troepen in Tsjechoslowakije was bovendien het machtsevenwicht in 
Europaa niet ernstig verstoord. Een militaire reactie van de NAVO was daarom volko-
menn misplaatst. Het opvoeren van de politieke consultaties door de NAVO zou veel 
meerr zin hebben dan militaire versterkingen. Dit laatste zou waarschijnlijk alleen 
maarr leiden tot een soortgelijke reactie van het Warschaupact.'1 

Tijdenss de algemene beschouwingen nam Den Uyl nog eens resoluut stelling 
tegenn een verhoging van het defensiebudget. In navolging van Van der Stoel meende 
hijj  dat van een ernstige verstoring van het machtsevenwicht in Europa geen sprake 
wass en dientengevolge een militaire reactie onnodig. Ook na de Russische inval moest 
hett Westen elke mogelijkheid aangrijpen om tot vermindering van de bewapening te 
komenn en de dialoog met het Oostblok voort te zetten.5' Bij de behandeling van de 
defensiebegrotingg herhaalde de Tweede Kamerfractie van de PvdA deze bezwaren nog 
eens.. De fractie onderkende inmiddels wel, dat er aan de grens met Tsjechoslowakije 
mogelijkk conflicten konden ontstaan, waarvan de gevolgen moeilijk waren in te schat-
ten.. De PvdA-fractie achtte het daarom aanvaardbaar dat er maatregelen werden ge-
troffenn om de paraatheid van de NAVO-troepen te verhogen. Den Uyl liet in de Kamer 
wetenn extra gelden voor defensie alleen acceptabel te vinden, als deze middelen wer-
denn gebruikt om de paraatheid en mobiliteit op korte termijn te verhogen. De voor-
stellenn van de Regering om zestig nieuwe tanks aan te schaffen, werden in het licht van 
dee verhoogde paraatheid zinloos geacht. Deze tanks zouden pas na twee jaar geleverd 
kunnenn worden en droegen derhalve niets bij aan de verhoogde waakzaamheid." 

Binnenn de PvdA viel dit 'compromis' van Den Uyl slecht bij de linkervleugel. 
Nieuww Linkser Ger Klein vond het absurd om gelden vrij te maken voor verhoging 
vann de paraatheid. Hij beschouwde dit compromis als een enorme miskleun van de 
fractiee en meende zelfs dat de fractie bezig was zich te distantiëren van de rest van de 
partij.. Van der Louw maakte zich vooral zorgen om de indruk die de PvdA had achter 
gelaten.. Door zich niet wezenlijk tegen de verhoging van het defensiebudget te keren, 
hadd de fractie verzuimd een duidelijk alternatief voor het regeringsbeleid te presente-
ren.. Dat de fractie wapengekletter afwees, was volkomen onduidelijk.34 

Dee regering-De Jong wist uiteindelijk vrij ruime steun voor haar plannen te vin-
den.. Alleen de PvdA, D '66, PPR en de Boerenpartij stemden tegen. Het kabinet startte 
desondankss een waar offensief om de publieke opinie te overtuigen van de juistheid 
vann het besluit om de defensie-uitgaven tussentijds met 225 miljoen te verhogen. 
Minister-presidentt De Jong vorderde zelfs zendtijd op de televisie, hetgeen heel on-
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gebruikelijkk was. Het kabinet gooide een aantal argumenten in de strijd om deze 
verhogingg te billijken. Ten eerste zag het kabinet in de permanente legering van Russi-
schee eenheden in Tsjechoslowakije een verstoring van de militaire balans in Europa. 
Inn dit verband werd er ook gewezen op de snel groeiende Russische vloot in de Mid-
dellandsee Zee. Ten tweede verklaarde de regering dat de Sovjetpolitiek ten aanzien 
vann Tsjechoslowakije zeer onberekenbaar was geworden en dat het Westen zich daar 
terdegee op moest instellen. Een derde argument betrof de druk van het Warschaupact 
opp West-Duitsland als gevolg van de Ostpolitikvan Will y Brandt. Versterking van de 
NAVOO zou deze druk kunnen verlichten. Ten slotte zag de regering in een verklaring 
vann de su over de uitbreiding van haar invloedssfeer in het Midden Oosten de bevesti-
ging,, dat de Russen wel degelijk offensieve bedoelingen hadden." 

Dee PvdA gebruikte haar zendtijd eveneens om de publieke opinie te bewerken. 
Wellichtt wilde Den Uyl na de kritiek in eigen gelederen het PvdA-standpunt nog eens 
'duidelijk'' over het voetlicht brengen. In een rede voor radio en televisie uitte de 
fractievoorzitterr nog eens zijn ongenoegen over het kabinetsbesluit, dat een impuls 
voorr de spiraal van herbewapening betekende. De PvdA weigerde hieraan mee te doen 
enn stelde daar een andere politiek tegenover. De partij pleitte voor een beleid dat 
bewustt op ontspanning uit was, zonder de waakzaamheid te verwaarlozen, aldus Den 
Uyl.366 De fractie kreeg zoals gezegd niet de steun van de linkervleugel in de partij. Voor 
hett congres van 1969 werd deze onvrede verwoord in een motie. Daarin werd de 
afkeuringg uitgesproken over 'het inconsequente compromis-standpunt van de fractie 
inzakee de extra verhoging van de defensiebegroting'.57 Het congres aanvaardde deze 
motiee en spoorde de fractie daarmee aan om scherper oppositie te voeren. 

Denn Uyl bleef echter overtuigd van de juistheid van het fractiestandpunt. Terug-
kijkendd meende hij dat een verhoging van de paraatheid en de nadruk op 'crisismana-
gement'' door de NAVO een goede inschatting was geweest. De politieke waarschuwing 
aann het adres van de su en de onderstreping daarvan door een verhoging van de pa-
raatheid,, hadden meegeholpen om de crisis rond Tsjechoslowakije te bezweren. Ver-
derr had de fractie er alles aan gedaan om de aanschaf van extra tanks en het aanhouden 
vann vliegtuigen te voorkomen. Dat het militaire antwoord het had gewonnen van het 
politiekee antwoord, had in ieder geval niet aan de PvdA-fractie gelegen.3 

Doelmatigg Defensiebeleid 

Dee verhoging van de defensie-uitgaven ging lijnrecht in tegen het streven van de PvdA 
omm het defensiebudget juist te verlagen. Dit streven was niet echt nieuw en werd door 
verschillendee groeperingen in de partij gedeeld.39 Nieuw Links had deze eis in Tien 
overover Rood opgenomen en fractievoorzitter Nederhorst liet hetzelfde jaar weten dat er 
eenn gesprek over de militaire verplichtingen van Nederland in NAVO-verband zou 
moetenn worden gevoerd. 'De dorre takken' moesten uit de Nederlandse bijdrage wor-
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denn verwijderd, om te zien of een verlaging van de defensie-uitgaven mogelijk was, 

meendee hij.40 De oude Drees had zich in gelijke bewoordingen uitgelaten. Het was 

volgenss hem onjuist elke poging tot verlaging van de defensie-uitgaven bij voorbaat af 

tee wijzen door een beroep te doen op de NAVO-verplichtingen. Door de gewijzigde 

verhoudingenn tussen de beide supermachten was het 'niet wenselijk en zelfs niet 

verantwoord'' de hoogte van de Nederlandse defensiebijdrage te handhaven, aldus 

Drees.4'' Op het partijcongres van 1967 waren er ook al talrijke amendementen inge-

diend,, waarin werd aangedrongen op defensie te bezuinigen.4' 

Opp basis van deze geluiden binnen de partij en om zich op het terrein van de 

defensiepolitiekk te profileren was de militaire commissie aan de slag gegaan om de 

mogelijkhedenn tot verlaging van de defensie-uitgaven nader te onderzoeken.4' De 

inspanningenn van de commissie zijn ook niet los te zien van het streven van het kabi-

nett om de defensie-uitgaven te verhogen naar aanleiding van de inval in Praag. Eind 

19688 kwam de commissie onder leiding van Wierda met een rapport, Doelmatig 

DefensiebeleidDefensiebeleid genaamde De commissie was uitgebreid ingegaan op allerlei aspecten 

vann de krijgsmacht, die in het rapport in drie samenhangende delen waren onderge-

bracht.. Het eerste gedeelte behandelde de internationale militaire situatie, het tweede 

hadd betrekking op de organisatie van de defensie en het derde deel ging in op het per-

soneelsbeleidd van de krijgsmacht. In dit laatste gedeelte kwam onder meer de demo-

cratiseringg van de krijgsmacht aan de orde. 

Hett gedeelte over de internationale militaire situatie bevatte niet veel nieuws. Het 

verwoorddee de gedachte dat de NAV O voorlopig onmisbaar was, maar dat het bond-

genootschapp niet in de bestaande verhoudingen mocht berusten. De strategie van de 

NAV OO zou vooral op vredeshandhaving gericht moeten zijn. Deze gedachte leefde al 

langerr in de partij en was al uitgebreid vastgelegd in het meerderheidsstandpunt van 

EenEen politiek voor de vrede. In het licht van de ontspanningspolitiek werd de nieuwe 

strategiee van de NAVO , the flexible response, met instemming begroet. De oude formule 

wass teveel gericht op afschrikking: door de sterke nadruk op kernwapens was er niet 

veell  meer mogelijk dan het voorkomen van een atoomoorlog. Met de strategie van 

'hett gepaste antwoord' was het mogelijk geworden om kleinschalige crises te bezwe-

ren,, zonder direct met atoomwapens te dreigen of erger nog, er daadwerkelijk naar te 

grijpen.. De nieuwe strategie maakte het dus mogelijk om te allen tijde een antwoord 

tee geven zonder een conflict van beperkte omvang te laten escaleren.4' 

Omm dit mogelijk te maken dienden de kwaliteit en de omvang van de (Neder-

landse)) conventionele strijdkrachten wel op sterkte te zijn. Di t uitgangspunt behoefde 

volgenss de commissie niet uit te monden in een verhoging van het defensiebudget, 

integendeel.. Door een doelmatig defensiebeleid te voeren zou het mogelijk zijn om op 

dee kosten te besparen. De organisatie van de NAVO-krijgsmacht liet veel versnippering 

enn doublures zien. De afzonderlijke bijdrage van de lidstaten zou veel beter op de ge-

zamenlijkee behoefte afgestemd moeten worden. Om de afstemming te verbeteren 

pleittee het rapport voor de instelling van een Europees orgaan voor de ontwikkeling 
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enn de productie van militair materieel. De financiering behoefde eveneens ver-
betering.. Er diende afgestapt te worden van een vast percentage van het nationaal in-
komen,, omdat dit een zeker automatisme in werking stelde. Daarvoor in de plaats ver-
diendee een systeem van een meerjarig defensieplafond de voorkeur.4 Om de gelden 
efficiëntt te besteden, diende ook de defensiestructuur gewijzigd te worden. De top 
vann de verschillende krijgsmachtonderdelen zou meer geïntegreerd moeten worden. 
Ditt had als voordeel dat er bezuinigd kon worden op de afzonderlijke diensten en sta-
venn en er een grotere politieke controle mogelijk was. De aparte staatssecretarissen 
kondenn vervangen worden door één politiek verantwoordelijke.47 

Hett rapport van de militaire commissie van de partij zou richtsnoer worden voor 
hethet defensiebeleid van de komende jaren. Uitgangspunt was dat Nederland zijn bij-
dragee moest blijven leveren aan het waarborgen van de vrede en veiligheid in het kader 
vann de NAVO, maar dit kon doen met minder geld. Bezuinigingen op het defensie-
budgett waren wel degelijk mogelijk, indien er binnen de NAVO taakverdeling en spe-
cialisatiee werden doorgevoerd. Buiten de PvdA werd het rapport in eerste instantie 
zeerr kritisch ontvangen. Zelfs het aloude cliché van 'het gebroken geweertje' werd 
weerr van stal gehaald. Deze kritiek verstomde echter langzamerhand. Taakverdeling 
enn specialisatie als instrumenten voor kostenbeheersing zouden in de loop der tijd ook 
doorr andere politieke partijen worden omarmd.4 

Binnenn de PvdA werd het rapport nauwelijks besproken en vormde het geen aan-
leidingg tot heftige discussies. Het enige kritische geluid kwam van Van der Louw. Zijn 
kritiekk richtte zich niet op de centrale gedachte van herstructurering van het defensie-
apparaat,, maar op het inleidende gedeelte van het rapport. Hij meende dat het wat 
voorbarigg was om te stellen dat de NAVO onmisbaar was en dat ontbinding van het 
bondgenootschapp tot chaos zou leiden. De discussie hierover was in de partij nog 
altijdd gaande en de uitkomst van dit debat allerminst zeker. Volgens hem was het maar 
zeerr de vraag of het partijcongres in maart 1969 tot voortzetting van het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschapp zou besluiten. Door de opmars van Nieuw Links binnen de partij 
wass hij optimistisch gestemd over de kansen van een veel kritischer partijstandpunt 
tenn aanzien van de NAVO. Van der Louw boekte een bescheiden succesje. Vondeling 
enn Tans zouden bij de militaire commissie bezwaar aantekenen tegen genoemde pas-
sagess in het eerste deel. Dit overigens onder protest van Den Uyl. Die was van mening 
datt de militaire commissie slechts het officiële partijstandpunt verwoordde. De strek-
kingg van het eerste deel van het rapport verschilde immers niet wezenlijk van de uit-
spraakk van het partijcongres van 1967.49 

Dee NAVO kan het me doen! 

Off  de congresuitspraak van 1967 inderdaad gewijzigd zou worden, moest blijken op 
hethet partijcongres in maart 1969. De commissie NAVO en de Oost-West-verhouding 
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diendee voor dit congres wederom met een advies te komen. De commissie had in de 

tussenliggendee jaren de taak gehad om de NAV O in het licht van de internationale ver-

houdingenn te evalueren. De internationale context werd natuurlijk sterk bepaald door 

dee gebeurtenissen in Tsjechoslowakije. Het was eind 1968 nog niet volkomen duide-

lijk ee wat de gevolgen voor Oost-Europa, voor de NAV O en voor de Oost-West-ver-

houdingg waren. De commissie had tevens tot taak de hervormingen in de NAV O te 

toetsenn aan de wensen van de PvdA. Het zal nauwelijks verbazen dat het wederom niet 

geluktt was om een eensgezind advies uit te brengen. Tijdens de incidentele bijeen-

komstenn in 1968 bleef er verschil van mening bestaan over het al dan niet voortzetten 

vann het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. 

Dee meerderheid van de commissie wenste, net als in 1967, vast te houden aan de 

NAVO .. De strekking van de door Van der Stoel geschreven meerderheidsnota ver-

schildee nauwelijks van het rapport in 1967. Eind 1968 werd het voortbestaan van de 

NAV OO nog altijd noodzakelijk geacht voor het voortbestaan van vrede en veiligheid in 

Europa.. Een verstoring van het machtsevenwicht zou rampzalige gevolgen kunnen 

hebben.. Di t mocht echter niet betekenen dat de ontspanningspolitiek niet werd voort-

gezet.. Het einde van de Praagse lente mocht geen belemmering zijn voor het doorzet-

tenn van de toenadering tot Oost-Europa. Wel had de inval in Tsjechoslowakije 

geleerdd dat de sleutel voor ontspanning bij Moskou lag en niet bij de individuele sta-

tenn van het Oostblok. Het Westen zou daarom met medewerking van de su formules 

moetenn vinden, die de kans op conflicten kon verminderen en de ontspanning tussen 

Oostt en West zou bevorderen.0 

Dee meerderheid was ook de mening toegedaan dat er op het punt van de hervor-

mingenn van de NAV O duidelijk progressie was gemaakt. Met het Harmel-rapport had 

dee NAV O duidelijk gemaakt een actieve ontspanningspolitiek te willen voeren. Er 

warenn ook vorderingen gemaakt ten aanzien van de intensivering van het overleg over 

wapenbeheersingg en ontwapening in de NAVO. Het voorstel van de NAVO-raad om 

mett het Warschaupact over wederzijdse troepenreductie te praten, moest eveneens 

wordenn gezien als een stap vooruit. Wat Portugal en Griekenland betrof, was niet het 

maximalee bereikt, maar door de PvdA wel het maximale gedaan. Op aandrang van de 

PvdA-fractiee in de Tweede Kamer was er door de Nederlandse regering een onderzoek 

ingesteldd naar de haalbaarheid van sancties tegen deze dictatoriale lidstaten. Echter, 

geenn van de andere NAVO-landen wilde met schorsing of verwij dering van Portugal 

enn Griekenland instemmen. Voor de PvdA zat er daarom niet veel anders op dan pro-

berenn maximale druk op deze landen uit te blijven oefenen binnen het bondgenoot-

schap.51 1 

Datt het uitoefenen van druk wel degelijk resultaat kon hebben, was in het kader 

vann de EEG bewezen. Zo weigerden de Europese landen verder invulling te geven aan 

hett associatieverdrag met Griekenland en de Raad van Europa had er geen twijfel over 

latenn bestaan dat zij bereid was tot schorsing van dit land over te gaan. Een Nederlands 

uittredenn zou zinloos zijn. Dan werd wel de chaos in Europa, maar niet de terugkeer 
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vann de democratie in Griekenland en Portugal bevorderd. De nota wees er ook op, dat 

doorr de unanimiteitsregel in de NAV O Nederland in staat was Spanje uit het bond-

genootschapp te houden, zolang het zelf lid was. Bovenstaande leidde volgens de meer-

derheidd tot de conclusie dat Nederland ook na 1969 lid moest blijven van de NAVO." 

Hett standpunt van de minderheid was sinds 1967 ook al niet veel gewijzigd; 

Lammerss en Franssen bleven pleiten voor uittreding van de NAVO . Direct na de Russi-

schee inval in Tsjechoslowakije was Lammers wel tijdelijk van mening veranderd. Na 

dee inval in Praag leek het hem toch maar beter om niet direct uit de NAV O te treden." 

Hi jj  draaide echter al snel weer bij. Zo stond er in het minderheidsrapport onder meer 

tee lezen dat de positie van de su in het Warschaupact door de inval ernstig was ver-

zwakt.. In Tsjechoslowakije, maar ook in Roemenië hadden de Russen een toegewijde 

bondgenoott verloren. In navolging van Diekerhof meenden Lammers en Franssen 

datt de ontwikkelingen in Tsjechoslowakije hadden laten zien hoe fnuikend het onver-

kortt handhaven van militaire machtsblokken was voor de drang naar vrijheid en zelf-

standigheid.. Het denken in machtsblokken moest daarom doorbroken worden. Het 

bondgenootschapp zou bovendien nimmer een instrument voor ontspanning worden 

enn de NAV O bood evenmin een garantie voor het handhaven van de democratie. In-

tegendeel,, de NAV O vormde een blokkade voor ontspanning en democratie. Er was 

dann ook maar één conclusie gerechtvaardigd: Nederland moest het bondgenootschap 

verlaten.54 4 

Dee minderheid had meermalen het verwijt gekregen dat hun standpunt een terug-

keerr naar neutraliteit betekende en dat daarmee de veiligheidsgaranties werden opge-

geven.. Hen werd tevens voor de voeten geworpen dat Nederland buiten de NAV O niet 

inn staat zou zijn invloed uit te oefenen op de internationale besluitvorming. De in de 

vergetelheidd geraakte (of gebleven) West-Europese Unie (WEU) bood hiervoor uit-

komst.. Door het Nederlandse lidmaatschap van de WEU te belichten, konden deze 

bezwarenn worden ontkracht, meenden Lammers en Franssen. Zij wezen erop, dat het 

opzeggenn van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap geen volledige neutraliteit tot 

gevolgg had. Nederland bleef immers lid van de WEU. Aan het WEU-verdrag lag, net als 

bijj  de NAVO, ten grondslag dat de bondgenoten elkaar automatisch militaire bijstand 

verleendenn in geval van een gewapende inval. In de WEU had Nederland bovendien de 

mogelijkheidd om invloed uit te oefenen op de internationale menings- en besluitvor-

ming.. Zij haastten zich er wel bij te zeggen dat de WEU niet tot een tweede NAV O 

mochtt verworden. Het lidmaatschap van de WEU mocht evenmin verhinderen dat 

Nederlandd buiten dit orgaan om initiatieven nam voor ontspanning en vrede. Deze 

inspanningenn zouden zich vooral moeten richten op het verlenen van diensten aan de 

secretaris-generaall  van de VN en op het ontwerpen van een blauwdruk van een collec-

tieff  veiligheidsstelsel in Europa. Niet geheel zonder overdrijving stelde de minderheid 

datt Nederland een internationaal centrum voor de vrede zou kunnen worden." 

Vann der Stoel kon weinig waardering opbrengen voor de WEU-formule van de 

minderheid.. Het viel volgens hem moeilijk vol te houden dat de WEU militair gezien 
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alss een serieus alternatief voorde NAV O kon dienen. All e militaire functies van de WEU 

warenn immers overgedragen aan de NAVO. De WEU kon ook niet fungeren als een 

platformm voor internationale inspraak. Allerlei pogingen om tot een nauwere politieke 

samenwerkingg te komen in het kader van de WEU waren op niets uitgelopen. Door 

alleenn te vertrouwen op de WEU was Nederland weliswaar geen lid meer van de NAVO, 

maarr profiteerde wel van de militaire kracht van het bondgenootschap. Kortom, dan 

werdd er een halfslachtige neutraliteitspolitiek gevoerd die de stem van Nederland in de 

internationalee politiek verloren deed gaan.5* 

Dee nota van de meerderheid vormde de basis voor de ontwerpresolutie van het 

Partijbestuur.. De inhoud stuitte op de nodige bezwaren van de kant van Nieuw Links. 

Diekerhoff  had er zelfs geen goed woord voor over. Hij noemde de resolutie 'een 

lachertje,, een blamage', omdat er in de motie van het Partijbestuur een socialistische 

visiee ontbrak. Het denken in machtsblokken paste niet in een socialistische visie, 

meendee hij.' Een andere pacifist in de partij, Arend Voortman, wees de strekking van 

dee resolutie eveneens af. Het was het 'voortzetten van een rechtse politiek in een links 

aandoendee verpakking'. De wens het NAVO-lidmaatschap voort te zetten, gaf volgens 

hemm blijk van 'ontstellend naïeve opvattingen over het karakter van deze bij uitstek 

militairee en niet voor politieke controle vatbare organisatie'. Hij hoopte dat een inten-

sievee voorlichtingscampagne van Nieuw Links de partijgenoten zou overtuigen van de 

zinloosheidd van de NAVO.1 

Dee kritiek van Van der Louw was minder vernietigend. In tegenstelling tot de 

meerderheidd van de commissie was hij van mening dat van de hervormingen, die 

doorr het vorige congres waren gevraagd, niets terecht was gekomen. De partij was 

ookk niet in staat gebleken een eigen geluid te laten horen op het gebied van de buiten-

landsee politiek. Om deze redenen wilde hij geen steun verlenen aan het meerder-

heidsrapport.. De Nieuw Linkser Emmy Lopes Dias kon zich wel vinden in het meer-

derheidsrapport,, maar meende dat Portugal en Griekenland de NAV O moesten 

verlaten.59 9 

Inn de resolutie van het Partijbestuur werd uiteindelijk een passage opgenomen 

waarinn werd aangedrongen op verwijdering van Portugal en Griekenland uit de 

NAVO .. Indien dit niet mocht lukken, zou er maximale druk op beide dictatoriale sta-

tenn moeten worden uitgeoefend. Tevens moest de partij streven naar verwezenlijking 

vann het zelfbeschikkingsrecht voor de Portugese koloniën in Afrika. Zouden beide 

landenn in 1969 lid van de NAVO blijven, hoefde dit echter niet te impliceren dat 

Nederlandd het bondgenootschap moest verlaten. De resolutie sprak zich dan ook uit 

voorr handhaving van het Nederlandse lidmaatschap. Het Partijbestuur eiste wel een 

actieff  Nederlands NAV O beleid dat er onder meer op gericht was de ontspanningspoli-

tiekk te bevorderen en elke kans op wapenbeheersing en wederzijdse gecontroleerde 

ontwapeningg aan te grijpen. Daarnaast werd een betere parlementaire controle op de 

besluitvormingg binnen de NAVO bepleit en versterking van het overleg ten tijde van 

crisiss wenselijk geacht.'0 
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Hett NAVO-lidmaatschap voortgezet 

Inn de aanloop van het congres ging Ruygers nog eens in op de meningsverschillen die 
err binnen de partij ten aanzien van de NAVO leefden. Hij signaleerde twee verschillen 
vann inzicht. In de eerste plaats was er verschil van mening over de samenhang tussen 
vrede,, veiligheid en ontwapening. De minderheid geloofde niet dat de NAVO ooit een 
instrumentt voor de vrede kon worden. Ruygers kon daar in zoverre in meegaan, dat 
alss het ontwapeningsproces echt goed op gang zou zijn gekomen, er allerlei belang-
rijkee zaken geregeld moesten worden buiten de NAVO om. Aan de andere kant was hij 
ervann overtuigd dat de NAVO (en het Warschaupact) wel degelijk een zinvolle bijdrage 
kon(den)) leveren aan het op gang brengen van wederzijdse gecontroleerde ontwape-
ning.. Bovendien verloor de minderheid uit het oog dat de twee militaire blokken een 
functiee hadden om oorlog te voorkomen: de militairee pacten garandeerden veiligheid. 
Dezee veiligheid was een voorwaarde om tot vrede te komen. Het was een illusie te 
denkenn dat staten bereid waren tot wederzijdse ontwapening zonder tussentijds af-
doendee garanties voor de veiligheid te hebben.6' 

Eenn tweede meningsverschil in de partij betrof de vraag of het opgeven van veilig-
heidsorganisatiess het vertrekpunt dan wel het beginpunt diende te zijn. De meerder-
heidd was best bereid de NAVO op te doeken. Immers, niet de NAVO, maar de vrede was 
dee hoeksteen van het buitenlands beleid. Men was echter niet bereid de oude schoe-
nenn weg te doen alvorens men nieuwe had aangeschaft. Het was niet realistisch om de 
NAVOO te ontbinden zolang er nog geen nieuw veiligheidsstelsel bestond. Het verdwij-
nenn van de militaire pacten moest daarom het eindpunt en niet het beginpunt zijn van 
ontspanning,, aldus Ruygers. 2 

Velenn verwachtten dat op het partijcongres van 1969 de NAVO aanleiding zou zijn 
voorr heftige debatten en menig PvdA-lid was niet gerust op de uitkomst van de dis-
cussiee over het Nederlandse NAVO-lidmaatschap.6' Voor het congres waren er talrijke 
amendementenn op de ontwerp-resolutie van het Partijbestuur over de NAVO inge-
diend.. Enkele afdelingen sloten zich aan bij het minderheidsstandpunt en wensten 
beëindigingg van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Andere afdelingen wilden niet 
zoverr gaan en stelden het NAVO-lidmaatschap afhankelijk van hervormingen in de 
NAVO.. Binnen een aantal jaren zouden er in de NAVO hervormingen moeten worden 
doorgevoerd,, anders zou Nederland alsnog het bondgenootschap moeten verlaten.64 

Opp het congres verdedigden Van der Stoel en Dankert de resolutie van het Partij-
bestuur.. De bekende argumenten werden nog eens met kracht naar voren gebracht. 
Hett minderheidsstandpunt werd door Lammers verdedigd. Tot veler verrassing 
(teleurstellingg of tevredenheid) werd de resolutie van het Partijbestuur over de NAVO 

mett grote meerderheid door het congres aangenomen. De motie-Lammers, die tot 
strekkingg had dat Nederland het bondgenootschap moest verlaten, werd met 583 
tegenn 1982 stemmen verworpen.6' Dit betekende dat de minderheid die voor Neder-
landss uittreden pleitte sinds het vorige congres zelfs iets kleiner was geworden. De 
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nieuwee partijvoorzitter Vondeling liet niet na daar na het congres toch even fijntjes op 
66 6 

wijzen. . 

Vann der Louw probeerde nog te redden wat er te redden viel. Hij diende een motie 

inn waarin het voortzetten van het NAVO-lidmaatschap afhankelijk werd gesteld van 

hett doorvoeren van hervormingen in de NAVO . Dit voorstel werd echter ook met 1461 

tegenn 1055 stemmen verworpen.67 De ontwerp-resolutie van het Partijbestuur haalde 

hett einde niet helemaal ongeschonden. Het werd op een aantal punten iets aange-

scherptt en het voorlopige karakter van het bondgenootschap werd sterker benadrukt. 

Zoo werd de NAV O niet meer 'onmisbaar' genoemd, maar had het bondgenootschap 

'eenn functie in het bewaren van de vrede'. Aan de zinsnede 'het lidmaatschap van de 

NAV OO dient te worden voortgezet', werd het woordje 'vooralsnog' toegevoegd. Deze 

kleinee aanpassingen veranderden echter niets aan de strekking. De partij wenste vast 

tee houden aan het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO. Daar werd wel, conform 

eerderee uitspraken, de wens aan verbonden dat het bondgenootschap een aantal her-

vormingenn moest doorvoeren. Het niet slagen van deze hervormingen zou echter geen 

consequentiee voor het Nederlandse NAVO-lidmaatschap mogen hebben. 

Dee vraag dringt zich op waarom het Nederlandse NAVO-lidmaatschap zo gemak-

kelijkk overeind bleef op het congres, terwijl Nieuw Links sterk in opmars was. De ge-

beurtenissenn in Tsjechoslowakije hebben stellig een rol gespeeld in de afweging van 

veell  congresgangers.69 De inval maakte duidelijk dat de ontspanning tussen Oost en 

Westt aan grenzen gebonden was en er voor de NAV O wel degelijk een functie was weg-

gelegd.. Meer in het algemeen schrokken veel congresgangers waarschijnlijk terug voor 

dee onzekere consequenties, die het uittreden van de NAVO met zich mee zou brengen. 

Dee steekhoudende argumenten voor de NAV O als geheel, werden bovendien niet altijd 

losgemaaktt van het Nederlandse lidmaatschap. Het feit dat de PvdA sinds 1967 zijn 

bestt had gedaan om te ijveren voor hervormingen binnen de NAV O en het voortzetten 

vann de ontspanningspolitiek, speelde ook een rol. De partij had de Russische inval niet 

aangegrepenn voor wapengekletter, maar juist de noodzaak voor toenadering nog eens 

benadrukt.. Op aandringen van de PvdA had de regering ook de mogelijkheid onder-

zochtt van schorsing van de dictatoriale NAVO-lidstaten en mede door de inzet van Van 

derr Stoel, stelde de EEG zich hard op tegenover Griekenland. De partij demonstreerde 

daardoorr de wil om 'de Koude Oorlogspolitiek' definitief achter zich te laten en verder 

tee gaan op de weg van toenadering en ontspanning. Het congres gunde Van der Stoel 

cumm suis daardoor het voordeel van de twijfel en beschouwde het opzeggen van het 

Nederlandss NAVO-lidmaatschap een stap te ver. 

D ee erkenning van de D D R opnieuw in discussie 

Datt op het congres van 1967 de erkenning van de DDR naar de achtetgrond was 

gedrongen,, betekende niet dat het van de agenda van Nieuw Links was verdwenen. 
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Naa het congres leek Nieuw Links juist van de onvoorwaardelijke erkenning van de 
DDRR het speerpunt van het buitenlands program te maken. De Duitse kwestie bleef 
daarmeee volop in discussie. Het onderwerp bleef tevens actueel door de omslag in de 
buitenlandsee politiek van de Bondsrepubliek onder leiding van Will y Brandt. De 
Hallstein-doctrinee werd officieel overboord gezet en de contouren van de Ostpolitik 
werdenn steeds beter zichtbaar. Binnen de PvdA volgde men deze ontwikkelingen op 
dee voet. 

Naa het congres van 1967 zou de discussie zich vooral toespitsen op de vraag of de 
DDRR onvoorwaardelijk dan wel voorwaardelijk en pas in navolging van de Bondsrepu-
bliekk erkend moest worden. De tegenstanders bleven erop hameren dat erkenning 
gepaardd diende te gaan met concessies van het Oostblok. Bovendien zou een voor-
tijdigee erkenning van de DDR door de PvdA de Ostpolitik doorkruisen en een slag in 
hett gezicht van de SPD ZOU zijn. In de bilaterale contacten met de SPD aarzelde Van 
derr Stoel overigens niet de dreigende erkenning van de DDR door de PvdA te gebrui-
kenn om concessies van de SPD gedaan te krijgen. In een onderhoud met de SPD-er 
Blachsteinn toonde Van der Stoel zich zeer teleurgesteld over de houding van de SPD 
inzakee de toetreding van Engeland tot de EEG. De PvdA was tevens ontsteld over de 
houdingg van haar zusterpartij bij de voordracht van Schnez als opperbevelhebber van 
dee Allied Forces Central Europe (AFCENT) van de NAVO. Deze generaal met een belast 
oorlogsverledenn werd door de PvdA onacceptabel geacht, maar de SPD weigerde stel-
lingg te nemen tegen deze Duitse generaal. Als de houding van de SPD niet in beweging 
kwam,, zag Van der Stoel geen mogelijkheden om het partijcongres van erkenning van 
dee DDR af te houden. Van der Stoel stuurde ook de Duitse minister van Defensie, de 
SPD-err Helmut Schmidt een brief met dezelfde strekking, in de hoop dat de SPD zich 
opp deze punten inschikkelijker zou tonen.70 

Binnenn de partij werd niettemin vooral benadrukt dat de relatie met de SPD niet 
opp het spel gezet mocht worden. Daarvoor werd dezelfde Blachstein uitgenodigd om 
hett standpunt van de SPD over de Duitse kwestie tegenover het Partijbestuur en de 
commissiee Buitenland uiteen te zetten. Zijn komst was bedoeld om de voorstanders 
vann erkenning met het standpunt van de Duitse zusterpartij en haar gevoeligheden te 
confronteren.. Blachstein liet er geen twijfel over bestaan dat erkenning van de DDR 
doorr de PvdA bij de SPD zeer slecht zou vallen. Het zou worden gezien als een houding 
diee de Duitsers het recht op eenheid en zelfbeschikking ontnam. Blachstein zette het 
standpuntt van de SPD nog eens uiteen. Volgens de Duitse sociaal-democraten was het 
niett mogelijk de DDR volkenrechtelijk te erkennen. Oost-Duitsland was geen buiten-
land,, noch een staat die was opgericht als het resultaat van de eigen Duitse volkswil. 
Bovendienn begreep hij niet welk belang onvoorwaardelijke erkenning van de DDR 
diende.. Het was een belangrijke doelstelling van de politiek van de su en de DDR en 
dee West-Europese landen zouden er geen enkel voordeel bij hebben. Wel wilde de 
SPDD door 'praktische onderhandelingen over praktische zaken' de betrekkingen tus-
senn de twee Duitslanden proberen te verbeteren. Binnen de Duitse partij bestond de 
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bereidheidd om met de hoge autoriteiten van de DDR in gesprek te komen. Tevens was 
dee SPD bereid tot een zogenaamd Gewaltverzichts-verklaring, die een indirecte erken-
ningg van de Oder-Neisse-grens zou impliceren.7' 

Dee woorden van Blachstein hoefden de Tweede Kamerfractie niet te overtuigen. 
Inn grote lijnen verschilde de meerderheid van de fractie niet van mening met de SPD. 
Onvoorwaardelijkee erkenning van de DDR werd afgewezen, omdat het de Duitse 
kwestiee niet oploste en alleen tot veel verwarring zou leiden. Met name onzekerheid 
overr de status van West-Berlijn zou zeer gevaarlijke consequenties kunnen hebben. 
Berlijnn bleef nu eenmaal potentieel de grootste brandhaard van Europa. Bovendien 
zouu onvoorwaardelijke erkenning niet zonder meer leiden tot normalisatie van de be-
trekkingenn tussen de beide Duitslanden. Toch wees de fractie volkenrechtelijke er-
kenningg van de DDR niet 'ten principale' van de hand, maar volkenrechtelijke erken-
ningg zou dan wel onderdeel moeten zijn van een meer omvattende regeling. De kwes-
tiee Berlijn en het herstel van de innerdeutsche Kontakte zouden zeker in de regeling 
moetenn worden opgenomen.1 

Dee Tweede Kamerfractie was echter niet eensgezind in haar oordeel. Dit bleek nog 
eenss toen de erkenning van de DDR in de Kamer aan de orde kwam. De PSP-er Van 
derr Spek diende begin 1968 een motie in, waarin hij de regering vroeg om 'diploma-
tiekee betrekkingen op consulair niveau' met de DDR aan te knopen. In het internatio-
nalee verkeer worden diplomatieke en consulaire betrekkingen als twee verschillende 
zakenn gezien, waardoor de motie enigszins onduidelijk was gesteld. Van der Stoel 
wildee zich niet laten verleiden tot volkenrechtelijke haarkloverij, waartoe de motie 
aanleidingg zou kunnen geven. Erkenning van de DDR moest niet op volkenrechtelijke, 
maarr op politieke merites beoordeeld worden, meende hij. Op de hierboven geschet-
stee politieke gronden wenste Van der Stoel niet over te gaan tot volkenrechtelijke er-
kenningg van de DDR. Namens de meerderheid van de fractie verwierp hij de motie-
Vann der Spek.75 Een kleine minderheid, bij monde van Hans van den Doel, wilde de 
motiee wel steunen. Op verzoek van Van den Doel was het woordje 'diplomatiek' uit 
dee motie geschrapt om daarmee de schijn van volkenrechtelijke erkenning weg te 
nemen.. Enkele fractieleden zagen wel wat in deze argumentatie en spraken zich uit 
voorr de herziene motie-Van der Spek. Een meerderheid van de Kamer bleek echter 
niett gevoelig voor dit argument en stemde tegen de motie.74 

Naa het Kamerdebat verdween de Duitse kwestie enige tijd van de agenda. Ook de 
commissiee NAVO en de Oost-West-verhouding kwam niet bijeen om over dit onder-
werpp te spreken. Pas met de gebeurtenissen in Praag, kwam het onderwerp weer enigs-
zinss in de belangstelling te staan. Verschillende PvdA-ers gingen in op de gevolgen van 
dee gebeurtenissen in Tsjechoslowakije voor eventuele erkenning van de DDR. Dankert 
meendee dat het niet van 'kiesheid zou getuigen de heer Ulbricht voor zijn enthousiaste 
deelnamee aan de invasie van de su met erkenning van de DDR te belonen'.75 Anderen 
benadruktenn dat de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije duidelijk hadden gemaakt, 
datt de sleutel voor ontspanning niet bij individuele staten lag, maar bij de su. Bilate-
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ralee onderonsjes konden een averechts effect hebben. Voor wat erkenning van de DDR 
betrof,, kwam men daarom ook tot de conclusie dat een gezamenlijk optreden van de 
Westersee landen gewenst was. Het Westen, Nederland inbegrepen, zou alleen geza-
menlijkk en in nauw overleg met de Bondsrepubliek deze stap moeten overwegen.76 

Lammerss verliet kortstondig zijn standpunt van onvoorwaardelijke erkenning van de 
DDR.. Hij trok de conclusie dat zolang de legers van het Warschaupact in Praag waren, 
dee DDR niet erkend kon worden.77 Deze stellingname zou echter van korte duur zijn. 

Dee aanloop naar het partijcongres van maart 1969 

Dee commissie NA VO en de Oost-West-verhoudingkon geen overeenstemming bereiken 
overr de NAVO -paragraaf, maar een ontwerpresolutie over de Oost-West-verhouding 
werdd wel unaniem aanvaard. Het beleid ten aanzien van Oost-Europa moest gericht 
zijnn op handhaving en waar mogelijk versterking van de culturele en economische 
contactenn met de Oost-Europese landen. Tevens sprak de commissie zich uit voor het 
instellenn van een permanent overleg tussen de landen van de NAVO en het Warschau-
pactt over Europese veiligheidsvraagstukken. Deze twee elementen moesten ertoe bij-
dragenn dat er met instemming van de beide supermachten een Europees veiligheids-
stelsell  tot stand kwam, dat effectieve garanties bood voor de vrijheid en onafhanke-
lijkheidd van alle betrokken landen.78 

Ditt betekende overigens niet dat de commissie eenstemmig was ten aanzien van 
hett Duitse vraagstuk. De meerderheid wilde niet overgaan tot onvoorwaardelijke 
erkenningg van de DDR. Volgens commissievoorzitter Van der Stoel waren er ten aan-
zienn van de DDR een drietal aspecten van bijzonder gewicht. Ten eerste, dat ook de 
DDRR uitging van het bestaan van één Duitsland. In Oost-Duitsland beschouwde de 
SEDD de Bondsrepubliek niet als buitenland. Ten tweede, dat zowel de Verenigde Sta-
tenn als de Sovjet Unie vasthielden aan de overeenkomst van Potsdam. Ten derde, dat 
dee kwestie-Berlijn en de erkenning van de DDR niet los van elkaar waren te zien. 
Onzekerheidd omtrent de status van Berlijn moest ten koste van veel worden verme-
den,, zodat er geen misrekeningen over aanspraken konden plaatsvinden.79 In de ont-
werpresolutiee van de meerderheid werd daarom gesteld dat de volkenrechtelijke er-
kenningg van de DDR alleen zou mogen geschieden onder de voorwaarde dat de vrij -
heid,, veiligheid en levensvatbaarheid van Berlijn — de three essentials van Kennedy — 
werdenn gegarandeerd. ° 

Dee meerderheid achtte erkenning alleen zinvol, wanneer deze daadwerkelijk een 
normalisatiee van de betrekkingen tussen de beide Duitslanden betekende. Erkenning 
vann de DDR zou niet vanzelf tot normalisatie van de betrekkingen tussen de beide 
Duitslandenn leiden. De Russen en de Oost-Duitsers bestempelden de Ostpolitik van 
Brandtt immers als 'een imperialistisch complot'. Niet het uitblijven van erkenning 
vormdee een obstakel voor ontspanning, maar veel meer de starre houding van de DDR 
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enn de su. Om normalisatie van de betrekkingen ook daadwerkelijk te bewerkstelligen 
diendee wederzijdse erkenning daarom te gebeuren op basis van een wilsovereenstem-
mingg tussen de beide Duitslanden. Het was niet zinvol als andere landen de Bonds-
republiekk een regeling zouden opleggen. De meerderheid wees er bovendien op dat 
neutralee landen ais Zwitserland en Zweden de DDR ook niet erkenden. Het niet-
erkennenn was dus niet kenmerkend voor het 'Koude Oorlogsdenken'.' 

Eenn minderheid in de commissie, gevormd door Roethof, Franssen en Lammers, 
toondee zich wel een voorstander van onvoorwaardelijke erkenning. In een poging de 
partijgenotenn te overtuigen, werd vooral ingezet op de volkenrechtelijke gronden van 
erkenning.. Volgens hen was het in het volkenrecht nu eenmaal gebruikelijk om staten 
enn regeringen die in het internationale verkeer blijken te functioneren als zodanig te 
erkennen.. De afspraken gemaakt in Potsdam hoefden ook geen belemmering te vor-
men.. Weliswaar ging de regeling van Potsdam uit van het voortbestaan van één Duits-
land,, maar met de oprichting van de Bondsrepubliek in 1949 hadden de geallieerden 
zelff  feitelijk de Duitse deling bevestigd. Een erkenning van de DDR stond volgens de 
driee los van de vraag of de regering van de DDR via democratische weg tot stand was 
gekomen.. Die vraag werd ook niet gesteld bij Portugal, Spanje of Polen. Het niet-
erkennenn zou Ulbricht ook vaster in het zadel helpen, omdat 'de vensters naar het 
Westenn gesloten bleven' en de oppositie daar de dupe van zou worden. Erkenning van 
dee DDR moest aan het begin van de poging tot normalisatie van de betrekkingen staan, 
enn niet aan het einde, aldus de minderheid.2 

Hett is opmerkelijk dat Roethofsamen met Lammers en Franssen voor erkenning 
vann de DDR pleitte. Op veel andere punten moest hij niet veel hebben van Nieuw 
Links.. De jurist en volkenrechtspecialist Roethof hechtte echter zeer aan eerbiediging 
vann de volkenrechtelijke beginselen in de politiek. Volgens hem was het in het volken-
rechtt gebruikelijk om een regime te erkennen, dat 'beschikte over een staat en een 
bevolkingg met uitzicht op een zekere stabiliteit'. Onder verwijzing naar volkenrechte-
lijkee handboeken kwam hij tevens tot de slotsom dat erkenning van een regime geen 
goedkeuringg van het bewind inhield. Juist omdat het politiek zeer gevoelig lag, was 
hethet volgens Roethof nuttig om de kwestie van de DDR volkenrechtelijk te benaderen. 
Daarbijj  stond hij ook wantrouwig tegenover West-Duitsland. Hij wilde de erkenning 
vann de DDR niet louter aan de Bondsrepubliek overlaten, aangezien de normalisatie 
vann de verhoudingen in Midden-Europa ook voor Nederland belangrijk was.3 Het is 
niett moeilijk de hand van Roethof te herkennen in de minderheidsnota. 

Tott veler verrassing zou de meerderheid in de commissie (en de fractie) geen meer-
derheidd in het Partijbestuur blijken te zijn. Bij de bespreking van de verschillende con-
cept-resolutiess in het Partijbestuur stelde Emmy Lopes Dias voor het minderheidsad-
viess te steunen. Zij meende dat volkenrechtelijke erkenning van de DDR 'noodzake-
lijk '' was. Haar voorstel werd met 10 tegen 9 stemmen aangenomen. Het was al te laat 
omm de ontwerpresolutie in gewijzigde vorm aan de afdelingen te doen toekomen, 
waaropp het Partijbestuur besloot op het congres zelf het voorstel te doen om de DDR 
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onvoorwaardelijkk te erkennen.84 De gang van zaken toont aan dat de integratie van 
Nieuww Links in het bestuur z'n vruchten begon af te werpen. Door de invloed van 
Nieuww Links in het Partijbestuur werd het partijcongres geadviseerd voor onvoor-
waardelijkee erkenning van de DDR te stemmen. 

InIn de aanloop van het partijcongres kregen de verschillende stromingen in de partij 
nogg eens de gelegenheid om hun visie kenbaar te maken. Op verzoek van de redactie 
vann Socialisme en Democratie namen Patijn, Dankert en Lammers in het januari-
nummerr van 1969 de pen op. Patijn wilde nog altijd niet afstappen van het hereni-
gingsdoell  van beide Duitslanden. Hij benadrukte dat de DDR oud-Duits grondgebied 
wass met kernlanden als Thüringen, Saksen en Brandenburg. Deze gebieden mochten 
niett duurzaam gescheiden worden van de rest van Duitsland. Naast dit principiële ar-
gumentt zag hij inmiddels ook een aantal praktische bezwaren. Erkenning zou, de rol 
vann Ulbricht bij de interventie in Praag in ogenschouw genomen, een klap in het 
gezichtt van de Tsjechen zijn. Bovendien veranderde erkenning van de DDR niets aan 
dee situatie in Europa. Duitsland en Europa bleven verdeeld. 'Volkomen beslissend' 
moestt echter zijn of de Duitse socialisten door een besluit van de PvdA ten gunste van 
erkenningg werden gebaat of geschaad. Het belang van de partij lag bij het feit dat de 
SPDD invloed op de ontspanningspolitiek moest houden. Voor Patijn was erkenning 
zonderr tegenprestatie 'een dwaasheid, een diplomatieke blunder, voortkomend uit de 
typischee Hollandse rechthaberei'. Bovendien had hij stellig de indruk dat de kwestie 
slechtss als breekpunt werd aangegrepen en tot een probleem gemaakt, meer om rede-
nenn van interne partijstrijd dan om de zaak zelf. Erkenning van de DDR was daarmee 
'eenn schijnprobleem' en kon beter verwezen worden naar de fabeltjeskrant.8' 

Piett Dankert viel in zijn artikel de volkenrechtelijke argumentatie van Roethof 
cumm suis aan. Erkenning van de DDR was niet los te zien van de aard van het regime. 
Dee DDR verschilde namelijk in één opzicht van andere dictaturen: die bestonden reeds 
enn waren al erkend voordat de dictators daar aan de macht kwamen. De situatie in de 
DDRR kende een evenknie in China. Communistisch China werd door Nederland wel 
erkend,, maar Taiwan niet. Erkenning van de DDR was dan ook geen volkenrechtelijke 
aangelegenheid,, maar een politieke zaak. Net als Patijn onderstreepte hij het belang 
vann solidariteit met de SPD. Erkenning van de DDR was in de eerste plaats een zaak van 
dee Duitsers zelf, van de mogelijkheden die zij zagen om als volk in twee staten te leven. 
Daarnaa was het een zaak van de grote mogendheden. De invloed van Nederland was 
beperktt en van de PvdA al helemaal. De partij zou het beste een oplossing via haar 
West-Duitsee zusterpartij kunnen bepleiten. Ten slotte benadrukte hij nogmaals, dat 
dee betrekkingen tussen de beide Duitse staten niet konden worden genormaliseerd, 
zonderr dat West-Berlijn in een regeling werd betrokken.6 

Dee bijdrage van Lammers ademde een heel andere sfeer uit. In een lang artikel 
zettee hij verschillende troeven in om zijn lezers te overtuigen. Allereerst probeerde hij 
dee gezindheid die van erkenning uitging te benadrukken. Volgens hem waren de 
tegenstanderss van erkenning nog altijd bevangen 'door de oudere generatie verwekte 
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krampp van de Koude Oorlog'. Erkenning van de DDR was daarentegen een politiek 

vann 'de goede hoop'. Hij had ook een aantal praktische gronden voor erkenning van 

dee DDR. Erkenning was een voorwaarde om de ontspanning te bevorderen. Immers, 

dee voortdurende weigering van Westelijke zijde om de DDR te erkennen en de aan-

sprakenn van de Bondsrepubliek op het Oost-Duitse grondgebied werkten stimulerend 

voorr de D DR in de Koude Oorlog. Erkenning van de DDR zou tevens Oost-Europa 

vann een interne belasting verlossen en een stimulans vormen voor verdere toenade-

ring.. Voor de positie van West-Berlijn had hij ook een oplossing. De veilige positie 

vann West-Berlijn moest door de Verenigde Naties gegarandeerd worden. Erkenning 

vann de D DR ZOU ook de weg kunnen openen voor overleg over een regeling voor West-

Berlijn.. Erkenning waarbij de veilige status als voorwaarde gold, achtte hij niet vrucht-

baar:: 'volkenrechtelijke erkenningen geschieden niet voorwaardelijk'. Met dit laatste 

argumentt had hij ook zijn volkenrechtelijke troef uitgespeeld. Wel wilde hij nog eens 

benadrukkenn dat erkenning van de DDR geen premie voor Ulbricht betekende. De 

persoonn Ulbricht deed echter niets af aan het recht op erkenning. Lammers eindigde 

zijnn betoog met een lofzang over het leven in Oost-Duitsland. Bij de bevolking con-

stateerdee hij 'een sterke neiging tot kritische zelfbezinning, een open oor voor bezwa-

renn en de bereidheid tot het herwaarderen van vanzelfsprekendheden'. Vervolgens 

roemdee hij de hoog ontwikkelde industrie, het niveau van het onderwijs en de sociale 

voorzieningenn en 'het verfijnd stelsel van medezeggenschap' binnen de Oost-Duitse 

bedrijven.. Deze hoopvolle ontwikkelingen zouden gesteund moeten worden door 

erkenning,, aldus Lammers. 

Inn chaos op w e g naar erkenning 

Vann der Stoel probeerde in een lange toespraak het congres te overtuigen van de nood-

zaakk van het niet-erkennen van de DDR. Hij sprak zich niet uit tegen erkenning, maar 

benadruktee dat er slechts onder voorwaarden tot erkenning kon worden overgegaan. 

Eenn essentiële voorwaarde was dat de positie van West-Berlijn niet bedreigd werd. 

Hett zonder meer erkennen van de DDR ZOU de positie van West-Berlijn in gevaar 

brengen.. Uit de officiële stukken bleek immers duidelijk wat de DDR met Berlijn van 

plann was. De D DR eiste de aftocht van de Westerse troepen in West-Berlijn, wees op 

hett feit dat West-Berlijn op Oost-Duits grondgebied lag en beschouwde geheel Ber-

lij nn als de hoofdstad van de DDR. Het volkenrechtelijke argument vond Van der Stoel 

ookk ongegrond. Weinig volkenrechtspecialisten zouden zich voor erkenning uitspre-

ken.. Het feit dat de DDR als min of meer zelfstandige staat opereerde was ook geen 

argument.. Het blanke minderheidsregime in Rhodesië werd immers ook niet erkend. 

Onderr verwijzing naar de uitspraken van Lammers, betoogde hij dat de partij haar 

inspiratiee ook niet hoefde te zoeken bij 'de bron van het socialisme'. Het meest fun-

damentelee uitgangspunt van het democratisch-socialisme moest 'de strijd voor de 
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menselijkee vrijheid' blijven. Gezien dat uitgangspunt was het ook noodzakelijk om de 
kwestiee Berlijn te regelen. De West-Berlijners hadden in vrije verkiezingen aangege-
venn geen aansluiting te willen bij het communisme. Het Westen had de plicht om hen 
tee steunen. Kortom, Van der Stoel was wel voor erkenning, maar in ruil voor een defi-
nitievee regeling voor West-Berlijn. Gebeurde dit niet, dan zou Ulbricht 'het cadeautje 
krijgenn wat hij niet verdiende'. 

Dee voorstanders onderstreepten op hun beurt nog eens het belang van erkenning 
alss stap op weg naar de ontspanning. Erkenning zou de mogelijkheid tot contacten met 
dee bevolking bevorderen en dit zou op den duur leiden tot het verminderen van de 
tegenstellingen.. Om de liberalisatie-tendensen in Oost-Duitsland te steunen moest het 
landd uit het politieke isolement worden gehaald. De voorstanders bleven tevens hame-
renn op het volkenrechtelijke argument. Andere dictaturen waren ook erkend, dus 
waaromm de DDR niet? Nederland had met de SU al eens de fout gemaakt van het 
niet-erkennen,, pas toen we de Russen in 1943 nodig hadden waren we overstag gegaan. 
Eenn dergelijke fout moest niet nog eens worden gemaakt. Bovendien mocht erkenning 
vann de DDR niet als een steunbetuiging aan het regime-Ulbricht uitgelegd worden.9 

Dee discussie zou zich uiteindelijk toespitsen op de vraag of erkenning van de DDR 
voorwaardelijkk (een regeling voor West-Berlijn), dan wel onvoorwaardelijke diende te 
geschieden.. In navolging van Van der Stoel benadrukten ook andere sprekers dat de 
kwestiee Berlijn bij erkenning van de DDR betrokken moest worden. De PvdA mocht 
dee West-Berlijners niet in de steek laten. Erkenning van de DDR was een politieke 
troeff  die niet zomaar uitgespeeld mocht worden en het zou een 'politieke blunder' 
zijn,, als dit werd weggegeven. Anderen meenden dat er van DDR-zijde iets tegenover 
erkenningg moest staan, maar dat de PvdA wel de bereidheid tot erkenning diende uit 
tee spreken. Diekerhof, die het standpunt van het Partijbestuur verdedigde, onder-
kendee ook het belang van Berlijn. Deze kwestie zou volgens hem alleen opgelost kun-
nenn worden als de DDR reeds erkend was. Voor sommige congresgangers was het niet 
helderr hoe de meerderheid van het Partijbestuur nu over de kwestie dacht. Diekerhof 
hadd meerdere spreekbeurten nodig om duidelijk te maken dat de meerderheid on-
voorwaardelijkee erkenning steunde. 

Dezee onduidelijkheid veroorzaakte veel tumult. Voorzitter Wijkstra had de groot-
stee moeite om de orde te handhaven. De stemming verliep al niet veel ordelijker. Om 
aann de oneindig lange reeks amendementen een einde te maken, werd op instigatie van 
Nagell  besloten het meest verstrekkende voorstel eerst in stemming te brengen. Was dit 
eenmaall  aangenomen kon men de minder verstrekkende moties buiten beschouwing 
laten.. Met verstrekkend werd bedoeld, het voorstel dat het meest afweek van het advies 
vann het Partijbestuur. Om onduidelijke redenen bracht voorzitter Wijkstra echter eerst 
hethet voorstel van het Partijbestuur voor onvoorwaardelijke erkenning van de DDR in 
stemming.. Deze motie werd met 1462 tegen 1180 stemmen aanvaard.90 

Hett congres ontaardde nu in een volledige chaos. Vondeling moest er zelfs aan te 
pass komen om de zaal tot stilte te manen en iedereen weer naar zijn plaats te dirigeren. 
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Overlegg tijdens het partijcongres van 1969. 

Vann links naar rechts: dagvoorzitter R. Wijkstra, Joop den Uyl, Piet Dankert en H.J. Diekerhof 

(Collectiee IISG, Amsterdam) 
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Vann verschillende kanten kwam verzet tegen de gevolgde procedure en Wijkstra werd 
vann alle kanten belaagd. Er werd aangedrongen om het amendement 'erkenning 
onderr voorwaarden' alsnog in stemming te brengen. Dit was vergadertechnisch niet 
meerr mogelijk, dus als compromis werd het amendement als motie in stemming 
gebracht.. De kans was dus aanwezig dat het congres twee tegenstrijdige moties zou 
aannemen.. Zover kwam het echter niet. Erkenning onder voorwaarden werd met 1179 
stemmenn voor en 1246 tegen, verworpen.9' In een bijzonder chaotische sfeer had het 
congress besloten tot onvoorwaardelijk erkenning van de DDR. 

Hett tumultueuze verloop had aangetoond dat de congresgangers bevangen waren 
doorr de machtsstrijd tussen verschillende groeperingen, waardoor een zakelijke be-
handelingg van verschillende standpunten in het geding was gekomen. Volgens Drees 
Sr.. was vooral de partijleiding schuldig aan de erkenning van de DDR door het con-
gres.. De leiding was de greep op het congres volledig kwijtgeraakt en had verzuimd te 
benadrukkenn dat het besluit tot erkenning in overleg met de bondgenoten moest wor-
denn genomen.92 De gebrekkige congresorganisatie, de zwakke voorzitter gevoegd bij 
dee frustraties over het oppositiebeleid, werd door anderen gezien als de belangrijkste 
oorzaken.933 Sommige commentatoren meenden dat de meeste congresgangers de er-
kenningskwestiee vooral als graadmeter hanteerden voor de machtsverhoudingen bin-
nenn de partij.94 Zo had Vrij  Nederland-journalist Martin van Amerongen met verba-
zingg het gedrag van Nieuw Links gadegeslagen: 'zij reageerden met een luidruchtig 
vreugdevertoon,, als ware onze miskende broeders van de SED eindelijk een volwaar-
digee plaats verschaft onder de verenigde wereldhervormers aller landen'. Nieuw Links 
leekk daarmee meer geïnteresseerd in het tonen van het machtsoverwicht dan in het 
normaliserenn van de betrekkingen.95 Democratisch Appèl, die een verpletterende 
nederlaagg op het congres had geleden, kwam niet veel verder dan de opmerking dat 
Nieuww Links 'de krankzinnige zelfkant van de partij' representeerde/ 

Dee SPD ontstemd 

Hadd men in Nederland nog de wenkbrauwen gefronst, in West-Duitsland ging de ver-
ontwaardigingg veel verder. Zoals verwacht reageerde de SPD zeer ontstemd op het 
congresbesluitt van de PvdA. Reeds op het partijcongres had SPD-Bondsdaglid H. Ger-
lachh erkenning ontraden en op 9 maart 1969 verklaarde J. Schulz, lid van het Partijbe-
stuurr van de SPD, het besluit van de PvdA onbegrijpelijk te vinden. Het besluit was 
ondoordachtt en getuigde van een gebrek aan inzicht in de Ostpolitik?7 SPD-partijleider 
Will yy Brandt noemde het PvdA-besluit eveneens betreurenswaardig. De PvdA had er 
volgenss hem blijk van gegeven zich niets van de Duitse nationale gevoelens aan te trek-
kenn en het Oost-Duitse regime vrijgepleit, uitgerekend op een moment waarop het 
zichh zeer vijandig gedroeg tegenover ontspanning. Het leek hem ongepast Ulbricht te 
belonenn voor zijn rol in de inval in Praag en voor zijn halsstarrige weigering om zonder 
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voorwaardenn met de Bondsrepubliek te overleggen. De PvdA had er beter aan gedaan 
dee Ostpolitik van de SPD te steunen in plaats van Ulbricht. Bovendien was de PvdA uit 
hett oog verloren dat erkenning van de DDR het Duitse vraagstuk niet oploste. Een 
oplossingg daarvoor liet zich niet zo gemakkelijk tevoorschijn toveren, aldus Brandt.98 

Hett Partijbestuur, toch wellicht geschrokken van deze reactie, kwam hierop al snel 
mett een verklaring voor de si en de SPD om eventuele misverstanden uit de weg te rui-
men.. Er was naar aanleiding van het congresbesluit verwarring ontstaan over twee 
punten.. Ten eerste bestond er onzekerheid over het oordeel van de PvdA over het 
Ulbricht-regimee en ten tweede over de positie van West-Berlijn. Het bestuur haastte 
zichh te verklaren dat erkenning van de DDR los stond van een waardeoordeel over het 
regime-Ulbrichtt en dat de bestaande positie van West-Berlijn gehandhaafd moest 
blijven.. Aan de bestaande garanties voor de vrijheid, veiligheid en levensvatbaarheid 
vann Berlijn mocht niet getornd worden. Tevens stelde het bestuur er prijs op te ver-
klarenn dat het alle dictaturen, zowel rechtse als linkse afwees'.99 

Dee SPD was dusdanig ontstemd over de gang van zaken dat de partij ondertussen 
actiee had ondernomen. In een brief werd de PvdA duidelijk gemaakt dat zij het con-
gresbesluitt ten zeerste betreurde. De SPD was van mening dat de vrede in Europa, 
nochh de bevordering van ontspanning in Europa met onvoorwaardelijke erkenning 
gediendd was. Een oplossing van het Duitse vraagstuk was niet zo eenvoudig te berei-
ken.. Integendeel, erkenning van de DDR door de PvdA zou juist een belemmering 
vormenn voor toenadering. De PvdA had tevens volledig over het hoofd gezien dat de 
Bondsregeringg verschillende malen veelomvattende voorstellen had gedaan om het 
naastt elkaar bestaan van de twee Duitslanden te regelen, zonder elkaar als buitenland 
tee betitelen. Bovendien had men zich niets aangetrokken van de gevoeligheden bin-
nenn de SPD. De Duitse zusterpartij vatte het PvdA-besluit dan ook op als een fiat voor 
dee deelname aan een interventie in 'een Midden-Europees land' (Tsjechoslowakije 
werdd niet met naam genoemd) door de DDR.™ 

Mett name dit laatste punt uit de 'Brandt-brief werd door de PvdA met kracht van 
dee hand gewezen. In de antwoordbrief aan de SPD onderstreepte de PvdA dat het con-
gress de DDR op geen enkele manier had willen belonen voor haar rol bij de inval in 
Tsjechoslowakije.. Integendeel, tegen deze 'smerige collaboratie werd in Nederland 
hethet allereerst gedemonstreerd achter de rode vlag van het democratisch-socialisme'. 
Mett erkenning van de DDR had het congres gemeend een bijdrage te leveren aan het 
geleidelijkk overwinnen van de tegenstellingen tussen Oost en West, de beide Duits-
landenn inbegrepen. Het Partijbestuur benadrukte dat de Ostpolitik'm grote lijnen nog 
altijdd de steun had van de PvdA. De partij was zo vrij geweest zich met de erkennings-
kwestiee bezig te houden, omdat bij dat vraagstuk niet alleen de Duitsers betrokken 
waren.. Om de ergste kou uit de lucht te halen werd in de briefde wens geuit dat dele-
gatiess van beide partijen op korte termijn een ontmoeting zouden hebben.10' 

Dankertt kon zich niet vinden in de tekst van de brief. Volgens hem kwam te wei-
nigg tot uiting dat er zowel binnen de SPD als de PvdA verschil van mening bestond 
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overr de erkenning van de DDR. Enkele partijgenoten zoals Drees, Burger en Van 
Thijnn meenden dat de PvdA haar West-Duitse zusterpartij niet in de steek mocht 
latenn en riepen op tot solidariteit met de SPD."" Den Uyl was daarentegen van mening 
datt de PvdA best een ander standpunt dan de SPD kon innemen. Dat was in het verle-
denn ook vaak genoeg gebeurd. Den Uyl betreurde de congresuitspraak met name om 
dee omstandigheden waarin het tot stand was gekomen. Op het congres hing een sfeer 
waarinn nauwelijks ruimte bestond voor een redelijke discussie.'03 In een poging om 
naderr tot elkaar te komen reisde in juni wel een PvdA-delegatie naar Duitsland. De 
ontmoetingg verliep in een ijzige sfeer en een verbetering van de wederzijdse relaties 
konn de ontmoeting niet bewerkstelligen.104 

Dee uitzichtloze oorlog in Vietnam 

Dee belangstelling voor de oorlog in Vietnam was sinds het midden van de jaren zestig 
sterkk gegroeid. Binnen de PvdA werden de ontwikkelingen eveneens nauwlettend in 
dee gaten gehouden. De houding van de partij ten opzichte van het Amerikaanse optre-
denn in Vietnam was in de loop der tijd steeds kritischer geworden. Begrip voor de vs 
omm een dam op te werpen tegen het communisme in Zuidoost-Azië was verdwenen en 
inn de plaats daarvan trad de verontrusting over het lijden van de burgerbevolking en 
dee militaire escalatie sterker op de voorgrond. De PvdA stond anno 1967 op het stand-
puntt dat de vs de bombardementen onvoorwaardelijk stop dienden te zetten. Tevens 
pleittee de partij voor erkenning van de Vietcong, omdat zonder deze verzetsbeweging 
eenn politieke oplossing van het conflict niet mogelijk zou zijn. 

Dee PvdA had zich ook min of meer verbonden met het Comité Vietnam. Eind 1967 
zouu de partij echter al weer breken met dit comité. Onder invloed van Co Dankaart, 
PSP-lidd en voorheen lid van het communistische verzet, werd de beweging omge-
dooptt in Nationaal Comité Vietnam. Nak werd voorzitter van het nieuwe comité en 
Dankaartt secretaris. Bij de deelnemende PvdA-leden stuitte dit op ernstige bezwaren. 
Zijj  vreesden een te grote invloed van de PSP en meenden dat de PvdA te weinig een 
stempell  op de standpunten zou kunnen drukken. Wellicht stond de partij ook wan-
trouwigg tegenover de vermeende communistische sympathieën van Dankaart. Toen 
Nakk en Dankaart toch doorzetten, besloten de PvdA-leden het comité te verlaten.105 

Dee PvdA wilde blijkbaar wel deel uitmaken van buitenparlementaire actiegroepen, 
maarr die moesten dan niet gedomineerd worden door de PSP of de CPN. Daarvoor 
wass de PSP teveel een concurrent en werd de CPN te weinig vertrouwd. 

Ditt kon niet verhinderen dat de PvdA zich onverminderd kritisch bleef opstellen 
tegenoverr de militaire interventie. Voor Van der Stoel was het inmiddels wel duidelijk 
datdat de vs militair noch politiek het gewenste doel konden bereiken. De militaire in-
spanningenn leverden weinig resultaat op. De Noord-Vietnamezen bleken 'niet aan de 
onderhandelingstafell  te kunnen worden gebombardeerd'. De toevoer van goederen 
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naarr hun troepen in het zuiden werd door de bombardementen weliswaar bemoei-
lijkt ,, maar geenszins onmogelijk gemaakt. De achilleshiel lag echter op het politiek 
vlak.. De vs bleken niet in staat om het gezag en vertrouwen in de Zuid-Vietnamese 
regeringg te herstellen. Dit maakte de strijd in Vietnam tot een uitzichtloze zaak. De vs 
dedenn er goed aan een oplossing te zoeken, waarbij' zij zich zonder al te veel gezichts-
verliess uit Vietnam zouden kunnen terugtrekken. Van der Stoel zag daarvoor een 
mogelijkheidd in de zogenaamde 'Laos-formule'. Er zou dan een regering gevormd 
wordenn van rechts, neutralisten en communisten, waarbij de vs konden claimen dat 
dezee nationale regering niet het resultaat was van een geslaagd militair optreden van 
Noord-Vietnam.'06 6 

Zijnn fractiegenoot Van den Doel zag de noodzaak van een aftocht zonder prestige-
verliess niet in. Die randvoorwaarde was immers ook niet gesteld aan de capitulatie van 
Duitslandd in Europa, van Frankrijk in Algerije en mocht dus evenmin aan de vs in 
Vietnamm worden gesteld. Van den Doel wilde dat de vs zich onvoorwaardelijk en een-
zijdigg uit Vietnam terugtrokken. Hij meende dat de oorlog door de militaire escalatie 
verwordenn was tot een strijd van de vs tegen de Vietnamese bevolking en de ingezette 
militairee middelen in strijd met het volkenrecht waren.1^ Van den Doel sloot met deze 
stellingg aan bij de conclusies van het Vietnam-tribunaal dat in mei 1967 in Stockholm 
werdd gehouden. Het tribunaal achtte de vs schuldig aan agressie en het bombarderen 
vann civiele doelen. Een tweede tribunaal dat in december in Denemarken werd ge-
houden,, verklaarde de vs ook schuldig aan volkenmoord, mishandeling, het gebruik 
vann verboden wapens en deportatie van burgers.'08 

Dee gevechtshandelingen in Vietnam gingen ondertussen onverdroten voort. Op 
hett nieuwe jaar (Tet) in Vietnam, startten de Noord-Vietnamese troepen een groot-
scheepss offensief, het zogenaamde Tet-offensief. De Noord-Vietnamezen liepen een 
militairee nederlaag op, maar de onverwachtse en massale aanval miste zijn psycholo-
gischh uitwerking op het Westen niet. Geconfronteerd met de gewelddadigheden en de 
uitzichtlozee spiraal van geweld groeide de twijfel over de zin van de militaire interven-
tie.'099 Het Tet-offensief had nog eens aangetoond dat er in Vietnam een militaire pat-
stellingg was ontstaan en dat er van een militaire overwinning van de vs op korte ter-
mijnn geen sprake kon zijn. De noodzaak van een gang naar de onderhandelingstafel 
werdd eens te meer bevestigd. 

Tegenn deze achtergrond vond er op 6 februari 1968 een debat over Vietnam in de 
Kamerr plaats. De regering-De Jong had tot dan toe geweigerd zich uit te spreken voor 
onvoorwaardelijkee stopzetting van de bombardementen. Tijdens het Kamerdebat in 
februarii  ging de meerderheid van de Kamer echter akkoord met een motie-Van der 
Stoel.. In deze motie werd onder verwijzing naar het reëel bestaande gevaar van escala-
tiee een onvoorwaardelijke stopzetting van de bombardementen gevraagd om de weg te 
effenenn voor beëindiging van de strijd. Een soortgelijke motie van D '66 werd eveneens 
aanvaard.. Door de steun van de regeringspartijen voor deze moties was duidelijk 
gewordenn dat er brede Kamersteun bestond voor de onvoorwaardelijke stopzetting 
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vann de bombardementen. De PvdA en D '66 behaalden daarmee een bescheiden 
succes."0 0 

Dee jongeren in de PvdA, bij monde van de Amsterdamse afdeling van de FJG, rea-
geerdenn echter teleurgesteld op de motie-Van der Stoel. In een brief aan de Kamer-
fractiee werd deze teleurstelling kenbaar gemaakt. Door aan te dringen op het staken 
vann de vijandelijkheden, net nu Noord-Vietnam een grootscheeps offensief was 
begonnen,, was de schijn gewekt dat de PvdA pleitte voor handhaving van de status 
quo.. Daarmee ging de PvdA-fractie blijkbaar uit van de rechtmatigheid van de Ameri-
kaansee aanwezigheid. De Amsterdamse FJG betreurde het dat er in de motie 'een stuk 
duidelijkheidd opgeofferd was aan de haalbaarheid'. De FJG drong er bij de fractie op 
aann haar standpunt alsnog te verduidelijken 'op basis van de sympathie voor de doel-
eindenn van het Nationale Bevrijdingsfront'. De fractie zou bij de regering op onmid-
dellijkee terugtrekking van de troepen van de vs moeten aandringen. De brief was 
ondertekendd door de voorzitter van de Amsterdamse FJG, H. Kombrink, maar ook 
doorr Han Lammers en Jan Nagel."' De briefschrijvers namen hiermee op ondubbel-
zinnigee wijze stelling voor de Vietcong. Het gebruik van geweld door het Nationale 
Bevrijdingsfrontt vond men kennelijk geen bezwaar. 

InIn antwoord op dit schrijven stelde Den Uyl dat niet de status quo, maar de uit-
sprakenn van Oe Thant op 18 januari als uitgangspunt waren genomen voor de motie-
Vann der Stoel. Hij weigerde het conflict louter als een daad van Amerikaanse agressie 
tee beschouwen. Den Uyl deelde de visie van Oe Thant, dat door die zienswijze de 
gecompliceerdee voorgeschiedenis op onverantwoorde wijze werd vereenvoudigd. Hij 
wenstee zich niet eenzijdig achter de Vietcong te scharen. De fractie wilde net als Oe 
Thantt ook geen 'onverwijlde terugtrekking van de Amerikaanse troepen'. Door een-
zijdigee terugtrekking werd de terugkeer naar de onderhandelingstafel bemoeilijkt en 
zouu de strijd alleen maar worden verlengd. Bovendien diende terugtrekking niet te 
geschiedenn zonder de waarborgen, zoals die waren vastgelegd in de Akkoorden van 
Genève.. Den Uyl had de indruk gekregen dat de FJG zich tegen de onmiddellijke 
beëindigingg van de strijd in Vietnam keerde. Hij ging er voor het gemak maar van uit 
datt dit een onjuiste indruk was.'1 

Dee aandacht voor Vietnam nam in de loop van 1968 sterk af. Deze relatieve rust 
zouu tot eind 1969 duren. Andere internationale gebeurtenissen zoals de rellen in Parijs 
enn de inval in Tsjechoslowakije eisten de aandacht op. Dat Vietnam niet meer in het 
brandpuntt van de belangstelling stond, had wellicht ook te maken met de in mei 
gestartee besprekingen in Parijs. Deze onderhandelingen leidden in november tot het 
inwilligenn van twee belangrijke eisen van Noord-Vietnam. De bombardementen 
werdenn stopgezet en de Vietcong mocht aan de onderhandelingen meedoen. Vanaf 
januarii  1969 begonnen in Parijs de officiële vredesonderhandelingen, waarbij de vs, 
Noord-- en Zuid-Vietnam en de Vietcong deelnamen. De presidentsverkiezingen in 
dee vs droegen waarschijnlijk ook bij tot een afname van de belangstelling voor Viet-
nam.. Velen wilden afwachten welke politiek de nieuwe president Nixon ten aanzien 
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vann Vietnam ging voeren. Door deze ontwikkelingen prijkte het onderwerp Vietnam 

niett meer zo hoog op de politieke agenda. 

Besluit t 

Inn de jaren 1967-1969 wist Nieuw Links een plaats te veroveren in de partij. Relatief veel 

Nieuww Linksers wisten tot in het Partijbestuur door te dringen. Hans van den Doel zou 

daarentegenn in de Tweede Kamerfractie vooralsnog een eenling blijven. Door het 

bemachtigenn van een meerderheid in het Partijbestuur door Nieuw Links ontstond er 

eenn strijd tussen de fractie en het Partijbestuur. Op het beroemde en beruchte partij-

congress van maart 1969 kwam deze machtsstrijd duidelijk aan het licht. Door zowel 

Democratischh Appèl als Nieuw Links werden de congresgangers bestookt om vertegen-

woordigerss van één van beide stromingen in het Partijbestuur te kiezen. De samenstel-

lingg van het nieuwe Partijbestuur maakte duidelijk dat Nieuw Links aan de winnende 

handd was en Democratisch Appèl definitief het pleit had verloren. Van deze laatste 

groeperingg werd zelfs geen enkele vertegenwoordiger in het Partijbestuur gekozen. 

Opp het terrein van de buitenlandse politiek wist Nieuw Links eveneens succes te 

boeken.. In een chaotische sfeer werd onvoorwaardelijke erkenning van de DDR door 

hett congres aanvaard. De argumentatie van Nieuw Links voor erkenning van de D DR 

wass grotendeels hetzelfde gebleven. Nog altijd werd erkenning een voorwaarde voor 

dee ontspanning in Europa genoemd. Tevens werd in het bevestigen van de Duitse 

delingg nog immer de beste garantie gezien om een herlevend Duits nationalisme tegen 

tee gaan. Nieuw waren de volkenrechtelijke gronden die voor erkenning werden aan-

gevoerdd en die uit de koker van Hein Roethof leken te komen. Het argument van het 

feitelijkk bestaan van de D DR werd voorzien van een volkenrechtelijke basis. Het vol-

kenrechtelijkee gebruik om staten die als zodanig functioneren te erkennen, werd 

onderstreept.. Bovendien werd benadrukt dat volkenrechtelijke erkenning volledig los 

stondd van de waardering van het regime. Na de bijdrage van het regime-Ulbricht aan 

dee inval in Praag was dit geen overbodige toevoeging. 

Hett is onwaarschijnlijk dat het congres voor het volkenrechtelijke argument 

gezwichtt is. Erkenning van de D DR leek veel meer een graadmeter van de machtsver-

houdingenn binnen de partij en een uiting van progressieve gezindheid dan een keuze 

opp inhoudelijke gronden. Op het congres was nauwelijks ruimte geweest om een zake-

lijk ee discussie te voeren en de emoties hadden de overhand. Erkenning van de D DR 

leekk het speerpunt te zijn geworden van de progressieve buitenlandse politiek zoals die 

doorr Nieuw Links werd voorgestaan. Van der Stoel had zijn partijgenoten tevergeefs 

geprobeerdd duidelijk te maken dat erkenning van de DDR voorwaardelijk diende te 

geschiedenn en dat een dergelijk besluit zeer slecht bij de West-Duitse zusterpartij zou 

vallen.. Dat dit laatste inderdaad het geval was, bleek uit de verontwaardigde reactie 

vann de SPD. 
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Datt erkenning van de DDR alle aandacht op het congres opeiste en de discussie 
overr de NAVO naar de achtergrond verdween, was niet geheel verwonderlijk. De 
gebeurtenissenn in Tsjechoslowakije drukten een stempel op het debat over de NAVO. 

Dee Russische inval stelde grenzen aan de toenadering tussen Oost en West. Door de 
militairee interventie had de su op niet misverstane wijze gedemonstreerd de Russische 
invloedd in Oost-Europa te willen handhaven. Het optimisme over het 'einde van de 
Koudee Oorlog' werd met de inval behoorlijk getemperd. Het had tevens duidelijk 
gemaaktt dat de sleutel voor ontspanning niet bij de individuele staten lag, maar bij de 
su.. Hieruit volgde dat de toenadering het beste via de beide grootmachten, dan wel de 
beidee militaire blokken kon verlopen. Ondanks het feit dat er voor het Westen geen 
directee bedreiging van de legers van het Warschaupact bestond, had de militaire inter-
ventiee aangetoond dat er nog altijd een functie voor de NAVO was weggelegd. Door de 
militairee agressie van de su werd het overboord zetten van de veiligheidsgaranties 
doorr velen als een stap te ver beschouwd. In het licht van de ontwikkelingen in 
Tsjechoslowakijee achtte het congres het niet opportuun om het Nederlandse lidmaat-
schapp van de NAVO op te zeggen. Daarbij kwam dat er met het Harm el-rapport de 
nodigee hervormingen in de NAVO waren doorgevoerd. Weliswaar wenste de PvdA op 
eenn aantal punten verder te gaan, maar over het algemeen werd het bondgenootschap 
hett voordeel van de twijfel gegund. Het vasthouden aan het Nederlandse NAVO-
lidmaatschapp werd wellicht ook ingegeven doordat het Nederlandse lidmaatschap 
niett altijd werd losgemaakt van de discussie over het nut van de NAVO als geheel (de 
vergelijkingg met Frankrijk werd bijvoorbeeld nooit gemaakt). 

Datt de PvdA op de weg van toenadering en ontspanning wilde voortgaan, bleek 
ookk uit het feit dat de partij de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije niet had aangegre-
penn voor een versterking van de NAVO en zich verzette tegen het voornemen van de 
regering-Dee Jong om dit wel te doen. De inval in Praag mocht niet worden aangegre-
penn om het bondgenootschap tussentijds te versterken en daarmee het verminderde 
draagvlakk voor de NAVO te negeren. De partij had bovendien een beter antwoord in 
huis.. Naast een tijdelijke verhoging van de paraatheid zou het door een doelmatig 
defensiebeleidd mogelijk zijn de defensielasten te verlagen. Nederland diende zich wel 
aann de bondgenootschappelijk plicht te houden, maar door taakverdeling en speciali-
satiee zou er toch kunnen worden bezuinigd. 

Hett NAVO-lidmaatschap van Portugal en Griekenland bleef wel voor de nodige 
discussiestoff  zorgen. Al snel werd duidelijk dat Nederland internationaal alleen stond 
inn de wens NAVO-lidstaten te schorsen indien de democratische beginselen met voeten 
werdenn getreden. Het enige alternatief was grote druk uitoefenen binnen het kader 
vann de NAVO en de EEG. In het kader van de EEG had dit ook de nodige resultaten 
opgeleverd.. Het lidmaatschap van Portugal en Griekenland bleef velen een doorn in 
hett oog, maar was in het licht van het bovenstaande niet belangrijk genoeg om het 
Nederlandsee lidmaatschap te willen beëindigen. Het congres wenste na de gebeurte-
nissenn in Tsjechoslowakije de morele prioriteit (uitstoting van Portugal en Grieken-



216 6 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

land)) niet boven de politieke prioriteit (het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO) 

tee stellen. Het Nederlandse lidmaatschap mocht tevens niet afhankelijk worden 
gemaaktt van het al dan niet slagen van de hervormingen in de NAVO. 

Hett formuleren van wensen voor hervormingen binnen de NAVO ZOU voor de 
lateree discussie over het bondgenootschap binnen de partij overigens wel van grote 
betekeniss zijn. De hervormingswensen waren dusdanig vaag gesteld, dat het moeilijk 
zouu zijn om ze te toetsen. In de achterliggende jaren was al bewezen dat de eisen voor 
meerr parlementaire controle op de NAVO, het bevorderen van de ontspanning en 
maximalee politieke druk op Griekenland en Portugal voor velerlei uitleg vatbaar 
waren.. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de discussie over de vraag in welke mate 
dee NAVO hervormingen had doorgevoerd en welke consequenties hieraan verbonden 
moestenn worden, nog vele malen gevoerd zou worden binnen de partij. 

Dee partij was eind jaren zestig 'in de rui'. Dit betekende niet alleen wisseling van 
dee wacht, maar eveneens een langzame verschuiving in het optreden van de partij. De 
PvdAA diende als oppositiepartij en in het kader van de polarisatiestrategie, vooral 
'duidelijk'' te zijn. Deze duidelijkheid vroeg om goed gekozen en helder geformuleerde 
standpuntenn die de kloof met de confessionele partijen duidelijk markeerden. Op het 
terreinn van vrede en veiligheid werd deze duidelijkheid vooral opgehangen aan erken-
ningg van de DDR en een kritisch NAVO-lidmaatschap. De buitenlandspecialisten in de 
partijj  kregen steeds meer moeite partijgenoten te overtuigen van het feit dat ook een 
socialistischee vredespolitiek een zaak was van voorzichtige stapjes. Zij bleven er op 
hamerenn dat allerlei maatregelen het eindpunt en niet het beginpunt van ontwikke-
lingenn moesten zijn. Een realistische buitenlandse politiek was bovendien nodig om 
regeringsdeelnamee niet bij voorbaat uit te sluiten. 

Dee PvdA tendeerde echter steeds meer in de richting van grote sprongen vooruit, 
waarbijj  niet zonder overschatting allerlei maatregelen als een veelbelovende start wer-
denn gepresenteerd en de gidsfunctie van Nederland benadrukt werd. De verwarring 
overr het doel en de middelen zou na de integratie van Nieuw Links in de partij niet 
verdwijnen,, integendeel. Buitenlandse waarnemers hadden het goed gezien toen zij 
opmerktenn dat 'the great debate is far from over and the Congress [van maart 1969] 
onlyy signals the future clashes wich await the embattled PvdA'.1'3 


