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HOOFDSTUKK J 

Eenn wankel evenwicht 
Dee partij op weg naar Keerpunt'ji, 1970-1972 

'Dee PvdA lijdt aan een ernstige vorm van politieke schizofrenie en de partijleiding 
blinktt uit in toegeeflijkheid en onnozelheid', aldus De Kadt na het beruchte partij-
congress van 1969.' Hij kon weinig lijn meer ontdekken in het door het congres voor-
gestanee beleid. Het fractiebeleid werd afgekeurd, maar tegelijkertijd kreeg de fractie-
leiderr een staande ovatie, het congres stemde voor onvoorwaardelijke erkenning van 
dee DDR, maar aanvaardde wel de NAVO. Volgens hem was de partijleiding in gebreke 
geblevenn krachtig leiding te geven aan het verzet tegen de politiek van Nieuw Links 
diee 'communistoïde en fascistoïde' trekken vertoonde. Veel hoop voor de toekomst 
hadd De Kadt niet. De partijtop zat vol met 'principiële NAVO-slopers', het streven 
naarr een progressieve concentratie — nota bene met 'de anti-NAVO-PSp' - was tot mis-
lukkenn gedoemd en door de 'anti-KVP-resolutie' had de partij zich voor jaren uitge-
slotenn van regeringsdeelname.2 

Vann der Stoel had eveneens zo z'n bedenkingen. Hij vreesde dat Nieuw Links op 
hett terrein van de buitenlandse politiek de overhand zou krijgen. Mocht de 'lunatic 
left'' inderdaad greep krijgen op het buitenlandbeleid van de partij, zag van der Stoel 
voorr zichzelf geen rol meer weggelegd. Hij voelde er bitter weinig voor om na de ver-
kiezingenn van 1971 als 'een soort folkloristische figuur van extreem rechts' in de fractie 
tee blijven zitten.' Hij wilde het echter niet zover laten komen en wenste niet bij de pak-
kenn neer te zitten. Direct na het partijcongres van maart 1969 kondigde hij aan vanuit 
dee fractie de strijd met Nieuw Links aan te gaan. Tevens liet hij weten zich als woord-
voerderr buitenland van de fractie niet gebonden te achten aan de jongste congres-
uitspraken.4 4 

Dezee strijdlustige woorden van Van der Stoel maken duidelijk dat de interne poli-
tiekee strijd tussen het Partijbestuur en de fractie anno 1969 nog altijd volop gaande 
was.. De soep werd in de eerste jaren na het chaotische congres van maart 1969 voorals-
nogg niet zo heet gegeten als deze destijds was opgediend. Den Uyl wist de strijd om het 
politiekee primaat in de partij (bij wie lag de verantwoordelijkheid voor het dagelijks 
beleid?)) in het voordeel van de fractie te beslechten. Het dagelijkse beleid was de ver-
antwoordelijkheidd van de fractie en het Partijbestuur zou zich met het beleid op lan-
geree termijn, met name de politieke strategie, gaan bezig houden. Zo hield het Partij-
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bestuurr zich vanaf 1969 intensief bezig met de progressieve samenwerking in de werk-
groepp Progressief Akkoord (PAK).' 

Daarbijj  kwam dat de integratie van Nieuw Links in de partij ook grenzen trok. De 
groepp was inmiddels zelf tot het partijestablishment gaan behoren - Van der Louw was 
dee (beoogd) opvolger van Vondeling als partijvoorzitter - waardoor het steeds minder 
inn staat was zich tegen de officiële partijlijn te verzetten zonder het opgeven van de ver-
worvenn posities. Nieuw Links bleek na enige conflicten dan ook bereid zich neer te leg-
genn bij het principe van eenheid van beleid en collectieve verantwoordelijkheid. Dat 
dee door Nieuw Links ingenomen posities zich moeilijk lieten verenigen met radicale 
vernieuwingen,, erkende de groep ook zelf. In mei 1971 hief Nieuw Links zichzelf op, al 
hadd de groep officieel nooit bestaan. Men vond het niet heilzaam meer om als dé ver-
nieuwingsbewegingg door te gaan, aangezien daar 'een averechtse werking vanuit zou 
kunnenn gaan en het optreden in toenemende mate als elitair en sektarisch zou worden 
ervaren'.77 Hoewel de meningen verdeeld waren, besloot men Nieuw Links 'in de ijskast 
tee zetten' en het er pas weer uit te halen als er 'werk aan de winkel was'. 

Doorr de afbakening van taken en de getemperde vernieuwingsdrift van Nieuw 
Linkss kon de fractie op het terrein van vrede en veiligheid voort op de eerder ingesla-
genn weg van Een politiek voorde vrede zn Doelmatig Defensiebeleid. Zo achtte de fractie 
zichh niet gebonden aan de congresuitspraak voor onvoorwaardelijke erkenning van de 
DDR,, maar aan het verkiezingsprogramma van 1967. In de Kamer werd dan ook het 
standpuntt van voorwaardelijke erkenning van de DDR verdedigd. Op andere punten 
blekenn de sombere bespiegelingen van De Kadt eveneens voorbarig. Zo bleef de PvdA 
vooralsnogg vasthouden aan het NAVO-lidmaatschap, werd in de progressieve samen-
werkingg de PSP ingewisseld voor D '66 en zouden de verkiezingen van 1972 uiteindelijk 
resulterenn in een kabinet onder leiding van Den Uyl. Wel verlieten veel geestverwan-
tenn van De Kadt, die zich in Democratisch Appèl hadden verzameld, in 1970 de PvdA 
enn gingen over naar Democratisch Socialisten 1970 (DS'70). 

Daarr staat wel tegenover dat Nieuw Links ondertussen stevig aan de weg bleef tim-
meren.. Het jaar 1971 kan voor wat betreft de opmars van Nieuw Links als een mijlpaal 
wordenn beschouwd. Van der Louw volgde Vondeling op als partijvoorzitter en ver-
schillendee Nieuw Linksers wisten een plaats te veroveren in de Tweede Kamerfractie.9 

Bovendienn werd op het partijcongres van 1971 Relus ter Beek gekozen als de nieuwe 
internationaall  secretaris van de partij. Daarmee was Nieuw Links tevens doorgedron-
genn in 'de buitenlandsector' van de partij. 

Doorr het totstandkomen van een zeker evenwicht werden de gemoederen in de 
partijj  enigszins tot bedaren gebracht. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit 
eenn relatieve rust was. Met name op het terrein van de buitenlandse politiek bleek er 
eenn wankel evenwicht te bestaan tussen het Partijbestuur en de fractie. Verschillende 
malenn drong het Partijbestuur er bij de fractie op aan een ander standpunt in te nemen 
enn over en weer schrok men er niet voor terug elkaar zo nu en dan te schofferen. 
Bovendienn was de relatieve rust van korte duur. Op het partijcongres van 1972 zorgde 
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dee buitenlandse politiek weer voor het nodige vuurwerk. De partijleiding had de 
grootstee moeite de achterban van allerlei radicale uitspraken op het gebied van vrede 
enn veiligheid af te houden. Het machtswoord van Den Uyl en compromissen die voor 
velerleii  uitleg vatbaar waren, brachten uiteindelijk uitkomst. Alvorens bij deze roerige 
periodee aan te belanden en de draad van de discussie over vrede en veiligheid weer op 
tee pakken, zal eerst kort worden ingaan op de perikelen rond de discussie over de bui-
tenlandsee politiek in de verschillende 'buitenlandclubjes' van de PvdA. 

Gecoördineerdd overleg inzake het buitenland in het slop 

Dee integratie van Nieuw Links in de partij had met name in het Partijbestuur z'n 
beslagg gekregen. Dit leidde ertoe dat er door Nieuw Links getracht werd zoveel mo-
gelijkk politieke macht aan het Partijbestuur toe te bedelen. 'Het buitenland' vormde 
hieropp geen uitzondering. Met enige regelmaat werden er organisatorische verande-
ringenn bepleit, die erop neerkwamen dat het Partijbestuur meer zeggenschap kreeg 
opp het terrein van de internationale politiek. Ger Klein stelde in 1968 voor om de 
functiee van internationaal secretaris af te schaffen en de verantwoordelijkheden over 
tee hevelen naar het takenpakket van de vice-voorzitter. Op die manier zou de verant-
woordelijkheidd voor de buitenlandse betrekkingen grotendeels bij het Partijbestuur 
komenn te liggen. Als de functie van internationaal secretaris gehandhaafd zou blijven, 
dann moest hij of zij niet door het congres worden gekozen, maar door het Partijbe-
stuurr worden benoemd. Zo kon het bestuur in ieder geval nog enige invloed op de 
kandidaatt uitoefenen.10 

Volgenss de internationaal secretaris zelf, Piet Dankert, was het afschaffen van zijn 
functiee geen goede zaak. Door 'het buitenland' slechts onderdeel te maken van het 
algehelee takenpakket van de vice-voorzitter dreigde het overzicht over de buitenlandse 
betrekkingenn verloren te gaan. Bovendien bleef de internationaal secretaris vaak lan-
gerr in functie dan de vice-voorzitter. Met het voortbestaan van deze aparte functie, 
wass de continuïteit dus beter gewaarborgd. De meerderheid van het Partijbestuur 
steundee Dankert en het voorstel van Klein werd verworpen." Wel zou er later nog ver-
schillendee malen worden gesproken over het al dan niet benoemen van een internatio-
naall  secretaris. Dit werd echter steeds op financiële gronden afgewezen.'2 

Ienn van den Heuvel, die zich via de 'Rooie Vrouwen' een plaats in het Partij-
bestuurr had verworven, waagde in 1970 een nieuwe poging om het Partijbestuur meer 
verantwoordelijkheidd voor het buitenlands beleid te laten dragen. Volgens haar vol-
trokk de meningsvorming over de buitenlandse politiek zich teveel buiten het Partij-
bestuurr om. Zij stelde daarom voor om uit het Partijbestuur een werkgroep-Buiten-
landd te benoemen. In deze werkgroep zouden deskundigen, maar ook min of meer 
'geïnteresseerdee amateur-politici' zitting kunnen hebben. De werkgroep zou regel-
matigg verslag moeten uitbrengen aan het voltallige Partijbestuur.1' 
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Dankertt reageerde geprikkeld op het voorstel van Van den Heuvel. Hij voelde 
err weinig voor om een werkgroep-Buitenland van het Partijbestuur als een soort 
'Watchdog-committee'' te laten fungeren. Bovendien leek hij weinig zin te hebben in 
eindelooseindeloos getouwtrek met het Partijbestuur over buitenlandse kwesties. Om dit aan het 
Partijbestuurr duidelijk te maken, schroomde hij niet hen te schofferen. In een reactie 
steldee Dankert dat het gebrek aan deskundigheid van de meeste leden van het Partij-
bestuurr een zinvolle bijdrage aan de discussie in de weg stond. De ervaring leerde dat de 
discussiee vaak werd gevoerd zonder enige kennis van zaken, waardoor bij- en hoofd-
zakenn niet van elkaar gescheiden konden worden. Het probleem van de meningsvor-
mingg over buitenlandse politiek was in zijn ogen dan ook vooral een zaak van 'scholing, 
vormingg en voorlichting'.'4 Blijkbaar schrok het Partijbestuur terug voor de harde taal 
vann Dankert, want het voorstel van Van den Heuvel verdween in de ijskast.'5 

Dee voorstellen voor meer zeggenschap van het Partijbestuur over het buitenlands 
beleidd van de partij zijn enigszins merkwaardig te noemen, aangezien er reeds drie 'bui-
tenlandcommissies'' onder het Partijbestuur ressorteerden: de commissie Buitenland, 
dee commissie NAVO en de Oost-West-verhoudingcn de militaire commissie.'6 De wens 
hethet gecoördineerd overleg inzake het buitenlands beleid opnieuw vorm te geven, zal 
ongetwijfeldd te maken hebben gehad met de onvrede over het functioneren van de be-
staandestaande buitenlandcommissies. Het is niet ondenkbaar dat deze onvrede in belangrijke 
matee werd gevoed door de personele samenstelling van de commissies. De commissies 
stondenn onder voorzitterschap van Van der Stoel en Wierda en er waren nagenoeg geen 
Nieuww Linksers in opgenomen.' Anders gezegd, de nieuwlichters in het Partijbestuur 
kondenn zich niet herkennen in het door deze commissies uitgedragen beleid. 

Voorr zover er althans nog beleid werd uitgedragen, want alle buitenlandcommis-
siess leidden een kwakkelend bestaan. De commissie NA VO en de Oost-West-verhouding 
hieldd op te bestaan toen in 1970 de voorzitter Van der Stoel en zijn secretaris Dankert 
hethet bijltj e er bij neer gooiden. De militaire commissie kwam ook nog slechts inciden-
teell  bijeen en werd op verzoek van het Partijbestuur in 1973 zowel qua samenstelling 
alss qua doelstelling gewijzigd. Het bestuur was van mening dat de militaire commissie 
'tee militaristisch van samenstelling' was en meende dat er meer aandacht besteed 
moestt worden aan 'democratisering en meningsuiting'.' De militaire commissie werd 
omgevormdd tot 'defensiecommissie', maar ook deze naamswijziging zou aan het 
kwakkelendee bestaan weinig veranderen. De commissie Buitenland verging het al niet 
veell  beter. Eind 1972 ging ook deze commissie ter ziele. Het bleek niet mogelijk om 
voldoendee leden van deze commissie bijeen te krijgen. Teneinde de commissie weer 
nieuww leven in te blazen, stelde de nieuwe internationaal secretaris Ter Beek in 1973 
voorr om de commissie voorafgaand aan de vergadering van het Partijbestuur bijeen te 
latenn komen.'9 Een soortgelijk initiatief was in 1971 al een zachte dood gestorven en dit 
voorstell  van Ter Beek zou evenmin het gewenste resultaat opleveren. 

Waaromm verging het begin jaren zeventig de 'buitenlandclubjes' zo slecht? Eén van 
dee redenen is dat deskundigen als Wierda, Van der Stoel en Dankert geen trek hadden 
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inn een weinig constructieve discussie met de leden van het Partijbestuur in de buiten-
landclubjes.100 Zij hadden bepaald geen hoge pet op van de deskundigheid van hun 
partijgenotenn in het Partijbestuur. Net als Dankert meende Van der Stoel dat het aan-
tall  mensen dat over een onderwerp van de buitenlandse politiek relevant materiaal 
konn aandragen en de achtergronden kende, 'beangstigend klein' was. De buitenland-
deskundigenn koesterden daarom liever de ruimte die ze in de Tweede Kamerfractie 
haddenn om het buitenlandbeleid naar hun hand te zetten. Van der Stoel liet niet na 
hett Partijbestuur nog eens op de taakverdeling te wijzen. Volgens hem was het slag-
vaardigg reageren op de actualiteit niet een taak die aan welke partij com miss ie dan ook 
konn worden opgedragen, maar diende aan de fractie te worden overgelaten.11 

Dee commissies waren aan de andere kant ook niet het platform waarop Nieuw 
Linkss zich wilde profileren.Het verkoos sweeping statementsboven het uitputtend be-
discussiërenn van de buitenlandse politiek in kleine kring met deskundigen." Boven-
dienn leek de wens van het Partijbestuur 'om een dergelijk essentieel stukje politiek niet 
aann enkele deskundigen over te laten', niet ingegeven door oprechte interesse in de 
buitenlandsee politiek.23 De vergaderingen van de verschillende buitenlandcommissies 
werdenn immers niet of nauwelijks door de leden van het Partijbestuur bezocht on-
dankss verschillende aansporingen. De verschillende pogingen een buitenlandwerk-
groepp vanuit het Partijbestuur op te richten, leken louter en alleen bedoeld om zoveel 
mogelijkk taken en verantwoordelijkheden bij het Partijbestuur neer te leggen omdat 
Nieuww Links daar sterk in vertegenwoordigd was. Op een enkeling na, nam geen van 
dee leden van het Partijbestuur de moeite zich daadwerkelijk in de buitenlandse poli-
tiekk te verdiepen. 

Vanuitt de gedachte dat het Partijbestuur verantwoordelijk was voor lange termijn-
beleid,, werd er op het partijcongres in februari 1971 op een andere manier gepoogd 
eenn gecoördineerde discussie over de buitenlandse politiek op te starten. Het congres 
wenstee 'de fragmentarische benadering van buitenlandse politiek in de verschillende 
commissies'' te vervangen door een discussie over de uitgangspunten, doeleinden en 
middelenn van een socialistische buitenlandpolitiek. Daartoe werd het Partijbestuur de 
opdrachtt gegeven een stuurgroep samen te stellen, die deze discussie moest voorberei-
denn en begeleiden.14 Dit buitenlanddebat was een onderdeel van het project Socialisme 
Nu!,Nu!, waarin gediscussieerd werd over 'de wezenlijke inhoud van het socialisme in de 
zeventigerr jaren'.2' Het discussieproject kreeg dan ook de titel Socialisme nu, inter-
nationaal! nationaal! 

Inn het voorjaar kwam de stuurgroep al met een discussienota, waarin een eerste 
aanzett was gegeven voor een discussie over de uitgangspunten van een socialistische 
buitenlandpolitiek/66 Na deze voortvarende start zou er om onduidelijke redenen ech-
terr lange tijd niets meer van het project worden vernomen. Pas een jaar later zou het 
rapportt en bijbehorend discussieschema bij de afdelingen bezorgd worden. De discus-
siee in de afdelingen moest worden afgesloten met een conferentie, die voor 28 oktober 
19722 gepland stond. In de pers werd de discussienota slecht ontvangen en ook vanuit 
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dee afdelingen werd er flinke kritiek op het stuk geuit. Zo meende het gewest Amster-

damm dat het een teleurstellende nota zonder enige diepgang was en zij verzocht het 

Partijbestuurr het rapport terug te nemen.2 Mede hierdoor kwam de discussie niet van 

dee grond en werd deze uiteindelijk tot nader orde uitgesteld.1 

Eenn progressief wensprogram 

Dee pogingen van de Nieuw Links om via organisatorische veranderingen meer greep 

opp het buitenlands beleid van de partij te krijgen liepen op niets uit, zoals we hier-

bovenn hebben gezien. Tegelijkertijd bleef het echter ook voorstellen lanceren, in de 

hoopp dat de fractie bereid zou zijn deze over te nemen. Eind 1969 opperde Relus ter 

Beekk het idee dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer moest lobbyen voor een (niet 

naderr omschreven) Europees ontwapeningsplan. Het aloude idee van een Europese 

Veiligheidsconferentiee bleef eveneens in de belangstelling staan. Naar aanleiding van 

eenn brief van de afdeling Hengelo, bracht Lammers dit onderwerp nog eens in het 

Partijbestuurr ter sprake. De afdeling Hengelo verzocht de PvdA 'een plan te ontwik-

kelenn teneinde de regering te confronteren met de concrete opdracht voor een Euro-

pesee veiligheidsconferentie'. Het belangrijkste doel van een dergelijke conferentie 

moestt het staken van de bewapeningswedloop en het verminderen van de militaire 

uitgavenn zijn/9 

Dee fractie wilde deze punten echter niet overnemen. Bij monde van Dankert liet 

menn weten met name het voorstel van Ter Beek geen goed idee te vinden, aangezien 

eenn ontwapeningsplan niet tot Europa beperkt zou kunnen blijven. De vs en de su 

moestenn er te allen tijde bij betrokken zijn, wilde het werkelijk iets betekenen. Daarbij 

wass een dergelijk Nederlands initiatief overbodig, want beperking van de wapenwed-

loopp was in een ander kader reeds aan de orde. Door middel van de Startegic Arms 

LimitationLimitation Talks (SALT) werd er tussen beide grootmachten al gesproken over vermin-

deringg van strategische kernwapens. Tevens had de NAV O het aanbod gedaan om te 

pratenn over wederzijdse troepenreducties met het Warschaupact (Mutual Balanced 

Forcee Reduction). De PvdA zou daarom met een Europees ontwapeningsplan weinig 

nieuwss kunnen bieden. Afwijkende Nederlandse initiatieven zouden slechts een 

goedee afloop van SALT of de bereidheid om te praten over troepenreducties kunnen 

doorkruisen.. Dergelijke plannen waren daarom niet het aangewezen middel voor de 

PvdAA om zich te profileren. Het eigen PvdA-gezicht was bovendien al op 'de meest 

modernee wijze' vorm gegeven in de rapporten Een politiek voor de vrede en Doelmatig 

Defensiebeleid,Defensiebeleid, aldus Dankert.'0 

Hett Partijbestuur wenste zich niet zomaar neer te leggen bij de afwijzende hou-

dingg van de fractie. Het bestuur was van mening dat bestudering van een Europees 

ontwapeningsplann niet bij voorbaat kon worden afgewezen. Dankert en Lammers 

werdd verzocht te bekijken in hoeverre een ontwapeningsplan uitgewerkt kon wor-



EENN W A N K E L E V E N W I C H T 223 3 

den.""  Beide heren voelden hier blijkbaar weinig voor, want in januari 1970 meldden 
zijj  in het Partijbestuur dat de commissie NAVO en de Oost-West-verhouding maar 
adviess moest uitbrengen.̂ Deze commissie was echter niet meer actief en van een 
adviess kwam dan ook niet veel terecht. 

Eindd jaren zestig kreeg het Partijbestuur een nieuw platform waar zij haar ideeën 
overr de internationale politiek vorm kon geven: de werkgroep Progressief Akkoord 
(PAK).. Dit progressieve samenwerkingsverband werd in 1969 met de PSP en de PPR 

gestart.. De PSP zou eind 1969 echter alweer uit het PAK stappen. Directe aanleiding 
hiervoorr was de afwijzende houding ten aanzien van de Maagdenhuisbezetting in 
Amsterdamm door de PvdA-leiding. D '66 ZOU daarentegen na een eerste afwijzing toch 
aann de progressieve samenwerking gaan deelnemen. De progressieve samenwerking 
zouu voor de verkiezingen van 1971 en 1972 resulteren in een gezamenlijk verkiezings-
program,, dat tevens diende als regeerakkoord voor het door D'66, PPR en PvdA 
gevormdee schaduwkabinet. 

Dee brochure PAK mee! was de eerste vrucht van deze progressieve samenwerking. 
Hett pamflet was bedoeld als een eerste aanzet voor een gezamenlijk politiek program. 
Dee PAK-standpunten op het terrein van vrede en veiligheid waren duidelijk radicaler 
dann het PvdA-program. Om de bereidheid tot ontspanning te tonen, zouden de 
defensie-uitgavenn bevroren moeten worden. Volgens het PAK konden de bezuinigen 
opp defensie worden gerealiseerd door de landmacht af te schaffen. De landmacht 'lag 
dee Nederlanders nu eenmaal niet erg, door de eeuwen heen hadden we er immers vaak 
huurlingenn voor ingehuurd'. Nederland mocht daarbij na 1975 op militair gebied 
alleenn nog met landen samenwerken waarin een democratisch regime voldeed aan 
bepaaldee minimumeisen. Welke eisen dit waren en waarom 1975 als peildatum was 
gekozen,, werd niet duidelijk gemaakt. Deze stelling werd alleen gerechtvaardigd met 
dee opmerking dat 'je van politiek vuile handen kreeg, maar er behoefde geen onschul-
digg bloed aan te komen'. Ten slotte moest ook de NAVO-strategie aan voorwaarden 
wordenn gebonden. Met de strategie van the flexible response was het denkbaar dat de 
NAVOO in bepaalde omstandigheden als eerste kernwapens zou inzetten. Dit was vol-
genss het PAK onacceptabel. De NAVO diende daarom te verklaren nooit als eerste 
atoomwapenss in te zullen zetten (een zogenaamde no-first-use-verklaring)." 

Dee strategie van the flexible response trok ook buiten het PAK de aandacht. In 
decemberr 1969 kwamen de ministers van Defensie van de NAVO bijeen, onder meer 
omm te overleggen over een nadere invulling van the flexible response. Hoewel deze stra-
tegiee al enige tijd onderdeel van de NAVO-strategie was geweest, leidde deze bijeen-
komstt in Nederland tot enige verontrusting over het mogelijk als eerste inzetten van 
tactischee kernwapens. De verontrusting was in april 1970 in de Tweede Kamer aanlei-
dingg tot de interpellatie Imkamp (D'66), waarbij duidelijk werd dat het PAK-stand-
puntt in deze niet door de PvdA-fractie werd gedeeld. Dankert toonde zich niet erg 
verontrustt over de jongste ontwikkelingen. Volgens hem bestond the flexible response 
uitt twee niveaus, te weten een politiek middel om de tegenpartij te beïnvloeden om 
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eenn eventuele crisis te voorkomen en de werking van deze strategie in een concrete 
oorlogssituatie.. De conferentie van de ministers van Defensie was vooral over dit laat-
stee aspect gegaan, wat eufemistisch ook wel met 'speltechniek' werd aangeduid. Con-
cretiseringg van de vage procedures voor het inzetten van tactische atoomwapens 
hoefdee geen slechte zaak te zijn. Op de conferentie was onder meer afgesproken dat 
tactischee kernwapens alleen mochten worden afgevuurd, indien er consultaties met 
anderee landen hadden plaatsgevonden. Dit betekende enerzijds dat de waarborgen 
voorr het eventueel inzetten van atoomwapens waren versterkt en anderzijds dat de 
Europesee inspraak in de Amerikaanse beslissing werd vergroot. De PvdA-fractie had 
zichh hiervoor reeds begin jaren zestig sterk gemaakt en beschouwde het dan ook als 
eenn gunstige ontwikkeling.'4 

Wierdaa vond het eveneens een goede zaak dat de vage notie wat er tijdens de ont-
wikkelingg van een conflict zou kunnen en moeten gebeuren enigszins verhelderd 
werd.. Bovendien benadrukte hij dat de bereidheid van de NAVO om als eerste kern-
wapenss in te zetten niet echt nieuw was. Dit was nu eenmaal een wezenlijk element 
vann de NAVO-strategie. Deze bereidheid hoefde echter geen aanleiding te zijn voor 
grotee bezorgdheid. Binnen de NAVO was immers geen enkel land bereid nucleaire 
escalatiee te aanvaarden als het enig mogelijke antwoord op een conflict. De combina-
tiee van enerzijds de mogelijkheid om kernwapens daadwerkelijk in te zetten en ander-
zijdss de wens deze wapens niet te gebruiken, had juist geleid tot de strategie van 'het 
gepastee antwoord'." 

Franssenn greep de interpellatie-Imkamp aan om zijn stokpaardje van atoomont-
wapeningg te berijden. Als atoompacifist had hij altijd atoombewapening afgewezen, 
maarr hij was nog enigszins gerustgesteld door het onderscheid van het hebben van 
kernwapenss aan de ene kant en het gebruik daarvan aan de andere kant. Door de be-
reidheidd van de NAVO als eerste atoomwapens in te zetten, zelfs als de conventionele 
middelenn nog niet waren uitgeput, was dit onderscheid verloren gegaan. Franssen 
wenstee daarom nadrukkelijk afstand te nemen van de mogelijkheid als eerste tactische 
atoomwapenss te gebruiken. Het atoom pacifistische standpunt kon binnen de PvdA-
fractiee nog altijd niet op veel steun rekenen. Franssen was op dit punt een eenling en 
wass de enige PvdA-er die met de motie-Imkamp meestemde, waarin de regering werd 
verzochtt 'gaandeweg tot een verwijdering van de op Nederlands grondgebied opgesla-
genn atomaire wapens te komen',36 

Voortt  met Doelmatig Defensiebeleid 

Inn tegenstelling tot het PAK had de meerderheid van de fractie geen grote bezwaren 
tegenn de NAVO-strategie, noch wenste men het Nederlandse lidmaatschap aan voor-
waardenn te verbinden. Deze steun voor het Atlantisch bondgenootschap betekende 
overigenss niet dat de PvdA geen eigen gezicht wilde tonen op het gebied van vrede en 
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veiligheid.. Dit bleek nog eens duidelijk bij de discussie die over de hoogte van het 
defensiebudgett losbarstte naar aanleiding van een toespraak van Lou de Jong. Deze 
prominentee PvdA-er waarschuwde in een rede op 12 juni 1970 voor verzwakking van 
hett Atlantisch bondgenootschap. Volgens hem werden 'de harde en onverbiddelijke 
lessen'' van de geschiedenis door met name jongeren genegeerd. Hoewel te goeder 
trouw,, waren deze jongeren - 'in hun ideologische verdwazing' - druk bezig het ver-
dedigingsapparaatt dat de vrijheid in het Westen garandeerde uit te hollen en te ver-
zwakken.. De Jong constateerde met spijt dat de PvdA 'zich weer ging wiegen in de 
illusiess die de vooroorlogse SDAP reeds te boven was gekomen'. De partij zou er ver-
standigg aan doen 'begrip te tonen voor een verstandige defensie-inspanning'/7 Met 
anderee woorden, de PvdA zou moeten pleiten voor verhoging van in plaats van bezui-
nigingenn op het defensiebudget. 

Dee oproep van De Jong kon binnen de fractie niet rekenen op veel enthousiasme. 
Wierdaa zette naar aanleiding van de toespraak het fractiestandpunt nog eens uiteen, 
zoalss dat reeds in 1968 vorm had gekregen in het rapport Doelmatig Defensiebeleid. 
Nederlandd zou aan zijn NAVO-verplichtingen moeten voldoen, maar een verhoging 
vann het defensiebudget werd afgewezen. Het was een verouderde veronderstelling dat 
onss land vast diende te houden aan het in stand houden van drie gelijkwaardige krijgs-
machtonderdelenn (luchtmacht, landmacht en marine). Concrete bezuinigingen zou-
denn gerealiseerd kunnen worden door sanering van de Nederlandse krijgsmacht. Deze 
inkrimpingg zou in NAVO-verband kunnen worden opgevangen door een betere verde-
lingg van taken en gebruik te maken van de eigen mogelijkheden van de diverse NAVO-

lidstatenlidstaten (specialisatie). Op die manier werd de effectiviteit verhoogd en tegelijkertijd 
dee kosten gedrukt.38 

Denn Uyl had in een reactie op de rede van De Jong eveneens laten weten niets in 
eenn verhoging van de defensiebegroting te zien. Een geestverwant van De Jong, oud 
staatssecretariss van Buitenlandse Zaken (1956-1958) Ernst van der Beugel, schoot de 
afwijzingg van Den Uyl in het verkeerde keelgat. Hij was van mening dat De Jong het 
juistee standpunt had ingenomen. Hij verweet Den Uyl afbreuk aan het betoog van De 
Jongg te doen, louter om de linkervleugel in de partij te 'apaiseren'. Deze houding van 
dee partijleiding kon alleen maar uitlopen op stemmenverlies en een steeds onverant-
woordelijkerr radicalisering van de partij. Volgens hem was de partij door het 'niet te 
stuitenn provincialisme' bezig zich van de werkelijkheid af te sluiten.'9 Den Uyl pa-
reerdee deze kritiek door er op te wijzen dat ook zonder een verhoging van het defensie-
budgett het mogelijk zou zijn een adequate afschrikking tegenover de su te hand-
haven.. Het ging bovendien niet alleen om de effectiviteit van de Nederlandse NAVO-

bijdrage,, maar zeker ook om de geloofwaardigheid van de NAVO als geheel. Het was 
belangrijkk dat er draagvlak bleef bestaan voor het bondgenootschap, nu de NAVO 

steedss vaker onderwerp van kritiek was. Als het Westen zijn toevlucht bleef zoeken in 
eenn voortdurende verhoging van de bewapening, zou het steeds moeilijker worden het 
bondgenootschapp te verdedigen tegenover de eigen bevolking. Zo bezien zou De Jong 
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doorr zijn 'conventionele en conservatieve' benadering van de defensiepolitiek alleen 
maarr schade toebrengen aan de 'weerbaarheid van het Westen', meende Den Uyl.4° 

Dee oude Drees sloot zich aan bij de woorden van Den Uyl. Het communisme in 
dee wereld bleef volgens hem 'gevaarlijk en agressief, maar vormde geen directe bedrei-
gingg voor West-Europa. De nucleaire afschrikkingsmacht van de NAVO vormde een 
waarborgg voor de veiligheid van West-Europa. Conventionele wapens bleven natuur-
lij kk nodig, maar voor een ingrijpende verhoging van het defensiebudget was geen 
enkelee aanleiding. Net als Den Uyl meende Drees dat met een verhoging van de 
defensie-inspanningg de weerbaarheid van het Westen meer aan kracht zou verliezen 
dann winnen. Hij constateerde dat de NAVO in het Westen sterk aan populariteit had 
ingeboett door het lidmaatschap van Griekenland en Portugal. Door de voortgaande 
ontspanningg tussen Oost en West werd bovendien een conflict minder waarschijnlijk. 
Eenn sterke lastenverzwaring zou in deze context psychologisch en politiek een on-
handigee zet zijn.4' 

Vann der Stoel kon de woorden van deze prominente partijgenoten wel onder-
schrijven,, maar plaatste tegelijkertijd enige kanttekeningen bij hun zienswijze. Allerlei 
signalenn wezen er immers op dat de Amerikanen aanstuurden op een beperking van 
hett aantal troepen in Europa. Misschien niet op korte termijn, maar toch zeker op lan-
gee termijn leek een Amerikaanse troepenreductie onvermijdelijk. Dit zou tot gevolg 
kunnenn hebben dat de Europese landen een hogere defensie-inspanning zouden moe-
tenn leveren om dit verlies op te vangen. De mogelijke terugtrekking van Amerikaanse 
troepenn van het Europese continent zou dus de mogelijkheden voor verlaging van het 
defensiebudgett aanzienlijk kunnen beperken. Van der Stoel had zijn hoop gevestigd 
opp de mogelijke onderhandelingen over wederzijdse troepenreducties met het War-
schaupact.. Met een positief resultaat van dergelijke onderhandelingen zou de terug-
trekkingg van de Amerikaanse troepen op het Europese continent kunnen worden op-
gevangen.41 1 

Wierdaa onderkende wel het gevaar van het voornemen van de vs om de Ameri-
kaansee troepen uit Europa terug te trekken, maar liet in de Tweede Kamer desalniet-
teminn weten dat dit niet mocht leiden tot een verhoging van het defensiebudget. Het 
politiekee klimaat was er niet naar om een verhoging te rechtvaardigen. Het enige ant-
woordd was een efficiëntere besteding van het totale budget van de Europese NAVO-
lidstaten.. Hij herhaalde nog eens dat het niet haalbaar zou zijn voor de Europese lan-
denn om drie volwaardige krijgsmachtsonderdelen in stand te houden. Voor Nederland 
zouu een herziening van de krijgsmacht concreet vorm kunnen krijgen door middel van 
eenn aantal maatregelen. Ten eerste diende de landmacht te worden ingekrompen van 
zess tot vier brigades. Ten tweede moest de luchtmacht van de nucleaire taak afzien. Ten 
derdee zouden bij de marine de kruisers uit de vaart moeten worden genomen en ten 
slottee de luchtmacht en de marineluchtvaart logistiek samen worden gevoegd. Wierda 
benadruktee tevens dat Europa zich moest blijven concentreren op de conventionele 
strijdkrachtenn en zich verre van een Europese kernmacht diende te houden.45 
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Dee fractie bleef hiermee in meerderheid vasthouden aan de grondslagen van Doel-
matigmatig Defensiebeleid, Duidelijk werd, dat de opvattingen van De Jong en Van der 
Beugell  binnen de PvdA niet op brede steun konden rekenen. Opmerkelijk is dat daar-
bijj  niet alleen militair-technische argumenten in de strijd werden gegooid, maar even-
eenss argumenten van binnenlands politieke aard. Nu het Atlantisch bondgenootschap 
inn toenemende mate onder vuur kwam te liggen, was het niet verstandig het draagvlak 
verderr te ondermijnen door middel van een verhoging van het defensiebudget. 

Dee verkiezingen van 1971 

Eindd 1970 maakte de partij zich langzaam op voor de verkiezingen van april 1971. In 
februarii  1971 zou een partijcongres worden gehouden, dat tot belangrijkste taak had 
hett vaststellen van een verkiezingsprogramma. Ruim voor het congres nam Lammers 
alvastt een voorschot op de discussie. Hij bleef pleiten voor het opzeggen van het 
Nederlandsee NAVO-lidmaatschap. Voor een werkelijke vrede moest de wereld bevrijd 
wordenn van alle kernwapens, meende hij. Aangezien de greep van het militair-indus-
trieell  complex op de NAVO allerminst was aangetast, viel niet te verwachten dat inter-
nationaall  overleg tot vermindering van de kernbewapening zou leiden. Nederland 
diendee daaruit z'n conclusies te trekken. Ons land zou niet mogen deelnemen aan 
welkee vorm van kernwapenstrategie dan ook en moest atoomwapens van het eigen 
grondgebiedd bannen. Hoe meer landen dit deden, des te eerder zou er 'een sfeer ont-
staann waarin afschaffing van het kernwapen vanzelfsprekend gaat worden', legde 
Lammerss uit. Bovendien waren de nucleaire machtsverhoudingen van ondergeschikt 
belang.. Bij een krachtmeting tussen Oost en West deden de militaire bondgenoot-
schappenn er weinig toe. De werkelijke macht in de internationale verhoudingen be-
rusttee bij de twee grootmachten. Die hadden echter gemeenschappelijke belangen om 
oorlogoorlog te voorkomen, dus op een militair treffen zou het nimmer uitdraaien. De 
Nederlandsee inbreng was al helemaal te verwaarlozen. De conclusie was daarom ge-
wettigdd dat Nederland zich zonder problemen los zou kunnen maken uit de NAVO en 
zelfstandigg een politiek voor vrede en veiligheid kon ontwikkelen.44 

Eindd september formuleerde Nieuw Links een zogenaamd 'Voorrangsprogramma 
voorr defensie en de buitenlandse politiek'. Nieuw Links bleef vasthouden aan het 
voorwaardelijkk NAVO-lidmaatschap van Nederland. De NAVO-bondgenoten moesten 
voorr de keuze worden gesteld: Griekenland en Portugal uit de NAVO verwijderen, dan 
well  geconfronteerd worden met het uittreden van Nederland. Mocht het inderdaad 
zoo ver komen, dan had Nieuw Links ook een alternatief voor het Atlantisch bond-
genootschapp achter de hand. Ons land zou dan moeten trachten een Europese defen-
siegemeenschapp op te zetten met de E EG-partners. Daarnaast moest er worden ge-
streefdd naar een Europese veiligheidsconferentie gericht op wederzijdse vermindering 
vann de bewapening en een niet-aanvalsverdrag. Over de defensie merkte Nieuw Links 
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opp dat de defensie-uitgaven tot 3% van het nationaal inkomen teruggebracht moesten 
worden.4' ' 

Vann de voorstellen van Nieuw Links was maar weinig terug te vinden in het con-
ceptverkiezingsprogramma.. Alleen het gedeelte over een Europese veiligheidsconfe-
rentiee werd overgenomen. Over de NAVO werd in het concept-programma opgemerkt 
datdat Nederland onvoorwaardelijk lid moest blijven van de NAVO, zolang een beter 
alternatieff  ontbrak. Het Nederlandse lidmaatschap mocht dus niet afhankelijk wor-
denn gesteld van het al dan niet verwijderen van Portugal en Griekenland uit de NAVO. 

Nederlandd moest wel maximale politieke en economische druk uitoefenen, zich van 
wapenleverantiess onthouden en militaire oefeningen met Portugal en Griekenland 
weigeren.44 Naar goed gebruik waren er voor het partijcongres door de afdelingen ver-
schillendee amendementen ingediend op het concept-verkiezingsprogramma. Zo werd 
err onder meer gepleit voor het opzeggen van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. 
Anderee amendementen gingen minder ver en wilden het Nederlandse lidmaatschap 
afhankelijkk stellen van de verwijdering van de dictatoriale lidstaten. Eén amendement 
pleittee voor de verwijdering van alle kernwapens van het Nederlands grondgebied.4 

Vann der Stoel verwachtte dat de discussie over de buitenlandse politiek zich zou 
toespitsenn op het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Tegenover Den Uyl zette hij 
daaromm zijn bezwaren tegen een voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap nog eens uiteen. 
Uitstotingg van de dictatoriale landen uit de NAVO zou op korte termijn niet haalbaar 
zijn,, omdat andere landen het strategische belang van deze landen te groot achtten om 
tott schorsing of verwijdering over te gaan. Het voorstel Griekenland en Portugal eruit, 
anderss wij eruit, kwam dus neer op het opzeggen van het Nederlandse NAVO-Iidmaat-
schap.. Van der Stoel benadrukte nogmaals dat niemand daarmee een dienst werd 
bewezen.. Daarbij vroegen zowel de Griekse als de Portugese oppositie Nederland niet 
uitt de NAVO te treden, maar juist binnen het bondgenootschap druk uit te oefenen. 
Datt dit middel wel degelijk effect kon sorteren, was inmiddels bewezen. De Raad van 
Europaa had Griekenland buiten de deur gezet en het associatieverdrag was bevroren 
enn zou mogelijk worden beëindigd. De NAVO-assemblee had zich ook tegen Grieken-
landd gekeerd, al bleken concrete maatregelen niet haalbaar. De PvdA (niet in de laatste 
plaatss Van der Stoel zelf) had hiervoor steeds het initiatief genomen. Een Nederlands 
uittredenn zou ook anderszins nadelige gevolgen hebben. Door het wegvallen van de 
Nederlandsee conventionele bijdrage werden de kansen vergroot dat er steeds meer in 
dee richting de opbouwvan een Europese kernmacht werd gedacht. De zaak van vrede 
enn veiligheid in Europa werd daarmee een zeer slechte dienst bewezen. Kortom, door 
uitt de NAVO te stappen, bedreef Nederland struisvogelpolitiek en was ons land veroor-
deeldd tot passiviteit.4 

Anderee amendementen beschouwde Van der Stoel eveneens als een stap in de ver-
keerdee richting. Verwijdering van alle kernwapens van Nederlands grondgebied bete-
kendee eenzijdige atoomontwapening, terwijl er juist naar wederzijdse gecontroleerde 
atoomontwapeningg gestreefd moest worden. Hij zag ook weinig in het zonder meer 
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opnemenn van een verlaging van de defensie-uitgaven. In principe was hij een voor-
standerr van verlaging, maar de bezuinigingen waren afhankelijk van andere ontwikke-
lingen.. De partij mocht niet uit het oog verliezen dat een eventuele terugtrekking van 
dee Amerikaanse troepen uit Europa wel eens onvermijdelijk tot een verhoging van het 
defensiebudgett kon leiden. Hij stelde daarom voor de bezuinigingen te koppelen aan 
dee resultaten van de besprekingen over wederzijdse troepenreducties tussen de NAVO 

enn het Warschaupact.49 

Opmerkelijkk genoeg kreeg Van der Stoel voor zijn NAVO-standpunt steun uit on-
verwachtsee hoek. Het Partijbestuur, dat toch gedomineerd werd door Nieuw Links, 
wenstee vast te houden aan de uitspraken over de NAVO op de vorige partijcongressen. 
Vann der Louw liet weten weliswaar met het lidmaatschap van Griekenland en Portu-
gall  'te worstelen', maar toch aan het NAVO-lidmaatschap vast te willen houden. Voor 
hett voeren van een actieve vredespolitiek waren gesprekken met het Oostblok nodig, 
waarbijj  de NAVO niet gemist kon worden.50 De congresgangers werd dus het advies 
gegevenn tegen een voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap te stemmen.5' 

Terr voorbereiding van de verkiezingen werd er door de PvdA, D '66 en de PPR ook 
eenn progressief schaduwkabinet gevormd. De formateurs Den Uyl, Van Mierlo en 
Aardenn hadden Burger (op Defensie) en Van der Stoel (op Buitenlandse Zaken) als 
ministerss in het schaduwkabinet opgenomen. Het PvdA-bestuur toonde zich hier niet 
onverdeeldonverdeeld gelukkig mee. Men was van mening dat met Burger en Van der Stoel 'het 
nieuwee denken over de vredespolitiek onvoldoende gestalte had gekregen' in het scha-
duwkabinet.. Met name Van der Stoel moest het ontgelden. Een deel van het Partij-
bestuurr sprak zelfs het onaanvaardbaar uit over Van der Stoel en wilde hem slechts als 
staatssecretariss 'gedogen'. Partijvoorzitter Vondeling begreep niet waarom er zo fel op 
Vann der Stoel werd gereageerd. Hij werd in de Tweede Kamer buitengewoon gewaar-
deerdd en was veruit de best gekwalificeerde persoon op de post van Buitenlandse 
Zaken.511 Om toch enigszins aan de bezwaren van het bestuur tegemoet te komen werd 
dee polemoloog Röling als staatssecretaris voor vredesvraagstukken aan het schaduw-
kabinett toegevoegd. 

Wellichtt mede door het verzet tegen zijn persoon, was Van der Stoel niet gerust op 
eenn goede afloop. Volgens hem was er op het punt van de NAVO een gecoördineerde 
actiee aan de gang en hij was tevens bang dat 'de jarenlange hetze tegen de NAVO door 
dee VARA, VPRO en Het Vrije Volk' zijn vruchten ging afwerpen. Mocht het congres 
voorr een Nederlands uittreden stemmen, dan hoopte hij dat Den Uyl op een massale 
uittochtt van de fractie zou aansturen. Om steun voor het Nederlandse NAVO-Iidmaat-
schapp te verwerven, werden door Van der Stoel alle zeilen bijgezet. In de hoop het 
congress van radicale afspraken ten aanzien van de NAVO af te houden, bracht hij de 
Grieksee politicus in ballingschap, George Mylonas, in stelling. Mylonas drong er bij 
hett congres op aan om het Nederlandse NAVO-lidmaatschap te handhaven en dit juist 
tee gebruiken om binnen de NAVO druk op Griekenland uit te oefenen." Deze actie 
hadd blijkbaar succes want de NAVO-paragraaf werd zonder grote wijzigingen aange-
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nomen.. Er werd op het congres alleen een motie aanvaard waarin de NAVO-minister-
raadd werd verzocht een verdedigingsfonds in te stellen, waaruit democratische verzets-
organisatiess in Portugal en Griekenland konden worden gefinancierd en met alle 
beschikbaree middelen gesteund." De partij was tussen 1969 en 1971 voor wat het 
NAVO-standpuntt betrof, dus niet verder naar links opgeschoven. 

Voorwaartss op de gematigde weg 

Datt het NAVO-lidmaatschap niet wezenlijk ter discussie stond, is opmerkelijk te noe-
men.. De opmars van Nieuw Links in de partij ging immers gestaag door en hun Voor-
rangsprogrammaa ademde op dit punt toch een geheel andere sfeer. Voor het feit dat 
Nieuww Links desondanks een gematigde toon aansloeg, zijn echter verschillende fac-
torenn aan te voeren. Door radicale standpunten in te nemen over de NAVO zou zeker 
dee samenwerking met D '66 onder druk komen te staan, aangezien deze partij onver-
kortt aan de NAVO wenste vast te houden. Het is niet ondenkbaar dat de in machts-
termenn denkende Nieuw Linksers het behoud van D'66 voor de progressieve concen-
tratiee belangrijker vonden, dan een radicaal NAVO-standpunt. Temeer daar er voor-
zichtigg werd gehoopt op regeringsdeelname na de Kamerverkiezingen. Nieuw Links 
wildee de felbegeerde regeringsdeelname niet bij voorbaat in de waagschaal stellen door 
eenn anti-NAVO-standpunt in te nemen. De afzwakking van de anti-KVP-resolutie op 
hett congres wijst ook in deze richting." Bovendien leek het electoraal ook geen hand-
igee manoeuvre om in te zetten op een radicaal NAVO-standpunt. Onderzoek had vol-
genss WBS-directeur Van Stiphout geleerd, dat het buitengewoon onverstandig zou 
zijnn de NAVO in de verkiezingsstrijd te betrekken. Slechts een scherpe stellingname 
tegenn Portugal en Griekenland zou veel kiezers aanspreken zonder de meer rechtse 
aanhangg te verliezen.'6 Deze rationele overwegingen hebben waarschijnlijk ook een rol 
gespeeldd in de gematigde houding van Nieuw Links. 

Daarbijj  kwam dat de Nieuw Linksers van het eerste uur een volwaardige plaats in 
dee partij hadden verworven. Door bestuursfuncties of andere uitvoerende functies op 
zichh te nemen waren zij meer geneigd zich neer te leggen bij het principe van eenheid 
vann bestuursbeleid en collectieve verantwoordelijkheid.' De integratie in de partij had 
ookk grenzen getrokken. Van der Louw bracht dit in 1971 als volgt onder woorden: 
'toenn [vóór de integratie in de partij] moest je speerpunt zijn van een nieuwe bewe-
ging,, die de verstarring wilde doorbreken. Dat ging hevig en radicaal. Dat moest. Nu 
draagg je verantwoordelijkheid voor de gehele partij'.58 Zeker het congres van 1971 was 
voorr wat betreft de verdere integratie in de partij belangrijk. Van der Louw was 
immerss beoogd voorzitter en de groep had tevens de zinnen gezet op verovering van de 
Tweedee Kamerfractie. Last but not least maakte ook de bijdrage van de Griekse ver-
zetsstrijderr Mylonas de nodige indruk op de congresgangers, getuige de staande ovatie 
diee hem ten deel viel." 
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Vann der Stoel was tevreden met de congresuitspraak over de NAVO. Vlak na het 
partijcongress betoogde hij in Socialisme en Democratie dat de PvdA deze lijn moest 
doortrekken.. De NAVO vormde voorlopig nog een onmisbare stabiliserende factor en 
konn daarom niet worden opgeheven. Deze constatering mocht echter niet leiden tot 
onderschattingg van de bezwaren die aan het systeem van het machtsevenwicht waren 
verbonden.. Dit gold speciaal voor het nucleair evenwicht. Een voortdurende nucle-
airee bewapeningswedloop bleef een bedreiging voor de vrede. Van der Stoel meende 
datt mensen als De Kadt en Goedhart dit gevaar niet genoeg onderkenden. Zij waren 
teveell  gebiologeerd door de vrees van het Russische gevaar en hadden de veiligheids-
politiekk teveel in termen van de Oost-West-tegenstelling vertaald. Aan de andere kant 
hadd de progressieve vleugel ook een blinde vlek. Figuren als Lammers liepen wel heel 
ergg makkelijk over de stabiliserende werking van de NAVO heen en waren veel te op-
timistischh over de mogelijkheden het systeem van beide machtsblokken te vervan-
genn door een Europees veiligheidssysteem. Zij vergaten volgens Van der Stoel dat in 
Moskouu voor een dergelijke conceptie bitter weinig belangstelling bestond. ° 

Opp basis van de congresbesluiten onderhandelde de PvdA samen met de andere 
progressievee partijen over een 'regeringsprogram' voor het te vormen schaduwkabinet. 
Opp een buitengewoon congres op 20 maart 1971 werd het onderhandelingsresultaat 
aann de PvdA voorgelegd. Zonder al teveel moeite werd het ontwerp-regeringsprogram 
aangenomen.. Het streven naar een Europese veiligheidsconferentie bleef gehandhaafd 
enn ook de NAVO-paragraaf verschilde nauwelijks van het PvdA-verkiezingsprogram. 
Nederlandd diende lid te blijven van de NAVO en het lidmaatschap te gebruiken om de 
democratischee verhoudingen in Griekenland en Portugal te herstellen. Mocht dit niet 
slagen,, dan zou dit echter geen consequenties mogen hebben voor het Nederlandse 
lidmaatschap.. Over defensie werd opgemerkt dat door middel van 'doelmatig defensie-
beleid'' het defensiebudget relatief verlaagd zou kunnen worden. De defensie-uitgaven 
zoudenn teruggebracht moeten worden van 3,6% naar 3,35% van het nationale in-
komen.6'' Van der Stoel had tevergeefs geprobeerd de verlaging niet vast te klinken op 
eenn percentage van het nationaal inkomen. Dit zou 'als een albatros om de nek' kun-
nenn gaan hangen, omdat de vs steeds meer pogingen ondernamen om de Europeanen 
meerr te laten betalen aan de collectieve verdediging en het Warschaupact geen enkele 
neigingg vertoonde de opwaartse trend van de defensie-uitgaven te beëindigen. Een 
dergelijkee verlaging van de defensie-uitgaven zou volgens hem, net als in het PvdA-
verkiezingsprogramma,, moeten worden gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
wederzijdsee vermindering van de militaire sterkte.2 

Bijj  de verkiezingen van 28 april 1971 haalde de PvdA voor het eerst sinds lange tijd 
weerr een bescheiden electoraal succes, de partij won twee zetels, D '66 wist meer winst 
tee boeken en klom van zeven naar elf zetels. De confessionele partijen verloren flink 
terrein,, waarbij de zeven zetels die de KVP moest inleveren het meest in het oog 
sprongen.. Ondanks de winst van de progressieve partijen zat een progressieve meer-
derheidd er niet in. De confessionelen konden daarentegen met de VVD ook geen meer-
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derheidd meer vormen, DS^O, dat van niets op acht zetels was gekomen, bood uit-
komst.. Zo kwam het kabinet-Biesheuvel tot stand dat bestond uit ARP, CHU, KVP, 
VVDD en DS'70.3 In dit kabinet keerde Luns niet meer terug als minister van Buiten-
landsee Zaken. Daarmee kwam er een einde aan zijn bijna twintig jaar durende minis-
terschap.. Zijn partijgenoot N. Schmelzer volgde hem op. 

Hernieuwdee twijfe l aan de Amerikaanse veiligheidsgarantie 

Dee verhouding tussen de vs en Europa kwam begin jaren zeventig steeds meer onder 
drukk te staan. Met de aanvaarding van de 'Nixon-doctrine' en de drang van het Ame-
rikaansee congres tot burdensharing leken de vs de Europese partners duidelijk te 
makenn dat zij meer verantwoordelijkheid voor de Europese veiligheid dienden te aan-
vaarden.. 4 Europa zou een groter aandeel in de defensielasten moeten dragen en de vs 
dreigdenn de Amerikaanse troepen op het Europese continent te verminderen. De 
besprekingenn tussen de vs en de su over beperking van de bewapeningswedloop wer-
denn door West-Europa met argusogen bekeken. Een overeenkomst over de hoofden 
vann de Europese partners lag in het verschiet, terwijl de onderhandelingen grote gevol-
genn konden hebben voor de Europese veiligheid. Van verschillende kanten in Europa 
werdd op het gevaar gewezen dat de vs het engagement met West-Europa wel eens in 
dee waagschaal konden stellen. Deze twijfels bestonden al sinds het ontstaan van de 
mutualmutual deterrence in de jaren vijftig , maar werden door de recente ontwikkelingen 
nieuww leven ingeblazen. Het wantrouwen werd nog eens versterkt toen de vs zonder 
overlegg in augustus 1971 plotseling een einde maakten aan de koppeling van de goud-
voorraadd van de vs met de dollar, waardoor de vaste wisselkoersen werden losgelaten. 
Tenn slotte werden de verhoudingen ook onder druk gezet door de groeiende Europese 
kritiekk op het Amerikaanse optreden in Vietnam.6' 

Inn de PvdA werden deze ontwikkelingen met zorg gadegeslagen. Van der Stoel had 
err al meerdere keren op gewezen dat door de terugtrekking van de Amerikaanse troe-
pen,, Europa gedwongen zou kunnen worden de defensie-uitgaven te verhogen, ter-
wijll  het streven er nu juist op gericht was de lasten te verlagen. Het dreigende vertrek 
vann de Amerikaanse troepen zou echter ook het verlies van 'het onderpand van de 
Amerikaansee nucleaire garantie' tot gevolg kunnen hebben. Deze ontwikkeling kon 
ervoorr zorgen, dat de vorming van een Europese kernmacht weer in beeld kwam. 
Overr de wens en noodzaak van een eventuele Europese kernmacht werd in februari 
19722 in de Commissie Buitenland van gedachten gewisseld. 

Volgenss Vredeling was een grotere nadruk op een eigen kernmacht in Europa 
bijnaa onvermijdelijk. De economische integratie van West-Europa had als logisch 
gevolgg dat er een verweving ontstond van de verschillende buitenlandse belangen 
inclusieff  het terrein van defensie. Bovendien zou een akkoord tussen de vs en de su 
overr wapenbeperking altijd in het nadeel van West-Europa uitvallen. Door de geo-
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grafischee ligging van West-Europa zou een Russisch-Amerikaanse overeenkomst 'ons 
altijdd iets meer onder de Russische invloedssfeer brengen'. Daarbij vond hij het 
moreell  niet erg fraai 'het vuiltje van de atoombom aan de Amerikanen te laten en zelf 
onderr de paraplu te gaan zitten en te zeggen ziezo, nu gaan wij eens fijn aan ontwikke-
lingshulpp doen'. Een Europese kernmacht was echter op korte termijn nog niet aan-
staande.. De politieke integratie was nog niet zo ver gevorderd dat dit tot de mogelijk-
hedenn behoorde. Het leek hem daarom goed de potentiële Europese kernmacht 'af te 
kopen'.. Op een Europese veiligheidsconferentie zou de Europese optie op een eigen 
atoommachtt moeten worden ingeruild voor concessies van Sovjetzijde. Deze conces-
siess zouden moeten bestaan uit een vermindering van de op West-Europa gerichte 
middenlangee afstandsraketten. Op die manier zou een begin kunnen worden gemaakt 
mett de denuclearisatie van Europa, aldus Vredeling.66 

Dee 'Atlanticus' Van der Stoel was het in zoverre met zijn 'Europese' partijgenoot 
eens,, dat ook hij de politieke eenwording van Europa binnen afzienbare tijd geen haal-
baree kaart achtte. Voor de totstandkoming van een kernmacht onder het centraal gezag 
vann een federaal Europa moest nog een zeer lange weg afgelegd worden. Derhalve be-
hoordee een federale Europese atoommacht op korte termijn niet tot de mogelijkheden. 
Dee mogelijkheid om tot een Europese kernmacht te komen, werd tevens sterk beperkt 
doorr het non-proliferatieverdrag dat door een groot aantal Europese landen was gerati-
ficeerd.ficeerd. Dit betekende dat een Europese kernmacht alleen gevormd kon worden door 
hett samenvoegen van de bestaande Franse en Britse atoommachten. In het denkbeeld 
vann Vredeling om af te zien van een Europese atoommacht in ruil voor Russische con-
cessiess zag van der Stoel weinig. Juist vanwege de beperkte mogelijkheden om tot een 
Europesee kernmacht te komen, zou de su niet bereid zijn grote concessies te doen. 
Bovendienn bestond het gevaar dat door de Europese nucleaire optie op een Europese 
veiligheidsconferentiee te agenderen, de onderhandelingen over een Europees non-
proliferatieverdragg weer werden heropend. Een beter middel om de Europese veilig-
heidsconferentiee te laten mislukken bestond er niet, volgens Van der Stoel/7 

Assistentt internationaal secretaris Harry van den Bergh nam eveneens resoluut 
afstandd van een Europese kernmacht. Volgens hem was het gevaarlijk te menen dat 
dezee de Europese integratie zou bevorderen. Het was eerder een uiterst gevaarlijke 
vormm van machtspolitiek, 'verhuld in het kleed van het wonderschone verenigd Euro-
pa'.. In wezen kwam een Europese atoommacht neer op 'een vereuropaniseerd Gaullis-
me'' met verkeerde uitgangspunten en minstens net zo gevaarlijke gevolgen, aldus Van 
denn Bergh. Of er in de nabije toekomst toch een Europese kernmacht zou komen, 
hingg volgens hem af van de resultaten van de besprekingen over wapenbeheersing en 
troepenreductiess tussen de su en de vs. Mocht er geen overeenstemming komen zou 
hethet zeer moeilijk worden de Europese nucleaire aspiraties de kop in te drukken.69 

Dankertt constateerde dat de Europese afhankelijkheid van de Amerikaanse nucle-
airee afschrikkingsmacht weliswaar niet erg paste in de Nixon-doctrine, maar veel 
anderee mogelijkheden waren er niet. Een grotere defensie-inspanning door de West-
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Europesee partners loste in werkelijkheid niets op en een oplossing moest evenmin 
gezochtt worden in de richting van een Europese kernmacht. Dit leverde 'valse zeker-
heden'' op, want Europa bleef voor de veiligheid toch op de vs aangewezen. Het beste 
zouu zijn als Europa er alles aan deed om de Amerikaanse troepen op het Europese con-
tinentt te behouden en tegelijkertijd zelf een 'geloofwaardiger' conventionele inspan-
ningg ging leveren. Verder was het belangrijk dat de verhouding met de vs verbeterd 
werd.. Economische onderhandelingen en een intensivering van allerlei contacten 
kondenn hier wellicht soelaas bieden.70 

Nett als in het verleden bleef een meerderheid in de partij, ondanks de verslech-
terdee verhouding met de vs, een Europese kernmacht afwijzen. Een dergelijke atoom-
machtt zou meer nadelen dan voordelen opleveren en bovendien 'schijnzekerheden' 
scheppen.. Het was daarom zaak de Amerikaanse nucleaire garantie voor West-Europa 
tee behouden. De PvdA was er ook veel aan gelegen de Amerikaanse troepen op het 
Europesee continent te houden. Deze troepen dienden immers als 'onderpand' voor de 
Amerikaansee nucleaire garantie en zou een aanzienlijke verhoging van de Europese 
bijdragee aan de defensielasten kunnen voorkomen. Een minderheid in de partij was er 
echterr niet van overtuigd dat aan de ontwikkelingvan een Europese kernmacht viel te 
ontkomen.. De aloude tegenstelling tussen de 'Atlantici' en de 'Europeanen' was nog 
altijdd aanwezig. 

Bezuinigenn op defensie 

Eindd 1971 kwam de PvdA met een nieuw defensierapport,, Doelmatig DefensiebeleidII. 
Hett rapport was opgesteld door defensiespecialist Bram Stemerdink. Het rapport was 
niett echt nieuw, maar meer een gedetailleerde uitwerking van de grondslagen zoals die 
inn Doelmatig Defensierapport I waren neergelegd. De inleiding was geschreven door 
Vann der Stoel. Hij signaleerde een aantal positieve ontwikkelingen. De Ostpolitik van 
Brandtt begon concrete resultaten op te leveren, evenals de SALT-besprekingen. Daar-
bijj  lagen een Europese veiligheidsconferentie en besprekingen over wederzijdse troe-
penverminderingg in het verschiet. Dit bood mogelijkheden om de overbewapening in 
Europaa terug te dringen. Tegen de achtergrond van deze gebeurtenissen paste een ver-
lagingg van de defensielasten. Daarbij diende echter wel aangetekend te worden dat het 
dreigendee gevaar van het terugtrekken van de Amerikaanse troepen roet in het eten 
konn gooien.7' 

Inn het eigenlijke rapport werden er verschillende 'rationalisatiemaatregelen' voor-
gesteld,, waarmee een verlaging van de defensiebegroting met een kwart procent van het 
nationaall  inkomen kon worden bereikt. De bezuinigingen konden worden geconcreti-
seerdd door het vergroten van de 'doelmatigheid'. Dit betekende dat elke gulden zo effi-
ciëntt mogelijk besteed diende te worden en de krijgsmacht 'binnen de risicosfeer' gesa-
neerdd moest worden door het afstoten van 'niet-wezenlijke' onderdelen. Verantwoorde 
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taakafstotingg zou onder meer kunnen worden bereikt door vermindering van het aan-
tall  brigades, opheffing van de mobilisabele divisie, beperking aanschaf luchtafweer-
geschut,, inkrimping territoriale sector, opheffing strike squadrons en het uit de vaart 
nemenn van de kruisers. Het uitgangspunt was hierbij, dat het voor Nederland onmoge-
lij kk zou zijn drie volwaardige krijgsmachtonderdelen in stand te houden. Het was beter 
tee investeren in kwaliteit dan in kwantiteit. Door taakverdeling en specialisatie binnen 
dee NAVO zou de Nederlandse defensiebijdrage omlaag kunnen. Door al deze maatrege-
lenn zou er 1622 miljoen in vier jaar bezuinigd kunnen worden en het defensiebudget op 
termijnn ongeveer drie procent van het nationale inkomen kunnen bedragen.1 

Inn december 1971 kwam de vraag aan de orde of de PvdA consequenties moest ver-
bindenn aan het partijstandpunt van verlaging van de defensie-uitgaven, door in de 
Kamerr tegen de defensiebegroting te stemmen. Fractieleider Den Uyl wilde hier niets 
vann weten. Het zou de indruk kunnen wekken dat de PvdA an sich tegen defensie-
uitgavenn was. Daarmee werd afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van de PvdA 
alss regeringspartij. De meerderheid van het Partijbestuur wenste echter wel de poli-
tiekee consequenties te trekken en spoorde de fractie aan tegen de defensiebegroting te 
stemmenn als de saneringsplannen van de PvdA geen meerderheid in de Kamer wisten 
tee verwerven.7' Het Partijbestuur gaf daarmee de fractie in feite huiswerk mee, hetgeen 
zeerr ongebruikelijk is. Het illustreert nog eens dat het bestaande evenwicht wankel 
wass en men er niet voor terugschrok elkaar zo nu en dan te schofferen. 

Dee bezuinigingsvoorstellen van de PvdA werden zoals verwacht door de regering 
afgewezen.. Ondanks de bezwaren van Den Uyl stemde de PvdA-fractie toch samen 
mett de PSP, de PPR en de CPN tegen de defensiebegroting.74 Dat Den Uyl overstag was 
gegaann had waarschijnlijk niet veel te maken met de druk die vanuit het Partij-
bestuurr op hem werd uitgeoefend. Het lijk t plausibeler dat de fractie op dit punt 
scherpp oppositie wilde voeren tegen het kabinet-Biesheuvel. De PvdA was niet tegen 
dee landsverdediging, maar wilde wel duidelijk maken dat de partij verhoging van het 
defensiebudgett onaanvaardbaar achtte. Bezuinigen op defensie was in de loop der tijd 
uitgegroeidd tot één van de speerpunten van een progressief buitenlands beleid. Boven-
dienn wilde de partij met het vrijgekomen geld op een ander terrein goede sier maken. 
Dee vrijgekomen gelden moesten namelijk worden ingezet voor ontwikkelingssamen-
werking,, een ander stokpaardje van de partij.75 

Inn het voorjaar van 1972 kreeg de PvdA nogmaals de gelegenheid om haar stand-
puntt inzake defensie duidelijk over het voetlicht te brengen naar aanleiding van het 
rapportt van de commissie Van Rijckevorsel, een adviescommissie van de regering voor 
hethet defensiebeleid. Wierda nam namens de PvdA zitting in de commissie.76 De com-
missiee kreeg als opdracht 'de taak van de Nederlandse defensie in de NAVO en de voor 
dee vervulling daarvan vereiste middelen en methoden kritisch te onderzoeken'. Het 
gingg vooral om de vraag of de begroting voor defensie al dan niet verhoogd moest wor-
den.. De algemene verwachting was dat de commissie de regering zou adviseren het 
defensiebudgett flink te verhogen.77 
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Dee commissie kon niet tot een eensluidend advies komen en dientengevolge 
verschenenn er twee adviezen; een meerderheids- en een minderheidsrapport. De meer-
derheidd van de commissie wenste vast te houden aan het in stand houden van een vol-
ledigg opgetuigd leger en kwam tot de conclusie dat dit alleen mogelijk was met een 
verhogingg van de defensie-uitgaven tot 4,25% van het nationaal inkomen. De minder-
heidd wilde de uitgaven bevriezen op 3,95% van het nationale inkomen. Dit zou moge-
lij kk zijn door taakverdeling en afstoting van taken.8 Zo pleitte de minderheid voor 
veranderingenn in de organisatiestructuur van defensie, voor het reduceren van het 
aantall  parate brigades, afzien van een eigen luchtmacht in het kader van taakverdeling 
enn uitstel over de besluitvorming over de vervanging van de Starfighters. Het minder-
heidsrapportt lag dus dicht bij de uitgangspunten van Doelmatig DefensiebeleidI en II. 

Tochh werd het minderheidsrapport door de PvdA niet onverdeeld enthousiast 
ontvangen.. Het Partijbestuur sprak zelfs haar grote teleurstelling uit naar aanleiding 
vann het rapport. Het bestuur betreurde het dat de commissie de mogelijkheden om 
eenn geringer percentage van het nationale inkomen aan defensie te besteden niet had 
onderzocht.. Het op een verantwoorde manier verlagen van de defensielasten was 
mogelijkk en de PvdA kon daarom geen genoegen nemen met het minderheidsrapport 
vann de commissie Van Rijckevorsel.79 De fractie deelde de mening van het Partij-
bestuurr dat de voorstellen niet ver genoeg gingen, al sprak men wel waardering uit 
voorr de voorstellen die waren overgenomen van de PvdA-rapporten Doelmatig Defen-
siebeleidsiebeleid I en II. ° Bevriezing van het defensiebudget (als vast percentage van het natio-
naall  inkomen) zou in de praktijk neerkomen op een reële stijging, ongeacht de vraag 
off  dit werkelijk nodig was. Een simpele rekensom voor 1972 leerde dat door de sterke 
economischee groei het nationaal inkomen flink hoger zou uitvallen en dit een auto-
matischee verhoging van de defensie-uitgaven met zo'n 300 miljoen zou betekenen.8' 

Binnenn de PvdA bestonden nog meer bezwaren tegen het minderheidsrapport. De 
fractiee was van mening dat ook de minderheid 'het op nagenoeg alle terreinen, die van 
hethet grootste belang waren voor een in de toekomst te voeren defensiepolitiek, af had 
latenn weten'. De minderheid had op geen enkele manier aangegeven waar de prioritei-
tenn lagen. Tevens was er geen aandacht besteed aan de organisatie van het defensie-
apparaatt ten aanzien van de NAVO-strategie. Volgens de fractie zou uit de organisatie 
enn samenstelling van de krijgsmacht duidelijk moeten blijken dat deze zuiver op 
defensievee taken was gericht. De dreigende eenzijdige troepenreductie door de vs in 
Europaa was evenmin in de beschouwingen meegenomen. Dit hoefde volgens de frac-
tiee overigens niet te leiden tot een verhoging van de defensiebegroting. Door doel-
matigg defensiebeleid, taakverdeling en een duidelijke verschuiving van de exploitatie-
sfeerr naar de investeringssector (minder mensen, meer materieel) zou er genoeg geld 
vrijkomenn om het verlies van de Amerikaanse troepen te compenseren.81 

Vann der Stoel waarschuwde zijn partijgenoten nogmaals voor teveel optimisme. 
Off  de bezuinigingen op het defensiebudget gerealiseerd konden worden, was voor een 
groott deel afhankelijk van internationale factoren. Hij wees erop dat in het verkie-
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zingsprogrammaa van de PvdA de sanering van defensie onder meer gekoppeld was aan 
hett sluiten van een overeenkomst over wederzijdse gecontroleerde ontwapening en 
taakverdelingg in Europees verband. Over dit laatste punt was nog geen akkoord be-
reiktt tussen de Europese partners. Indien het op korte termijn tot een overeenkomst 
zouu komen, dan zou het echter nog zeker enkele jaren duren voordat de effecten van 
standaardisatiee van de wapenproductie en taakverdeling merkbaar zouden zijn. Een 
akkoordd over vermindering van de bewapening lag op korte termijn niet in het ver-
schiett en op het punt van wederzijdse troepenvermindering kon men al evenmin opti-
mistischee verwachtingen koesteren. Bovendien bleef Van der Stoel er op hameren dat 
eenn beperking van de Amerikaanse bijdrage aan de Europese defensie welhaast onver-
mijdelijkk was. Dit zou tot gevolg hebben dat de Europese lidstaten een grotere con-
ventionelee bijdrage moesten leveren om het overwicht van de su op dit terrein niet 
gevaarlijkk groot te laten worden. Dit betekende dat men geen al te optimistische ver-
wachtingenn kon hebben over de mogelijkheden fors op defensie te bezuinigen.83 

Piett Dankert ging nog een stap verder. Volgens hem was een verhoging van de 
Europesee defensie-inspanning onvermijdelijk en zou Europa meer geld voor defensie 
moetenn uittrekken. Net als Van der Stoel meende hij dat men in Nederland onvol-
doendee oog had voor de verschuiving in de Amerikaanse buitenlandse politiek. De vs 
'keerdenn zich steeds meer naar binnen' en waren bezig de belangstelling voor de Euro-
pesee veiligheid te verliezen. In Europa werd onvoldoende nagedacht over de gevolgen 
vann deze beleidswijziging. Het verdwijnen van de Amerikaanse troepenmacht uit 
Europaa hoefde geen ramp te zijn, maar dan zou Europa zelf wel een grotere inspan-
ningg moeten leveren om het conventionele machtsoverwicht van de su niet al te groot 
latenn worden. Dit betekende dat er juist meer geld in plaats van minder geld voor 
defensiee uitgetrokken moest worden. Dankert benadrukte daarbij wel dat Europa zich 
alleenn op de conventionele strijdkrachten moest richten en de nucleaire afschrikking 
aann de vs dienden over te laten.84 Het Partijbestuur vond de uitlatingen van Dankert 
onbegrijpelijk,, omdat deze niet in overeenstemming waren met het PvdA-streven de 
defensiebegrotingg te verlagen. Dankert wenste zich echter niet van zijn uitlatingen te 
distantiëren.55 Hij wenste zich blijkbaar niet de les te laten lezen door mensen die in 
zijnn ogen geen kennis van zaken hadden. 

Dee moeizame totstandkoming van Keerpunt'ji 

Hett kabinet-Biesheuvel zou geen lang leven beschoren zijn. In juli 1972 viel het kabi-
nett toen DS'70 uit de coalitie stapte. Door de val van het kabinet waren er voor 
novemberr vervroegde verkiezingen uitgeschreven. In 1971 hadden de drie progressieve 
partijenn ieder afzonderlijk een verkiezingsprogramma opgesteld, waarna er in tweede 
termijnn onderhandeld werd over een gezamenlijk regeerakkoord (voor het schaduw-
kabinet).. Voor de verkiezingen van 1972 besloten de drie progressieve partijen direct 
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aann een gezamenlijk programma te werken voor het opnieuw te vormen schaduwkabi-
net.. Een commissie, bestaande uit zes leden van de PvdA, vier van D '66 en twee van de 
PPR,, werd belast met het samenstellen van een concept-regeerakkoord. De commissie 
borduurdee hierbij voort op het verkiezingsprogramma van 1971. De besprekingen 
overr het program inzake vrede en veiligheid verliepen echter minder soepel dan het 
jaarr daarvoor. De NAVO-paragraaf en de hoogte van de defensiebegroting waren de 
belangrijkstee geschilpunten. 

Hett Partijbestuur van de PvdA stond op het standpunt dat de defensie-uitgaven 
verlaagdd konden worden en uiteindelijk op 3 procent van het nationale inkomen 
moestenn uitkomen. De PvdA stelde het daadwerkelijk terugdringen van de defensie-
uitgavenn wel mede afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordeden op het ter-
reinn van de internationale taakverdeling binnen de NAVO. De waarschuwende woor-
denn van Dankert en Van der Stoel hadden blijkbaar enig effect gesorteerd. De PPR 
steundee het voornemen van de PvdA om de defensielasten flink te verlagen, maar D '66 
wildee niet zo ver gaan. Voor de 3%-norm werd een compromis gevonden. Bereke-
ningenn hadden geleerd dat het niet op korte termijn mogelijk was om het defensie-
budgett te verlagen tot 3% van het nationale inkomen. De herstructurering leverde 
inn de eerste jaren minder geld op dan gedacht. Verwacht werd dat pas in 1976 de 
3%-normm gehaald zou kunnen worden. Met de formulering dat de 3%-norm pas op 
middenlangee termijn realiseerbaar was, konden alle drie de partijen zich verenigen. Er 
werdd tevens een slag om de arm gehouden. De haalbaarheid van de verlaging werd af-
hankelijkk gesteld van afspraken over taakverdeling in NAVO-verband. In het uitein-
delijkee programma annex regeerakkoord stond over defensie te lezen dat er op de 
defensie-uitgavenn tussen 1973 tot en met 1975 anderhalf miljard gulden bezuinigd 
moestt worden en dat er 'een basis gelegd' moest worden voor een verdere verlaging tot 
3%% van het nationale inkomen. 

Overr de NAVO-paragraaf was de commissie evenmin eensgezind. De PPR wilde een 
radicalerr standpunt ten aanzien van de NAVO, maar uiteindelijk werd toch besloten 
vastt te houden aan de formulering van het verkiezingsprogramma uit 1971. Nederland 
diendee dus lid te blijven van de NAVO zolang een beter alternatief niet voorhanden 
was.. Het lidmaatschap moest wel gebruikt worden om een actief ontspanningsbeleid 
tee voeren, gericht op de totstandkoming van een door de vs en de su gegarandeerd 
Europeess veiligheidsstelsel. In het Partijbestuur van de PvdA waren enkele leden wel-
iswaarr voor een Nederlands uittreden, maar de meerderheid van het bestuur ver-
klaardee er geen behoefte aan te hebben dit opnieuw aan de orde te stellen. Toch was de 
NAVO-paragraaff  niet geheel hetzelfde in vergelijking met een jaar eerder. In het 
nieuwee concept-regeerakkoord was de passage opgenomen dat 'mocht blijken dat 
vredee en veiligheid niet via de NAVO gediend konden worden, het lidmaatschap kri-
tischh heroverwogen werd'.88 Wat deze mogelijke 'kritische heroverweging' precies 
inhield,, werd niet duidelijk. Het NAVO-lidmaatschap werd echter net als in 1971 niet 
afhankelijkk gesteld van de uitstoting van Griekenland en Portugal. 
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Beginn oktober 1972 vond het verkiezingscongres van de PvdA plaats waarop de 
tekstt van het verkiezingsprogram en het regeerakkoord door de achterban moesten 
wordenn goedgekeurd. Er waren vanuit de afdelingen weer verschillende amendemen-
tenn ingebracht, onder meer het amendement om zonder meer uit de NAVO te treden. 
Ditt voorstel werd met ruime meerderheid door het congres verworpen. Vanuit de af-
delingg Utrecht was het amendement 007 ingediend, vanwege het nummer ook wel 
hett James Bond-amendement genoemd. In dit amendement werd er op de volgende 
ingrijpendee hervormingen van de NAVO aangedrongen: nauwkeurige parlementaire 
controle,, meer openheid door regelmatige rapportage, herziening van doelstelling en 
werkwijze,, op ontspanning gericht overleg met het Warschaupact, geen misbruik van 
NAVO-materiaall  en uitstoting van dictatoriale en koloniale regimes.9 Indien in 1976 
dezee eisen niet waren gerealiseerd, zou Nederland uit de NAVO moeten treden. Tot 
velerr verrassing werd dit 'James Bond-amendement' door het congres met 6600 tegen 
42000 stemmen aangenomen. Het congres liet het niet bij deze uitspraak. Tevens aan-
vaarddee het eenzijdige verwijdering van kernwapens op Nederlandse bodem en dien-
dee de NAVO te verklaren niet als eerste kernwapens te gebruiken. Het congres had de 
smaakk van radicale uitspraken dus goed te pakken, 'men denucleariseerde dat het een 
lievee lust was'.9° 

Vann der Stoel verklaarde dat hij onmogelijk akkoord kon gaan met dit congres-
besluitt en ook Den Uyl vond het onacceptabel. Van der Louw was ook niet bepaald 
gelukkigg met de congresbesluiten. Hij vermoedde dat het congres niet het standpunt 
vann de meerderheid van de PvdA-leden innam.9' Hij besefte waarschijnlijk net als Van 
derr Stoel en Den Uyl dat met deze congres uitspraken de samenwerking met D '66 
sterkk onder druk zou komen te staan, omdat deze partij het congresbesluit niet graag 
inn het gezamenlijke verkiezingsprogramma zou willen opnemen. Dat er reeds in 1976 
all  aan de gestelde voorwaarden voldaan moest worden, legde bovendien een zware 
hypotheekk op mogelijke regeringsdeelname. Dit zou waarschijnlijk betekenen dat 
middenn in de volgende kabinetsperiode het besluit tot een Nederlands uittreden zou 
moetenn vallen. 

Hett partijcongres van de PvdA had deze besluiten genomen op vrijdag 6 oktober. 
Dezelfdee avond nog kwamen de besturen van de progressieve drie bijeen om de paral-
lellee besluitvorming op de drie partijcongressen op zaterdag voor te bereiden. Opti-
malee eenstemmigheid binnen de drie partijen was vereist, wilde er ook dit keer een 
gezamenlijkk regeerakkoord tot stand kunnen komen. Het 'James Bond-amendement 
wass voor D'66 onacceptabel en vormde zodoende een reële bedreiging voor de pro-
gressievee samenwerking. Achter gesloten deuren volgde spoedberaad met de leden van 
hethet fractiebureau waarbij Den Uyl het machtswoord sprak. Volgens Den Uyl moest 
hett congres dit besluit terugdraaien, anders zou hij al zijn functies in de partij ter 
beschikkingg stellen. De meeste fractieleden steunden Den Uyl en in de nachtelijke 
urenn werd door een kleine commissie, waarin ook leden van D '66 en de PPR zitting 
hadden,, aan een compromis over de NAVO gewerkt.92 
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Jann Nagel, Joop den Uyl, Hans van Mierlo, Marcel van Dam en André van der Louw 

(vann links naar rechts) overleggen naar aanleiding van het 'James Bond-amendement' 

opp het partijcongres van 1972 (Foto Ben Hansen; Collectie I ISG, Amsterdam) 
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Tegenn de ochtend rolde er een compromis uit de bus waar Ter Beek zich de geeste-
lijkee vader van mocht noemen.93 De nieuwe formulering luidde: 'de toetssteen van de 
Nederlandsee bereidheid om het lidmaatschap van de NAVO voort te zetten, is het blij-
vendd nastreven van veiligheid en ontspanning in Europa als doelstelling van het bond-
genootschap.. Mocht een situatie ontstaan waarin dit niet het geval is, dan dient Neder-
landd na te gaan of de vrede en veiligheid niet beter worden gediend door uittreden en of 
tezamenn met geestverwante landen alternatieven na te streven'.94 Hiermee waren de 
voorwaardenn verdwenen en veranderd in wensen. Tevens waren de gewenste hervor-
mingenn niet meer aan een periode gebonden. Dit had als voordeel dat de discussie over 
eenn eventueel uittreden niet midden in een kabinetsperiode en vlak voor de verkiezin-
genn zou worden gevoerd. De vage toekomstige herbezinning hoefde bovendien in de 
mogelijkee onderhandelingen met de confessionele partijen geen struikelblok te vormen. 
Daarmeee was de weg vrij gemaakt voor regeringsdeelname en werd D '66 binnen het 
progressievee samenwerkingsverband gehouden. Het congres slikte onder grote druk 
vann de partijleiding dit compromis. De motie werd niet geheel van harte met 5700 
tegenn 5200 stemmen aangenomen, nadat tot tweemaal toe de stemmen hadden ge-
staakt.955 Het 'James Bond-amendement' bleef wel als 'principe-uitspraak' gehandhaafd. 

Hett bleef niet bij dit omstreden amendement. Het PvdA-congres had ook de 
ppR-standpuntenn van eenzijdige verwijdering van kernwapens van Nederlandse 
bodemm en een no-first-use-verklaring van de NAVO overgenomen. Van der Stoel en Ter 
Beekk verzetten zich tegen dit congresbesluit. Zij waren van mening dat eenzijdige ver-
wijderingg van kernwapens niets op zou lossen. Het aantal kernwapens in Europa zou 
err immers niet door verminderen, de atoomwapens zouden alleen verplaatst worden. 
Inn hun ogen was het daarom zinvoller om door middel van Europese ontwapenings-
besprekingenn te komen tot wederzijdse ontwapening, een standpunt waar de PvdA 
zichh altijd sterk voor had gemaakt.96 

Eenn verklaring dat de NAVO niet als eerste kernwapens zou mogen gebruiken, 
beschouwdenn Ter Beek en Van der Stoel evenmin als een goede zaak. Zij erkenden 
datt dit op het eerste gezicht een aantrekkelijke formulering leek. Door een no-first-
w^-verklaringg zou een Europese oorlog met conventionele middelen echter weer 
waarschijnlijkk worden, omdat de vrees dat een beperkt conflict kon uitgroeien tot 
eenn atoomoorlog dan niet meer zou bestaan. Naar buiten toe moest er daarom on-
zekerheidd blijven bestaan over de bereidheid al dan niet als eerste atoomwapens te 
gebruiken.. Zij wilden wel beklemtonen dat in de NAVO er alles op gericht moest zijn 
kernwapenss louter voor defensieve doeleinden te gebruiken. Bovendien moest men 
bedenkenn dat een dergelijke verklaring door de vs, want om hun atoomwapens ging 
hett uiteindelijk, de vrees in V/est-Europa zou versterken dat de Amerikaanse nucle-
airee garantie zou verdwijnen. Deze angst zou de vorming van een Europese atoom-
machtt weer dichterbij kunnen brengen. Tevens bestond het gevaar dat allerlei krach-
tenn druk gingen uitoefenen om de conventionele verdediging sterk op te voeren. Van 
eenn verlaging van de defensie-uitgaven zou dan niets terechtkomen. Kortom, een 
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no-first-use-vevklunngno-first-use-vevklunng zou meer kwaad dan goed doen en de gevolgen bovendien in 
tegenspraakk met andere doelstellingen van het progressieve regeerakkoord.97 

Terr Beek en Van der Stoel waren niet de enigen die zich verzetten tegen deze 
standpunten.. Ook D '66, onder leiding van Van Mierlo, en Den Uyl waren er zeer on-
gelukkigg mee. Van Mierlo stond er op dat de passage over no-first-use onverbrekelijk 
werdd gekoppeld aan wederzijdse evenwichtige ontwapening. Uiteindelijk rolde er ook 
opp deze punten een compromis uit de bus. Alle partijen konden zich vinden in de for-
muleringg dat Nederland zich krachtig zou moeten inspannen voor een no-first-use-
verklaringg door zowel de NAVO als het Warschaupact en dat deze 'in samenhang' 
geachtt werd met wederzijdse ontwapening. Het standpunt dat alle kernwapens een-
zijdigg van Nederlandse bodem verwijderd moesten worden, werd ook afgezwakt. In 
Keerpunt'72Keerpunt'72 werd opgenomen dat in het kader van een beleid gericht op vrede en vei-
ligheidd er gestreefd moest worden naar het kernwapenvrij maken van Nederland.98 Na 
hett congres was Van der Stoel van mening dat de PvdA wel ver buiten de werkelijk-
heidd dreigde te raken. Door alle compromissen kon het gezamenlijke programma, 
mitss met de juiste interpretatie, er echter nog net mee door." 

Eenn machtsdronken congres? 

Dee gang van zaken op het congres onderstreept dat de politieke machtsstrijd in de par-
tijj  geenszins ten einde was. Zeker na de personele veranderingen die na de verkiezingen 
vann 1971 plaatsvonden in het Partijbestuur en de fractie, bestond er tussen, maar ook 
binnenn de verschillende machtscentra in de partij een wankel evenwicht. Al eerder was 
duidelijkk geworden dat het actieve partijkader een belangrijke te mobiliseren machts-
factorr was. In 1972 bleek dit nog altijd het geval. Een sterke linkervleugel in het Partij-
bestuur,, die lang niet altijd de meerderheid van het bestuur meekreeg, kreeg op het 
congress de steun van het actieve partijkader. Op die manier hoopte de linkervleugel de 
speelruimtee van de fractie zoveel mogelijk in te perken.™ Het was immers een verkie-
zingscongress en de fractie werd geacht zich aan het verkiezingsprogramma te houden. 

Dee vraag is echter waarom het PvdA-congres in 1972 zulke radicale besluiten nam, 
terwijll  de jongste drie partijcongressen zich in grote meerderheid voor het onvoorwaar-
delijkee NAVO-lidmaatschap hadden uitgesproken. De vervanging van 'arbeiders' door 
'intellectuelen'' in het actieve partijkader zou een verklaring kunnen bieden voor de radi-
caliteitt van het congres. Dit nieuwe partijkader bestond over het algemeen uit goed op-
geleidee dertigers die werkzaam waren in de overheidsbureaucratie en het onderwijs en 
radicalerr waren dan de traditionele arbeidersaanhang. Zij stortten zich vol overgave op 
dee tactiek en strategie van de partij. Daarbij hadden zij een voorkeur voor expressieve ac-
tie:: het ging niet om het bereiken van concrete doeleinden maar meer om het tot uiting 
brengenn van bepaalde politieke getuigenissen."" De gestage opmars van deze linkse intel-
lectuelenn heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de radicalisering van de standpunten. 
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Nederlandd streeft naar een universeel verdrag 
toll  de bescherming van de rechten van de 
mens,, dat een eveneens universele naleving 
garandeert t 

2.. Ontwapening. NAVO, Europese vettigheid 
a.. Inde ontwapeningsbesprekingen m 
Genévee /al Nederland zich inzetten voor de 
totstandkomingg van verdragen inzake een 
verbodd van alle kernproeven (ook de 
ondergrondse,, zonder de cis van inspektie ter 
plaatse>enn inzake uitbanning van alle 
chemischee wapens met inbegrip van 
herbiciden n 
Nederlandd bekrachtigt het verdrag inzake 
niet-verspreidingg van kernwapens. In een 
beleidd gericht op vrede en veiligheid wordt 
gestreefdd naar hei kernwapenvrij maken 
vann Nederlandse bodem. 
Nederlandd gebruikt het lidmaatschap van de 
NAV OO om een aktief ontspanningsbeleid 
tee bevorderen, gericht op de totstandkoming 
vann een door de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Statenn gegarandeerd Europees veiligheids-
systeem,, dat alle deelnemende landen 
onafhankelijkheidd verzekert en waarin door 
middell  van de oprichting van een permanent 
orgaann van overleg procedures en instel-
lingenn worden ingebouwd voor politiek 
overlegg en vreedzame oplossing van 
geschillen;; hierin dienen uiteindelijk NAV O 
enn Warschau pakt op te gaan. Nederland 
wenstt door middel van regelmatige 
rapportagee en meer openheid een betere 
parlementairee kontrole op het funktioneren 
vann de NAVO te realiseren. 
Inn het kader van dit streven naar Europese 
veiligheidd zet Nederland zich krachtig in 

voordee totstandkoming van verklaringen 
vann NAVO en Warschau-pakt niet als 
eerstee kernwapens te zullen gebruiken. 
Inn samenhang hiermee zal Nederland 
strevenn naar een spoedig begin van de 
onderhandelingenn inzake wederzijdse 
evenwichtigee ontwapening in Europa; 
dezee ontwapening dient zowel op konven-
tioneell  als nukleair gebied plaats te vinden. 
Ditt Europese ontwapeningsgesprek, 
gekoppeldd aan de toekomstige SALT-
bcsprekingen,, zal ertoe moeten leiden dat 
Europaa (en dus ook Nederland) wordt 
bevrijdd van taktische atoomwapens en 
nukleairee midden-afstands-raketten. 
Dee nukleaire bewapening in de werekl wordt 
beperktt tot een zo gering mogelijk aantal 
Russischee en Amerikaanse strategische 
kernwapens. . 

Elkee vorm van Europese kernmacht wordt 
afgewezen.. Mede tegen deze achtergrond 
bevordertt Nederland de spoedige bijeen-
rocpingg van een konferentie inzake Europese 
veiligheidd en samenwerking. Deze konfe-
rentiee moet ertoe leiden dat de barrières 
tussenn de volken van oost en west worden 
opgeruimd,, de kulturele en ekonomische 
betrekkingenn worden geïntensiveerd en een 
bijdragee wordt geleverd tot een internatio-
nalee aanpak van het milieubeheer, 
Toetssteenn voor de Nederlandse bereidheid 
omm het lidmaatschap van de NAVO voort 
tee zetten is bet blijvend nastreven van 
veiligheidd en ontspanning in Europa als 
doelstellingg van het bondgenootschap. 
Mochtt een situatie ontstaan waarin dit niet 
hett geval is, dan dient Nederland na te gaan 
off  vrede en veiligheid niet beter worden 

gediendd door uittreden en of tezamen met 
geestverwantee landen alternatieven na te 
strevenn zijn. 
b.. Nederland steunt een regeiing van de 
Duitsee kwestie door middel van normalisatie 
vann de betrekkingen tussen de beide 
Duitslanden,, en door opneming van de 
D.D.R.. en de Bondsrepubliek in de V.N. 
Dee D.D.R, wordt volkenrechtelijk erkend. 

3.. NAVO en Portugal, Spanje en 
Griekenn laad 
a.. De NAVO dient zich strikt tot miiitair-
politiekee taken te beperken. 
b.. Uitbreiding van de NAVO tot niet-
demokratischee landen, zoals Spanje, 
enn uitbreiding van het verdragsgebied wordt 
afgewezen. . 
Nederlandd zal sterke politieke en ekono-
mischee druk uitoefenen om demokratische 
verhoudingenn in Griekenland, Portugal en 
Turkijee te bevorderen. Ten aanzien van 
Griekenlandd en Portugal zal Nederland als 
éénn van de middelen daartoe tezamen met 
anderee landen de verwijdering van deze 
landenn uit de NAVO-raad aan de orde 
stellen,, Nederland onthoudt zich van het 
leverenn van wapens aan Portugal en 
Griekenlandd en oefent druk uit op andere 
NAVO-landenn om dit voorbeeld te volgen 
enn weigert met en in Portugal en Grieken-
landd militaire oefeningen te houden. 
Nederlandd keert zich tegen alle wapen-
leverantiess van NAVO-landen aan mede-
NAVO-landenn die de mensenrechten 
schenden,, zoals Portugal in Zuidelijk Afrika. 
Aann de principiële afwijzing van de apart-
heidd zal verder gestalte gegeven worden 

Passagee uit Keerpunt '72 (Collectie IISG, Amsterdam) 
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instellingenn die op dit gebied aktief zijn. 

8.. Defensie 
Eenn voortgaande afremming van de 
defensieuitgavenn moet worden gerealiseerd 
doorr het proces vergezeld te laten gaan 
vann politieke ontspanning, en te beïnvloeden 
doorr een verminderde militaire inspanning. 
Daarbijj  is omvorming van de krijgsmacht 
noodzakelijk.. In dit kader heeft kwaliteit 
voorrangg boven omvang. 

Inn de periode 1973-1976 wordt in ieder geval 
gestreefdd naar een verlaging van de 
defensieuitgavenn met in totaal ƒ 1500 miljoen 
tegenn lopende prijzen (dit is gemiddeld per 
jaarr 0,20 a 0,25% van het nationaal 
inkomen)) door: 

 de doelmatigheid van de hoofdtaken te 
vergrotenn en niet-wezenlijke taken af te 
stoten; ; 

 de organisatorische d riding van land-, 
zee-- en luchtmacht op te heffen; 

 geen uitvoering te geven aan investerings-
projektenn zoals het plan Ter Apel; 

 de nukleaire taak van de luchtmacht op 
tee heffen en de Honest John niet te vervangen. 
Inn de periode 1973-1976 moet tevens een 
basiss worden gelegd voor het tot stand 
brengenn van een verdere verlaging van de 
defensie-uitgavenn tot 3% van het nationaal 
inkomen.. Hiertoe aan te wenden middelen 
zijn: : 

 het tot stand brengen van een betere 
samenwerkingg en taakverdeling tussen 
Westeuropesee NAVO-landen; 

 het doorvoeren van een verdergaande 
saneringg van de krijgsmacht; 

 het ontwikkelen van eigen voorstellen in 
hett kader van afsluiting van overeenkomsten 
tussenn NAVO-landen en Warschau-pakt-
landenn over een wederzijdse evenwichtige 
verminderingg van de militaire inspanning. 
9.. Rechtspositie van de de militai r 
Dee krijgsmacht wordt gedemokratiseerd en 
dee rechtspositie van de militair versterkt 
door: : 

 betere waarborgen voor de vrijheden van 
meningsuiting,, van verspreiding en van 
vergaderingg en vereniging in de krijgsmacht; 

 onmiddellijke instelling van een 
experimentelee proefeenheid waarin de 
dagelijksee gang van zaken op de kazerne 
wordtt geregeld door middel van een 
minimumreglementt en overleg; 

 eigen „huishoudelijke" bevoegdheden 
voorr gekozen onderdeelsraden met een 
gekozenn voorzitter; 

 benoeming van een aan het parlement 
verantwoordelijkee ombudsman; 

 afschaffing van uiterlijk vertoon dat geen 
wezenlijkee bijdrage levert tot de taakver-
vullingg van de krijgsmacht zoals b.v. 
groetplicht,, parades, tenudrachten; 

 vervanging van het militaire tuchtrecht 
doorr een stelsel van bedrijfsdisciplinaire 
maatregelen; ; 

 afschaffing van afzonderlijke militaire 
rechterr in vredestijd; 

 afschaffing van de doodstraf in oorlogstijd; 
 een duidelijke regeling van werk- en 

rusttijden; ; 
 een gelijke beloning voor beroeps- en 

dienstplichtigee militairen in gelijke rang, 
waarbijj  rekening gehouden wordt met het 
aantall  dienstjaren en met het wettelijk 

Passagee uit Keerpunt '72 (Collectie I ISG, Amsterdam) 
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Err lijken echter meer factoren een rol te hebben gespeeld. De verdere electorale 
achteruitgangg van de confessionele partijen bij de verkiezingen van 1971 en de snelle 
vall  het centrumrechtse kabinet-Biesheuvel was voor menig PvdA-lid een indicatie dat 
dee progressieve partijen aan de winnende hand waren. Dit leverde een flinke dosis 
zelfvertrouwen,, zo niet zelfoverschatting op en het leek bovendien de juistheid van de 
polarisatiestrategiee te bevestigen. Illustratief voor de stemming onder de congresgan-
gerss is wellicht dat het aanbod van de KVP voor politieke samenwerking met 'hoon-
gelach'' werd ontvangen. Deze houding heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de radicale 
stellingnamee op het congres. De journalist D. Houwaart sprak in dit verband zelfs van 
eenn 'machtsdronken congres'.101 Hierbij dient tevens aangetekend te worden dat me-
nigg congresganger niet alleen de eigen positie, maar ook de linkse krachten in de 
samenlevingg overschatte. Bij velen leefde het idee dat de Nederlandse samenleving in 
z'nn geheel naar links opschoof en progressiviteit de norm was.'°' Daaruit kon vervol-
genss weer de conclusie worden getrokken dat de PvdA daarop in diende te spelen door 
eenn verdergaande radicalisering van haar politiek. 

Dee bijzondere omstandigheden waaronder het congres plaatsvond, kan eveneens 
eenn verklarende factor zijn. Door de val van het kabinet-Biesheuvel was het congres in 
allee haast bijeen geroepen. De partijleiding had zodoende geen tijd gehad zich grondig 
voorr te bereiden en 'maatregelen' te treffen om de congresgangers te bewerken (bij-
voorbeeldd door in de partijbladen artikelen te plaatsen of een lid van de Griekse op-
positiee uit te nodigen). Een andere bijzondere omstandigheid was dat het congres het 
verkiezingsprogrammaa pas na twee lezingen kon vaststellen. De eerste lezing kon 
daardoorr worden opgevat als een uitgangspunt voor de onderhandelingen met de 
anderee progressieve partijen. Het feit dat het onderhandelingsresultaat pas in de 
tweedee lezing definitief vastgesteld hoefde te worden, kan radicalisering in de hand 
hebbenn gewerkt.04 Zo bezien kon de eerste ronde ook worden opgevat als een signaal 
naarr de partijleiding. De boodschap die werd uitgedragen, was dat er haast gemaakt 
moestt worden met de verregaande maatschappijhervormingen die in de inleiding van 
KeerpuntKeerpunt werden beloofd. Geduld was nu eenmaal niet de sterkste kant van de nieuw-
lichterss en men leek dan ook lak te hebben te hebben aan 'de smalle marges' van Den 
Uyl.. Een meerderheid van het congres wilde de partijleiding op geheel eigen wijze dui-
delijkk maken dat het afgelopen diende te zijn met 'het geflirt met de KVP' en men de 
gematigdee invloed van D '66 beu was.'°s 

Dee progressieve samenwerking zorgde ook op een andere manier voor een geheel 
eigenn dynamiek op het partijcongres. De congresgangers werden gedwongen zich ook 
tee beraden over de standpunten van de andere progressieve partijen. Zo is het opmer-
kelijkk dat het congres voor eenzijdige verwijdering van kernwapens van Nederlands 
grondgebiedd en voor een eenzijdige no-first-use-ver\d&ring stemde. Op Huub Franssen 
naa had niemand binnen de PvdA zich ooit voor deze standpunten uitgesproken. Deze 
onderwerpenn waren via de ppR-deur binnengekomen en werden meteen tot partijlijn 
verheven.. Van de kant van de PvdA was dit 'gerust een improvisatie te noemen'."" 
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Hett internationale klimaat leek ten slotte eveneens een steun in de rug voor de 
radikalinski'sradikalinski's in de partij. In mei 1972 hadden de Strategie Arms Limitation Talks 
(SALT)) tot een overeenkomst tussen de su en de vs geleid. Voor het eerst in de Koude 
Oorlogg was het gelukt een akkoord tussen de grootmachten te sluiten die de nucleaire 
bewapeningswedloopp moest verminderen. In Europa was het met name de Ostpolitik 
vann Will y Brandt die de scherpe kanten van de Oost-West-tegenstelling afhaalde. 
Zijnn toenadering tot Oost-Duitsland resulteerde eind 1972 in de ondertekening van 
eenn basisverdrag tussen de beide Duitslanden. Bovendien gloorde aan de horizon een 
Europesee veiligheidsconferentie evenals besprekingen over de wederzijdse beperking 
vann conventionele troepen.'0 Deze voortgaande ontspanning schiep meer ruimte om 
vergaandee maatregelen te nemen op het gebied van vrede en veiligheid. 

Omm bovengenoemde redenen had de partijleiding de grootste moeite het congres 
vann radicale standpunten af te houden. Om de progressieve samenwerking en een 
mogelijkee regeringsdeelname veilig te stellen moest Den Uyl zelfs het machtswoord 
spreken.. Het congres beet ook enigszins in de eigen staart. De met name door de 
linkervleugell  gepropageerde progressieve samenwerking, bleek ook nadelen te heb-
ben.. Om D '66 in het PAK te houden moest er immers water bij de wijn worden ge-
daan.. Het congres van 1972 had in ieder geval duidelijk gemaakt dat het met de rela-
tievee rust binnen de partij gedaan was. De discussie over vrede en veiligheid was eind 
19722 weer in volle hevigheid losgebarsten. Door de succesvolle Ostpolitik van Will y 
Brandtt was men echter van één heet hangijzer verlost: de onvoorwaardelijke erken-
ningg van de DDR. 

Dee neue Ostpolitik van de regering-Brandt 

Hett debat over de erkenning van de DDR werd vanaf 1969 sterk bepaald door het aan-
tredenn van de regering-Brandt en de neue Ostpolitik. Na de verkiezingen van 1969 
wistt de SPD samen met de liberale FDP een krappe meerderheid te behalen en werd de 
vormingg van een sociaal-liberale regering mogelijk. Verlost van de christen-democra-
tenn kreeg de regering-Brandt de kans om een nieuwe Ostpolitik tot stand te brengen. 
Voorr de realisatie van de nieuwe buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek diende 
dee sociaal-liberale coalitie wel met een gecompliceerd krachtenveld rekening te hou-
den.. In de eerste plaats was er haast geboden. Het streven van verschillende landen 
omm de DDR te erkennen, versterkte de uitgangspositie van het Oost-Duitse regime. 
Snelheidd was dus geboden om de onderhandelingspositie van de Bondsrepubliek niet 
teveell  te ondermijnen. In de tweede plaats moest er een oplossing worden gevonden 
voorr de positie van Berlijn, alvorens er een regeling mogelijk was tussen de beide 
Duitslanden.. Gezien de status van Berlijn zouden de vier geallieerden bij de bespre-
kingenn betrokken moeten worden. In de derde plaats lag er alleen een regeling met de 
DDRR in het verschiet, als de problemen met de andere Oostbloklanden waren op-
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gelost.. Het ging hier om grenskwesties, de positie van de Duitse minderheden en de 
afwikkelingg van de oorlogsschade. Bovendien stond de regering-Brandt voor de op-
gavee toenadering te zoeken met Oost-Europa, maar tegelijkertijd goede relaties met 
hett Westen te blijven onderhouden.'0 Daar kwam nog eens bij dat de neue Ost-
politikpolitik in eigen land omstreden was. Met name de christen-democratische oppositie 
gebruiktee de nieuwe buitenlandse politiek om de regering-Brandt onder vuur te 
nemen. . 

Hoee de regering-Brandt in dit krachtenveld dacht te opereren, werd duidelijk in 
dee regeringsverklaring van 28 oktober 1969. De relatie tussen de beide Duitslanden 
zouu in een verdrag geregeld moeten worden. Brandt sprak in dit kader van het 'naast 
elkaarr bestaan van twee Duitse staten' op het Duitse grondgebied. Hij liet er echter 
geenn misverstand over bestaan dat de twee Duitse staten wel één Duitse natie waren en 
elkaarr dientengevolge nooit als 'buitenland' konden betitelen. Van een volkenrechte-
lijk ee erkenning van de DDR door de Bondsrepubliek zou dus nimmer sprake kunnen 
zijn.. Een verdrag tussen de beide Duitslanden zou daarentegen wel de weg vrij kunnen 
makenn voor volkenrechtelijke erkenning van de DDR door andere staten. Bonn be-
greepp heel goed dat de sleutel voor toenadering tot de DDR bij de su lag en het daarom 
vann groot belang was een goede relatie met Moskou te onderhouden. In de regerings-
verklaringg werd daarom de orthodoxe visie op de su afgezwakt. De su werd geen 
agressievee staat meer genoemd, maar was volgens het nieuwe oordeel slechts uit op de 
handhavingg van de eigen veiligheidsbelangen. Ter ondersteuning van de wil om een 
goedee relatie met Moskou op te bouwen, werd er door Bonn technische en econo-
mischee hulp toegezegd. Tevens werd als gebaar van goede wil in 1969 het non-prolife-
ratieverdragg door de Bondsrepubliek ondertekend.'09 

Naa de regeringsverklaring begonnen Brandt en zijn minister van Buitenlandse 
Zakenn Waker Scheel voortvarend invulling te geven aan het nieuwe buitenlandse 
beleid.. Al in december 1969 werden de eerste oriënterende gesprekken tussen Bonn en 
Moskouu gevoerd en in januari 1970 vertrok Egon Bahr richting de su om bespre-
kingenn te voeren met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Gromyko. Bahr 
steldee Gromyko de feitelijke erkenning van de DDR in het vooruitzicht evenals de 
erkenningg van de Oder-Neisse-grens. De West-Duitsers lieten wel weten dat volken-
rechtelijkee erkenning van de DDR onbespreekbaar was en dat ook de bijzondere band 
tussenn West-Berlijn en de Bondsrepubliek zou moeten blijven bestaan. De Sovjets 
namenn uiteindelijk genoegen met een de facto erkenning van de DDR. Op 12 augustus 
19700 tekenden beide landen hierover een akkoord. Om de kwestie van de Oder-
Neisse-grenss te regelen startte de Bondsrepubliek in februari 1970 onderhandelingen 
mett Polen. Ondanks de traumatische relatie tussen Polen en Duitsland wisten beide 
landenn in december 1970 tot een akkoord te komen. Over Berlijn wist men eveneens 
overeenstemmingg te bereiken. In september 1971 werd er door de vier geallieerden 
eenn verdrag gesloten, waarin de status en toegankelijkheid van Berlijn werden vast-
gelegd."0 0 
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Dee DDR-leiders bekeken bovenstaande ontwikkelingen met argusogen. Het Oost-
Duitsee regime hoopte nog altijd op volkenrechtelijke erkenning, zonder daarvoor 
concessiess aan Bonn te doen. De machthebbers in Oost-Duitsland waren bang dat 
Bonnn en de su het achter hun rug om op een akkoordje zouden gooien. Men vreesde 
datt de DDR van de andere Oost-Europese landen losgeweekt zou worden door de Ost-
politik.politik. Bovendien konden er door de toenadering Duits-nationale gevoelens opge-
wektt worden, die destabiliserend op de DDR zouden kunnen uitwerken." Ulbricht 
wildee dan ook niets weten van de verzoenende hand van de regering-Brandt. De ver-
dragenn met Moskou en Polen, maar ook de onderhandelingen tussen de geallieerden 
overr Berlijn, zorgden er echter voor dat Ulbricht al zwakker kwam te staan. Door zijn 
starree houding raakte de Oost-Duitse leider meer en meer in een politiek isolement. 
Zijnn houding begon steeds meer een obstakel te vormen voor de, ook door de su 
gewenste,, normalisering van de Duitse betrekkingen. Op aandringen van de su moest 
hijj  daarom in mei 1971 het veld ruimen voor de Moskou-gezinde Erich Honecker. 
Dezee wisseling van de wacht gaf de moeizame onderhandelingen tussen de beide 
Duitslanden,, die in de winter van 1970-1971 op gang waren gekomen, een nieuwe 
impuls.. De door beider landen ingelaste 'denkpauze' werd beëindigd en de bespre-
kingenn uiteindelijk in november 1972 succesvol afgerond."1 

Binnenn drie jaar was het de regering Brandt gelukt om de doelstellingen van de 
NeueNeue Ostpolitik te realiseren. Toch was dit bepaald niet van een leien dakje gegaan. De 
OstpolitikOstpolitik werd in de Bondsrepubliek door de CDU/CSU te vuur en te zwaard bestre-
denn waarbij men soms grove methoden hanteerde. Toen in het voorjaar van 1972 de 
verdragenn van Moskou en Warschau door de Bondsdag geratificeerd moesten wor-
den,, leek het mis te gaan. In de aanloop van de ratificatie van de Ostvertrdge liepen vier 
sociaal-democratenn en zes liberale Bondsdagleden over naar de CDU. Deze overgang 
wass onder meer ingegeven door de Ostpolitik. Door deze overgang had de regerings-
coalitiee van SPD en FDP haar meerderheid in het parlement verloren. De christen-
democratenn waren er als de kippen bij en legden een motie van wantrouwen aan de 
Bondsdagg voor. Bij de uiteindelijke stemming op 24 april 1972 wist deze motie echter 
niett de verwachte meerderheid te behalen en kon Brandt bondskanselier blijven. De 
bondsdagg zou uiteindelijk op 17 mei 1972 de Ostvertrdge ratificeren."3 

Uitt bovenstaande blijkt dat de Ostpolitik van Brandt in het West-Duitse parle-
mentt op minimale steun kon rekenen. Eind 1972 wist de Bondskanselier zijn positie 
echterr weer te versterken en daarmee de Ostpolitik veilig te stellen. Voor november 
19722 waren er verkiezingen uitgeschreven, waarbij de Ostpolitik tot inzet werd ge-
maakt.. De uitslag liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de SPD behaalde een 
klinkendee overwinning en ook de FDP wist terrein te winnen. Door deze overwel-
digendee verkiezingswinst van de regeringscoalitie kwam de Ostpolitik niet meer in 
gevaar.. Op 21 december werd het Grundlagenvertrag door de beide Duitslanden on-
dertekendd en in mei 1973 door de Bundestag geratificeerd. In september 1973 konden 
dee beide Duitslanden bovendien lid worden van de Verenigde Naties."4 Niets stond 
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nuu erkenning van de DDR door Nederland nog in de weg. Een dag na de onderteke-
ningg van het Grundlagenvertrag besloot de ministerraad, onder druk van de Tweede 
Kamer,, met de DDR te overleggen over het aangaan van diplomatieke betrekkingen. 
Dezee besprekingen zouden in januari 1973 resulteren in het officieel erkennen van de 
DDRR en het aanknopen van diplomatieke betrekkingen."5 

Congresuitspraakk of verkiezingsprogramma? 

Doorr deze ontwikkelingen bij de oosterburen, werd de PvdA van een netelig 
probleemm verlost. Immers, vanaf 1973 was de erkenning van de DDR geen issue meer. 
Voorr het zover was, hield het de gemoederen in de partij echter nog volop bezig. Ge-
sterktt door het congresbesluit van 1969, bleef Nieuw Links ijveren voor onvoor-
waardelijkee erkenning van de DDR. Han Lammers bleef daarbij het voortouw nemen. 
Inn mei 1969 legde hij samen drie andere journalisten wederom een bezoek af aan de 
DDR,, met als voornaamste doel een interview met Waker Ulbricht.,Ié De reis werd 
doorr hem aangegrepen om in De Groene nog eens met kracht te pleiten voor onvoor-
waardelijkee erkenning van de DDR.'7 Als opwarmertje voor het interview met 
Ulbrichtt sprak Lammers met medewerkers van de SED. Tijdens dit gesprek kwam 
ookk de PvdA-congresresolutie ter sprake. Hij liet de Oost-Duitsers weten dat de 
overgrotee meerderheid in de partij zich inmiddels bij het congresbesluit had neer-
gelegd.. Zelfs door de partijleiding werd onvoorwaardelijke erkenning niet meer 
aangevochten,, al traden ze met dit inzicht niet graag naar buiten. Lammers drong 
err bij zijn Oost-Duitse gastheren wel op aan, in het interview niet teveel aandacht 
aann het congresbesluit te besteden. De PvdA zou daardoor in een lastig parket komen 
enn mogelijk onderwerp van 'reactionaire aanvallen' worden. Ulbricht had deze waar-
schuwingg blijkbaar tot zich genomen, want er werd in het interview weinig aandacht 
aann besteed."* 

Tijdenss zijn bezoek had Lammers zich tegenover zijn Oost-Duitse gastheren ook 
bereidd verklaard initiatieven te ontplooien om tot een comité voor de erkenning van 
dee DDR te komen. Hij zou een lijst met namen opstellen van personen die de DDR zou 
kunnenn uitnodigen voor een bezoek. Tevens zou hij mensen benaderen die aan de 
oprichtingg van een dergelijk comité wilden meewerken. Eenmaal terug in Nederland 
kwamm er van zijn toezeggingen echter niet veel terecht. Veel verder dan nadenken over 
hett te vormen comité kwam hij niet. Uiteindelijk zou Lammers niet betrokken zijn bij 
dee oprichting van een dergelijk comité in december 1970. In tegenstelling tot verschil-
lendee partijgenoten ontbrak zijn naam op de ledenlijst."9 De voorman van Nieuw 
Linkss verloor in de loop der tijd steeds meer zijn belangstelling voor de DDR en toen 
hijj  in 1970 wethouder werd bij de gemeente Amsterdam, leek de liefde voor de DDR 
definitieff  bekoeld. Later zou hij verklaren dat hij zich uit teleurstelling over 
Oost-Duitslandd van het land had afgekeerd.10 
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Datt Lammers meende dat de partijleiding zich min of meer bij onvoorwaardelijke 
erkenningg van de DDR had neergelegd, was een onjuiste voorstelling van zaken. 
Slechtss een minderheid in de fractie wilde in de Kamer gevolg geven aan de congres-
resolutie.. De meerderheid van de fractie onder leiding van Den Uyl daarentegen, 
achttee zich niet gebonden aan het congresbesluit. De fractie deed dit op grond van het 
formelee argument dat de Kamerleden gekozen waren op basis van een verkiezingspro-
grammaa en niet gebonden waren aan een congresresolutie. Een argument dat begin 
jarenn zestig al eens door Labour-leider Gaitskell was gebruikt en de oudgedienden in 
dee PvdA blijkbaar nog niet waren vergeten.1' De fractie was natuurlijk wel bereid haar 
standpuntt te herzien in het licht van de zich wijzigende omstandigheden. Zij zag daar 
echterr vooralsnog geen noodzaak toe en bleef op het standpunt staan dat erkenning 
vann de DDR onder meer gekoppeld diende te worden aan een regeling van West-Berlijn 
waarinn de veiligheid en levensvatbaarheid van de stad werden verzekerd. De grote 
meerderheidd van de fractie wenste dan ook vast te houden aan het uit 1967 stammende 
verkiezingsprogramma,, waarin voorwaardelijke erkenning van de DDR werd bepleit.'12 

Hett aantreden van de regering-Brandt in de Bondsrepubliek in oktober 1969 was 
eenn dermate belangrijke gebeurtenis, dat de fractie zich nu wel bereid toonde haar 
standpuntt inzake de erkenning van de DDR opnieuw te overdenken. Volgens Van der 
Stoell  was er met het aantreden van Brandt 'een geheel nieuwe situatie ontstaan, die de 
fractiee in haar standpunt moest verdisconteren'.I1}  Voor het eerst sinds 1945 was 
err immers in de Bondsrepubliek een regering aangetreden die een regeling wilde 
aanvaardenn waarin het naast elkaar bestaan van twee Duitslanden werd geregeld. De 
regering-Brandtt had immers voorstellen gedaan om de betrekkingen tussen de beide 
Duitslandenn te normaliseren met als uitgangspunt het bestaan van twee Duitse staten 
opp het Duitse grondgebied. Van der Stoel meende dat deze politiek van Brandt alle 
steunn verdiende. Temeer omdat men moest bedenken dat hij 'een grote stap voor-
waartss had gedaan, die een groot deel van het Duitse volk nog maar moeilijk kon ver-
teren'.. De PvdA zou Brandt niet voor de voeten moeten lopen met het standpunt van 
onvoorwaardelijkk erkenning van de DDR. De nieuwe West-Duitse regering moest de 
kanss krijgen waar te maken, hetgeen in de regeringsverklaring was beloofd.'M 

Dee neue Ostpolitik van Brandt had dus geen wijziging in het fractiestandpunt 
teweeggebracht.. Van der Stoel cum suis waren juist van mening, dat normalisatie van 
dee betrekkingen tussen de beide Duitslanden op de door Brandt aangegeven weg 
moestt worden bewandeld. Erkenning van de DDR door Nederland zou een logisch uit-
vloeisell  moeten vormen van dit normalisatieproces. Bovendien kon erkenning niet 
geschiedenn zonder een bevredigende regeling voor Berlijn. Anders gezegd, de meerder-
heidd van de fractie bleef vasthouden aan het standpunt, dat erkenning van de DDR 
onderr voorwaarden en niet aan het begin, maar aan het eind van het normalisatieproces 
diendee te geschieden. Met het aantreden van de regering-Brandt won dit pleidooi 
alleenn maar aan kracht, omdat de neue Ostpolitik zich op dezelfde uitgangspunten ba-
seerde.. Bovendien wist Brandt veel goodwill te kweken, terwijl de halsstarrige houding 
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vann de DDR over het algemeen negatief werd ontvangen. De meerderheid van de fractie 
greepp het beleid van de regering Brandt dan ook dankbaar aan om, op basis van nieuwe 
argumenten,, onvoorwaardelijke erkenning van de DDR voorlopig af te blijven wijzen. 

Dee voorstanders in de partij van onvoorwaardelijke erkenning lieten zich echter 
niett zo makkelijk overtuigen. In het Partijbestuur drong Lammers er bij de fractie op 
aann de resolutie van het congres over onvoorwaardelijke volkenrechtelijke erkenning 
vann de DDR ten uitvoer te brengen.'2' Dankert begreep niet waarom Nieuw Links zich 
zoo vastbeet in onvoorwaardelijke erkenning. De neue Ostpolitik, maar ook bijvoor-
beeldd het ondertekenen van het non-proliferatieverdrag, kwam in feite neer op erken-
ningg van de DDR." Den Uyl had andere redenen om het congresbesluit niet tot frac-
tiestandpuntt te verheffen. Hij wilde ervoor waken dat de PvdA teveel afstand zou 
nemenn van de confessionele partijen. Onvoorwaardelijke erkenning zou als 'een forse 
zwaaii  naar links' uitgelegd worden. Doordat het PvdA-standpunt dan wel erg ver van 
dee gangbare opvattingen van de regeringspartijen over de DDR afkwam te staan, zou 
dee partij zich onmogelijk maken als coalitiepartner.117 Hij wenste daarom vast te hou-
denn aan voorwaardelijke erkenning. 

Voorr een grote kloof tussen de PvdA en de regeringspartijen hoefde Den Uyl ech-
terr niet te vrezen. Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in 
februarii  1970 bleek namelijk dat de confessionele partijen, met de KVP voorop, in de 
richtingg van de PvdA-fractie op waren geschoven. Onder verwijzing naar de neue 
OstpolitikiietenOstpolitikiieten de regeringspartijen hun principiële bezwaren tegen erkenning van de 
DDRR varen en huldigden zij het standpunt dat erkenning van de DDR aan bepaalde 
voorwaardenn gebonden moest worden en onderdeel van 'een groter pakket' diende te 
zijn.. De regeringspartijen waren daarmee aangeland op het gematigde PvdA-stand-
puntt zoals dat bij monde van Van der Stoel en Dankert al sinds het midden van de 
jarenn zestig werd verdedigd.'18 

Namenss de meerderheid van de fractie benadrukte Van der Stoel nog eens dat het 
beleidd van de regering-Brandt niet doorkruist mocht worden nu de nieuwe West-
Duitsee regering 'een indrukwekkende poging ondernam de verstarring te doorbre-
ken'.. Er werd gepoogd de betrekkingen met de su en Polen te normaliseren en 'de 
handd van verzoening' naar de DDR gereikt. Voor wat dat laatste betrof, deed Bonn ver-
gaandee concessies. De Hallstein-doctrine en de 'Alleinvertretungs-a&nsptaken waren 
stilzwijgendd opgeborgen en er werd niet langer gesproken van staatkundige hereni-
gingg van Duitsland. Daarvoor in de plaats kwam het streven om normalisatie van de 
betrekkingenn tussen de beide Duitslanden vast te leggen in een verdrag, al werd vol-
kenrechtelijkee erkenning door de Bondsrepubliek afgewezen. De Oost-Duitse hou-
dingg was teleurstellend, aldus Van der Stoel. Op de verzoenende hand van de Bonds-
republiekk had de DDR louter afwijzend gereageerd. Het was daarom niet verstandig de 
DDRR vroegtijdig te erkennen. Dit zou averechts werken om het Oost-Duitse regime 
inschikkelijkerr te maken en 'de door Brandt opgezette poging om in een vastgelopen 
situatiee beweging te krijgen alleen maar kunnen schaden', waarschuwde hij.'29 
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Datt de PvdA-fractie verdeeld was, bleek uit het optreden van Hein Roethof in de 
Kamer.. Namens de minderheid van de fractie riep hij de regering op normale diplo-
matiekee betrekkingen met de DDR aan te knopen. Roethof wilde wel erkennen dat de 
nieuwee Ostpolitik van Brandt 'een zwaarwegende rol' speelde in dit debat, maar 
meendee op basis van volkenrechtelijke argumenten het gelijk toch aan zijn zijde te 
hebben.. Net als een jaar eerder, benadrukte hij nog eens dat het in het volkenrecht nu 
eenmaall  gebruikelijk was staten te erkennen die als zodanig functioneren en een 
zekeree srabiliteit vertonen. Daarbij was het in het volkenrecht gewoon aan erkenning 
geenn voorwaarden te verbinden. Roethof voerde ook een politiek argument aan. Door 
dee DDR 'uit prestige-overwegingen' in een isolement te houden, waren onderhande-
lingenn tussen Oost en West al bij voorbaat tot mislukken gedoemd en zou 'de schan-
delijkee Muur' dwars door Berlijn nooit worden geslecht.30 Het standpunt van de min-
derheidd van de PvdA-fractie vond weinig weerklank in de Kamer. De motie-Van der 
Spekk (PSP), waarin onmiddellijke erkenning van de DDR werd bepleit, werd door een 
grotee Kamermeerderheid verworpen. Geheel in de lijn-Van der Stoel meenden de 
regeringspartijenn dat met deze motie de neue Ostpolitikvoor de voeten werd gelopen. 

Dee volkenrechtelijke argumentatie van Roethof vond Van der Stoel, van huis uit 
ookk jurist, aanvechtbaar. Volgens hem verwarde Roethof de erkenning van een nieuw 
optredendee regering in reeds eerder erkende staten en de erkenning van nieuwe staten. 
Voorr wat het eerste betrof, was het inderdaad regel in het volkenrecht een nieuw 
regimee te erkennen, hoe onplezierig men het ook vond, indien het effectief staatsgezag 
uitoefende.. Nergens in het volkenrecht stond echter geschreven dat nieuwe staten er-
kendd moesten worden. Tevens was niet vol te houden dat er een gewoonterechtelijke 
regell  kon worden afgeleid uit de door individuele staten gevolgde praktijk op dit punt. 
Geschrevenn noch ongeschreven volkenrecht dwong Nederland dus tot volkenrechte-
lijkee erkenning van de DDR. De stelling van de minderheid in de fractie, dat door de 
vormingg van de Bondsrepubliek het Westen niet onder een erkenning van de DDR uit 
kon,, vond hij evenmin overtuigend. Dit was in zijn ogen wel een zeer eenzijdige inter-
pretatiee van de naoorlogse geschiedenis.'31 

Vann der Stoel constateerde dat de voorstanders van erkenning steeds meer hun 
toevluchtt gingen zoeken tot het argument dat erkenning van de DDR de zaak van de 
ontspanningg zou bevorderen. Deze stelling was volgens hem niet houdbaar. Immers, 
zowell  bij de totstandkoming van het kernstopverdrag als bij het non-proliferatiever-
dragg was een formule gevonden om beide Duitse staten toe te laten treden. Uitblijven 
vann erkenning van de DDR zou dan ook geen obstakel hoeven vormen voor deelname 
vann beide Duitslanden aan een eventuele Europese veiligheidsconferentie. De omge-
keerdee stelling was veel beter verdedigbaar: onmiddellijke erkenning van de DDR zou 
schadelijkk zijn voor het ontspanningsproces tussen Oost en West en in het bijzonder 
voorr normalisatie van de betrekkingen tussen de beide Duitslanden. Een vroegtijdige 
erkenningg van de DDR door Nederland zou 'een schop in de rug van Brandt' beteke-
nen.. Bovendien zou Ulbricht, die zijn eisen op uiterst onredelijke wijze had op-
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gevoerd,, in zijn onverzoenlijke houding worden gestijfd. Tevens wees Van der Stoel er 
opp dat geen enkele niet-communistische staat in Europa, waaronder neutrale landen 
alss Zweden en Finland, tot erkenning van de DDR was overgegaan. Wilde Nederland 
daadwerkelijkk de zaak van de ontspanning dienen, kon ons land zich beter resoluut 
achterr de politiek van Brandt scharen, meende hij."1 

Opp naar  erkenning van de D DR 

Opp dezelfde dag (7 december 1970) dat Will y Brandt een bezoek bracht aan Polen, 
waarr hij de beroemde knieval maakte bij het monument in Warschau ter nagedachte-
niss aan de slachtoffers uit het Joodse getto, debatteerde de Kamer over de erkenning 
vann de DDR. Veel sprekers lieten zich in positieve bewoordingen uit over de buiten-
landsee politiek van de regering-Brandt. Door verdragen met de su en Polen te sluiten 
hadd de Bondsrepubliek vergaande concessies gedaan. Het was nu de beurt aan de su 
enn de DDR om de politiek van Brandt positief te beantwoorden. Het belangrijkste 
overgeblevenn obstakel voor de normalisatie van de betrekkingen tussen de beide Duits-
landen,, was een akkoord over Berlijn. De meeste aandacht in het debat ging hier dan 
ookk naar uit. 

Vann der Stoel benadrukte in de Kamer dat de meerderheid van de PvdA-fractie een 
bevredigendee regeling van de kwestie Berlijn als het centrale punt van een oplossing 
voorr de Duitse kwestie beschouwde. De fractie steunde daarmee de Ostpolitik van 
Brandt.. De West-Duitse onderhandelaar Bahr had immers in Moskou duidelijk ge-
maaktt dat de bijzondere band tussen West-Berlijn en de Bondsrepubliek moest blijven 
bestaann en de su had daarmee ingestemd. Volgens Van der Stoel vormde de starre hou-
dingg van het DDR-regime de belangrijkste hindernis voor een akkoord over Berlijn. 
Doorr hardnekkig vast te houden aan de eis om West-Berlijn in een aparte politieke 
eenheidd om te vormen, werd een regeling door de Oost-Duitsers geblokkeerd. Het be-
langg van een akkoord over Berlijn werd nog eens onderstreept door het indienen van de 
motie-Vann der Stoel. In deze motie werd de regering gevraagd zich in te zetten voor 
'eenn aanpak van de Duitse kwestie, gericht op de verzekering van vrijheid en levensvat-
baarheidd van West-Berlijn en op normalisering van de betrekkingen tussen de Duitse 
staten'.. De motie-Van der Stoel werd met een ruime Kamermeerderheid aangenomen, 
alleenn de W D stemde tegen.'3' Daarmee kreeg Van der Stoel de beloning voor het con-
sequentt vasthouden aan zijn standpunt van voorwaardelijke erkenning. 

Hett zou minder makkelijk zijn om ook de steun van de partij voor dit standpunt te 
krijgen.. Op het partijcongres van februari 1971 moest Den Uyl het fractiebeleid ten 
aanzienn van de DDR verdedigen. Te verwachten viel dat het congres de fractie zou aan-
sporenn te handelen in de geest van het congresbesluit van maart 1969. Den Uyl was 
vann mening dat erkenning van de DDR geen hoofdzaak vormde, maar Van der Stoel 
spoordee hem aan 'een strijdbare verdediging' te voeren. Volgens Van der Stoel zou het 
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'beschamend'' zijn als het fractiebeleid door het congres veroordeeld werd. Onvoor-
waardelijkee erkenning van de DDR betekende in wezen steun voor de negatieve hou-
dingg van Ulbricht. Het fractiebeleid was er juist op gericht de toenaderingspolitiek 
vann Brandt te steunen. De PvdA stond daarbij nagenoeg alleen in haar streven de DDR 
onvoorwaardelijkk te erkennen. Zo wilde ook de nieuwe regering-Allende in Chili, 
doorr Nieuw Links luid toegejuicht, niet tot erkenning van de DDR overgaan met als 
argumentt dat de Ostpolitikvan Brandt niet voor de voeten mocht worden gelopen.'M 

Dee verdediging van het fractiebeleid door Den Uyl kon het partijcongres echter 
niett overtuigen. Het congres aanvaardde een motie waarin de Tweede Kamerfractie 
werdd verzocht 'eindelijk eens met alle kracht te gaan streven naar een volkenrechtelijke 
erkenningg van de DDR, zoals op het partijcongres in maart 1969 was uitgesproken'.'" 
Vann der Stoel reageerde uiteraard teleurgesteld op dit congresbesluit van 'de Ulbricht-
knechtjesV366 De pijn voor Van der Stoel werd toch nog enigszins verzacht. In het ver-
kiezingsprogrammaa was namelijk wel ondersteuning van de positie van West-Berlijn 
alss doelstelling opgenomen. 

Inn november 1971 discussieerde de Tweede Kamer voor de laatste maal over de 
erkenningg van de DDR. Net als in de jaren daarvoor werd er vanuit het Partijbestuur 
drukk op de fractie uitgeoefend om, conform de congresbesluiten, zich in te zetten voor 
onvoorwaardelijkee erkenning van de DDR."7 De fractie kon zich niet meer verschuilen 
achterr het verkiezingsprogramma, want daarin was de onvoorwaardelijke erkenning 
vann de DDR opgenomen. Het was echter maar de vraag of de fractie deze aansporing 
nodigg zou hebben. Na de verkiezingen van 1971 was de fractie vernieuwd met een flink 
aantall  Nieuw Links-sympathisanten. Een groot deel van de fractie zou waarschijnlijk 
mett de PSP voor onmiddellijke erkenning van de DDR stemmen. Het was zelfs niet 
ondenkbaarr dat het een meerderheid van de fractie betrof. Van der Stoel drukte Den 
Uyll  nog eens op het hart dat een PvdA-standpunt voor onvoorwaardelijke erkenning, 
internationaall  zeer slecht zou vallen. De PvdA zou dan de enige socialistische partij in 
Europaa zijn, die het eenheidsfront rond Brandt doorbrak." 

Vann der Stoel en Den Uyl hadden de grootste moeite om de meerderheid van de 
fractiee achter hun standpunt te scharen. Van der Stoel kwam zelfs met Dankert in 
conflict,, toen die de eis van onmiddellijke opname van de DDR in de VN in de Kamer 
wenstee te verdedigen. Van der Stoel wilde niet verder gaan dan het opnemen van de 
DDRR in de specialized agencies vin de VN, waar de Bondsrepubliek al lid van was. Door 
dee DDR op te nemen in de VN ZOU er 'een vloedgolf van erkenningen van de DDR' vol-
gen.. Daarmee werden de weinige troefkaarten die Brandt nog tot zijn beschikking 
had,, uit handen geslagen. De regering-Brandt zou deze troeven nog hard nodig heb-
benn om concessies van de DDR gedaan te krijgen en in eigen land een meerderheid in 
dee Bondsdag veilig te stellen." Dankert liet zich blijkbaar door deze argumenten over-
tuigen,, want in het Kamerdebat verklaarde hij dat opname van de beide Duitslanden 
inn de VN nog even uitgesteld moest worden. Wel zou de DDR, in navolging van de 
Bondsrepubliek,, lid kunnen worden van de 'gespecialiseerde organen' van de VN , * 
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Vann der Stoel begreep dat hij zelf ook water bij de wijn moest doen en toonde zich 
bereidbereid enige concessies aan de linkervleugel in de fractie te doen. De PvdA diende een 
motiee in van zijn hand, waarin volkenrechtelijke erkenning van de DDR in het voor-
uitzichtt werd gesteld. In de motie werd de regering opgeroepen de Ostpolitik van 
Brandtt krachtig te blijven steunen en een uiterste poging te wagen om nog in het jaar 
19722 het normaliseringsverdrag tussen de beide Duitslanden tot stand te brengen. Als 
hett normaliseringsverdrag in werking zou treden, konden de beide Duitse staten in de 
VNN worden opgenomen en de DDR door alle westelijke staten volkenrechtelijk worden 
erkend.14'' Van der Stoel kwam met deze motie tegemoet aan het ongeduld van zijn 
fractiegenoten,, die zich voor onmiddellijke erkenning van de DDR uitspraken. Door 
hett jaartal 1972 te noemen, wekte hij immers de indruk op korte termijn over te willen 
gaann tot volkenrechtelijke erkenning, ongeacht het verloop van de onderhandelingen 
tussenn de Bondsrepubliek en de DDR. 

Tegenoverr Den Uyl liet Van der Stoel weten het een treurige zaak te vinden, 
omwillee van de interne verhoudingen in de partij een motie over erkenning van de 
DDRR te moeten indienen. Door de interne verdeeldheid werd aan wezenlijke zaken 
voorbijgegaan.. Over een beroep op de DDR om mee te werken aan de humanisering 
vann de verhoudingen tussen de beide delen van Duitsland kon niet gesproken worden. 
Bovendienn kon door de DDR-motie in combinatie met de Vietnam-politiek gemakke-
lij kk de indruk ontstaan dat de PvdA anti-Westers gericht was. Het overwegend conser-
vatievee electoraat zou zich hierdoor van de PvdA af kunnen keren. Anders gezegd, de 
PvdA-houdingg speelde DS'70 in de kaart.'41 

Hett Partijbestuur toonde zich teleurgesteld over de houding van de fractie inzake de 
erkenningg van de DDR. NU de meerderheid van de fractie niet conform het verkiezings-
programmaa had gestemd, kwam de vraag aan de orde of het Partijbestuur actie moest 
ondernemen.. Partijvoorzitter Van der Louw wilde echter geen initiatieven ondernemen 
opp dit punt. Het standpunt van het Partijbestuur was duidelijk, maar de fractie had haar 
eigenn verantwoordelijkheid.'43 Van der Stoel voorzag dat het 'wel weer zou waaien' in 
hethet Partijbestuur over de erkenning van de DDR. Het bestuur zou echter moeten besef-
fenn dat de PvdA volkenrechtelijke erkenning van de DDR geen stap dichterbij bracht 
doorr moties in te dienen die werden verworpen. Nu was met instemming van een grote 
Kamermeerderheidd het beginsel van volkenrechtelijke erkenning in een motie neerge-
legd,, waaraan de regering zich moeilijk kon onttrekken. Zonodig toonde Van der Stoel 
zichh bereid nog eens uitgebreid van gedachten te wisselen over deze kwestie met zijn op-
ponentenn uit het Partijbestuur.'44 Zover is het waarschijnlijk nooit gekomen en al gauw 
wass er ook geen noodzaak meer toe. De kwestie van erkenning van de DDR verdween in 
dee loop van 1972 van de politieke agenda. Met het afsluiten van het Grundlagenvertrag 
tussenn de Bondsrepubliek en de DDR was de weg vrijgemaakt voor de volkenrechtelijke 
erkenningg van de DDR door het Westen, Nederland niet uitgezonderd. 

Terugkijkendd op het erkenningsdebat begin jaren zeventig, kunnen we stellen dat 
dee neue Ostpolitik een groot stempel op de discussie drukte. De meerderheid van de 
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fractiee wenste het congresbesluit van 1969 toch al naast zich neer te leggen, maar kreeg 
mett de politiek van Brandt een belangrijk argument in handen om niet tot erkenning 
overr te gaan. Dat de Ostpolitik de geloofwaardigheid van het PvdA-fractiestandpunt 
vergrootte,, bleek ook uit het feit dat de regeringspartijen zich achter de lijn-Van der 
Stoell  schaarden. Dat een deel van de partij toch vasthield aan onvoorwaardelijke erken-
ningg leek niet voort te komen uit een verschillende taxatie van de politiek van Brandt. 
Volgenss de Duitse ambassadeur H. Arnold was het volharden in onvoorwaardelijke 
erkenningg van de DDR toe te schrijven aan 'een voor de binnenlandse politiek bestemd 
progressistischh getint sex-appeal'.'45 Het leek inderdaad vooral bedoeld om de progres-
sievee gezindheid te tonen, want inhoudelijk werd er over de Duitse kwestie binnen de 
PvdAA nauwelijks gedebatteerd. De discussie was grotendeels 'geformaliseerd en geri-
tualiseerd'.'44 Na 1972 kon het DDR-stokpaardje, dat door de progressieve vleugel de 
laatstee jaren toch al plichtmatig was bereden, definitief op stal worden gezet. 

Dee houding ten opzichte van de DDR zou nog een keer voor veel opschudding 
binnenn de partij zorgen. Aanleiding hiervoor waren de ongelukkige uitspraken van 
eenn PvdA-delegatie na afloop van een bezoek aan de DDR in 1975.'47 Bij aankomst op 
Schipholl  gaf de PvdA-delegatie een persconferentie waarin men verklaarde het te 
betreurenn dat de erkenning van de DDR zo lang een strijdpunt was geweest. In het 
Westenn was de geschiedenis 'fout begrepen'; men had veel te lang geweigerd de histo-
rischee feitelijkheden te aanvaarden. Nagel, lid van de delegatie, liet hierop weten dat 
dee Muur 'historisch juist' was geweest, ondanks alle nadelige effecten die eraan kleef-
den.144 Deze uitspraak van Nagel werd er door de media uitgelicht en wist nagenoeg 
allee kranten te halen. 

Inn de PvdA veroorzaakte het standpunt van Nagel veel commotie. Van der Stoel 
distantieerdee zich direct van de uitspraak. Volgens hem mocht niet vergeten worden 
datdat er bij de Muur bloed was gevloeid. De normalisatie van de betrekkingen tussen 
Oostt en West zou in zijn ogen pas voltooid zijn als ook de Muur was verdwenen.'49 

Denn Uyl was eveneens geschokt door de woorden van Nagel. Hij wees erop dat de 
Muurr binnen de partij nog niet eerder was verdedigd en als het aan hem lag, zou dat 
ookk niet meer gebeuren. De PvdA moest de nadruk blijven leggen op de morele en 
politiekee onaanvaardbaarheid van de Muur. Van Thijn, die Den Uyl als fractievoor-
zitterr was opgevolgd, meende ook dat de uitspraak zeer ongelukkig was. De indruk 
bestondd nu dat de delegatie was ingepakt door de Oost-Duitse gastheren, hetgeen zeer 
schadelijkk was voor de partij. Hoewel Nagel bij de juistheid van zijn uitspraak bleef, 
werdd er in het Partijbestuur wel afgesproken het partijstandpunt inzake de Muur nog 
eenss 'te verduidelijken'.1'0 

Zoo veroordeelde Van Thijn tijdens de algemene beschouwingen de uitspraak van 
Nagell  en noemde de Muur 'moreel ontoelaatbaar'.'" Van den Bergh had wel enig 
begripp voor de Muur, maar haastte zich te zeggen dat de humanitaire kant voor hem 
zwaarderr telde. Er waren tenslotte zo'n 170 mensen bij de Muur doodgeschoten, het-
geenn onacceptabel was."2 In het verslag van het bezoek wilde de PvdA-delegatie er geen 
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misverstandd over laten bestaan dat het einddoel van de normalisatie van Oost en West 
hett vrije verkeer van mensen, goederen en informatie diende te zijn. Dit betekende dat 
'prikkeldraadversperringen,, muren en mijnenvelden moesten verdwijnen'. Het be-
hoefdee in hun ogen dan ook geen betoog dat doden of gewonden bij grensoverschrij-
dingenn volstrekt onaanvaardbaar waren en als 'wezensvreemd aan het democratisch 
socialisme'' werden beschouwd." In de hoop aan alle misverstanden een einde te 
maken,, liet Van den Heuvel in het VA RA-programma Achter het Nieuws weten de uit-
spraakk te betreuren. Het was nimmer de bedoeling geweest de slachtoffers rond de 
Berlijnsee Muur te bagatelliseren. Integendeel, hetgeen er bij de Muur gebeurde, vond 
zijj  'vreselijk'."4 Voor de volledigheid benadrukte zij op diverse spreekbeurten nog eens 
allee dictaturen, zowel linkse als rechtse, verwerpelijk te achtten.'" Door dit (media-) 
offensieff  waren de gemoederen binnen de partij weer tot bedaren gebracht en bleek 
alless uiteindelijk een storm in een glas water. 

Groeiendee kritie k op het Amerikaanse optreden in Vietnam 

Nadatt de massale belangstelling voor de Vietnamoorlog eind jaren zestig enigszins was 
afgenomen,, kwam het conflict begin jaren zeventig weer volop in de belangstelling te 
staan.. Met veel belangstelling was er uitgekeken naar de Vietnampolitiek van de 
nieuwee Amerikaanse president, Richard Nixon. Die maakte een veel belovende start. 
InIn januari 1969 werden er vredesonderhandelingen in Parijs gestart en Nixon kon-
digdee de 'Vietnamisering' van de oorlog aan. Dat wilde zeggen het Zuid-Vietnamese 
bewindd in staat stellen om op eigen kracht te overleven, waardoor aan de militaire 
interventiee van de vs een einde kon komen."6 Na deze hoopvolle start van de regering-
Nixonn keerde het tij echter snel. Verschillende gebeurtenissen zorgden ervoor dat de 
kritiekk op het Amerikaanse optreden een steeds massaler karakter kreeg. Het ging 
hierbijj  om het trage verloop van de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, de 
hervattingg van de bombardementen, de inval in Cambodja en de publicatie van de 
Pentagonn Papers."7 

Nixonn had wel aangekondigd 'to bring the boys back home', maar tegelijkertijd 
wildee hij het regime van president Thieu niet laten vallen en aansturen op 'peace with 
honour'.. Het terugtrekken van de Amerikaanse troepen verliep uiterst traag en in de 
hoopp een 'eervolle vrede' af te kunnen dwingen, werden de bombardementen op 
Noord-Vietnamm hervat en zelfs opgevoerd. Door deze politiek verloren velen het 
gelooff  in de Amerikaanse bereidheid om tot een vreedzame oplossing van het conflict 
tee komen. Toen op 29 april 1970 Zuid-Vietnamese troepen Cambodja binnen vielen, 
eenn dag later gevolgd door de Amerikaanse troepen, veroorzaakte dit een storm van 
protest.. Het vertrouwen in de Amerikanen en een vreedzame oplossing van het con-
flict ,, werd door deze inval nog verder ondermijnd. De in juni 1971 gepubliceerde 
Pentagonn Papers deden de Amerikaanse geloofwaardigheid evenmin veel goed. De 
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publicatiee toonde aan dat het opvoeren van de oorlogsinspanningen in Vietnam het 
resultaatt was van weloverwogen beslissingen door mensen die goed beseften wat de 
gevolgenn hiervan waren. De geweldsescalatie in Vietnam was dus niet het gevolg 
vann een onbestuurbaar en oncontroleerbaar proces, maar van doelbewust handelen. 
Dee integriteit van de Amerikaanse Vietnam-politiek had wederom een forse deuk op-
gelopen." " 

Terwijll  velen het geloof in een vreedzame afloop van het conflict al lang hadden 
verloren,, zouden de vs in 1973 toch kans zien een verdrag met Hanoi af te sluiten. 
Kissingerr onderhandelde sinds augustus 1969 in het geheim met de Noord-Vietname-
zen.. Eind 1972 kwamen deze besprekingen in een stroomversnelling toen beide kan-
tenn tot enige concessies bereid waren. Een definitief akkoord liet evenwel nog even op 
zichh wachten. Op aandringen van de regering-Thieu verlangden de vs op het laatste 
momentt toch weer nieuwe concessies van Hanoi. Noord-Vietnam weigerde echter 
hieropp in te gaan. Om deze concessies af te dwingen, gaf de herkozen Nixon opdracht 
omm eind december 1972 zware bombardementen op Noord-Vietnam uit te voeren. 
Inn januari besloot Nixon de wensen van Thieu alsnog te negeren en kon in Parijs het 
vredesverdragg ondertekend worden.'59 

Alvorenss de strijdende partijen in 1973 tot elkaar kwamen, had het Amerikaanse 
optredenn in Vietnam ook in Nederland in toenemende mate verontwaardiging 
gewekt,, de PvdA niet uitgezonderd. Toen de politiek van Nixon op een teleurstelling 
leekk uit te lopen, stak de partij haar kritiek niet onder stoelen of banken. Het Partij-
bestuurr riep in november 1969 de vs op tot een snelle en onvoorwaardelijke terugtrek-
kingg van de Amerikaanse troepen uit Vietnam. Het terugtrekken van de Amerikaanse 
troepenn werd een voorwaarde genoemd voor het houden van vrije verkiezingen over-
eenkomstigg de akkoorden van Geneve.' ° Door op eenzijdige terugtrekking van de 
Amerikaansee troepen aan te dringen, ging de partij weer een stapje verder in haar 
afwijzingg van de politiek van de vs. De partij had de rechtmatigheid van de Ameri-
kaansee aanwezigheid in Vietnam nooit betwijfeld en eenzijdige terugtrekking van de 
Amerikaansee troepen altijd afgewezen, omdat hierdoor een terugkeer naar de onder-
handelingstafell  werd bemoeilijkt. Nu werd de redenering precies omgedraaid en de 
doorr Nixon aangekondigde troepenterugtrekking juist een voorwaarde geacht voor 
eenn vreedzame oplossing van het conflict. 

Vann der Stoel meende ook dat de politiek van Nixon niet tot een snelle beëin-
digingg van de oorlog zou leiden. De Vietnamisering van het conflict moest toch vooral 
gezienn worden als een uiterste poging de Zuid-Vietnamezen in de gelegenheid te stel-
lenn zonder de Amerikaanse troepen, maar met grote materiële steun de oorlog op 
eigenn kracht te kunnen voortzetten.'6' Hij meende dat Nixon zich daadwerkelijk los 
wildee maken uit Vietnam, maar tegelijkertijd er alles aan zou doen Thieu de oorlog 
voortt te laten zetten. Het essentiële punt voor de oplossing van het Vietnamese con-
flictflict  was in zijn ogen dan ook de vorming van een representatieve burgerregering 
inn Vietnam. Die zou er alleen kunnen komen als alle buitenlandse troepen zich uit 
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Vietnamm terugtrokken en de bevolking zich middels vrije verkiezingen kon uitspre-
ken.. Internationaal toezicht moest de zelfbeschikking van de nieuwe burgerregering 
waarborgen.. Niet nog langer 'bloedvergieten', maareen verandering van het regime in 
Saigonn was de sleutel tot de beëindiging van het conflict, aldus Van der Stoel.'l 

Goo Moon, Nixon! 

Dee geloofwaardigheid van de Amerikaanse politiek werd door de inval in Cambodja 
inn april 1970 nog verder ondermijnd. De uitbreiding van het conflict wekte in Neder-
landd veel verontwaardiging, zo ook binnen de PvdA. In een brief aan de Amerikaanse 
ambassadeur,, die samen met D '66 en de PPR was opgesteld, werd het Amerikaanse 
optredenn scherp veroordeeld. De hervatting van de bombardementen op Noord-
Vietnamm en de inval in Cambodja werden 'in lijnrechte tegenstelling' geacht met het 
strevenn om via de conferentietafel een oplossing van het conflict te bereiken. De pro-
gressievee partijen drongen er daarom bij de Amerikaanse president met klem op aan 
dee Amerikaanse troepen onmiddellijk uit Cambodja en versneld uit Vietnam terug te 
trekken,, de bombardementen te staken en actief medewerking te verlenen aan een 
internationalee conferentie om tot een regeling van de conflicten in Indo-China te 
komen.l6} } 

Inn de Tweede Kamer bleef de regering-De Jong ook na de inval in Cambodja wei-
gerenn daadwerkelijk afstand te nemen van de Amerikaanse politiek, hierin aarzelend 
gesteundd door de regeringspartijen. Als oppositiepartij greep de PvdA de jongste 
gebeurtenissenn in Cambodja wel aan om zich in de Kamer tegen het Amerikaanse 
beleidd te keren. Tijdens het Kamerdebat op 13 mei 1970 veroordeelde Den Uyl de 
Amerikaansee invasie en drong er bij de regering op aan hetzelfde te doen. Samen met 
dee progressieve partijen en de PSP diende hij hiertoe een motie in, die echter door een 
meerderheidd van de Kamer werd afgewezen.'*4 

Voorr de PvdA-fractieleden Goedhart en Schuitemaker was deze opstelling van de 
PvdAA de druppel die de emmer deed overlopen. Het PvdA-standpunt inzake Vietnam 
wass voor hen aanleiding om uit de fractie te stappen. Zij hadden tegen de motie ge-
stemdd en wilden van kritiek op het Amerikaanse optreden niet weten. Tegenover Den 
Uyll  zou Goedhart het als volgt uitdrukken: 'uw eenzijdige stellingname tegen de 
Amerikaansee hulpverlening in de strijd van de volkeren van Indo-China tegen de 
communistenn van Noord-Vietnam draagt nieuwe brandstof aan voor het vuurtje van 
hethet anti-Amerikanisme, dat communisten, pacifisten en dolgedraaide studenten en 
Nieuww Linksers aan het stoken zijn'.15 

Dee PvdA zou zich echter blijven keren tegen de Amerikaanse politiek in Vietnam. 
Inn december 1971 leverde de PvdA in de Kamer kritiek op de langzame terugtrekking 
vann de Amerikaanse troepen uit Vietnam. Bovendien moest de terugtrekking niet 
beperktt blijven tot de grondtroepen. De 'slachtingen' die in Vietnam nog altijd vanuit 



260 0 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

dee lucht plaatsvonden, toonden aan dat het terugtrekken van de Amerikaanse grond-
troepenn alleen bedoeld was om de verliescijfers te drukken en niets te maken had met 
hett streven de oorlog te beëindigen, betoogde Dankert.'" Het Partijbestuur liet even-
eenss weten dat door de 'hevigste en talrijkste bombardementen van de hele Vietnam-
oorlog'' aan de betekenis van de aankondiging om de Amerikaanse grondstrijdkrach-
tenn terug te trekken niet veel waarde meer kon worden gehecht.167 De bombardemen-
tenn waren voor de PvdA aanleiding om weer een open brief aan de Amerikaanse 
ambassadeurr te richten. In deze brief werden de bombardementen veroordeeld, even-
alss de weigering van de vs om het verbroken Parijse vredesoverleg te hervatten. De 
partijj  kon niet anders dan tot de conclusie komen dat de 'Vietnamiseringspolitiek van 
presidentt Nixon, het tegendeel was van een vredespolitiek'.'68 

Naastt de trage terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de bombardementen, 
vormdee ook de erkenning van Noord Vietnam een discussiepunt. In 1969 had het 
PSP-voorstell  om tot erkenning van Noord-Vietnam over te gaan slechts steun gekre-
genn van de CPN. In februari 1970 steunden ook verschillende ö'66-leden en PvdA-ers 
eenn soortgelijke motie. In november 1971 werd er door D '66 en de PvdA zelf een motie 
ingediend,, waarin de regering werd gevraagd om tot volkenrechtelijke erkenning van 
Noord-Vietnamm over te gaan. Namens de PvdA verdedigde Danken deze motie in de 
Kamer.. Hij wees er op dat Zweden, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland al tot 
erkenningg van Noord-Vietnam waren overgegaan. Nederland zou ook tot erkenning 
moetenn overgaan, omdat dit zou kunnen bijdragen aan het tot stand komen van een 
vreedzamee oplossing van het conflict. Bovendien vormde erkenning een goede basis 
voorr het leveren van de reeds toegezegde humanitaire hulp na afloop van de oorlog.169 

Dee motie werd echter door een Kamermeerderheid verworpen. 

Gezienn de afwijzende houding van de PvdA ten opzichte van de Amerikaanse 
bombardementen,, is het niet verwonderlijk dat binnen de PvdA met afschuw kennis 
werdd genomen van de kerstbombardementen van 1972. Den Uyl verklaarde dat 
Nixonn nu al z'n geloofwaardigheid had verspeeld en dat door deze 'terreuraanvallen en 
desperado-politiek'' zelfs de geloofwaardigheid van de gehele Amerikaanse democratie 
inn het geding was.'7" In de Tweede Kamer liet Van der Stoel eveneens zijn afkeuring 
blijken.. Hij wilde er geen twijfel over laten bestaan dat de PvdA-fractie de Ameri-
kaansee acties veroordeelde en drong er bij de regering op aan, Washington hiervan 'in 
dee meest duidelijke termen' op de hoogte te stellen. Hij hoopte dat de vs zo snel 
mogelijkk terug zouden keren naar de onderhandelingstafel om het conflict vreedzaam 
tott een einde te brengen.'7' 

Dee verontwaardiging over de bombardementen bleef natuurlijk niet beperkt tot 
dee PvdA. In januari 1973 werd er een demonstratie gehouden tegen de kerstbombarde-
menten.. De betoging in Utrecht was de grootste die sinds de Tweede Wereldoorlog 
inn Nederland was gehouden. Er liepen naar schatting een kleine honderdduizend 
mensenn mee, waaronder verschillende politieke kopstukken. Namens de PvdA sprak 
Kamervoorzitterr Vondeling de menigte toe. Hij herinnerde eraan dat de Kamer in 
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overgrotee meerderheid de politiek van Nixon had veroordeeld. In minder 'parlemen-
tairee taal' herhaalde hij deze veroordeling nog eens: 'go Moon Nixon, ga naar de 
maan,, liever nog, loop naar de maan'. In zijn toespraak wees Vondeling er tevens op 
datt de vs de NAVO en de Westerse democratie een slechte dienst bewezen. Door de 
Amerikaansee Vietnampolitiek werd het Atlantisch bondgenootschap op de proef ge-
steld,, terwijl de verhouding tussen de vs en Europa toch al onder druk stond. Daarbij 
wass het zeer verontrustend dat 'het vrije en democratische Amerika dom en blind 
geweldd gebruikte voor een verloren zaak'. Daarmee was niet alleen de menselijkheid 
enn gerechtigheid in het geding, maar tevens de geloofwaardigheid van de Westerse 
democratie.'7' ' 

Dee Kamervoorzitter sprak hiermee duidelijke taal. Hij verwoordde de verontwaar-
digingg over de Amerikaanse Vietnampolitiek, die na de hervatting van de bombarde-
mentenn in december 1972 alom gedeeld werd. Al vanaf het begin van de jaren zeventig 
wass duidelijk geworden dat de vs, ondanks de vrome woorden van Nixon, geen haast 
maaktenn om een einde te maken aan de oorlog in Vietnam. Met name de hervatting 
enn het opvoeren van de bombardementen riepen een storm van protest op. De PvdA 
hadd zich steeds zeer kritisch opgesteld tegenover de Amerikaanse politiek en bleef dit 
ookk begin jaren zeventig doen. De veroordeling van de Amerikaanse politiek werd 
steedss scherper en de taal steeds ondiplomatieker. Met het sluiten van de Parijse 
vredesakkoordenn begin 1973 leek er een einde te komen aan de kwestie Vietnam. Het 
conflictt in Vietnam zou de gemoederen binnen de partij echter nog enige tijd bezig-
houden. . 

Besluit t 

Beginn jaren zeventig kwam er een zeker evenwicht tot stand tussen de verschillende 
machtscentraa in de partij. Het Partijbestuur zou zich met het lange termijnbeleid en 
dee strategie bezig gaan houden en het inspelen op de actualiteit was aan de fractie 
voorbehouden.. Dit betekende echter niet dat er door het Nieuw Links gedomineerde 
Partijbestuurr geen pogingen werden ondernomen om meer zeggenschap te krijgen 
overr de buitenlandse politiek van de partij. Zeker tot 1971, toen Nieuw Links in de 
'sector'sector buitenland' en de fractie wist door te dringen, was dit het geval. De verschil-
lendee voorstellen voor een 'Watchdog-committee' inzake het buitenlandse beleid, 
getuigdenn hier onder meer van. Tevens werd de fractie zo nu en dan aangespoord om 
tee handelen in de door het bestuur gewenste richting. De buitenland-specialisten 
lietenn zich echter geen 'huiswerk' meegeven en voelden er weinig voor zich onder 
curatelee te laten stellen. Daarbij werd nog eens onder de aandacht gebracht dat de 
fractiee een eigen verantwoordelijkheid had. Van der Stoel en Dankert schroomden 
ookk niet hun partijgenoten in het Partijbestuur te schofferen. Volgens hen ontbrak 
hethet in het bestuur veelal aan deskundigheid. Dit alles leidde er toe dat de discussie over 
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vredee en veiligheid vooral binnen, en niet tussen de verschillende gremia in de partij 

werdd gevoerd. 

Datt de fractie haar eigen politieke verantwoordelijkheid had, bleek overduidelijk 

inn de kwestie van de erkenning van de DDR. Eerst werd er vastgehouden aan voor-

waardelijkee erkenning van de DDR op grond van het argument dat de fractie gebon-

denn was aan het verkiezingsprogramma van 1967 en niet aan het congresbesluit van 

maartt 1969. Met het aantreden van de regering-Brandt en de neue Ostpolitik was de 

fractiee wel bereid haar standpunt te heroverwegen in het licht van de gewijzigde 

omstandigheden.. Deze heroverweging leidde echter niet tot een andere opstelling van 

dee fractie. Men meende dat Brandt niet voor de voeten mocht worden gelopen in zijn 

strevenn de betrekkingen tussen de beide Duitslanden te normaliseren. Bovendien leek 

dee neue Ostpolitik de juistheid van het gematigde fractiestandpunt inzake erkenning 

vann de D DR steeds meer te bevestigen. Erkenning als eindpunt van de normalisering 

vann de Duitse betrekkingen kwam steeds dichterbij en tevens was gebleken dat er 

afsprakenn over Berlijn mogelijk waren. Terwijl de regeringspartijen zich wel achter het 

standpuntt van Van der Stoel cum suis opstelden, bleef de linkervleugel binnen de par-

tijj  vasthouden aan onvoorwaardelijke erkenning van de DDR. Dit standpunt was niet 

veell  meer dan een automatische reflex, aangezien een inhoudelijk debat over dit punt 

binnenn de PvdA vrijwel ontbrak. 

Opp een ander controversieel punt, het Nederlandse NAVO-lidmaatschap, ontstond 

err verrassenderwijs een zekere mate van consensus tussen de fractie en het Partij-

bestuur.. Veel Nieuw Linksers bleven grote moeite houden met de lidstaten Grieken-

landd en Portugal, maar wilden het Nederlandse lidmaatschap niet afhankelijk maken 

vann het verwijderen van deze landen uit het bondgenootschap. Deze eenstemmigheid 

werdd voornamelijk veroorzaakt door de opmars van Nieuw Links in de partij, waar-

doorr de groep steeds meer onderdeel van het partijestablishment werd. Eenmaal in-

gekapseldd in de partij was men steeds minder in staat zich tegen de officiële partijlijn 

tee verzetten zonder het opgeven van de verworven posities. Dat de door Nieuw Links 

ingenomenn posities met bijbehorende verantwoordelijkheden zich moeilijk met radi-

calee vernieuwingen lieten verenigen, erkende Nieuw Links zelf ook. In mei 1971 werd 

Nieuww Links opgeheven, omdat men het niet heilzaam achtte als vernieuwingsbewe-

gingg door te blijven gaan. Dat er vastgehouden werd aan het NAVO-lidmaatschap had 

ookk te maken met het feit dat Nieuw Links de door hen vurig bepleitte progressieve 

samenwerkingg niet wilde opblazen. Om D ' 66 binnen het PAK te houden, konden de 

standpuntenn inzake vrede en veiligheid niet te veel radicaliseren. Dat de progressieve 

samenwerkingg grenzen trok, zou het later nog eens aan den lijve ondervinden. Daarbij 

haaldee Van der Stoel alles uit de kast om zijn partijgenoten te overtuigen. Het inzetten 

vann een Griekse balling op het partijcongres van 1971, bleek in deze een meesterzet. 

Wellichtt had Nieuw Links zich ook iets aangetrokken van de waarschuwing van 

WBS-directeurr Van Stiphout dat een radicaal NAVO-standpunt electoraal gezien slecht 

zouu vallen. 
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Doorr het hierboven geschetste evenwicht kon de fractie inhoudelijk voort gaan op 
dee weg zoals die eind jaren zestig met de rapporten Een politiek voor de vrede en Doel-
matigDefensiebeleidwasmatigDefensiebeleidwas ingeslagen. Dit hield zoals gezegd steun voor het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschapp in, al diende het bondgenootschap wel alles in het werk te stellen 
omm de ontspanning tussen Oost en West te bevorderen. De Partij bleef ook vasthou-
denn aan het aloude standpunt dat de gevaren van een nucleaire wapenwedloop zoveel 
mogelijkk beteugeld dienden te worden. In dit kader werd onder meer een Europese 
kernmachtt van de hand gewezen. Een Europese kernmacht gaf slechts schijnzeker-
heden,, om over de enorme financiële gevolgen nog maar niet te spreken. Ondanks de 
verslechterendee houding tussen Europa en de vs, was er geen alternatief voor de Ame-
rikaansee nucleaire garantie. Er zat niets anders op dan te blijven schuilen onder de 
Amerikaansee atoomparaplu, terwijl Europa zich vooral concentreerde op de conven-
tionelee verdediging. 

Opp het gebied van defensie bleef de partij eveneens vasthouden aan de uitgangspun-
tenn zoals die eind jaren zestig waren geformuleerd. De partij huldigde het standpunt dat 
hett niet meer mogelijk was om drie volwaardige krijgsmachtonderdelen in stand te hou-
den.. Door internationale taakverdeling en specialisatie zou de defensie op verantwoorde 
wijzee gesaneerd kunnen worden. Door meer aandacht te besteden aan de kwaliteit in 
plaatss van de kwantiteit waren er flinke bezuinigingen mogelijk. Met het verschijnen 
vann het rapport van de commissie-Van Rijckevorsel kreeg de PvdA alle gelegenheid haar 
standpuntt over defensie nog eens duidelijk te stipuleren. Wel zou het defensiebeleid van 
dee partij zich in de loop der jaren steeds meer richten op een verlaging van het defensie-
budgett als percentage van het nationaal inkomen. Van der Stoel en Dankert vonden dit 
gevaarlijk.. Zij waarschuwden ervoor dat de bezuinigingen op defensie afhankelijk wa-
renn van verschillende ontwikkelingen in de internationale politiek. De voorgenomen 
bezuinigingenn liepen ernstig gevaar indien de vs daadwerkelijk hun troepen van het 
Europesee continent zouden terugtrekken en het overleg tussen de grootmachten over 
wapenbeheersingg en wederzijdse troepenvermindering op niets zou uitlopen. 

Zoo bezien hadden de buitenlandspecialisten in de fractie weinig reden tot klagen. 
Hett was mogelijk gebleken de lijn van eind jaren zestig door te trekken en een belang-
rijkk punt als het Nederlandse NAVO-lidmaatschap was geen brandende kwestie meer 
binnenn de partij. Na de integratie van Nieuw Links in de partij was er dan wel een 
nieuww evenwicht gevonden, de rust zou van korte duur zijn. Een belangrijke structu-
relee verklaring hiervoor is dat de niet-ingekapselde Nieuw Links-sympathisanten zich 
steedss minder gingen herkennen in hun voormalige leiders. Deze nieuwe kaderleden 
zochtenn een nieuwe heroriëntering, die veelal werd gevonden in de richting van bui-
tenparlementairee actie. Meer in het algemeen vertegenwoordigden zij een zeer kriti -
schee maatschappelijke onderstroom. Binnen de partij zouden zij zich met name op 
congressenn en partijraden manifesteren. Zij wierpen zich op als strenge bewakers van 
dee identiteit van de PvdA waarbij polarisatie met de confessionelen tot het hoogste 
goedd werd verheven. 
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Opp het najaarscongres van 1972 werd duidelijk dat deze nieuwe kaderleden een 

machtsfactorr van belang waren geworden. Gesteund door de gestage electorale achter-

uitgangg van de confessionele partijen en het herstel van de progressieve partijen, werd 

inn het kader van de polarisatie het ene radicale besluit na het andere aangenomen. Pas 

onderr zware druk van de partijleiding en D ' 66 accepteerde het congres verschillende 

compromisvoorstellen.. Het compromis bestond veelal uit het 'soepel formuleren' van 

dee standpunten, zodat ieder er zijn eigen draai aan kon geven. Zo meende Van der 

Stoell  dat de congresbesluiten voor hem nog net aanvaardbaar waren, mits het op de 

juistee wijze geïnterpreteerd werd. Deze opmerking geeft aan dat er weliswaar formule-

ringenn waren gevonden waarin iedereen zich min of meer kon vinden, maar dat het 

verschill  van inzicht niet was overbrugd. 

Datt de verschillende stromingen binnen de partij maar moeilijk tot elkaar konden 

komen,, zou tijdens het kabinet-Den Uyl nog veel duidelijker aan het licht komen. In 

dee periode 1973-1977 ontstond een gecompliceerd krachtenveld. De bewindslieden 

probeerdenn de smalle marges van de (internationale) politiek wat op te rekken, terwijl 

aann de andere kant bij veel partijgenoten de gedachte sterk leefde dat regeren de idea-

lenn teveel geweld aandeed. Hoe de discussie over vrede en veiligheid onder dit 

gesterntee vorm kreeg, wordt in het volgende hoofdstuk uit de doeken gedaan. 


