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HOOFDSTUKK 8 

Tussenn Keerpunt en het regeringspluche 
Dee PvdA en het kabinet-Den Uyl, 1973-1977 

Iss het zinvol regeringsverantwoordelijkheid te dragen? Ten tijde van het kabinet-

Denn Uyl werd deze vraag door de verschillende geledingen in de PvdA niet eenduidig 

beantwoord.. Een aanzienlijk deel van het actieve partijkader en een deel van het Partij-

bestuurr hadden weinig vertrouwen in het kabinetsbeleid. Het 'meest linkse kabinet' 

datt Nederland ooit heeft gekend, werd door hen niet of nauwelijks als 'ons kabinet' 

beschouwd.. Het regeringsbeleid was voor hen onherkenbaar, omdat er teveel conces-

siess werden gedaan aan de KV P en de ARP.' De meerderheid in het Partijbestuur en de 

fractiee was veel minder sceptisch, maar toonde zich ook vaak zeer ongeduldig. De druk 

opp het kabinet om snel tot resultaten te komen was vanuit deze hoek eveneens groot. 

Daarbijj  had men veelal geen boodschap aan het feit dat de bewindslieden rekening 

moestenn houden met wat Van Thijn 'de weerbarstigheid van de materie, de samen-

leving,, de staatsbureaucratie en het politieke klimaat' heeft genoemd.2 Dit 'ongeduld' 

leiddee ertoe dat de eigen bewindslieden zeer kritisch werden gevolgd. Zij werden voort-

durendd op de huid gezeten en kregen weinig armslag om een eigen beleid te voeren. 

Dezee kritische houding van de partij ten opzichte van de eigen bewindslieden zorgde 

voorr een gecompliceerde driehoeksverhouding in de partij. De PvdA-bewindsIieden 

inn het kabinet, de fractie en het Partijbestuur - als vertegenwoordiger van het actieve 

partijkaderr - opereerden ieder vanuit hun eigen optiek en verantwoordelijkheid. De 

spanningenn die hieruit voortvloeiden, vormen de rode draad van dit hoofdstuk. 

Dezee spanningen deden zich niet in de laatste plaats voor op het terrein van vrede 

enn veiligheid. Het beleid van de PvdA-ministers Van der Stoel (Buitenlandse Zaken) 

enn Vredeling (Defensie) beschouwde men veelal als 'te rechts'. Di t hield in dat men 

hett regeringsbeleid niet in overeenstemming achtte met de ingrijpende wijzigingen 

vann het buitenlands beleid, zoals die in Keerpunt waren beloofd. De beide PvdA-

bewindsliedenn hadden echter met een aantal beloften uit het verkiezingsprogramma 

weinigg op en beschouwden deze in ieder geval niet als een uitgangspunt voor een rea-

listischh buitenlands beleid.' Bovendien meenden zij dat de achterban te grotee verwach-

tingenn had van wat er in de internationale politiek mogelijk was.4 Ook of misschien 

well  juist het bewerkstelligen van veranderingen in de internationale verhoudingen 

wass een zaak van kleine stapjes. 
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Gezienn deze spanning tussen wens {Keerpunt) en werkelijkheid is het niet verwon-

derlijkk dat de beide ministers in conflict kwamen met hun achterban. Voor de ster-

kee linkervleugel in de partij waren de bezuinigingen op defensie de toetssteen voor 

Vredelingss beleid. Zijn defensienota kon hen echter niet overtuigen. In deze nota wer-

denn een aantal bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, die deels afhankelijk waren 

gesteldd van een aantal internationale ontwikkelingen. Een deel van de partij meende 

datt er zonder voorbehoud bezuinigd moest worden en twijfelde aan 'de wil van het 

kabinett om daadwerkelijk structurele hervormingen en ingrijpende bezuinigingen' op 

defensiee door te voeren.1 De vervanging van het gevechtsvliegtuig de Starfighter was 

eenn ander heikel punt. In 1975 wees Vredeling, zeer tegen de zin van de fractie, het Par-

tijbestuurr en het partijcongres, de F-16 aan als opvolger van de Starfighter. Zij n partij-

genotenn hadden tevergeefs aangedrongen op een 'minder zwaar' en goedkoper toestel. 

Dee meer diplomatieke Van der Stoel voerde als minister van Buitenlandse Zaken 

minn of meer een constante strijd met zijn partijgenoten. Niet dat de partij hem ervan 

konn betichten zich niet aan Keerpunt te houden. Met dit ultieme referentiekader in de 

handd kon men Van der Stoel weinig verwijten. De conflicten over zijn beleid betrof-

fenn over het algemeen marginale zaken. Allerlei onbeduidende kwesties werden aan-

gegrepenn om flink van leer te trekken tegen de eigen minister. Zo werd zijn beleid te 

'traditionalistisch'' en zijn presentatie te kleurloos en 'te weinig gedurfd' gevonden. 

Internationaall  secretaris Ter Beek kwam in het Partijbestuur daarom tot de conclusie: 

'gemetenn naar de letter van Keerpunt is het voldoende, maar niet naar de geest'.' Al -

vorenss deze conflicten inzake vrede en veiligheid uitgebreid te behandelen, wil ik eerst 

ingaann op de constellatie die ontstond bij de vorming van het kabinet-Den Uyl. 

Hooggespannenn verwachtingen en smalle marge 

Bijj  de Tweede Kamerverkiezingen van 29 november 1972 boekten de progressieve 

partijenn een lichte winst.7 Een meerderheid wist de progressieve coalitie echter niet te 

behalen.. Voor de vorming van een kabinet had men de keuze uit twee scenario's: een 

progressieff  minderheidskabinet of een coalitie met de confessionele partijen. In het 

kaderr van de polarisatiestrategie werd de laatste optie niet reëel geacht. In de eerste 

vergaderingg na de verkiezingen hield het Partijbestuur dan ook vast aan de strategie 

datt er niet met de confessionele partijen onderhandeld zou worden. Een kabinet van 

dee confessionelen en de VV D zat er echter ook niet in, zodat de progressieve en de con-

fessionelee partijen toch min of meer tot elkaar veroordeeld waren. Wat volgde was een 

evenn langdurige als hilarische kabinetsformatie waarin formateur Burger een hoofdrol 

opeiste.. Hij speelde de drie christelijke partijen uit elkaar en wist bij de ARP 'progres-

sieve'' ministers te ronselen voor een kabinet onder leiding van Den Uyl. Door dit 

'inbreken'' bij de ARP kon in mei 1973 het kabinet-Den Uyl worden gepresenteerd.9 

Dee formatie leverde voor de PvdA een noviteit op: Van der Stoel werd de eerste 
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sociaal-democratischee minister van Buitenlandse Zaken en Vredeling de eerste sociaal-
democraatt op Defensie (later opgevolgd door Stemerdink). Met deze twee posten en 
Ontwikkelingssamenwerkingg (Pronk) had de partij de gehele buitenlanddriehoek in 
handen. . 

Hett kabinet-Den Uyl was volgens velen geen gewone regering, nee 'de verbeel-
dingg was aan de macht'. Het was immers het eerste kabinet na de oorlog waarin pro-
gressievee ministers over een meerderheid beschikten.'0 Velen waren er van overtuigd 
datt deze progressieve dominantie nog wel even zou voortduren. Niet voor niets sprak 
menn lange tijd van het eerste kabinet-Den Uyl. Bij het aantreden van 'het meest linkse 
kabinett van Nederland' waren de verwachtingen hoog gespannen. De regering leek 
daarr zelf ook mede toe bij te dragen. Zo schreef Den Uyl in 1973: 'uit de regeringsver-
klaringg spreekt een andere wereld, een andere mentaliteit'.'1 Het kabinet toonde zich 
inderdaadd ambitieus, niets minder dan de opheffing van ongelijkheid en achterstel-
lingg stelde het zich zelf ten doel. Het beleid moest zich daarom richten op de herver-
delingg van inkomen, bezit, macht, kennis en zeggenschap.'2 Meer in het algemeen 
hadd het kabinet de pretentie aanzetten te geven om de maatschappij 'fundamenteel te 
vernieuwen'. . 

Dee hooggespannen verwachtingen werden door het kabinet-Den Uyl niet waar-
gemaakt.. De titels van enkele historische werken over het kabinet zijn in dit opzicht 
veelzeggend:: De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl en De Illusies van Den Uyl? 
Deelss kwam dit voort uit het aanzienlijke verschil dat er bestond tussen de verwach-
tingenn en de doelstellingen van het kabinet. Het kabinet kondigde wel ingrijpende 
hervormingenn aan, maar had niet het idee dat deze op korte termijn, binnen vier jaar, 
gerealiseerdd konden worden. Dat het hervormen van de maatschappij een zaak van 
kleinee stapjes was, had Den Uyl in zijn vermaarde artikel 'de smalle marge van de 
democratischee politiek' al duidelijk gemaakt.'4 Het kabinet had niet de illusie dat de 
maatschappijj  binnen vier jaar drastisch hervormd kon worden, maar wilde daartoe 
well  de eerste aanzetten geven. Door de soms wat gezwollen taal ('waar visie ont-
breekt,, komt het volk om') en de tomeloze ambitie kon er gemakkelijk een andere 
beeldvormingg ontstaan, al was bij velen de wens ongetwijfeld ook de vader van de 
gedachte. . 

Err speelden echter ook andere factoren mee. Zo kreeg het kabinet al snel te maken 
mett economische tegenspoed in de vorm van de oliecrisis. De economische recessie 
verhinderdee dat er 'leuke dingen voor de linkse mensen' gerealiseerd konden worden. 
Dee politieke verhoudingen bleken eveneens een slechte voedingsbodem voor verande-
ringen.. De koude oorlog tussen rooms en rood ging ondanks de schijn van een be-
standd onverminderd voort en ook binnen de PvdA was het verdeeldheid troef. Daarbij 
kwamm dat de meest linkse regering van Nederland in de Kamer niet kon bogen op een 
linksee meerderheid. Allerlei hervormingsplannen sneuvelden door de gebundelde te-
genstandd van liberalen en confessionelen. Bovendien waren de doelstellingen van de 
regeringg soms met elkaar in tegenspraak of ronduit irreëel.'5 



268 8 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEI D 

Dee formatie van 'een even onmogelijk als miraculeus geheel', had ook zo z'n spo-

renn achtergelaten. De christen-democraten en de progressieve partijen zaten dan wel 

inn één kabinet, over een gedetailleerd regeerakkoord konden ze het tijdens de lange 

formatiee niet eens worden. Het kabinet werd zo gedwongen 'per nota' te gaan regeren 

wegenss de onzekerheid over de opvattingen in de Kamer. Di t had tot gevolg dat het 

kabinett vaak vroegtijdig uit de school moest klappen om de opvattingen in de diverse 

fractiess af te tasten. Omgekeerd werden belangrijke beslissingen door een enorme 

hoeveelheidd 'ketelmuziek' begeleid. Fractieleiders, Kamerleden, partijbonzen en par-

tijradenn stelden eisen en ultimata, gaven ongevraagde adviezen en uitten allerlei 

beschuldigingen,, waarbij men de media goed wist te benutten.' 

Tijdenss de formatie was er bij de verdeling van de portefeuilles tevens een weef-

foutt opgetreden. De progressieve partijen hadden Verzuimd' ministersposten te 

claimenn die nodig waren voor het realiseren van allerlei hervormingsvoorstellen. Nu 

wass men hiervoor aangewezen op het initiatief van de confessionele ministers, het-

geenn de zaken uiterst gecompliceerd maakte. De inkomenspolitiek (VAD ) en de W OR 

vielenn onder Boersma (ARP), de grondpolitiek lag bij Van der Stee (KVP) en Van Agt 

(KVP),, terwijl Lubbers (KVP) verantwoordelijk was voor de WIR.' Door deze weef-

foutt werden de ministerraden ook steeds belangrijker. Daar moesten immers de 

confessionelee ministers worden 'overtuigd' en de nodige plooien gladgestreken. In 

ditt licht is het ook niet zo vreemd dat de vergaderingen vaak tot diep in de nacht 

duurden. . 

Eenn lichte vorm van verraad? 

Dee vorming van het kabinet-Den Uyl was voor de christen-democraten een pijnlij k 

process geweest. In het nieuwe kabinet werden zij slechts 'gedoogd', hetgeen in confes-

sionelee kring natuurlijk de nodige irritatie had opgeroepen. Er bestond echter niet al-

leenn weerstand tegen de vorming van het kabinet Den Uyl bij de christelijke partijen. 

Voorr een deel van de PvdA was 'de meest linkse regering' ook omstreden. De partij 

hadd immers altijd geroepen dat Keerpunt niet onderhandelbaar was en bij de vorming 

vann het kabinet waren er echter toch concessies gedaan. Een minderheid van de frac-

tie,, van het Partijbestuur en een deel van het actieve partijkader onthielden daarom 

hunn steun aan de nieuwe regering. De Nieuw Linkser Hans Kombrink vond het zelfs 

'eenn historische vergissing'.' Sonja van der Gaast sprak van Vuile handen, van schuld 

enn boete'. Het was duidelijk voor haar dat de PvdA haar beloftes aan de kiezers {Keer-

punt)punt) niet waar had gemaakt." De sterke linkervleugel in de partij wilde kost wat kost 

vasthoudenn aan de polarisatiestrategie. Men was er heilig van overtuigd dat door vast 

tee houden aan deze strategie erop termijn een progressieve meerderheid zou ontstaan. 

Alss dat het geval was, hoefden er geen concessies aan de confessionelen te worden ge-

daan.. De linkervleugel wenste daarom regeringsverantwoordelijkheid nog even uit te 
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stellen.. Besturen zonder progressieve meerderheid werd als een 'lichte vorm van ver-
raadd aan de gekoesterde idealen' beschouwd.20 

Dezee achterdochtige houding van een deel van de partij zou zijn weerslag hebben 
opp de verhouding met de PvdA-bewindslieden. De eigen ministers werden zeer kri-
tischh gevolgd door het Partijbestuur, de fractie en het actieve partij kader (op partij-
radenn en congressen). Voor veel partijgenoten was het van groot belang dat er niet 
teveell  aan 'de fundamentele hervormingen', zoals die in Keerpunt'jz waren vastgelegd, 
getorndd werd. Om de oorspronkelijke doelstellingen scherp in de gaten te houden, 
werdd door het Partijbestuur in juni 1974 zelfs een Keerpuntsbewakingsclub opgericht. 
Bovendienn zou de PvdA-fractie zelf met eigen initiatieven moeten komen, als het 
kabinetsbeleidd onverhoopt bij Keerpunt zon achterblijven.11 

Err werden ook allerlei strategieën uitgedacht om de druk op het kabinet zo groot 
mogelijkk te houden. In In het begin van de regeerperiode volgden de fractie en het Partij-
bestuurr een 'ongeduldstrategie' of 'druk-op-de-ketel-strategie'. Deze strategie was 
gerichtt op het opjutten van de eigen ministers en op het afdwingen van medewerking 
vann confessionele bewindslieden aan fundamentele hervormingsvoorstellen. Toen 
bleekk dat de programmapunten uit Keerpunt maar moeilijk te realiseren waren, scha-
keldee men over op de 'hobbelstrategie'. De regering zou verschillende 'hobbels' moe-
tenn nemen door een aantal voor de PvdA essentiële maatschappij hervormende voor-
stellenn in te dienen. Het jaar 1975 werd daartoe uitgeroepen als 'het jaar van de waar-
heid'.. Het jaar was zowel toetssteen voor de progressieve daadkracht van het kabinet 
alss voor de bereidheid van de confessionele partijen om mee te werken aan structuur-
hervormingen.""  De hobbelstrategie werd echter een 'struikelstrategie'. In het voorjaar 
vann 1977 viel het kabinet over de eerste grote hobbel, de grondpolitiek. 

Dee druk vanuit de partij om de doelstellingen uit Keerpuntit halen, was zeker ook 
opp het terrein van vrede en veiligheid aanwezig. Volgens de nieuwe partijvoorzitter 
Vann der Louw kon de regering 'niets van Keerpunt a^knahht\cn . In zijn ogen was het 
verkiezingsprogrammaa al een concessie.1' De linkervleugel wilde er op toezien dat het 
kabinet-Denn Uyl een actieve vredespolitiek voerde. Dit betekende dat Nederland een 
'kritischh lid' van de NAVO diende te zijn, de regering zich zou inspannen voor een 
no-first-use-ver\danngno-first-use-ver\danng van zowel de NAVO als het Warschaupact, dat er gestreefd 
werdd naar het kernwapenvrij maken van Nederland en er zo'n anderhalf miljard 
opp defensie zou worden bezuinigd. Met name de invulling van het kritisch NAVO-

lidmaatschapp en het realiseren van bezuinigingen op defensie werden door de linker-
vleugell  in de partij als een toetssteen voor een waarlijk progressieve buitenlandse poli-
tiekk beschouwd. 

KeerpuntKeerpunt werd door Van der Stoel en Vredeling op een andere wijze geïnter-
preteerd.. De wensen (of eisen) die in het programma waren opgenomen vonden zij 
niett altijd realistisch. Zo beschouwde Van der Stoel Keerpunten met name de passages 
overr een no-first-use-verklaring en het kernwapenvrij maken van Nederland als 'een 
aanduidingg van de grote bezorgdheid over het nucleaire gevaar', maar niet als uit-
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gangspuntt voor 'daadwerkelijk beleid'/4 De harde realiteit van de internationale poli-

tiekk noopte tot kleine stapjes en de bewindslieden waren genoodzaakt zichzelf beper-

kingenn op te leggen. De radikalinski's in de partij konden hier over het algemeen wei-

nigg begrip voor opbrengen en keerden zich verschillende malen publiekelijk tegen het 

beleidd van de eigen minister. 

Eenn ident i te i tsvraagstuk 

Eenn progressieve buitenlandpolitiek kan alleen door progressieve mensen worden 

gevoerd,, althans dat vond de meerderheid van het Partijbestuur. De personele invul-

lingg van het kabinet werd daarom van groot belang geacht en zelfs als 'een identiteits-

vraagstuk'' gezien. Het bestuur achtte het zeer belangrijk dat er een nieuwe generatie 

vertegenwoordigdd werd in het kabinet."'' Het moge dan ook geen verwondering wek-

kenn dat men op z'n zachtst gezegd niet erg gelukkig was met Van der Stoel op Buiten-

landsee Zaken. Zij n positie als vertegenwoordiger van het buitenlands beleid was al 

langerr omstreden. Al bij de formatie van de verschillende schaduwkabinetten toonde 

hett Partijbestuur zich 'in hoge mate ongelukkig' met de keuze van Van der Stoel op 

buitenlandsee zaken en bij de formatie van het kabinet-Den Uyl ging het niet veel an-

ders.. Opnieuw was het Partijbestuur weinig enthousiast over Van der Stoel op Bui-

tenlandsee Zaken. Den Uyl wenste zich echter niets van deze bezwaren aan te trekken 

enn zodoende kon Van der Stoel de eerste sociaal-democratische minister van Buiten-

landsee Zaken worden. Bij het aantreden van het kabinet kon Van der Louw zijn te-

leurstellingg hierover niet verhullen; 'ik behoef niet te verbergen dat er door mij wel 

eenss is uitgekeken naar een andere ministervan Buitenlandse Zaken, die meer repre-

sentatiefiss voor het soort vredespolitiek dat de PvdA naar veler inzicht op het ogen-

blikk wil'.2 

Tijdenss de formatie wist de PvdA niet alleen Buitenlandse Zaken, maar ook 

Defensiee in de wacht te slepen. De ministerspost van Defensie werd geruild voor die 

vann Landbouw. Van der Louw en Den Uyl vonden Defensie politiek gezien veel be-

langrijkerr dan Landbouw. Een geschikte minister van Defensie vinden, viel echter 

nogg niet mee. In de verschillende schaduwkabinetten was Burger steeds als minister 

vann Defensie opgevoerd en ook nu wilde Den Uyl hem op die post. Burger haakte 

echterr af, waarbij zijn hoge leeftijd (68 jaar) en zijn functie als formateur een rol speel-

den.188 Een andere kandidaat was de voormalige defensie-woordvoerder van de PvdA-

fractie,, Wiebe Wierda. Hij wilde geen minister worden, omdat hij weinig trek had in 

eindelozee gevechten over het defensiebeleid met de linkervleugel van de partij."' 

Datt deze kandidaten weigerden, kwam het Partijbestuur niet slecht uit. Men vond 

datt 'een type als Wierda' niet op Defensie terecht mocht komen en ook Burger werd 

niett geschikt geacht voor deze post. Beiden werden, net als Van der Stoel, te weinig 

progressieff  gevonden waardoor 'de eigen identiteit van de partij' te weinig uit de verf 
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Hett defensie-duo: Minister Henk Vredeling (rechts) en Staatssecretaris Bram Stemerdink (links) 

(Fotoo Han Singels; Collectie I ISG, Amsterdam) 
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zouu komen. Het Partijbestuur zag dan liever Gruijters (D'66) als ministervan Defen-
sie.'00 De opvolger van Wierda in de fractie, Bram Stemerdink, was wel acceptabel voor 
hett Partijbestuur, maar Den Uyl achtte hem te jong en onervaren voor zo'n zware 
post.. Naar eigen zeggen vond Stemerdink dit zelf ook. Toch achtte hij het nodig Den 
Uyll  nog eens op zijn verdiensten te wijzen. Niet gehinderd door enige bescheiden-
heid,, was Stemerdink van mening dat hij het toch was geweest die 'de PvdA op defen-
siegebiedd een duidelijk eigen gezicht' had gegeven." Hij moest zich echter tevreden 
stellenn met de post van staatssecretaris. 

Henkk Vredeling zou uiteindelijk de eerste socialistische minister van Defensie 
worden.. Hoewel Den Uyl na Burger een lichte voorkeur had voor Van Lier, ging hij 
tochh akkoord met de benoeming van Vredeling op Defensie.1 Hij erkende wel dat 
daarmeee een risico werd genomen. Ondanks Vredelings internationale achtergrond 
(alss lid van het Europese Parlement), had hij helemaal geen kennis en ervaring op het 
gebiedd van defensie. Dat het een 'doordouwer' was, die 'het vermogen had om over de 
grenzenn heen te kijken', gaf uiteindelijk de doorslag. Bovendien was hij volgens for-
mateurr Burger gewoon 'aan de beurt' om minister te worden.33 Voor de post Defensie 
stondd Vredeling in eerste instantie niet te springen. Hij vond het departement een 
'ondankbaree taak voor een socialist'. Burger wist hem echter toch te overtuigen. Vol-
genss de formateur moest Vredeling bewijzen dat een socialist op Defensie wel degelijk 
betrouwbaarr kon zijn'.14 Vredeling nam deze woorden blijkbaar serieus. In een ge-
ruchtmakendd interview in Vrij  Nederland Wet hij later weten: 'als de PvdA onredelijk 
will  bezuinigen op defensie hebben ze de verkeerde vent gehuurd'.35 

Hier:: het kabinet-Den Uyl 

Dee formatie van het kabinet-Den Uyl was een zware bevalling. Alvorens het kabinet 
opp 28 mei 1973 werd geïnstalleerd, was er over menig programmapunt uitgebreid on-
derhandeldd tussen de progressieven en de confessionelen. Het heeft echter niet aan 
eenn controverse over de buitenlands politieke punten gelegen, dat de formatie zo 
moeizaamm verliep. Volgens formateur Burger was een goede vergelijking tussen de ver-
schillendee programma's niet goed mogelijk. Het 'Program op hoofdzaken' van de 
christen-democratenn gaf namelijk een wel heel summiere aanduiding van de toekom-
stigee buitenlandse politiek. Het enige wat men wenste, was 'voortzetting van het hui-
digee beleid'.3 Verregaande afspraken over de te voeren buitenlandse politiek werden 
err niet gemaakt. Op hoofdlijnen waren de partijen het wel eens en voor een meer ge-
detailleerdee invulling werd afgesproken tijdens de kabinetsperiode met nota's over 
specifiekee beleidsterreinen te komen. De minister was dus voor wat het buitenlands 
beleidd betreft niet gebonden aan een gedetailleerd regeerakkoord en had daardoor een 
relatieff  grote handelingsvrijheid. Dit betekende wel dat de personele bezetting van de 
ministerspostt belangrijker werd. Voor de confessionelen was Van der Stoel aanvaard-
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baar.. Hij was volgens hen immers geen 'Keerpunt-minister', behoorde tot de rechter-
vleugell  van de partij en stond bekend als een Atlanticus.' 

Slechtss op het punt van de defensie-uitgaven was er sprake van een verschil van 
inzicht.. In Keerpunt was vastgelegd, dat er tussen 1973 en 1975 zo'n anderhalf miljard 
moestt worden bezuinigd op defensie en een basis gelegd voor een verdere verlaging 
vann de defensie-uitgaven tot 3% van het nationale inkomen/8 In februari 1973 werd 
hett verkiezingsprogramma geactualiseerd. De progressieve drie kwamen hierbij met 
dee nieuwe eis dat er ook in 1973 op defensie bezuinigd moest worden. Na enig reken-
werkk kwam men uit op een bedrag van 140 miljoen dat er in dat jaar nog 'omgebogen' 
konn worden.39 De christelijke partijen wilden echter van geen (extra) bezuinigingen 
weten.. In het confessionele programma was opgenomen dat 'de defensie-inspannin-
genn voorlopig op het huidige niveau gehandhaafd moesten blijven'.40 

Burgerr erkende wel dat er sprake was van een geschilpunt, maar achtte het geen 
groott probleem. 140 miljoen op een begroting van bijna 5 miljard was een te klein 
bedragg om een breekpunt te kunnen zijn. Bovendien gaf de formulering in het con-
fessionelee programma de nodige speelruimte, meende hij. In het gemeenschappelijk 
manifestt van de christen-democraten stond: 'handhaving van de defensie-uitgaven 
opp een redelijk peil, uitgaande van de stelling dat kwaliteit boven kwantiteit dient te 
gaan'.. De invulling van 'een redelijk peil' was natuurlijk voor velerlei uitleg vatbaar. 
Bovendienn waren de voorstellen van de progressieve drie wel gericht op bezuinigen 
opp defensie, maar tegelijkertijd op het handhaven van de kwaliteit van de krijgs-
macht.. De beide programma's waren daardoor niet wezenlijk met elkaar in tegen-
spraak,, vond Burger.41 Een breekpunt zouden de bezuinigingen op defensie dan ook 
niett worden. 

Toenn de formatie eindelijk was afgerond, kon het kabinet-Den Uyl op 28 mei 1973 
dee plannen voor de komende vier jaar presenteren. Namens het kabinet zagen Van der 
Stoell  en zijn staatssecretarissen Kooijmans en Brinkhorst het streven naar wapen-
beheersingg en wederzijdse ontwapening als essentiële elementen van een modern vei-
ligheidsbeleid.. De regering hoopte dat de dialoog tussen Oost en West een einde kon 
makenn aan de kwantitatieve overbewapening in Europa. Om de kwalitatieve nucleaire 
wapenwedloopp tegen te gaan, wenste het kabinet op korte termijn een verbod op 
ondergrondsee kernproeven. De regeringsverklaring sprak zich eveneens uit tegen de 
vormingg van een Europese kernmacht en voor handhaving van het NAVO-lidmaat-
schap,, mits het bondgenootschap zich bleef inzetten voor veiligheid en ontspanning. 
Binnenn de NAVO moest er ook worden gestreefd naar de totstandkoming van demo-
cratischee verhoudingen en eerbiediging van de rechten van de mens in de lidstaten. 
Hett hete hangijzer van een «ö-j?r^-«^-verklaring werd in de regeringsverklaring om-
zeild.. Over de rol van atoomwapens in de NAVO-strategie zou een advies worden 
gevraagdd aan het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken (NIVV) . In dat advies 
moestt tevens aandacht worden besteed aan de consequenties van verklaringen van de 
NAVOO en het Warschaupact om niet als eerste kernwapens te gebruiken.4' 
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Overr de hoogte van de defensie-uitgaven werd opgemerkt dat deze geen gelijke 

tredd zouden hoeven te houden met de groei van het nationale inkomen. Om dit te 

kunnenn bewerkstelligen moest er worden bezuinigd. Ombuigingen zouden kunnen 

wordenn gerealiseerd door een verschuiving van de exploitatiekosten naar investe-

ringen.. Tevens moest het beleid zich richten op 'een herstructurering van de krijgs-

machtt door middel van een doelmatiger uitvoering van de hoofdtaken en afstoting 

vann niet wezenlijke taken; het tot stand brengen van een betere samenwerking door 

taakverdelingg en/of integratie met de West-Europese NAVO-landen'. Hoe het kabinet 

ditt dacht te realiseren, moest duidelijk worden in de voor eind 1973 aangekondigde 

defensienota.. De regering wilde zich niet vastleggen op de door de progressieve drie 

gevraagdee extra bezuinigingen op defensie. Aangezien het jaar 1973 al ver gevorderd 

was,, zou de verlaging van de defensie-uitgaven maar in beperkte mate mogelijk zijn. 

Hett bleef daarom bij de toezegging dat nadere voorstellen voor bezuinigingen in 1973 

zoudenn volgen.44 

Dee regeringsverklaring ademde duidelijke de geest van Keerpunt. Of zoals Stemer-

dinkk het voor defensie verwoordde: 'er waren alleszins redelijke afspraken over defen-

siee tot stand gekomen die voldoende ruimte boden om [in de regeerperiode] tot een 

afgewogenn beleid te kunnen komen'.4' Hoe de PvdA-bewindslieden het veiligheids-

beleidd vorm gaven en hoe de verschillende geledingen in de partij hier op reageerden 

zall  in onderstaande uit de doeken worden gedaan. 

Verantwoordd bezuinigen op defensie: de defensienota 

Stemerdinkk zag dan wel mogelijkheden voor een afgewogen beleid, de start op defensie 

zouu bepaald niet makkelijk zijn. Binnen een jaar na het aantreden van het kabinet-

Denn Uyl vertrokken er vij f generaals. Door deze generaalscrisis moesten beide PvdA-

bewindsliedenn uitermate voorzichtig opereren. Zij konden zich geen tweede crisis in 

dee ambtelijke top veroorloven. Vredeling en Stemerdink werden ook al snel met 'vol-

dongenn feiten' geconfronteerd. Op het punt van de vervanging van de Honest-John-

rakett stond hen een onaangename verrassing te wachten. In Keerpunt v/as vastgelegd 

datt de nucleaire taak van de luchtmacht moest verdwijnen en daarom de Honest-John 

niett vervangen mocht worden. Vredeling kwam er echter al gauw achter dat zijn voor-

gangerr De Koster hem min of meer voor voldongen feiten had geplaatst. In geheim 

overlegg van de Europese landen in de NAV O had Koster de toezegging gedaan dat 

Nederlandd ter vervanging de Lance-idktnen zou aanschaffen. Stemerdink was tegen 

dee aanschaf vann deze dure raketten, maar Vredeling leek er minder moeite mee te heb-

ben.. Hij was bang dat bij het niet vervangen er 'een groot strategisch gat zou vallen in 

dee verdedigingsgordel', dat dan weer door de NAVO-partners moest worden opge-

vuld.4'' De minister probeerde in het kader van de taakverdeling nog wel deze atoom-

taakk aan de Bondsrepubliek over te dragen, maar de Duitsers voelden hier weinig 
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voor.. In de loop van 1974 werd duidelijk dat de Lance-rakct toch werd aangeschaft, 
maarr niet met een nucleaire lading zouden worden uitgerust. De raketten werden van 
eenn conventionele lading voorzien.4 

Eenn paar maanden na het aantreden van het kabinet moest Den Uyl erkennen dat 
dee start op defensie niet makkelijk was geweest. Het kabinet werd volgens hem gecon-
fronteerdd met 'genomen beslissingen en moeizaam overleg'.4 Onverwachte interna-
tionalee gebeurtenissen vormden eveneens een belemmering voor een nieuw defensie-
beleid.. Zo eiste de Jom Kippoeroorlog, die in oktober 1973 tussen Israël en zijn Ara-
bischee buurstaten uitbrak, veel aandacht op. Tijdens deze Oktoberoorlog speelde 
Vredelingg een centrale rol bij geheime wapenleveranties aan Israël.48 De daaropvol-
gendee oliecrisis bracht nieuwe onzekerheden met zich mee ten aanzien van de finan-
cieringg van de plannen voor defensie. Door al deze tegenslagen liep de beloofde defen-
sienotaa van het kabinet ernstige vertraging op. 

Halff  mei 1974 had het kabinet de besprekingen over het defensiebeleid pas af-
gerond.. Het kabinet diende de plannen ter consultatie aan de NAVO voor te leggen. 
Vredelingg verwachtte van de NAVO de 'zwaarst mogelijke kritiek'.49 De Nederlandse 
defensieplannenn vielen inderdaad slecht in Brussel. Bij monde van secretaris-generaal 
Lunss werd er zware kritiek op de kabinetsplannen geuit. Met name de voorstellen 
voorr personeelsvermindering ontmoetten veel kritiek binnen het Atlantisch bond-
genootschap.. Reductie van de Nederlandse strijdkrachten zou nadelige gevolgen heb-
benn voor de gezamenlijke verdedigingscapaciteit, luidde het commentaar.'0 De minis-
terss van Defensie van de NAVO-landen stonden eveneens kritisch tegenover de Neder-
landsee plannen. Met name de Bondsrepubliek en de vs maakten bezwaar tegen de 
Nederlandsee bezuinigingen.5' 

Dee zware kritiek van de NAVO maakte weinig indruk op de bewindslieden. Neder-
landd behoefde zich nog altijd 'niet te schamen voor zijn totale defensie-inspanning', 
alduss Vredeling.51 De regering was dan ook van oordeel dat er voor 'de bezorgdheid die 
uitt het commentaar van de NAVO sprak, geen aanleiding bestond', aangezien Neder-
landd een 'volwaardige en verantwoorde bijdrage' aan het bondgenootschap bleef leve-
ren.. Volgens het kabinet was de NAVO te veel gefocust op de kwantitatieve en te wei-
nigg op dee kwalitatieve kant van de zaak. Het bondgenootschap verloor uit het oog dat 
doorr de steeds stijgende kosten van personeel en de exploitatie van (verouderde) 
wapensystemenn de gevechtskracht de laatste jaren steeds meer achteruit was gegaan. 
Dee Nederlandse plannen zouden dit 'uithollingsproces' juist kunnen stoppen. Door 
tee korten op personeel en meerr geld vrij te maken voor investeringen zou de defensieve 
krachtt weer kunnen verbeteren. Het kabinet deelde de mening van de NAVO dan ook 
niett dat de Nederlandse plannen de NAVO-verdediging ernstig zouden verzwakken." 

Slechtss op enkele punten wilde het kabinet de NAVO wel tegemoet komen. Met 
hethet Atlantisch bondgenootschap werd overeengekomen dat de vermindering van de 
sterktee van de strijdkrachten afhankelijk werd gesteld van de voortgang van de bespre-
kingenn over wederzijdse troepenvermindering tussen de NAVO en het Warschaupact 
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(MBFR).. Di t zogenaamde MBFR-voorbehoud was een 'ingecalculeerde concessie'. Her 

waswas al als wisselgeld achter de hand gehouden in de onderhandelingen met de NAVO. 4 

Hett kabinet wilde, ongeacht de kritiek van de NAVO, niet buiten de MBFR-onderhan-

delingenn om tot eenzijdige troepenvermindering besluiten. Van voortijdige reducties 

vann Nederlandse zijde zou een verkeerd signaal uitgaan, meende de regering. Het zou 

dee Amerikanen kunnen bewegen tot vermindering van hun troepen in Europa. In-

dienn dat het geval was, hadden de MBFR-besprekingen geen enkele zin meer. Neder-

landd wilde de onderhandelingen over wederzijdse troepenvermindering niet voor de 

voetenn lopen. Het kabinet hoopte op een succesvolle afronding van de onderhande-

lingen,, waarmee tevens een basis werd gelegd voor een hernieuwde garantie van de 

Amerikaansee aanwezigheid in Europa." Het kabinet bereikte met de NAV O eveneens 

overeenstemmingg over een tweede concessie. Van het voornemen de vijfde, mobilisa-

belee landmachtdivisie niet te mechaniseren, werd afgezien. Uitvoering van dit voor-

nemenn zou in de praktijk neerkomen op afschaffing van deze divisie." Na het akkoord 

mett de NAV O en de goedkeuring door de ministerraad zag de defensienota in juli het 

licht.. De nota had als titel meegekregen: Om de veiligheid van het bestaan. Als onder-

titell  was gekozen voor het motto van Solzjenitsyn: 'de vrije mens kent de waarde der 

dingenn niet'. 

Inn het eerste hoofdstuk van de nota werden de grondslagen van het defensiebeleid 

nogg eens uitgelegd. De NAVO, inclusief de afschrikkende werking van kernwapens, 

konn in de ogen van het kabinet nog niet worden gemist. Daarbij werd wel aangete-

kendd dat voortzetting van het NAVO-lidmaatschap in het perspectief van het streven 

naarr veiligheid en ontspanning moest worden gezien. De nota bepleitte daarom meer 

nadrukk op de conventionele afweer van het bondgenootschap, waarbij het accent 

voorall  op crisisbeheersing moest worden gelegd. De gedachte dat de veiligheid van 

Europaa slechts in samenwerking met Noord-Amerika kon worden verzekerd, bete-

kendee ook dat een zelfstandige Europese kernmacht werd afgewezen. De reeds be-

staandee nationale kernmachten in Europa mochten niet uitgroeien tot een zelfstan-

digee atoommacht onder Europees gezag. Europese kernbewapening liet zich niet vere-

nigenn met het streven naar non-proliferatie en wapenbeheersing in Europa. Boven-

dienn mocht de Europese nucleaire bewapening niet voorlopen op meer politieke een-

heidd in Europa. De 'Europeaan' Vredeling wees daarmee een Europese kernmacht 

vann de hand. Andere vormen van samenwerking op het terrein van defensie werden 

echterr niet afgewezen. Nauwe industriële samenwerking op het gebied van defensie 

werdd als een logisch uitvloeisel gezien van de Europese eenwording.5 Al paste deze 

samenwerkingg natuurlijk ook in het streven naar standaardisatie van het defensie-

materieel. . 

Hett belangrijkste van de defensienota waren natuurlijk de voorgestelde bezuini-

gingen.. Besparingen konden worden gerealiseerd door het personeelsbestand van 

defensiee in de komende tien jaar met 17,8 procent in te krimpen. Door de vermin-

deringg van het personeelsbestand en de daarmee samenhangende verlaging van de 
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exploitatiekostenn ontstond er ruimte in de begroting voor investeringen. Deze ingre-
penn hadden tot doel een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit tot stand te bren-
gen.. Per krijgsmachtonderdeel werd aangegeven hoe deze doelstelling verwezenlijkt 
konn worden. Bij de marine zou er onder meer geld bespaard kunnen worden door in 
hett kader van internationale taakverdeling te stoppen met de verdere bouw van onder-
zeeboten.. Bij de landmacht werd het aantal eenheden van de parate troepen flink 
teruggebracht.. Met name het aantal dienstplichtigen moest sterk worden verminderd. 
Bijj  de luchtmacht kon er geld worden bespaard door raketeenheden (Nike- en Hawk-
squadrons)) uit de Bondsrepubliek terug te trekken en niet alle Starfighters te vervan-
gen.. Door al deze maatregelen moest het mogelijk zijn in de kabinetsperiode - con-
formm de eis uit Keerpunt- 1510 miljoen gulden te bezuinigen.5 

Bijj  de inkrimping van het personeelsbestand werd er zoals gezegd rekening ge-
houdenn met het verloop van de MBFR-besprekingen in Wenen. Indien de onderhan-
delingenn in Wenen geen resultaat zouden opleveren, werd de voorgestelde reductie 
vann de parate sterkte der strijdkrachten voorlopig opgeschort. Door deze koppeling 
haddenn de bezuinigingen een enigszins voorlopig karakter. Dit werd onder meer ge-
ïllustreerdd door de mededeling dat er zo nodig de eerste jaren met suppletoire begro-
tingenn gewerkt moest worden. De defensienota ging er echter vanuit dat de MBFR-

onderhandelingenn in 1975 resultaat zouden opleveren. Als dit veel eerder het geval zou 
zijn,, kon er nog ruim 100 miljoen extra worden bezuinigd." 

Volgenss de defensienota was het alleen mogelijk een 'verantwoorde defensiebij dra-
ge'' te blijven leveren indien er aan internationale taakverdeling en specialisatie werd 
gedaan.gedaan. Met name het woord taakverdeling was opvallend vaak te vinden in de defen-
sienota.. Onder taakverdeling werd verstaan: 'een herverdeling van taken en deeltaken 
binnenn de bondgenootschappelijke verdediging, opdat een lidstaat zich beter kan toe-
leggenn op datgene waarvoor hij door ligging, aard en omgeving het meest geschikt 
is'.6°° Er werd daarbij niet zozeer gedacht aan het uitruilen van gehele krijgsmacht-
onderdelen.. Daarvoor ontbrak de wil bij de andere NAVO-bondgenoten. De gedach-
tenn gingen vooral uit naar enkele grote investeringsprojecten zoals de vervanging van 
onderzeeboten,, vliegtuigen en raketsystemen. Hoe belangrijk Nederland taakverde-
lingg vond, werd ook duidelijk uit de dreigende zin: 'mocht een betere taakverdeling 
tussenn bondgenoten niet tot stand komen dan zou zulks ernstige consequenties voor 
onzee bijdrage aan de NAVO kunnen hebben'.6' 

Nederlandd liet het niet alleen bij (dreigende) woorden. Al in 1973 had Vredeling 
zichh binnen de NAVO sterk gemaakt voor taakverdeling en specialisatie. Zijn initiatief 
werdd beloond. Er werd een NAVO-werkgroep opgericht die de mogelijkheden voor 
taakverdelingg nader ging onderzoeken. In december 1973 kwam de werkgroep met 
aanbevelingen.. De plannen gingen lang niet zo ver als veel PvdA-ers voor ogen stond. 
Slechtss in zeer beperkte mate werden er taken verdeeld. Bovendien liet de NAVO in een 
communiquéé weten het principe van taakverdeling alleen te aanvaarden als alle vrijge-
komenn gelden aan verbetering van de strijdkrachten werden besteed. 2 Taakverdeling 
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mochtt in ieder geval nier tor bezuinigingen leiden. Daarmee was het NAVO-advies 

slechrss een flauwe weerklank van Doelmatig Defensiebeleid. 

Reactiess op de defensienota 

Nogg voor de definitieve versie van de defensienota klaar was, had fractievoorzitter Van 

Thijnn kennis genomen van de inhoud. In het Partijbestuur verklaarde hij tevreden te 

zijnn over de beleidsvoornemens van het kabinet. Volgens hem kwam de filosofie van 

DoelmatigDoelmatig Defensiebeleid'm de defensieplannen goed tot zijn recht. Hij was ook zeer 

verheugdd dat de in Keerpunt geëiste bezuinigingen in het rapport waren opgenomen 

enn mogelijk zelfs werden overtroffen. De koppeling van die besparingen aan de voort-

gangg van de MBFR-besprekingen in Wenen vond hij niet zo bezwaarlijk. Alleen als de 

onderhandelingenn zich eindeloos zouden voortslepen, kon er roet in het eten worden 

gegooid.. Hij dacht echter niet dat het zover zou komen. ' 

Dee beleidsvoornemens werden door Van Thijn dus positief ontvangen, omdat hij 

zee in overeenstemming achtte met het defensiebeleid zoals dat al langer door de PvdA 

werdd uitgedragen. Een deel van de partij toonde zich echter veel minder enthousiast. 

Hett realiseren van bezuinigingen op defensie was voor hen een belangrijke toetssteen 

voorr een progressieve buitenlandse politiek. Anders gezegd, de ombuigingen op defen-

siee stonden symbool voor 'de nieuwe buitenlandse politiek van de PvdA' zoals die was 

neergelegdd in Keerpunt!'* Op het punt van de bezuinigingen konden er in hun ogen 

geenn concessies worden gedaan. Veel kritiek kwam er dan ook op het voorlopige karak-

terr van de besparingen, waarbij vooral het MBFR-voorbehoud het moest ontgelden. 

Harryy van den Bergh wees erop dat volgens Keerpunthct defensiebeleid doelmati-

gerr moest worden en er verder bezuinigd kon worden als de MBFR-besprekingen suc-

cesvoll  waren afgerond. In de defensienota werd de zaak echter precies omgedraaid. De 

bezuinigingenn waren afhankelijk gemaakt van de MBFR-onderhandelingen. Partij-

voorzitterr Van der Louw constateerde eveneens dat de defensienota op dit punt niet 

overeenkwamm met Keerpunt. Het leek hem niet zozeer om de besparingen te gaan, 

maarr hij maakte zich meer zorgen om de progressieve identiteit van het kabinet. Hij 

vreesdee dat het progressieve imago van het kabinet hierdoor een deuk zou oplopen. 

Dee indruk zou immers kunnen ontstaan dar er in het kabinet teveel rekening werd 

gehoudenn met de wensen van de christen-democraten en 'de confessionelen hiermee 

aann de haal gingen'/5 Vredeling meende juist dat hij de confessionelen de wind uit de 

zeilenn had genomen en het tactisch slim had gespeeld. De MBFR-onderhandelingen 

warenn een politiek gegeven, die hij als minister van Defensie niet kon negeren. Zou hij 

dee verbinding tussen de voorgestelde maatregelen en de MBFR niet maken, dan 

bestondd er grote kans dat hij op dit punt bij de parlementaire behandeling alsnog bak-

zeill  moest halen. Het leek hem niet zo gelukkig om 'in het openbaar naar rechts din-

genn te moeten terugnemen . 
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Dee Partijraad had eveneens veel moeite met de defensienota. Door het voorlopige 
karakterr van de bezuinigingen week het kabinetsbeleid in hun ogen teveel af van de 
voorstellenn in Keerpunt. Men twijfelde zelfs of het kabinet wel de wil en de mogelijk-
hedenn had om 'wezenlijke en structurele hervormingen en ingrijpende bezuinigingen 
opp defensie door te voeren'. In een motie werd vastgelegd dat het kabinet onverkort 
diendee vast te houden aan de uitgangspunten en maatregelen zoals die in Keerpunt 
warenn vastgelegd. Om tot een afgewogen oordeel te komen werd de defensiecommis-
siee van de PvdA om advies gevraagd. Die commissie moest nagaan in hoeverre de 
voorliggendee defensienota strijdig was met Keerpunt. Op basis van het advies zou de 
Partijraadd in september tot een eindoordeel komen.7 

Alss de Partijraad had verwacht dat de defensiecommissie hard zou oordelen over 
dee defensienota, kwam zij bedrogen uit. De grondslagen van het beleid, de hoogte van 
dee bezuinigingen en de MBFR-clausule werden allen positief beoordeeld. De commis-
siee toonde zich tevreden met het uitgangspunt van het kabinet dat de nadruk moest 
wordenn gelegd op de conventionele strijdkrachten, die crisisbeheersing als voornaam-
stee taak hadden. Volgens de commissie kon redelijkerwijs worden verwacht dat in de 
komendee vier jaar de bezuinigingen uit Keerpunt werden gehaald. De commissie 
besteeddee tevens uitvoerig aandacht aan het MBFR-voorbehoud. Men kwam tot de 
conclusiee dat het onderschrijven van de MBFR-clausule tot midden 1975 aanvaardbaar 
was.. Aan de MBFR-besprekingen werd ook door de commissie een groot politiek 
belangg gehecht voor de kansen op ontwapening en voor de mogelijkheden om tot 
internationalee taakverdeling te komen. Dit mocht niet door een eenzijdig optreden 
vann Nederland in gevaar worden gebracht. Mochten de MBFR-besprekingen na 1975 
nogg geen resultaat hebben gehad, moesten de bezuinigingsplannen echter alsnog uit-
gevoerdd worden. Kortom, de MBFR-clausule was tot 1975 aanvaardbaar, maar van uit-
stell  mocht geen afstel komen. 

Nett als Van Thijn meende de defensiecommissie dus dat de uitgangspunten van de 
defensienotaa overeenkwamen met Doelmatig Defensiebeleid'en niet wezenlijk in tegen-
spraakk waren met Keerpunt Bovendien wilde men de eisen uit het verkiezingspro-
grammaa niet los van de internationale context bezien. De commissie deelde daarom de 
meningg van het kabinet dat de MBFR-onderhandelingen politiek dermate belangrijk 
warenn dat deze niet voor de voeten gelopen mochten worden. Een minderheid in het 
Partijbestuurr bleef echter onverminderd kritisch. Nu de bezuinigingen uit Keerpunt 
waarschijnlijkk werden gehaald, zocht men naar andere kritiekpunten. Zo vond men 
datt uit de voorstellen geen 'nieuwe frisse aanpak' bleek en er geen aanzet tot een daad-
werkelijkk nieuw beleid was gegeven. Bovendien was Toussaint van mening dat de de-
fensiee teveel op zichzelf en niet als instrument van buitenlands beleid werd beschouwd. 
Vann den Bergh miste eveneens het buitenlands-politieke kader en ook Van der Louw 
meendee dat de 'politieke elementen van de vredespolitiek' verloren waren gegaan.9 

Fractieleiderr Van Thijn nam het in het Partijbestuur op voor het beleid van 
Vredeling.. Hij had met stijgende verbazing de discussie aangehoord. Er was juist door 
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hethet kabinet 'keihard geknokt' voor flinke bezuinigingen. Dat de defensienota op een 
aantall  punten 'verstoppertje speelde', was volgens hem doelbewust gedaan om de nota 
voorr de Kamer aanvaardbaar te maken.70 Vredeling had inderdaad doelbewust een 
brederr kader buiten beschouwing gelaten. Collega Van der Stoel zou de omlijsting van 
hett defensiebeleid vorm geven in de op handen zijnde ontwapeningsnota. Het ging 
hemm primair om het realiseren van bezuinigingen en niet om 'allerlei ideologische 
rim-ram'.7'' Bovendien hoopte hij op begrip van zijn partijgenoten. Zij moesten toch 
ookk begrijpen dat hij als minister behoedzaam moest opereren. Na de generaalscrisis 
opp zijn departement had hij rekening te houden met zijn ambtelijk staf en ook rich-
tingg NAVO wilde hij niet de indruk wekken uit te zijn op de afbraak van defensie. Hij 
begreepp wel dat hij daardoor in de 'rechterhoek van de partij' werd gedwongen.71 

Dee Partijraad leek weinig boodschap te hebben aan de overwegingen van Vrede-
ling.. Ondanks het positieve advies van de defensiecommissie bleef zij nog altijd kritisch 
overr de defensienota. De kritiek spitste zich op twee punten toe. Ten eerste waren de in 
KeerpuntKeerpunt bepleite structurele hervormingen achterwege gebleven. Ten tweede moesten 
dee bezuinigingsplannen ongeacht de voortgang van de MBFR-besprekingen worden 
uitgevoerd.. Aanvullende begrotingen werden onaanvaardbaar genoemd. Beide punten 
werdenn door de Partijraad in een motie aanvaard.7' De meerderheid van het Partij-
bestuurr wenste de verwerping van het MBFR-voorbehoud door de Partijraad niet over 
tee nemen. Toen de Partijraad vervolgens ook een motie van het Partijbestuur aan-
vaardde,, waarin wel werd ingestemd met het MBFR-voorbehoud, ontaardde de ver-
gaderingg in een chaos. Om deze tegenstrijdigheid op te lossen, werd het voorstel ge-
lanceerdd om de discussie over dit punt weer te heropenen. De stemmen staakten ech-
ter,, zodat de Partijraad vasthield aan het 'zelfstandig bezuinigen op defensie door 
Nederland'.74 4 

Eindd september 1974 kwam de defensienota aan de orde in de Tweede Kamer. De 
vraagg was natuurlijk of de fractie bereid was het standpunt van de Partijraad inzake de 
MBFR-clausulee over te nemen, VVD-leider H. Wiegel liet niet na hier expliciet naar te 
vragen.. Fractiewoordvoerder Dankert wees Wiegel er op dat de Partijraad een advise-
rendd lichaam voor het Partijbestuur was en geen beleidsbepalend orgaan. Het Partij-
bestuurr had het advies van de Partijraad naast zich neergelegd en stond op het stand-
puntt dat de koppeling met de MBFR-onderhandelingen tot en met 1975 gehandhaafd 
moestt blijven. De fractie en het Partijbestuur trokken op dit punt één lijn. Toch wilde 
Dankertt wel enige kanttekeningen bij het MBFR-voorbehoud maken. In ieder geval 
leekk het hem nodig dat de regering regelmatig overlegde met de Kamer over de voort-
gangg van de MBFR-besprekingen. Veel belangrijker was echter dat het kabinet de 
MBFR-besprekingenn aan moest grijpen om pogingen te ondernemen om de defensie-
capaciteitt van Oost en West aanzienlijk te verkleinen. Dit was mogelijk door de tacti-
schee atoomwapens en de tactische luchtstrijdkrachten bij de onderhandelingen in 
Wenenn te betrekken. Een PvdA-motie, waarin de regering gevraagd werd hiernaar te 
streven,, wist een Kamermeerderheid te behalen.7' 
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Vann WD-zijde viel het nodige vuurwerk te verwachten tijdens het Kamerdebat. 
Wiegell  had zijn achterban 'een frontale aanval' beloofd. Hij kwalificeerde de defensie-
notaa als 'een afbraakplan voor de Nederlandse defensie'. Zijn partijgenoot Koster, 
tevenss oud-minister van Defensie, noemde de voorstellen 'desastreus'. De W D stond 
niett alleen in haar kritiek. De KVP-er Piet Steenkamp liet zich eveneens kritisch uit en 
sprakk van 'politieke verstandsverbijstering'.6 Toch kwam Vredeling niet echt in pro-
blemenn bij de verdediging van zijn defensienota. De oppositie drong wel aan op ver-
minderingg van de bezuinigingen, maar kreeg hiervoor geen Kamermeerderheid. De 
bezuinigingsvoorstellenn ter waarde van ruim anderhalf miljard gulden bleven 
zodoendee overeind.77 

Hoewell  de defensienota nagenoeg ongeschonden door de Kamer was gekomen, 
hadd een deel van de partij forse kritiek op het werkstuk van Vredeling geuit. Een min-
derheidd in het Partijbestuur en een groot deel van de Partijraad was van mening dat er 
tee veel concessies aan Keerpunt v/ztzn gedaan. De progressieve identiteit van het kabi-
nett en meer in het bijzonder van de PvdA was hierdoor in het geding. Het vooruitstre-
vendee karakter zou veel beter uit de verf zijn gekomen als er geen MBFR-voorbehoud 
wass gemaakt. Aan de notie dat eenzijdige troepenreducties het overleg in Wenen zou-
denn doorkruisen, leek men geen boodschap te hebben. Vasthouden aan Keerpunt 
werdd politiek belangrijker gevonden dan een succesvolle afronding van de MBFR-

besprekingen.. Illustratief hiervoor is dat een inhoudelijke discussie over de waarde van 
dee MBFR-onderhandelingen niet werd gevoerd. De beleidsvoorstellen van het kabinet 
werdenn blijkbaar niet beoordeeld op het effect dat ze teweegbrachten, maar meer op 
dee symbolische waarde die ze hadden. Bij de kwestie van de vervanging van de Star-
fighterfighter zou dit nog veel duidelijker aan het licht komen. 

Dee vervanging van de Starfighter 

Dee kwestie van de vervanging speelde al enige jaren. Begin jaren zeventig was Neder-
landd een onderzoek begonnen naar de mogelijke opvolgers van de Starfighters. Meer-
deree landen waren met een dergelijk onderzoek bezig en in 1974 besloot men de krach-
tenn te bundelen. In mei 1974 werd samenn met België, Denemarken en Noorwegen een 
zogenaamdd aankoopconsortium gevormd. Een gemeenschappelijke stuurgroep van 
militairee en economische deskundigen moest verschillende kandidaat-vliegtuigen op 
hunn militaire prestaties en financieel-economische merites beoordelen. De toestellen 
diee werden geëvalueerd waren: de Cobra van Northrop (vs), de F-16 van General 
Dynamicss (vs), de Mirage van Dassault-Bréguet (Frankrijk) en de Eurofighter van 
Saab/Scaniaa (Zweden). De bestelling van de vier Europese landen zou ongeveer 350 
toestellenn omvatten. De Cobra zou echter al snel afvallen. In januari 1975 maakten de 
vss bekend dat zij voor de F-16 hadden gekozen, waarvan er 650 werden besteld. Door 
dee keuze van de Amerikaanse luchtmacht voor de F-16 werden de productiekosten van 
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dee Cobra te hoog en daarmee het toestel te duur voor de Europese partners. De keuze 
gingg daarna nog tussen een Amerikaans, Frans of een Zweeds vliegtuig/8 

Nederlandd diende bij de keuze voor een nieuw toestel ook rekening te houden met 
dee toekomstige taken van de Nederlandse luchtmacht. De NAVO had zich op verzoek 
vann Vredeling gebogen over specialisatie en taakverdeling en kwam in december 1973 
mett aanbevelingen. Volgens het rapport kon de Nederlandse luchtmacht twee taken 
afstoten:: de luchtverdediging op grote hoogte en diepe penetraties in vijandelijk 
gebied.. De taken die volgens het advies van de Defence Planning Committee van de 
NAVOO voor ons land overbleven waren: 'conventional offensive air operations, with a 
limitedd (in time and space) air superiority capability and a limited (in range) nucleair 
offensivee capability'.79 Deze taakverdeling ging lang niet zo ver als Vredeling had 
gehoopt,, maar hij wilde zijn kindje van taakverdeling ook niet met het badwater weg-
gooienn en ging akkoord met het NAVO-advies. Dit betekende wel dat het kabinet zich 
opp een toestel had vastgelegd dat 'offensieve opdrachten met conventionele wapens 
moestt kunnen uitvoeren, plaatselijk luchtoverwicht kon verkrijgen en de mogelijk-
heidd had om tactische kernwapens te vervoeren en af te werpen'. ° Met name dit laatste 
elementt strookte niet erg met de visie van de PvdA op de luchtmacht. 

Dee stuurgroep van de vier Europese landen kwam in januari 1975 met de aanbe-
velingg om de F-16 aan te schaffen. Dit vliegtuig was militair-technisch beter dan de 
anderee toestellen. Een beslissing werd er naar aanleiding van dit advies vooralsnog niet 
genomen.. De vier regeringen wilden eerst nog nadere gegevens hebben over verdere 
ontwikkelingskosten,, leveringsvoorwaarden, etc. Ondertussen lanceerde minister Vre-
delingg het voorstel om de Europese industriële krachten te bundelen en een Europees 
gevechtsvliegtuigg te ontwikkelen. Zijn plan werd echter door de andere landen van het 
consortiumm afgewezen. Op 3 april kwamen de ministers van Defensie van de vier lan-
denn bijeen en concludeerden dat de F-16 zowel uit militair als financieel oogpunt het 
bestee vliegtuig was. De Noorse en Deense ministers verklaarden op de persconferentie 
naa afloop dat zij voor de F-16 hadden gekozen. De Nederlandse en Belgische ministers 
maaktenn nog een klein voorbehoud. Bij de Belgen groeide dit voorbehoud echter al 
snell  uit tot grote twijfel. De Franse regering oefende grote druk uit op België om toch 
voorr de Franse Mirage te kiezen.' De Defensieministers van het aankoopconsortium 
kwamenn op 15 mei voor de laatste maal bijeen. Naar aanleiding van die vergadering be-
sloott de Nederlandse regering het besluit niet langer uit te stellen. Op 24 mei maakte 
hett kabinet bekend dat de Starfighter door de F-16 zou worden vervangen.81 

Dee miskoop van de eeuw? 

Dee vervanging van de Starfighter was binnen de PvdA al verschillende malen ter 
sprakee gekomen. In de partij twijfelde men of de oude straaljagers wel vervangen 
moestenn worden. Zo werd in Doelmatig Defensiebeleid II opgemerkt dat in het kader 



TUSSENN KEERPUNT EN HET REGERINGSPLUCHE 283 3 

vann de taakverdeling beter een grotere luchtmacht dan die van Nederland (bijvoor-
beeldd die van de Bondsrepubliek), de vervanging op zich kon nemen. Mocht taakver-
delingg niet lukken, dan zou Nederland eenzijdig moeten overwegen om de Starfighter 
niett te vervangen. In Keerpunt stond taakverdeling en zo mogelijk taakafstoting even-
eenss hoog in het vaandel. Bovendien werd daaraan toegevoegd dat de nucleaire taak 
vann de luchtmacht afgeschaft diende te worden.*3 

Dee defensienota ademde over het algemeen de sfeer uit van Doelmatig Defensie-
beleid,beleid, maar op het punt van de vervanging van de Starfighter volgde Vredeling zijn 
eigenn weg. In de defensienota stond te lezen dat Nederland tot vervanging van de 
Starfighterr moest overgaan, omdat ingrijpende taakverdeling zoals die in Doelmatig 
DefensiebeleidDefensiebeleid II was voorgesteld op korte termijn niet haalbaar was gebleken. Wel 
werdd de vervanging over een langere tijd uitgesmeerd en niet alle oude vliegtuigen 
zoudenn worden vervangen. Naar aanleiding van het NAvo-advies zette Vredeling ook 
uiteenn aan welke eisen het nieuwe vliegtuig moest voldoen. Het toestel moest met 
namee geschikt zijn om conventionele taken uit te voeren (steun voor de grondstrijd-
krachten),, maar de vervanger van de Starfighter zou zich echter ook 'boven het 
gevechtsterreinn moeten kunnen handhaven en tevens in staat moeten zijn tot een 
nucleairr optreden'.84 

Dee defensiecommissie van de PvdA kon in principe wel instemmen met de ver-
vangingg van de Starfighter, maar plaatste kanttekeningen bij een mogelijk nucleair 
optreden.. De commissie had een duidelijke voorkeur voor een vliegtuig dat alleen 
geschiktt was voor het geven van grondsteun. Niet alleen omdat men wilde dat de 
nucleairee taken van de luchtmacht werden afgestoten, maar ook omdat het goedkoper 
was.. Een 'zwaarder toestel' kon wel eens heel duur uitpakken en andere bezuinigingen 
inn gevaar brengen, vreesde men. Het leek de commissie zinnig om op de kortst moge-
lijk ee termijn in internationaal verband te overleggen over de criteria van de vliegtuig-
keuze.Sii Een opmerkelijk advies, aangezien de door Vredeling genoemde criteria juist 
dee uitkomst waren van internationaal overleg over specialisatie en taakverdeling. 

Dee Partijraad stelde zich ten aanzien van de vervanging van de Starfighter een stuk 
principiëlerr op. Onder verwijzing naar Doelmatig Defensiebeleid II en Keerpunthoopte 
dee Partijraad dat in het kader van de taakverdeling binnen de NAVO de Starfighter niet 
werdd vervangen. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn dan moest er in ieder geval 
eenn vliegtuigtype worden gekozen dat geen nucleaire taken kon uitvoeren. Daarbij 
kwamm de Partijraad ook met een zeer opvallende eis: het mocht ook geen Amerikaans 
toestell  zijn. De vs zouden het verdiende geld immers gebruiken voor het omverwer-
penn van democratisch tot stand gekomen regeringen.86 Deze laatste eis was vooral in-
gegevenn door verontwaardiging over de Amerikaanse steun bij het omver werpen van 
dee socialistische regering-Allende in Chili in 1973. 

Bijj  de behandeling van de defensienota in de Tweede Kamer werd er uitgebreid 
gesprokenn over de opvolger van de Starfighter. Voor de PvdA-fractie was vooral be-
heersingg van de kosten belangrijk. Namens de PvdA drong Dankert er bij de minister 
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opp aan om een toestel aan te schaffen dat zich beperkte tot grondsteun, omdat een der-
gelijkk vliegtuig aanzienlijk goedkoper zou zijn. De meer principiële bezwaren werden 
aann de andere progressieve partijen overgelaten. Dankerts collega's Waltmans (PPR) 
enn Van Mierlo (D '66) wilden van Vredeling de toezegging dat het nieuwe vliegtuig in 
iederr geval geen nucleaire taken zou gaan uitvoeren.87 Vredeling wilde daar niet aan 
toegeven,, aangezien hij zich in NAVO-verband had vastgelegd op een toestel dat ook 
inn staat moest zijn nucleaire taken te vervullen. Hij liet de Kamer dan ook weten dat 
dee opvolger van de Starfighter in ieder geval de mogelijkheid moest hebben om atoom-
wapenss de vervoeren. De vraag of het toestel ook daadwerkelijk een nucleaire taak 
kreeg,, was nog niet actueel. Pas in 1980, als het laatste squadron met een atoomtaak uit 
dee lucht werd genomen, zou deze kwestie aan de orde komen. Voor een discussie daar-
overr was het nog veel te vroeg. 'Wij moeten niet praten over iets dat een koude omelet 
kann blijken te zijn', hield hij de Kamer voor. Voor het kabinetsbeleid inzake atoom-
bewapeningg verwees hij verder naar de ontwapeningsnota van Van der Stoel, die door 
hethet kabinet was aangekondigd. 

Hett beleid van Vredeling ten aanzien van de vervanging van de Starfighter werd 
niett gesteund door Bram Stemerdink. De staatssecretaris meende dat de vervanging 
vann de Starfighter een goede gelegenheid bood om eens werk te maken van taakverde-
lingg binnen de NAVO. Vredeling had volgens hem het internationale onderhande-
lingsspell  niet erg handig gespeeld, waardoor er van taakverdeling weinig was over-
gebleven.899 In een poging het beleid bij te sturen schreef hij een nota waarin hij voor-
steldee een beslissing over de opvolging van de Starfighter voorlopig uit te stellen. Hij 
wass van mening dat de mogelijkheden van taakverdeling en standaardisatie eerst goed 
onderzochtt moesten worden alvorens een beslissing te nemen. Bovendien adviseerde 
hijj  voor de productie van militaire vliegtuigen Europees samen te gaan werken. Het 
opzettenn van een dergelijk Europees samenwerkingsverband vergde veel tijd en ook 
daaromm moest de vervanging voorlopig worden uitgesteld.90 Vredeling liet echter 
wetenn dat hij de beslissing over de opvolging van de Starfighter niet uit wilde stellen.9' 
Well  zou hij later het idee van een Europees vliegtuig nog eens bij zijn collega's onder 
dee aandacht brengen, echter zonder resultaat. 

Inn de loop der tijd groeide binnen de PvdA het verzet tegen de voorgenomen 
vervangingg van de Starfighter. Klaas de Vries en Hans Kombrink, die na het vertrek 
vann een aantal buitenlandspecialisten de opengevallen plaatsen innamen, stortten 
zichh op de kwestie van de vervanging. Eind 1974 verweten zij Vredeling het beleid 
vann zijn voorganger De Koster gewoon voort te zetten. Immers, de vier vliegtuigen 
diee nu werden geëvalueerd, waren reeds door Vredelings voorganger aangewezen. 
Kombrinkk en De Vries waren van mening dat er kon worden volstaan met een licht 
toestel.. Een minder geavanceerd toestel dan de vier die nu werden bekeken, had na-
melijkk als groot voordeel dat het goedkoper was. Zij vreesden dat de aanschaf van 
zwaree straaljagers te veel geld zou opslokken, waardoor de financiering van andere 
krijgsmachtonderdelenn in gevaar kwam.91 De Vries had bovendien lering getrokken 



TUSSENN KEERPUNT EN HET REGERINGSPLUCHE 285 5 

uitt de Oktoberoorlog in het Midden-Oosten. Volgens hem was daar gebleken dat 
eenn luchtoverwicht niet meer vanzelfsprekend was door de ontwikkeling van de mo-
dernstee artillerie. 'Wat heb je aan de allersnelste en meest wendbare jagers, als die niet 
zijnn opgewassen tegen raketten', vroeg hij zich af. Dit element moest ook worden 
meegenomenn in de discussie over de vervanging van de Starfighter. Gebeurde dit 
niet,, dan bestond de kans dat het nieuwe vliegtuig niet alleen de grootste wapenaan-
koopp van de eeuw werd, maar tevens als 'grootste militaire misverstand van de eeuw' 
zouu worden gekwalificeerd'.9' 

Datt De Vries en Kombrink zich vol overgave op de kwestie stortten heeft wellicht 
tee maken met de hevige concurrentiestrijd die er onder de nieuwe fractieleden 
woedde.. Veel nieuwe Kamerleden wilden zich profileren en legden een enorme gel-
dingsdrangg aan de dag. De vervanging van de Starfighter was daarvoor een geschikt 
item.. Gesteund door Keerpunt kon men zich namelijk sterk maken voor zaken die 
doorr nagenoeg niemand in het progressieve kamp in twijfel werden getrokken: er 
mochtt niet teveel geld aan de vervanging worden uitgegeven en de nucleaire taken 
vann de luchtmacht moesten worden afgestoten. Bovendien werd de geldingsdrang op 
hett terrein van de buitenlandse politiek nog eens versterkt door het in april geplande 
partijcongress over vrede en veiligheid. De Kamerleden was er veel aan gelegen het 
congress achter het fractiestandpunt te krijgen. Immers, als het congres zich uitsprak 
voorr een lichter en goedkoper toestel, zou dit de positie van de PvdA-fractie ten 
opzichtee van Vredeling enorm versterken. 

Vredelingg trok zich echter weinig aan van de fractie. Hij had zich in NAVO -verband 
nuu eenmaal vastgelegd op een bepaald soort vliegtuig en wenste daarom geen toestel 
aann te schaffen dat alleen geschikt was voor grondsteun. Om zijn standpunt te ver-
dedigenn verwees hij ook meerdere malen expliciet naar de afspraken over specialisatie 
binnenn de NAVO en de taken die Nederland daarbij toebedeeld had gekregen. Drei-
gendd voegde hij daar aan toe dat het 'ernstige consequenties' zou hebben als de PvdA 
bijj  de keuze van een nieuw vliegtuig dwars ging liggen. De Kamerleden meenden op 
hunn beurt dat de minister zich teveel achter de afspraken over taakverdeling binnen de 
NAVOO verschool en voelden zich vaak niet serieus genomen.94 Vredeling maakte tevens 
duidelijkk zich niets van het partijcongres aan te trekken. In januari 1975 sprak hij, 
onderr verwijzing naar het aanstaande partijcongres over vrede en veiligheid, de onver-
getelijkee woorden: 'congressen kopen geen vliegtuigen'.?i 

Eenn vertrouwenscrisis in de partij 

Dee starre houding van Vredeling, gevoegd bij zijn uitspraken, wekte de nodige wrevel 
binnenn de PvdA. Men kreeg steeds meer het gevoel dat een serieuze discussie over de 
vervangingg van de Starfighter niet mogelijk was. Deze irritatie zorgde ervoor dat de 
PvdA-fractiee tijdens de behandeling van de defensiebegroting in februari 1975 flink 
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vann leer trok. Dankert wilde nu eindelijk eens een serieuze discussie over de opvolging 
vann de Starfighter, waarbij ook het niet vervangen bespreekbaar moest zijn. 'Het was 
weliswaarr 'één minuut voor twaalf, maar ingrijpen was nog mogelijk', aldus Dankert. 
Volgenss hem was er nooit serieus onderzocht of de Starfighter überhaupt vervangen 
moestt worden, terwijl de minderheid van de commissie-Van Rijckevorsel in 1972 dit 
tochh had voorgesteld. Bovendien had Vredeling in de defensienota bepleit dat bij het 
uitblijvenn van ingrijpende taakverdeling en standaardisatie ons land gedwongen kon 
wordenn bepaalde krijgsmachtonderdelen op te heffen. Het was in zijn ogen dus be-
paaldd niet vanzelfsprekend dat de Starfighters vervangen zouden worden.9* 

Alss de vervanging er dan toch moest komen, wilde Dankert in ieder geval een 
serieuss debat over het type vliegtuig dat aangeschaft moest worden. Hij had nog nooit 
'behoorlijke'' argumenten gehoord tegen lichtere vliegtuigen. Vredeling kwam niet 
veell  verder dan het opsommen van de voordelen van de zwaardere vliegtuigen. Daar-
doorr hing er een 'odeur van het militair-industrieel complex' rond de hele vervanging. 
Dee fractie bleef een duidelijke voorkeur hebben voor een licht en goedkoop toestel. 
Hett vliegtuig zou bovendien geen atoomtaak mogen vervullen. De partij wilde niet 
datdat de vervanger van de Starfighter zou bijdragen aan het 'verder opjagen van de bewa-
peningswedloop'.. " 

Vredelingg weigerde de vervanging van de Starfighter ter discussie te stellen. Tevens 
wenstee hij niet voor een lichter toestel te kiezen, omdat hij bang was dat er anders een 
gatt zou vallen in de gezamenlijke verdediging van de NAVO. Er moest een type vlieg-
tuigg aanschaft worden dat ook in de jaren tachtig en negentig de eventuele strijd tegen 
modernee Russische jagers aan zou kunnen. Hiermee verwees hij maar weer eens naar 
hett specialisatierapport van de NAVO waarin was vastgelegd dat de Nederlandse lucht-
machtt in staat moest zijn tot 'air superiority capability'. Wel was hij bereid zijn partij 
opp één punt tegemoet te komen. Hij liet weten het 'niet als een gegeven te aanvaarden' 
datdat de opvolger van de Starfighter met een atoomtaak werd uitgerust.'8 Een concessie 
diee Vredeling zich gemakkelijk kon veroorloven, aangezien er pas in 1980 over dit 
vraagstukk beslist zou worden. 

InIn het voorjaar van 1975 koos Vredeling in samenspraak met zijn Europese colle-
ga'ss voor de F-16, omdat dit in militair en financieel opzicht het beste vliegtuig was." 
Nuu de minister tegen de wens van de fractie in voor de F-16 had gekozen, verslech-
terdee de relatie tussen Vredeling en zijn achterban nog verder. Het beleid van de 
ministerr werd niet alleen meer op financiële gronden, maar ook met meer principiële 
argumentenn bestreden. Zo liet Van Thijn weten dat een socialistische vredespolitiek 
eropp gericht moest zijn de bewapeningsspiraal te doorbreken. Bij de aanschaf van 
nieuwee vliegtuigen moest dit criterium ook worden toegepast en met de keuze voor de 
F-166 was dit niet gebeurd. Door te kiezen voor een 'zwaar toestel' werd een bijdrage 
geleverdd aan het opschroeven van de bewapeningsspiraal. Als Vredeling zijn beleid 
niett wilde herzien, was een conflict tussen de bewindsman en zijn partij niet meer te 
voorkomen,, vreesde Van Thijn.'00 



T U S S E NN K E E R P U N T EN HET R E G E R I N G S P L U C H E 287 7 

Omm de meningsverschillen uit te praten, werd er een overleg tussen vertegenwoor-
digerss van het kabinet en van de fractie georganiseerd. Dankert bracht de bezwaren 
vann de PvdA-fractie nog eens onder woorden. De keuze voor de F-16 achtte hij niet in 
overeenstemmingg met de defensiepolitiek zoals de PvdA die voor ogen had en hij 
sprakk zelfs van 'falend defensiebeleid'.'01 Vredeling herhaalde zijn argumenten nog 
eenss en stelde dat de keuze voor de F-16 niet als een impuls voor de bewapeningswed-
loopp kon worden gezien. Dat zou het geval zijn als er voor het duurste toestel was 
gekozen,, maar de F-16 was juist het goedkoopste. Bovendien, 'de vliegtuigen schieten 
allemaal',, hield hij zijn partijgenoten voor.101 

Vredelingg wenste niet toe te geven aan de druk van zijn partijgenoten en zette op 
zijnn beurt de fractie weer onder druk. Hij dreigde op te stappen als de PvdA-fractie 
tegenn de keuze van de F-16 zou stemmen. Hij vond de vervanging van de Starfighter 
eenn essentieel onderdeel van zijn beleid en achtte de steun van zijn eigen partij daar-
voorr onontbeerlijk. Hij verdomde het om 'de F-16 via de confessionelen, de W D en 
DS'700 binnen te halen'. Van Thijn wilde het spel niet zo hoog spelen. Hij benadrukte 
datt de minister niet op zou hoeven stappen bij een verschil van mening met de fractie. 
Hett ging immers om een 'zakelijk conflict'.103 Den Uyl wilde het evenmin op een kabi-
netscrisiss aan laten komen en zag mogelijkheden voor beide partijen om hun gezicht 
tee redden. De fractie kon zijn standpunten handhaven, maar moest zich gematigd uit-
drukken.. Vredeling zou eveneens gematigd op moeten treden en er zouden minder 
toestellenn besteld kunnen worden.'04 

Hett 'zakelijk conflict' over de vervanging van de Starfighter ontaardde in het voor-
jaarr van 1975 langzamerhand in een loopgravenoorlog. Vredeling had zich in NAVO-

verbandd vastgelegd op een bepaald type toestel, waardoor er voor hem in feite geen 
wegg terug meer was. Vanuit dat perspectief geredeneerd was de F-16 een logische 
keuze.. Het toestel was niet te duur, uitermate geschikt voor grondsteun en beschikte 
daarbijj  nog over een aantal andere kwaliteiten. Dat was nodig want het vliegtuig 
moestt zich conform de afspraken ook in luchtgevechten kunnen handhaven en de 
mogelijkheidd hebben tot het vervullen van een beperkte atoomtaak. Vredeling had 
zichh ook op een andere manier vastgelegd. In het kader van standaardisatie - ook een 
stokpaardjee van de PvdA- was hij een samenwerkingsverband met drie andere NAVO-

landenn gestart. Dit betekende natuurlijk wel dat hij zich niet zonder internationaal 
gezichtsverliess uit dit overleg kon terugtrekken. 

Datt de fractie weinig begrip wilde opbrengen voor zijn positie en de zaak zo hoog 
opspeelde,, verbaasde Vredeling. Hij achtte de hele zaak geen 'conflictstof van de 
bovenstee plank' en had nooit gedacht dat er over de keuze van het nieuwe vliegtuig-
typee zo'n conflict zou ontstaan. Den Uyl begreep evenmin veel van de houding van de 
fractie.. In de defensienota was vastgelegd dat de Starfighter vervangen moest worden 
enn de fractie was daarmee akkoord gegaan. De uiteindelijke keuze voor het toestel zag 
hijj  als een puur 'technisch industriële beslissing', waarbij er goede argumenten beston-
denn om voor de F-16 te kiezen. Bovendien was er juist in het kader van standaardisatie 
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gekozenn om de aanschaf gezamenlijk met de andere kleine NAVO-landen te doen. 
Hijj  zag geen enkele reden waarom de fractie en het Partijbestuur deze beslissing zo'n 
politiekee lading moesten geven.'05 

Dee fractie meende echter dat de manier waarop Vredeling taakverdeling en stand-
aardisatiee binnen de NAVO had ingevuld, te veel verschilde van de lijn die de PvdA eer-
derr hadd uitgestippeld. De fractie had zich met name van taakverdeling en specialisatie 
heell  andere dingen voorgesteld. Er waren te veel concessies aan Keerpunt gedaan en 
datdat wilde de fractie niet over haar kant laten gaan. De vervanging van de Starfighter 
werdd steeds meer als een graadmeter beschouwd voor de mate waarin het kabinet 
daadwerkelijkk bereid was een andere koers te varen op het gebied van defensie. Het 
Partijbestuurr dacht er al niet veel anders over. Ook zij beschouwde deze kwestie als 
eenn belangrijke toetssteen voor het defensiebeleid en wilde op dit punt niet buigen 
voorr Vredeling. 

Dee kloof tussen de PvdA-bewindslieden en hun achterban kwam nog eens duide-
lij kk naar voren op het partijcongres van n en 12 april 1975. Dit partijcongres was gro-
tendeelss gewijd aan vrede en veiligheid en de vervanging van de Starfighters kwam 
daarbijj  ook aan de orde. Aan de vooravond van het congres herhaalde Vredeling in het 
TV-programmaa Achter het Nieuws zijn dreigement om op te zullen stappen, indien de 
meerderheidd van de fractie zijn keuze voor de F-16 niet accepteerde.106 Van Thijn 
noemdee dit dreigen van Vredeling 'onberaden en rijkelij k voorbarig'. De fractie zou 
zichh hierdoor in ieder geval niet laten beïnvloeden, aldus de fractievoorzitter. Wel 
haasttee hij zich er bij te zeggen dat de fractie nog altijd vertrouwen had in Vredeling en 
datdat het niet de bedoeling was om hem pootje te lichten: 'een algehele verkettering, 
daarr is de fractie nog [cursivering FZ] niet aan toe'.107 

Dee congresgangers lieten zich evenmin beïnvloeden door de dreigementen van 
Vredeling.. De keuze voor de F-16 werd nagenoeg unaniem door het congres afge-
wezen.. Er werd een motie aanvaard waarin werd vastgelegd dat er een vliegtuigtype 
moestt worden gekozen dat: 'technisch en kwalitatief niet zodanig geavanceerd was dat 
hethet de bewapeningswedloop nieuwe stimulansen gaf; geen nucleaire taken - dus ook 
geenn beperkte - kon en/of mocht uitvoeren en een niet te zware druk mocht leggen 
opp de overige financieringsprogramma's van de krijgsmacht'.'08 Het voorstel om de 
Starfighterr helemaal niet te vervangen, was eerder met een krappe meerderheid ver-
worpen.'0**  Na het congres werd er nog wel een poging ondernomen om nader tot 
elkaarr te komen. Er werd een delegatie uit het Partijbestuur en de fractie samengesteld 
omm met Vredeling te overleggen over de vastgelopen situatie, echter zonder resultaat."0 

Vredelingg trok zich niets van het congresbesluit aan (congressen kopen immers 
geenn vliegtuigen), tot groot ongenoegen van de fractie en het Partijbestuur. De partij 
bleeff  ondertussen naar nieuwe wegen zoeken om Vredeling op andere gedachten te 
brengen.. Het probleem hierbij was wel dat de partij er geen kabinetscrisis voor over 
had,, want die zou waarschijnlijk slecht vallen bij het electoraat. Of zoals Hans Ouwer-
kerkk het zei: 'de kiezers begrijpen geen moer van dit conflict'.111 Kombrink zag wel 
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mogelijkhedenn om dit probleem te omzeilen. Hij wilde eventueel aansturen op een 
ministerscrisis.. Hij was niet erg tevreden over het functioneren van 'zijn' minister. 
Vredelingss uitlatingen in de pers en zijn gebrek aan kennis hadden al verschillende 
malenn voor moeilijkheden gezorgd. Als de kwestie van de F-16 tot het vertrek van de 
ministerr zou leiden, had Kombrink daar geen moeite mee."1 Kamerlid Arend Jan 
Voortmann vond dit eveneens een mooie oplossing. Hij was net als Kombrink van 
meningg dat Vredeling 'de politieke greep op de defensiepolitiek' volledig kwijt was."3 

Eenn ministerscrisis werd door de rest van het Partijbestuur niet als een optie gezien, 
omdatt het huns inziens een kabinetsbeslissing betrof."4 

Uiteindelijkk zou de partij kiezen voor een andere strategie: het kabinet werd 
gevraagdd een definitieve keuze uit te stellen. Volgens het Partijbestuur en de fractie 
wass er geen enkele noodzaak om op korte termijn te beslissen ten gunste van de F-16. 
Doorr de zaak uit te stellen zou het voor de partij mogelijk worden de PvdA-bewinds-
liedenn te blijven steunen. Bovendien zou men de tijd hebben eens 'behoorlijk' over de 
straaljagerkwestiee met elkaar te praten en alsnog de mogelijkheden voor een lichter en 
goedkoperr grondtoestel te onderzoeken. Tevens zou men nog eens nauwkeurig de 
financiëlee consequenties door kunnen rekenen. Uitstel had ook als voordeel dat men 
dee beslissing van de Belgen kon afwachten. De kans bestond dat de Belgen toch voor 
eenn Frans vliegtuig zouden kiezen. Als dat het geval zou zijn, had het kabinet meer 
ruimtee om van de F-16 af te komen. Het argument van standaardisatie ging dan im-
merss niet meer op."5 Staatssecretaris Stemerdink zag ook om een andere reden wel iets 
inn uitstel. De door hem al eerder bepleite mogelijkheid om een Europese straaljager te 
ontwikkelen,, kwam dan weer in beeld." 

Hett einde van een zakelijk conflict 

Hett kabinet wilde de beslissing over de vervanging van de Starfighter niet langer uit-
stellen.. Op 23 mei 1975 hakte de ministerraad de knoop door: de F-16 werd de op-
volgerr van de Starfighter, mits de andere NAVO-landen meededen. Wel besloot het 
kabinett niet alle Starfighters te vervangen. Er zouden slechts 102 F-16's worden besteld 
(844 direct en een optie voor nog eens 18 toestellen)."7 Vredeling had liever een Euro-
peess vliegtuig gezien, maar dat was niet haalbaar gebleken. Zijn collega Jan Pronk 
wildee de Starfighters liever helemaal niet vervangen. Hij had 'ethische bezwaren' tegen 
eenn vliegtuig dat kernwapens kon vervoeren en bovendien wilde hij vasthouden aan 
Keerpunt,Keerpunt, waarin was opgenomen dat de nucleaire taak van de luchtmacht afgeschaft 
moestt worden. Tevens wilde hij alvorens tot vervanging over te gaan, eerst de 'funda-
mentelee discussie over het ontwapeningsbeleid' van het kabinet afwachten. Hij was 
echterr wel bereid zich te verenigen met het kabinetsbesluit." 

Inn een nota aan de Kamer verdedigde Vredeling de keuze van het kabinet. Volgens 
hemm was de F-16 militair gezien het beste toestel en paste de aankoop binnen het 
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begrotee bedrag van 2,3 miljard gulden. In vergelijking met de andere vliegtuigen 
vielenn bovendien de exploitatie- en andere bijkomende kosten lager uit. Een lichtere 
straaljagerr werd door het kabinet afgewezen. Een toestel als de F-16 was absoluut 
noodzakelijkk voor het uitvoeren van de Nederlandse luchtmachttaken in NAVO-ver-
bandd zoals die in december 1973 waren vastgelegd. Hij voelde er niet veel voor om een 
wijzigingg van dit takenpakket te forceren. Wel deed hij de toezegging dat de nieuwe 
vliegtuigenn niet zouden worden aangepast voor nucleaire missies."9 Voor premier Den 
Uyll  was ook het gezamenlijk optreden van de kleine NAVO-landen in dit project van 
groott belang. Bovendien was het volgens hem in alle redelijkheid niet vol te houden 
datt de F-16 bijdroeg aan het opjagen van de bewapeningswedloop.'10 

Daarmeee dacht het kabinet alle argumenten van de partij te hebben weerlegd: geen 
nucleairee taken, goedkoop en geen bijdrage aan de bewapeningswedloop. Bovendien 
konn de aanschaf nog worden teruggedraaid als de Belgen niet voor de F-16 kozen. De 
PvdA-fractiee liet zich echter niet door de argumenten van het kabinet overtuigen. De 
fractiee toonde zich erg ongelukkig met de beslissing van het kabinet en Van Thijn 
sprakk zelfs van 'weerzin tegen dit besluit'.'" De fractie stond voor een dilemma. Aan de 
enee kant betreurde men de keuze voor de F-16, maar aan de andere kant had men er 
geenn kabinetscrisis voor over. Had Van Thijn niet altijd geroepen dat het om 'een 
zakelijkk geschil' ging. De fractie stond dus voor de opgave om het kabinetsbesluit aan 
tee vechten op een wijze waarin de achterban zich zou kunnen herkennen, maar tegelij-
kertijdd niet aan te sturen op een kabinetscrisis. De fractie besloot daarom 'herziening 
vann de beslissing' aan te vragen.'" 

Inn de aanloop van het Kamerdebat zette Dankert in een notitie voor de fractie de 
bezwarenn tegen de F-16 nog eens op een rijtje. De principiële bezwaren waren weer 
naarr de achtergrond verdwenen want de aanschaf van de F-16 werd niet als 'signi-
ficanteficante bijdrage aan de kwantitatieve wapenwedloop' beschouwd. Gesprekken met 
Vredelingg hadden geleerd dat de financiële argumenten het meeste gewicht in de 
schaall  legden bij de minister. Dankert ging daarom uitvoerig in op de financiële kant 
vann de zaak. De defensiebegroting zou volgens hem worden overschreden, omdat er 
nogg gerekend werd met prijzen uit 1974. Door de sterk oplopende inflatie en andere 
kostenontwikkelingenn ging de aanschaf het begrote bedrag ver te boven. Daarbij 
kwamm de steeds slechter wordende financiële situatie van de overheid en de extra 
kostenn die gemaakt moesten worden, omdat de MBFR-besprekingen geen resultaat 
opleverden.. Door zoveel geld aan nieuwe vliegtuigen te besteden, kwamen andere 
investeringenn in gevaar. Daardoor zou een evenwichtige opbouw van de Nederlandse 
krijgsmachtt in de toekomst onmogelijk worden. Met name in de zogenaamde tweede 
planperiodee (na 1977) voorzag Dankert problemen. De enige mogelijkheid om toch 
eenn verantwoord defensiebeleid te blijven voeren binnen de bestaande financiële 
ruimtee was verregaande specialisatie. De met de NAVO overeengekomen specialisatie 
vondd Dankert onvoldoende. Als de Nederlandse luchtmacht zich zou beperken tot 
grondsteunn kon met een goedkoper toestel worden volstaan.11' 
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Bijj  Ter Beek en Voortman viel deze argumentatie van Dankert niet erg in goede 
aarde.. Zij wilden in de Kamer wel een principiëler betoog houden tegen de keuze 
voorr de F-16. Zij waren van mening dat het gekozen vliegtuig wel degelijk een impuls 
voorr de bewapeningsspiraal betekende en wilden dat ook in een motie verwoorden. 
Dankertt ging op dit punt overstag en kon zich verenigen met de formulering dat de 
aanschaff  van de F-16 een verdere impuls gaf aan de wapenwedloop. De motie van de 
PvdA-fractiee volgde verder de notitie van Dankert. De zorg over de financiële conse-
quentiess van het kabinetsbesluit kwam uitgebreid aan bod. Tevens werd er aange-
drongenn op ingrijpende specialisatie binnen de NAVO. Als dat niet lukte, moest het 
kabinett op korte termijn het aantal luchttaken beperken. In het licht van boven-
staandestaande bezwaren werd de regering gevraagd het besluit over de F-16 in heroverweging 
tee nemen."4 

Vann Thijn had voor het Kamerdebat aangekondigd dat zijn fractie met een krach-
tigee motie zou komen, WD-leider Wiegel reageerde daarop door te zeggen dat hij de 
PvdA-motiePvdA-motie zou steunen. Hoewel hij het inhoudelijk niet met het PvdA-standpunt 
eenss was, hoopte hij dat het kabinet over zo'n motie zou struikelen. De politieke gela-
denheidd tussen de PvdA en haar minister werd echter al gauw weggenomen. Dankert 
benadruktee dat de PvdA-motie geen afkeuring inhield van het defensiebeleid van 
Vredeling,, maar slechts vroeg de beslissing om de F-16 aan te schaffen in heroverwe-
gingg te nemen. Wiegel verweet de PvdA 'met een slappe motie' te zijn gekomen en 
stemdee dan ook tegen. De PvdA-motie zou uiteindelijk alleen de steun krijgen van de 
PSP.. Samen met de confessionele partijen diende de VVD zelf een motie in waarin 
gevraagdd werd de optie voor nog eens 18 F-16's 'hard te maken'. Vredeling wil hier wel 
meee instemmen. Hij beloofde de Kamer dat alleen onder uitzonderlijke omstandig-
hedenn werd afgezien van de aankoop van 18 extra toestellen.1'5 Door een 'zakelijke hou-
ding'' van zijn eigen fractie kwam het kabinetsbesluit niet in gevaar en hoefde Vrede-
lingg zijn portefeuille niet ter beschikking te stellen. Na afloop van het debat liet 
hijj  weten dat hij het verschil van mening met zijn partijgenoten niet als prettig had 
ervaren,, maar hij hiermee moest en kon leren leven." 

Dee fractie had tijdens het debat in de Tweede Kamer een nederlaag moeten slik-
ken,, maar daar werd door de fractie over het algemeen niet erg zwaar aan getild. Vol-
genss Komrink moest je je 'in het jaar van de waarheid nu eenmaal hard opstellen en 
datt betekende dat je ook wel eens kon verliezen'. Ter Beek wilde ook niet al te drama-
tischh doen over het verlies. De kwestie van de F-16 was 'de kop van Vredeling' nu een-
maall  niet waard. Zolang er geen progressieve meerderheid bestond, zat er niet anders 
opp dan 'alle heil te verwachten' van dit kabinet. Net als Van Thijn beschouwden zij de 
straaljagerkwestiee dus als 'een zakelijk conflict'. De fractievoorzitter zelf meende ove-
rigenss dat het hard opzij schuiven van het fractiestandpunt door het kabinet,, niet zon-
derr gevolgen kon blijven. Hij constateerde dat er een verwijdering tussen het kabinet 
enn de fractie had plaatsgevonden. Het was aan de bewindslieden 'om dit gat te dich-
ten'' door op andere punten concessies aan de partij te doen.117 
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Nogg één keer zou de PvdA zich over deze kwestie buigen en wel op de Partijraad 
vann 14 juni 1975. De PvdA-achterban toonde zich zeer ontstemd over het kabinetsbe-
sluit.. Er werden verschillende moties ingediend waarin het vertrouwen in het kabinet 
werdd opgezegd. Geen enkele van deze moties wist echter een meerderheid te halen. De 
woordenn van Van Thijn dat 'we allemaal toch nog wel een beetje houden van dit kabi-
net',, leken inderdaad opgeld te doen.Ii3 Wel werd er een motie aangenomen door de 
Partijraadd waarin met instemming kennis werd genomen van het afwijzende stand-
puntt van de fractie. Bovendien mochten de voorgenomen bezuinigingen door de aan-
schaff  van de F-16's niet in gevaar komen. Het realiseren van deze bezuinigingen op 
defensiee zou voor de PvdA een 'zeer zwaarwegende zaak' zijn bij de verdere toetsing 
vann het defensiebeleid.19 

Dee vervanging van de Starfighter toont aan dat er een grote kloof bestond tussen 
wenss en werkelijkheid. In de praktijk was gebleken dat de er binnen de NAVO voor 
taakverdelingg en vooral voor taakafstoting maar een zeer beperkt draagvlak bestond. 
Vredelingg accepteerde dat de praktijk op dit punt weerbarstiger was dan de theorie. 
Doorr zich in NAVO-verband vast te leggen op een aantal taken, was de weg naar een 
lichterr vliegtuig echter wel afgesloten. Dit verklaart ook zijn halsstarrige houding. De 
fractiee en het Partijbestuur daarentegen vonden dat de praktijk wel erg ver van de 
PvdA-wensenn was afgedwaald. De hele kwestie werd als een belangrijke toetssteen van 
eenn progressieve defensiepolitiek beschouwd, waardoor de partij stevig van leer trok. 
Bovendienn wilde een aantal Kamerleden zich graag op dit punt profileren, zeker met 
hethet oog op het partijcongres in april 1975. Dat men (ondanks de steun van het con-
gres)) uiteindelijk het onderspit moest delven, was vooral te danken aan het feit dat de 
partijj  er geen kabinets- noch een ministerscrisis voor over had. 

Extraa bezuinigingen nodig 

Hett zou voor het kabinet niet meevallen in de resterende kabinetsperiode de bezuini-
gingenn op defensie te realiseren. In de defensienota was er vanuit gegaan dat in 1975 
dee MBFR-onderhandelingen resultaat zouden opleveren. Niets was echter minder 
waar,, want de besprekingen in Wenen zaten midden 1975 nog altijd muurvast. Dit 
betekendee dat er minder bezuinigd kon worden dan in de defensienota was voorzien. 
Dee impasse van de MBFR-besprekingen was echter niet de enige tegenvaller voor 
Vredeling.. Het defensiebeleid moest ook worden aangepast aan de verslechterende 
financieel-economischee positie van Nederland. Voor de begroting van 1976 moest 
hett kabinet rekening houden met een economische groei van circa 3,5 %. Dit was 
flinkk minder dan de verwachte 4,5 %. Hierdoor steeg het nationale inkomen minder 
snell  dan verwacht, hetgeen weer gevolgen had voor de hoogte van de defensiebegro-
ting.. Vredeling kon daarom niet volstaan met de bezuinigingsplannen uit de defen-
sienotaa van 1974, er waren nieuwe ingrepen nodig. In de ministerraad werd overeen-
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gekomenn dat defensie in 1976 205 miljoen moest inleveren en in de daarop volgende 
jarenn respectievelijk 230 en 260 miljoen gulden.130 Om zijn begroting voor 1976 bin-
nenn de perken te houden nam Vredeling twee aanvullende maatregelen: het buiten 
dienstt stellen van 15 Neptune-vliegtuigen en het twee jaar eerder uit de vaart nemen 
vann het schip 'De Zeven Provinciën'.'51 Deze beslissingen vielen slecht binnen de 
krijgsmacht.. Uit protest vloog er op 17 september 1975 een squadron Neptunes over 
hett Binnenhof en op 24 november werd er door de marine in Amsterdam een 
demonstratievee bijeenkomst gehouden.m 

Hett financiële leed voor defensie zou nog erger worden. Op 29 oktober 1975 liet 
ministerr Duisenberg van Financiën in een brief aan zijn collega's weten dat de rijks-
uitgavenn jaarlijks niet meer dan met 1% mochten groeien. Door deze zogenaamde 
éénprocent-operatiee waren er forse bezuinigingen nodig en defensie zou ook een deel 
voorr zijn rekening moeten nemen. Vredeling moest zich wederom beraden op extra 
ombuigingenn in de periode 1977-1980. Hij zag maar een beperkt aantal mogelijkheden 
omm de bezuinigingen te realiseren. Inkrimpen in de personele sector was nauwelijks 
mogelijk.. Er waren al veel mensen afgevloeid en verder ingrijpen achtte hij onaan-
vaardbaar.. Op het aanschaffen van materiaal kon eveneens niet veel worden bezui-
nigd.. Bleven er nog twee mogelijkheden over: taakafstoting en vermindering van de 
landmachttroepen.. Dit laatste zou neerkomen op het loslaten van het MBFR-voorbe-
houd.. Als Vredeling gedwongen werd uit een van de beide maatregelen te kiezen, had 
hijj  een voorkeur voor troepenvermindering. Militai r gesproken had de handhaving 
vann de MBFR-sterkte voor hem een lage prioriteit en eenzijdige taakafstoting zou bin-
nenn de NAVO grote problemen opleveren.'" 

Vann der Stoel verzette zich tegen 'het overboord gooien' van de MBFR-clausule. Als 
Nederlandd zou besluiten tot eenzijdige reducties zou dit 'onaanvaardbare buiten-
land-politiekee consequenties' hebben. Bovendien meende hij dat het loslaten van de 
MBFR-koppelingg in de Tweede Kamer nooit een meerderheid zou weten te behalen. 
Dee christen-democraten zouden nimmer voor een dergelijke maatregel stemmen. 
Well  had Van der Stoel de mogelijkheden afgetast om na te gaan of er enige rek in de 
MBFR-clausulee zat. Dit had echter weinig opgeleverd. Een 'elastische uitleg' bleek niet 
mogelijk,, omdat Nederland al bezig was de MBFR-clausule 'zeer extensief te interpre-

»» '34 

terenn . 
Taakafstotingg vond Van der Stoel evenmin een goede zaak. Hij vreesde dat het 

militairee evenwicht tussen de NAVO en het Warschaupact daardoor wel eens scheef 
konn komen te liggen. De militaire opbouw van de su ging onverminderd voort. Zelfs 
alss men afstand nam van de 'alarmkreten van de secretaris-generaal van de NAVO', 

ontstondd er een weinig rooskleurig beeld van de militaire inspanningen van het 
Warschaupact.. Daarbij kwam dat de andere NAVO-partners uitdrukkelijk hadden ver-
klaardd niet tot taakafstoting te zullen overgaan. Nederland zou zich door taakafstoting 
isolerenn van de rest van het bondgenootschap. Volgens Van der Stoel moesten de be-
zuinigingenn vooral in de personele sfeer worden gezocht. Hij dacht hierbij aan rechts-
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positionelee maatregelen die tevens betrekking op de rest van het overheidspersoneel 

moestenn hebben. Tevens konden verschillende investeringen worden uitgesteld."5 

Vredelingg vroeg zich daarop af hoe hij als minister verder moest als Van der Stoel 

reductiess bij de landmacht en taakverdeling blokkeerde. Den Uyl onderkende het 

probleem,, maar zag niet direct een oplossing. Hij kwam niet veel verder dan Vrede-

lingg te vragen met zijn staven nog eens alle mogelijkheden na te gaan om bezuini-

gingenn te realiseren."6 Di t werd er bepaald niet makkelijker op toen de verschillende 

krijgsmachtonderdelenn aangaven met grote tekorten te kampen. Tot overmaat van 

rampp eiste staatssecretaris Van Lent (KVP) tussen de 230 en 260 miljoen gulden extra 

voorr defensie, daarin gesteund door Lubbers. Kwam dit bedrag niet boven tafel, dan 

zouu hij aftreden." Tot het einde van het kabinet bleef het puzzelen hoe er verant-

woordd op defensie kon worden bezuinigd zonder in eigen land op een kabinetscrisis 

aann te sturen en in internationaal verband grote weerstanden op te roepen. Di t leidde 

inn 1975 tot uitstel en in 1976 tot afstel van een aantal investeringen. Meer in het alge-

meenn werden allerlei lasten verschoven naar de zogenaamde tweede planningsperiode 

(naa 1977). "8 

Eenn zeer zwaarwegende zaak 

Voorr de PvdA-achterban bleven bezuinigingen op defensie een 'zwaarwegende zaak'. 

Eénn van de punten die midden 1975 weer volop de aandacht trok, was het MBFR-voor-

behoud.. In de zomer van 1975 riep Van den Bergh het kabinet op om het MBFR-voor-

behoudd los te laten. Vredeling en Van der Stoel hadden van de fractie en het Partijbe-

stuurr tot midden 1975 de tijd gekregen om de onderhandelingen in Wenen niet te 

doorkruisen.. Nu de MBFR-besprekingen echter in een impasse waren beland, werd het 

tij dd voor Nederland om de beschikbare 'nationale ruimte' (lees eenzijdige reducties) 

tee gebruiken. Temeer omdat volgens Van den Bergh de MBFR-onderhandelingen van 

hett verkeerde principe uitgingen. Het was belachelijk dat 'alleen de mannetjes werden 

geteld'.. Iedere defensie-expert moest toch toegeven dat de defensiecapaciteit niet al-

leenn afhing van het aantal troepen, maar ook van hun opleiding, uitrusting, etc. Het 

leekk hem een hachelijke zaak om vast te stellen wat een militair evenwicht tussen Oost 

enn West op dit punt precies inhield. De balans zou niet zo snel negatief voor de NAV O 

uitvallen,, dacht hij. Er waren allerlei Amerikaanse studies verschenen waarin duidelijk 

werdd dat het 'op z'n zachts gezegd overdreven was te stellen dat de NAVO-landen mili -

tairr zwakker waren dan de landen van het Warschaupact'.'39 Met andere woorden, 

err bestond aan Westelijke zijde wel degelijke ruimte om eenzijdige reducties van 

Nederlandd op te vangen. 

Kombrinkk meende dat Defensie geen uitzonderingspositie kon innemen voor wat 

dee bezuinigingen betrof en daarom moest het MBFR-voorbehoud worden losgelaten. 

Nederlandd had geen enkele reden om zich achter deze clausule te verschuilen. Volgens 
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hemm kon het mislukken van de MBFR-besprekingen zelfs voor een belangrijk deel op 

hett conto van de NAV O worden geschreven. Volgens de nieuwe partijvoorzitter Ien 

vann den Heuvel was het wel duidelijk wat het Partijbestuur vond. Ze riep het kabinet 

dann ook op het MBFR-voorbehoud los te laten en refereerde daarbij ook nog even aan 

dee stemming op de partijraden van 15 juni en 21 september 1974.'40 

Vredelingg erkende dat het militair gezien niet nodig was om vast te houden aan de 

MBFR-clausule,, maar het Partijbestuur zag wel een ander belangrijk aspect over het 

hoofd.. De regering zou een heel slechte beurt maken als ons land terugkwam op een 

beloftee in internationaal verband. Van der Stoel sloot zich hierbij aan. Hij dacht ook 

datt ons land internationaal een hoge prijs zou moeten betalen voor het loslaten van 

hett MBFR-voorbehoud. De invloed van Nederland op de besprekingen in Wenen en 

binnenn de NAV O ZOU aanzienlijk verminderen. Het was zonde de Nederlandse onder-

handelingspositiee te verzwakken, net op een moment dat de kans groot was dat het 

zouu lukken om de tactische atoomwapens bij de onderhandelingen in te brengen.'4' 

Stemerdinkk hield zijn partijgenoten bovendien voor dat eenzijdige reducties op korte 

termijnn niet veel geld zouden opleveren. Voor 1976 zou dit slechts 16 miljoen gulden 

aann besparingen opleveren. Deze minieme bezuinigingen wogen niet op tegen het 

internationalee gezichtsverlies wat Nederland zou lijden bij het doorbreken van de 

MBFR-clausule.'42 2 

Hett standpunt van het Partijbestuur om het MBFR-voorbehoud los te laten, vond 

geenn gehoor bij de fractie. Van Thijn was enthousiast over de mededeling van Van der 

Stoell  dat het kabinet mogelijk succes had met het agenderen van tactische atoom-

wapens.. Di t betekende een enorme opsteker voor het Nederlandse beleid.'4' De fractie 

wildee Van der Stoel en Vredeling dit succes niet ontnemen. Het mogelijk inbrengen 

vann tactische kernwapens bij de besprekingen in Wenen werd door de fractie belang-

rijkerr geacht dan de geringe bezuinigingen die eenzijdige troepenreducties voor de 

begrotingg van 1976 zouden opleveren. Volgens Ter Beek zou het agenderen van tac-

tischee atoomwapens mogelijk zelfs een doorbraak kunnen forceren in de MBFR-

onderhandelingen.. Dat was reden genoeg om het MBFR-voorbehoud nog even te 

handhaven.'444 De PvdA-fractie toonde daarom ook begrip toen het kabinet besloot de 

MBFR-clausulee voorlopig niet te doorbreken. 

Hett Partijbestuur leek net als bij de defensienota niet wezenlijk geïnteresseerd in 

hett belang van de MBFR-besprekingen, noch in het feit dat ons land internationaal een 

zeerr slechte beurt zou maken met het loslaten van het MBFR-voorbehoud. De binnen-

landsee belangen wogen zwaarder: in het kader van een progressieve buitenlandse poli-

tiekk moest er hoe dan ook bezuinigd worden op defensie. Toen Vredeling in septem-

berr 1975 zijn defensiebegroting presenteerde, reageerde het bestuur teleurgesteld. Het 

bestuurr vond het onbegrijpelijk dat de MBFR-clausule nog altijd gehandhaafd werd. 

Hett kabinet moest toch inzien dat door de slechte financieel-economische situatie be-

zuinigingenn op defensie niet meer konden worden uitgesteld. Van den Heuvel vond 

hett onacceptabel dat het kabinet inzake de bezuinigingen op defensie een slag om de 
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armm wenste te houden.'4' Het bestuur meende dat er zo van de filosofie van Doelmatig 
DefensiebeleidDefensiebeleid niet veel overbleef. Vorige kabinetten hadden door hoge exploitatie-
kostenn en personeelslasten onvoldoende geld vrijgemaakt voor investeringen en dit 
kabinett dreigde in dezelfde valkuil te trappen. Stemerdink ontkende dat de defensie-
filosofiefilosofie van de partij in gevaar kwam. Hij voorzag alleen grote problemen voor een 
tweedee kabinetsperiode.'4é 

Vann Thijn meende eveneens dat in deze periode de filosofie van Doelmatig Defen-
siebeleidsiebeleidnietniet in gevaar kwam. Bij defensie waren de punten uit Keerpunt gerealiseerd, 
daarr bestond geen enkele twijfel over. Er was immers 1500 miljoen bezuinigd. Hij waar-
schuwdee zijn partijgenoten zich niet teveel op cijfers te focussen. De doelstelling dat 
dee defensie-uitgaven voor eind 1978 moesten zijn teruggebracht tot 3 % van het na-
tionalee inkomen, mocht geen doel op zichzelf worden. Zo'n 'cijferdogma' zou een 
'grabbeltonpolitiek'' in de hand werken. Er moest niet lukraak op defensie bezuinigd 
worden,, omdat anders op onaanvaardbare wijze de geloofwaardigheid van de defen-
siefilosofiee werd aangetast. Op basis van de verslechterde financieel-economische situ-
atiee moest er 'een nieuwe, afgewogen visie worden ontwikkeld op een planmatig be-
zuinigingsbeleidd voor defensie'.'4 Tot een nieuwe afgewogen visie kwam het niet meer 
voordatt het kabinet in maart 1977 viel over de grondpolitiek. 

Terugkijkendd kunnen we stellen dat de kloof tussen 'droom en daad' voor de 
nodigee spanningen heeft gezorgd. Het Partijbestuur en in mindere mate de fractie 
wenstenn onverkort vast te houden aan de uitgangspunten van Doelmatig Defensie-
beleidbeleid en Keerpunt. In de praktijk bleken deze doelstellingen echter te hoog gegrepen 
off  in zo'n korte tijd niet te realiseren. De NAVO was nu eenmaal een log machts-
apparaat,, dat voor veranderingen maar moeilijk te porren was. Voor ingrijpende taak-
verdelingg en specialisatie bestond binnen het bondgenootschap in ieder geval weinig 
draagvlak.. De linkervleugel in de partij wilde deze boodschap niet horen en bleef 
onverminderdd de politieke eisen uit Keerpunt naar voren brengen. Zij wensten zich 
niett te bekommeren om de haalbaarheid van standpunten of'de weerbarstigheid van 
dee materie'. De buitenlandse politiek werd zo ondergeschikt gemaakt aan duidelijk-
heidd in de binnenlandse politiek. 

Datt alle doelstellingen uit Keerpunt met werden gehaald, was ongetwijfeld teleur-
stellendd voor een deel van de Partij. Toch hebben de socialistische bewindslieden wel 
voorr een trendbreuk gezorgd op defensie. Voor het eerst werden de verschillende 
krijgsmachtonderdelenn gesaneerd en op defensie bezuinigd. Of om meer precies te 
zijn,, de uitgaven stegen minder snel.'43 Tevens werden de nucleaire taken van Neder-
landd verminderd. De opvolgers van de Honest-John-rakctten en de Starfighters kregen 
eenn conventionele taak. Daarmee waren er wel degelijk iets andere accenten gezet, ter-
wijll  Vredeling en Stemerdink tegelijkertijd bewezen hadden toch 'betrouwbaar' te 
zijnn op defensie. 
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Eenn Atlanticus op Buitenlandse Zaken 

Mett Van der Stoel als minister leverde de PvdA ook op Buitenlandse Zaken een 
'betrouwbare'' bewindsman. In ieder geval bleef de Atlantische oriëntatie van zijn 
voorgangerss gewaarborgd. Van der Stoel meende dat de veiligheidspolitiek van 
Nederlandd het beste gestalte kon krijgen binnen het raamwerk van de NAVO. Er 
bestondd namelijk geen reëel alternatief voor het bondgenootschap. Een Europees vei-
ligheidsstelsell  was voorlopig geen optie, want daarvoor moest nog een lange weg wor-
denn afgelegd. Het zou nog jaren van onderhandelingen vergen om een dergelijk veilig-
heidsstelsell  tot stand te brengen. Het uiteenvallen van het Atlantisch bondgenoot-
schapp voor die tijd zou rampzalig zijn, meende hij. Het zou het gevaar op een totstand-
komingg van hetzij een Europese atoommacht, hetzij een Duitse atoommacht aanzien-
lij kk vergroten. Daarmee was de veiligheid in Europa zeker niet gediend.MJ 

Nederlandd moest wel een kritisch NAVO-lid zijn, volgens Van der Stoel. Dit bete-
kendee dat ons land alleen lid van het bondgenootschap zou kunnen blijven als de 
NAVOO inhoud wist te geven aan het streven naar veiligheid en ontspanning. Ons land 
zouu ook meer moeten doen dan 'gehoorzaam voortwandelen aan de hand van de grote 
broerr Amerika'. Nederland diende het door de vs gevoerde beleid kritisch te volgen. 
Dee Amerikaanse houding ten aanzien van Griekenland en Portugal diende zelfs met 
krachtt te worden verworpen. Er moest uitvoering worden gegeven aan de PvdA-
motie,, die op 2 december 1971 in de Kamer was aangenomen. Daarin werd aange-
drongenn op geregeld overleg en gemeenschappelijk optreden met gelijkgezinde NAVO-
landenn met als doel de totstandkoming van de democratische verhoudingen in 
Griekenlandd en Portugal te bevorderen.'50 

Mett een kritische houding in de NAVO alleen kon Nederland niet volstaan, 
meendee Van der Stoel. Nederland zou een actieve vredespolitiek moeten voeren 
waarbijj  het verminderen van de rol van kernwapens in de wereld de hoogste priori-
teitt had. Zowel kwantitatief als kwalitatief moest de atoomrace een halt worden 
toegeroepen.. Om de kwalitatieve bewapeningsspiraal af te remmen zou ons land 
mett kracht moeten streven naar een verbod van ondergrondse kernproeven. De 
mogelijkhedenn om nieuwe atoomwapens op hun bruikbaarheid te testen, werd 
hierdoorr aanzienlijk beperkt. Het aantal kernwapens, met name in Europa, dien-
dee ook te worden terug gedrongen. Van der Stoel hoopte daarom dat de MBFR-
besprekingenn in Wenen niet beperkt bleven tot het terugdringen van de conventio-
nelee bewapening. De vermindering van de nucleaire bewapening moest ook op de 
agendaa komen te staan. Daarbij ging het in het bijzonder om de in West-Europa 
opgeslagenn tactische atoomwapens enerzijds en de op West-Europa gerichte Rus-
sischee middenlange-afstandsraketten anderzijds. Daarbij zou Nederland zich ook 
hardnekkigg moeten verzetten tegen elke poging om tot een Europese kernmacht 
tee komen. Hij benadrukte nog eens dat Europese samenwerking en taakverdeling 
opp conventioneel gebied kostenbesparend konden werken en ook bevorderd moes-
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tenn worden, maar 'elke stap richting een nucleair samengaan' moest worden af-

gewezen.. 's' 

Dee drang om het atoomgevaar te beteugelen kon niet zo ver gaan dat Nederland 

eenzijdigg alle atoomwapens van het grondgebied zou verwijderen. Het kernwapenvrij 

makenn van Nederland plaatste hij nadrukkelijk in het kader van de onderhandelingen 

tussenn de su en de vs. Eenzijdige ontwapening loste immers niets op en zou alleen 

maarr leiden tot de opslag van atoomwapens elders in Europa. Een no-first-use-verk\a-

ringg van de NAV O was ook geen oplossing, volgens Van der Stoel. Dat het atoomvrij 

makenn van Nederland en een no-first-use-verklaring in Keerpunt waren opgenomen 

liett hem koud. Het realiteitsgehalte van deze passages achtte Van der Stoel niet al te 

groot.'""  Hij wist dat deze standpunten binnen het bondgenootschap geen weerklank 

zoudenn vinden. Om zijn partijgenoten niet meteen bij aanvang van zijn ambtstermijn 

inn het harnas te jagen, werd dit hete hangijzer in de regeringsverklaring omzeild. De 

regeringg zou zich beraden op haar standpunt in afwachting van een onderzoek van het 

Nederlandss Instituut voor Vredesvraagstukken naar de rol van kernwapens in de 

NAVO-strategie."5 5 

Vann der Stoel wenste dus vast te houden aan de NAVO , zolang een alternatief 

ontbrak.. Het beste zou natuurlijk zijn als de Koude Oorlog werd beëindigd en er tot 

wederzijdsee gecontroleerde ontwapening werd overgegaan. Van der Stoel meende 

datt Oost en West in ieder geval op de goede weg waren. Hij was in 1973 zeer optimis-

tischh gestemd over de uitkomst van de toenadering tussen Oost en West en meende 

zelfss dat, met de op handen zijnde CVSE en de MBFR-besprekingen, het tijdperk van 

dee Koude Oorlog kon worden afgesloten. Door een 'intensieve Oost-West-dialoog' 

zoudenn de 'muren van wantrouwen' afgebroken kunnen worden en de grondslagen 

gelegdd voor een tijdperk van samenwerking.'14 Bij de Memorie van Toelichting op 

dee begroting van Buitenlandse Zaken voor 1974 ging hij er dan ook van uit dat het 

bipolairee karakter van de wereldverhoudingen veel van zijn oorspronkelijke vorm 

zouu verliezen. In de toekomst moest meer worden uitgegaan van complexe relaties 

(mett China, Japan en in de Europese eenwording). Een jaar later was er van dit op-

timismee niet veel meer over. Toen merkte Van der Stoel bij zijn begroting op dat 

err van een ontwikkeling van een bipolaire naar een meerhoekige machtsconstellatie 

inn de wereld nog weinig tekenen waren.'" De oliecrisis en de zich moeizaam voort-

slependee MBFR-onderhandelingen in Wenen zullen hier ongetwijfeld debet aan zijn 

geweest. . 

Eenn actieve vredespolitiek in de praktijk 

Opp het terrein van de buitenlandse politiek was er tijdens het kabinet-Den Uyl meer 

continuïteitt dan verandering, meent Hellema.',< Gezien de Atlantische oriëntatie van 

Vann der Stoel wekt dit geen verwondering. Toch slaagde Van der Stoel er wel degelijk 
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inn enkele nieuwe accenten aan te brengen in zijn buitenlands beleid. Zo concludeert 
dee historicus P. Malcontent dat het aantreden van het kabinet-Den Uyl een door-
braakk betekende op het gebied van de mensenrechten. Onder leiding van Van der 
Stoell  begon men een toenemend aantal activiteiten tegen schendingen van de men-
senrechtenn te ondernemen. Voor het eerst werden er ook een aantal beleidsprincipes 
overr mensenrechten als onderdeel van het buitenlands beleid op papier gezet en verder 
uitgewerkt.'77 Van der Stoel zou zich inderdaad profileren als een gedreven voorvech-
terr voor de mensenrechten. Al vanaf het begin van de jaren zestig meende hij dat er 
gestredenn moest worden voor de vrijheid van alle mensen. In de praktijk kwam dit 
neerr op een strijd voor de mensenrechten, waarbij hij geen onderscheid wilde maken 
tussenn rechtse en linkse dictaturen. Dit betekende onder meer dat hij zich sterk 
maaktee voor het herstel van de democratie in Portugal en Griekenland, maar tevens 
oogg had voor de schendingen van de mensenrechten in het Oostblok. 

Vann der Stoel had zijn partijgenoten altijd voorgehouden dat het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschapp de mogelijkheid bood om binnen het bondgenootschap stelling 
tee nemen tegen ondemocratische lidstaten. In juni 1973 voegde hij de daad bij het 
woord.. Tijdens de ministeriële bijeenkomst van de Noord-Atlantische raad uitte Van 
derr Stoel zijn grote bezorgdheid over het ontbreken van democratische verhoudingen 
inn sommige NAVO-landen. Hij ging omzichtig te werk en noemde Griekenland en 
Portugall  niet bij naam. Toch was het voor iedereen duidelijk welke landen hij hier op 
hethet oog had. Van der Stoel kreeg de steun van België, Canada, Noorwegen, Denemar-
ken,, Luxemburg en Italië. Op de persconferentie maakte secretaris-generaal van de 
NAVO,, Luns, de ongerustheid van deze landen openbaar. Het was de eerste keer dat de 
NAVO-ministerraadd zich zo openlijk distantieerde van de ondemocratische regimes 
binnenn het Atlantisch bondgenootschap."8 In 1974 ging de NAVO op Nederlands aan-
dringenn nog verder. In de Atlantische verklaring van Ottawa werd eerbiediging van 
dee mensenrechten en de democratie als verplichting vastgelegd.119 Na de val van de 
Portugesee dictatuur (in april 1974) en het Griekse kolonelsregime (in juli 1974), was 
dezee bepaling echter niet meer zo actueel. 

Toenn er op n september 1973 in Chili een bloedig einde kwam aan het socialis-
tischee bewind van Allende, ondernam het kabinet-Den Uyl actie. De ernstige schen-
dingenn van de mensenrechten door de Chileense junta waren voor Van der Stoel aan-
leidingg opdracht te geven de Nederlandse ambassade in Santiago open te stellen voor 
politiekee vluchtelingen die 'in acuut levensgevaar' verkeerden. Er ontstond de nodige 
commotiee toen ambassadeur Goedhart deze opdracht van zijn minister zeer strikt 
interpreteerde.. Dat werd duidelijk toen Van der Louw onthulde dat Goedhart gewei-
gerdd had onderdak te verlenen aan een prominent lid van de oppositie. De ambassa-
deurr werd in Den Haag ter verantwoording geroepen en het asielbeleid werd daarop 
verruimd.. Van der Stoel maakte bekend dat de ambassade voortaan zou openstaan 
voorr 'alle mensen van wie met enige zekerheid kon worden vastgesteld dat ze zouden 
wordenn vervolgd of in serieuze moeilijkheden zouden komen als gevolg van hun poli-
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tiekee activiteiten onder het Allende-bewind'.'60 Daarmee was het criterium van 'acuut 

levensgevaar'' dus aanzienlijk verruimd. 

Onderr het ministerschap van Van der Stoel verscherpte ook de houding ten aan-

zienn van de apartheid in Zuid-Afrika. Aanvankelijk opereerde Van der Stoel nog uiter-

matee voorzichtig. Zo stemde Nederland in 1975 tegen een VN-resolutie waarin werd 

gepleitt voor een olieboycot tegen het apartheidsregime en ging de regering in beginsel 

akkoordd met de levering van kernreactorvaten aan Zuid-Afrika (zie verderop). Na de 

bloedigee onderdrukking van de scholierenopstand in Soweto in 1976 en de dood van 

dee zwarte leider Steve Biko verhardde het beleid zich echter. Nederland begon zich 

sterkk te maken voor collectieve sancties, beperkte de exportkredietgaranties voor het 

Nederlandsee bedrijfsleven en in 1977 werd het omstreden Cultureel Akkoord met 

Zuid-Afrik aa uit 1951 bevroren.1^ Van der Stoel bleek dus na enige aarzeling bereid 

daadwerkelijkk stappen te ondernemen tegen het apartheidsregime, inclusief bijbe-

horendee financiële offers. Deze houding betekende een breuk met het symbolische 

beleidd van Van der Stoels voorgangers, aldus de politicoloog S. de Boer.12 

Vann der Stoel keerde zich ook tegen de schendingen van de mensenrechten in 

Oost-Europa.. Zij n optreden tijdens de in de zomer van 1973 gestarte Conferentie voor 

Veiligheidd en Samenwerking in Europa (CVSE) te Helsinki is hiervan een goed voor-

beeld.. Hij legde daar een sterke nadruk op het bevorderen van de mensenrechten en 

maaktee zich sterk voor aanvaarding van de zogenaamde 'derde mand'. Deze derde 

mandd betrof de uitbreiding van culturele samenwerking, van de contacten tussen 

organisatiess en individuen en van de uitwisseling van informatie.' ' In zijn openings-

redee op de CVSE liet Van der Stoel weten dat zijns inziens het succes of falen van 

dee conferentie zou afhangen van de mate waarin concrete afspraken konden worden 

gemaaktt over een vrijer verkeer van ideeën, informatie en mensen tussen Oost en 

West.'644 Er zou immers in Europa nooit sprake kunnen zijn van een langdurige vrede 

enn veiligheid wanneer in een deel van het continent de mensenrechten met voeten 

werdenn getreden.'s' Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, ontving Van der Stoel veel 

vann zijn Oost-Europese ambtsgenoten. Hij regelde in 1977 ook buiten het protocol 

omm een gesprek met de Tsjechoslo waakse oppositiebeweging Cahrta'jj. Zij n gesprek 

mett Charta-woordvoerder Patocka veroorzaakte een flinke diplomatieke rel en presi-

dentt Husak weigerde Van der Stoel daarna nog te ontmoeten.'" 

Dee strijd van Van der Stoel voor de mensenrechten werd door zijn achterban zeer 

argwanendd gevolgd. Met name het optreden van Nederland in de CVSE werd met 

argusogenn bekeken. Het Partijbestuur was van mening dat Van der Stoel te star vast-

hieldd aan de vrije uitwisseling van mensen, ideeën en informatie (de derde mand). Dat 

puntt was toch niet haalbaar en de nadruk zou daarom beter gelegd kunnen worden op 

puntenn die minder controversieel lagen. Een opmerkelijk argument van het Partijbe-

stuur,, aangezien de effectiviteit van het buitenlands beleid op andere punten ook niet 

alss criterium gold. Het bestuur vreesde dat de grote nadruk op de mensenrechten een 

obstakell  voor de verdere ontspanning tussen Oost en West zou kunnen vormen. Door 
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zoo op de mensenrechten te hameren, werden er 'mensen in de kaart gespeeld die de 
conferentiee wilden laten mislukken', aldus Kombrink.'7 

Vann der Stoel was het in zoverre met zijn partijgenoten eens dat bij de strijd voor 
dee mensenrechten de andere doelstellingen van het Nederlandse buitenlandse beleid 
niett uit het oog mochten worden verloren. Het belang van vrede en veiligheid diende 
tee prevaleren boven een optreden tegen de schendingen van de mensenrechten. Hij 
wildee niet de indruk wekken dat hij uitwas op het mislukken van de CVSE. Zijn beleid 
wass vooral gericht op het humaniseren van de betrekkingen.'68 Hij wilde echter nog 
eenss benadrukken dat het één het ander niet hoefde uit te sluiten. Het naleven van de 
mensenrechtenn was van rechtstreeks belang voor de verhouding tussen Oost en West 
enn daarmee ook voor de ontspanning, meende Van der Stoel.'9 Er bestond in zijn ogen 
eenn onverbrekelijke samenhang tussen de verschillende manden van de Europese vei-
ligheidsconferentie.. Hij liet niet na er nog even fijntjes op te wijzen dat deze gedachte 
ookk in een congresuitspraak van de PvdA was vastgelegd.'70 

Naastt de strijd voor de mensenrechten was de vermindering van de rol van kern-
wapenss een tweede belangrijke pijler van een vredespolitiek in de ogen van Van der 
Stoel.'7'' Op dit punt zou hij ook enkele successen boeken. Het belangrijkste wapenfeit 
vann Van der Stoel was dat hij er eind 1974 in slaagde de vermindering van het aantal 
kernwapenss in Europa bij de MBFR-besprekingen in Wenen te agenderen. Deze be-
sprekingenn beperkten zich in eerste instantie tot conventionele wapens. Nederland 
deedd in december 1974 het voorstel om ook de wederzijdse reductie van tactische 
kernwapenss aan de orde te stellen.'71 Daarnaast ratificeerden mede door druk van 
Nederlandd vijf niet-nucleaire Euratomlanden het non-proliferatieverdrag nog voor 
aanvangg van de toetsingsconferentie over het non-proliferatieverdrag op 5 mei 1975. 
Tevenss zette Van der Stoel zich in voor strengere regels voor export van nucleair mate-
riaall  naar landen die zich niet bij het non-proliferatieverdrag hadden aangesloten.'7' 
Meerr in het algemeen zou je kunnen zeggen dat Nederland de centrale rol voor het 
Internationaall  Energie Agentschap (IAEA) bij het internationaliseren van veiligheids-
waarborgenn van harte ondersteunde. 

Eenn stok om mee te slaan 

Nett als Vredeling werd Van der Stoel door zijn partijgenoten de maat genomen met 
Keerpunt'mKeerpunt'm de hand. In juni 1974 moest de fractie constateren dat er in dat opzicht 
weinigg kritiek op Van der Stoel viel te leveren. Nagenoeg alle punten van Keerpunt 
werdenn door het kabinet uitgevoerd. Zo steunde Nederland het verbod op alle kern-
proeven,, was het non-proliferatieverdrag geratificeerd, nam ons land actief deel aan de 
CVSE,, werd een Europese kernmacht resoluut afgewezen en was het kabinet een actief 
pleitbezorgerr van het opnemen van de tactische kernwapens in de MBFR-bespre-
kingen.. Over de rol van kernwapens in de Westelijke verdediging had de regering 
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adviess gevraagd en was er een onrwapeningsnota in de maak, dus daar kon nog geen 

uitspraakk over worden gedaan. De Nederlandse houding tegenover de dictaturen in 

dee NAV O stemde ook tot tevredenheid. Van der Stoel voerde binnen de NAV O druk uit 

opp Griekenland en Portugal en onthield zich van wapenleveranties aan deze landen.'4 

Inn de woorden van Ter Beek was het buitenlands beleid gemeten naar de letter van 

KeerpuntKeerpunt dan ook voldoende. Volgens Ter Beek verdiende het buitenlands beleid op 

enkelee punten zelfs lof. De Nederlandse houding in de VN , de ratificatie van het non-

proliferatieverdragg en de steun aan bevrijdingsbewegingen werden door hem positief 

beoordeeld.'s s 

Inn hoofdlijnen viel er dus weinig op het beleid van Van der Stoel aan te merken. 

Tochh zou hij veel kritiek over zich heen krijgen. Zoveel kritiek zelfs dat hij het gevoel 

hadd 'geen bevriende minister' te zijn. Het sprak natuurlijk vanzelf dat de partij zich ook 

tegenoverr de eigen bewindslieden kritisch opstelde, maar zo nu en dan riekte het naar 

'stemmingmakerij',, aldus Van der Stoel.1 Inderdaad voerde Van der Stoel min of meer 

eenn constante strijd met zijn achterban. De linkervleugel in de partij leek geen gelegen-

heidd voorbij te willen laten gaan om het beleid van Van der Stoel te bekritiseren. Het 

gingg daarbij niet om zwaarwegende zaken, maar om relatief onbeduidende incidenten. 

Eenn van die incidenten betrof het beleid van Van der Stoel ten aanzien van Chili . 

Hett eng interpreteren van zijn opdrachten door ambassadeur Goedhart was voor het 

Partijbestuurr aanleiding om forse kritiek op de eigen minister te leveren. Volgens 

Nagell  diende Van der Stoel toe te geven dat Goedhart fout was geweest. Deed hij dit 

niet,, dan zou er een conflict ontstaan tussen het Partijbestuur en de minister. Het inci-

dentt in Chili werd zelfs aangegrepen om het gezag van Van der Stoel in twijfel te trek-

ken.. Volgens het bestuur had Goedhart, nadat hij in Den Haag op het matje was ge-

roepen,, nooit terug mogen gaan naar Chili en door iemand anders vervangen moeten 

worden.. De terugkeer van de ambassadeur liet zien dat Van der Stoel de greep op zijn 

ambtenarenapparaatt kwij t was. Van den Heuvel beschouwde de zaak met de ambassa-

deurr in Chili als een testcase voor het gezag van de minister en zijn greep op de diplo-

matiekee dienst.' 

Vann der Stoel kon het Partijbestuur geruststellen. Hij had immers wel degelijk in 

hett openbaar kenbaar gemaakt dat de ambassadeur de zaak verkeerd had ingeschat. 

Datt Goedhart naar Chili mocht terugkeren had bovendien niets te maken met 

eenn gezagscrisis. Van der Stoel had daartoe besloten, omdat er anders een Tijdelij k 

Zaakgelastigdee zou zitten die in het diplomatieke verkeer weinig kon uitrichten.'s 

Collega-ministerr Jan Pronk nam het voor Van der Stoel op. Hij meende dat het Chili-

beleidd over het algemeen goed was geweest en de minister duidelijk had gemaakt dat 

ambassadeurr Goedhart de situatie fout beoordeeld had. Daarbij ging het hier volgens 

Pronkk om een relatief onbelangrijk punt. Het was zeker niet zo dat Van der Stoel zijn 

gezagg had verloren.' ' 

Dee pro-Amerikaanse houding van Van der Stoel was een ander onderwerp dat 

werdd aangegrepen om kritiek te kunnen leveren op de eigen minister. Het Partij-
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bestuurr verweet Van der Stoei dat hij te mild was tegenover de vs. In haar ogen had hij 
dee (verwerpelijke) Amerikaanse houding ten tijde van de oliecrisis, ten aanzien van de 
gebeurtenissenn in Chili en tegenover de aanwezigheid van Griekenland en Portugal in 
dee NAVO niet hard genoeg veroordeeld. Men begreep niet waarom Van der Stoel wel 
hardee taal uitsloeg tegen de su, maar niet tegen Amerika. Van der Louw en Van de 
Zandschulpp zagen de Amerikaanse houding als een integraal onderdeel en logisch uit-
vloeisell  van 'de kapitalistische en imperialistische structuur van de vs' en wilden daar 
ookk consequenties aan verbinden. Gezien de moeizame relatie tussen Europa en de vs 
moestt er een nieuwe verhouding worden gezocht. De 'grenzen van distantie met de 
vs'' moesten worden verkend, meenden zij.' ° 

Dee Atlanticus Van der Stoel had zijn partijgenoten al vaak op de gevaren gewezen 
diee een onafhankelijke Europese koers met zich meebracht. Opnieuw waarschuwde 
hijj  ervoor dat Europa niet teveel losgemaakt kon worden van de vs. De impuls voor 
hett vormen van een Europese kernmacht zou daardoor immers veel sterker worden. 
Hijj  prefereerde de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen boven een Europese 
kernmachtt of verschillende nationale atoommachten. De afhankelijkheid van de vs 
hoefdee zich niet te vertalen in een volgzame houding. Nederland had wel degelijk de 
Amerikaansee opstelling ten aanzien van de gebeurtenissen in Chili veroordeeld. De 
boodschapp was overgebracht dat de houding van de vs 'aanleiding gaf tott grote ver-
ontrusting'.. Dit was in het diplomatieke verkeer een krachtterm, verduidelijkte Van 
derr Stoel.'' 

Tenn slotte meende de partij ook dat de presentatie van het buitenlands beleid voor 
verbeteringg vatbaar was. Van der Stoel had een weinig actieve presentatie en zijn 
beleidd werd 'te traditionalistisch van karakter' gevonden. Nieuwe punten in het beleid 
werdenn niet scherp aangezet en haalden daarom te weinig publiciteit. Over het alge-
meenn werd het buitenlands beleid gekenmerkt door een weinig aansprekende toon-
zetting;; er werd 'teveel diplomatentaal' gebruikt. Het beleid op het gebied van vrede 
enn veiligheid had ook te weinig 'eigenheid'. Van der Stoel verzuimde een inspirerend 
voorbeeldd te geven. Hij zou veel meer buiten 'de traditionele overlegstructuren' con-
tactenn moeten leggen, aldus het Partijbestuur.'81 Welke nieuwe overlegstructuren men 
opp het oog had, werd niet duidelijk. 

Terr verdediging wees Van der Stoel erop dat zijn beleid in het buitenland niet als 
traditionalistischh werd beoordeeld. In de VN kregen de Nederlandse plannen een en-
thousiastt onthaal en de buitenlandse zusterpartijen als de SPD en Labour waren veel 
rechtserr dan de PvcLA.85 Later zou ook Stemerdink bevestigen dat Van der Stoel inter-
nationaall  inderdaad als 'een linksbuiten' werd beschouwd.'4 Daarbij kwam dat het 
voorr Van der Stoel zeer belangrijk was dat zijn beleid ook effect sorteerde. 'Megafoon-
diplomatie'' was vaak niet het meest geschikte middel om dingen te bereiken. Hij 
hechttee daarom meer waarde aan quiet diplomacy. Zijn opvatting was dat een politicus 
niett moest 'getuigen', maar proberen iets te bereiken.'' Dit had wel als nadeel dat bui-
tenstaanderss het idee konden krijgen dat er niets gebeurde. 'Maar als het er om gaat 
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werkelijkk iets te bereiken, dan vind ik dat men ook bereid moet zijn om die toorn te 

trotseren',, aldus Van der Stoel.86 

Bovenstaandee conflicten overziend, lijk t de stelling gerechtvaardigd dat met name 

hett Partijbestuur op zoek was naar een stok om de eigen minister mee te slaan. Met 

KeerpuntKeerpunt in de hand viel Van der Stoel niet veel te verwijten, daarom werden relatief 

onbelangrijkee zaken aangegrepen om zijn beleid te bekritiseren. Aan de andere kant 

hadd Van der Stoel het politieke spel wellicht ook handiger kunnen spelen. Zo had hij 

eenn 'progressief onderwerp kunnen omarmen om enigszins aan zijn kritische achter-

bann tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door zich onder voorwaarden akkoord te ver-

klarenn met de erkenning van Guinee-Bissau. In plaats daarvan bleef hij, ook bij min-

derr prangende kwesties, consequent vasthouden aan zijn opvattingen omdat hij geen 

precedentenn wenste te scheppen.'"" Van der Stoel had ook vaker het principe kunnen 

hanterenn van 'links praten en rechts doen'. Hij koos er echter voor om zijn partijgeno-

tenn uit te leggen hoe de vork in de steel zat. Regelmatig confronteerde hij zijn partij-

genotenn met de harde realiteit van de internationale politiek, in de hoop dat zij begrip 

zoudenn opbrengen voor de geringe speelruimte van een Nederlandse minister van 

Buitenlandsee Zaken. Daarbij was hij wel vergeten dat de brenger van onheilstijdingen 

vaakk als kop van jut fungeert. 

D ee ontwapeningsnota 

Vann der Stoel hoefde zich in de discussie met zijn partijgenoten niet alleen te beperken 

tott gesprekken over incidenten en zijn presentatie. Een meer inhoudelijk debat over 

eenn actieve vredespolitiek behoorde ook tot de mogelijkheden. Dit was natuurlijk bij 

uitstekk mogelijk in de brede partijdiscussie over vrede en veiligheid die op het partij-

congress van april 1975 werd afgesloten (zie hoofdstuk 9). In de Kamer kon Van der 

Stoell  zijn vredespolitiek verdedigen naar aanleiding van zijn ontwapeningsnota. Op 

199 juni 1975 presenteerde hij samen met zijn staatssecretaris Kooijmans de nota 

'Ontwapeningg en veiligheid'. In de nota werden de denkbeelden van het kabinet over 

hett ontwapeningsvraagstuk uiteen gezet. Van der Stoel en Kooijmans wilden daarmee 

aansluitenn bij de gesprekken over dit onderwerp in een aantal internationale fora. 

Tevenss hoopten zij 'bij te dragen tot het verbreden van het inzicht in de ontwape-

ningsproblematiekk en een nuttige basis te hebben gelegd voor een gedachtewisseling 

mett de Tweede Kamer'.' Het stuk had de status gekregen van 'verlate bijlage van de 

defensienota'' uit 1974.'85 

Dee ontwapeningsnota borduurde inderdaad voort op de defensienota. Net als in 

hett stuk van Vredeling stelden Van der Stoel en Kooijmans dat het geldende veilig-

heidssysteem,, gebaseerd op de afschrikking met kernwapens, voorlopig niet gemist 

konn worden. Het wegvallen van de wederzijdse afschrikking zonder nieuwe veilig-

heidsgarantiess zou destabiliserend werken en de voortgang van het ontspannings-
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process tussen Oost en West in gevaar kunnen brengen. Dit betekende overigens niet 
datt zij tevreden waren over het bestaande veiligheidsstelsel. Er moest 'met ernst wor-
denn gezocht naar een stelsel dat niet gebaseerd was op de dreiging van massavernieti-
gingswapens,, maar uitging van normen van recht en moraal en wederzijds vertrou-
wen'.. Om dit te bereiken moest er echter nog een lange weg worden afgelegd. Overleg 
tussenn Oost en West was in hun ogen vooralsnog de enige optie om een verbetering 
vann de veiligheidssituatie in Europa en vermindering van zowel de nucleaire als con-
ventionelee bewapening tot stand te brengen. 

Omm het noodzakelijke ontspanningsproces tussen de beide grootmachten niet 
voorr de voeten te lopen, mocht Nederland geen eenzijdige stappen ondernemen: een-
zijdigee ontwapening werd door de beide bewindslieden daarom afgewezen. Verlaging 
vann het bewapeningspeil moest via bondgenootschappelijk overleg in de NAVO tot 
standd komen. Europa zou er bovendien niet veiliger op worden als de West-Europese 
lidstatenlidstaten binnen het Atlantisch bondgenootschap een zelfstandige nucleair-militaire 
roll  opeisten. De Europese partners moesten blijven vertrouwen op de Amerikaanse 
kernmacht.. Van der Stoel en Kooijmans zagen geen enkele aanleiding om aan de 
Amerikaansee nucleaire garantie te twijfelen. Voor de vs was een vrij en onafhankelijk 
West-Europaa immers essentieel vanwege de verstrengeling van belangen op onder 
meerr economisch, cultureel en technologisch gebied.'9' 

Dee beide bewindslieden wensten dus te blijven vertrouwen op de Amerikaanse 
nucleairee garantie. Daar hoorde volgens hen ook 'de onzekerheid omtrent tijdstip en 
modaliteitenn van de eventuele inzet van kernwapens' bij. De onzekerheid van een 
mogelijkee inzet van atoomwapens had in hun ogen een oorlogsvoorkomend effect. De 
NAVOO zou daarom ook geen no-first-use-verklaring moeten afgeven. Daarmee werd 
hett ingewonnen advies van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken (N IW ) 
gevolgd.. In dat advies aan de regering stelde het NIVV dat de dreiging van een first-use 
well  degelijk een functie vervulde. Door de tegenstander in onzekerheid te laten over 
dee eventuele inzet van kernwapens werd de kans op oorlog verminderd. Bovendien 
zouu er binnen de NAVO voor een dergelijke verklaring weinig steun te vinden zijn.' 
Hett vasthouden aan de first-use mocht echter niet worden uitgelegd als een bereidheid 
vann het bondgenootschap om vroegtijdig atoomwapens in te zetten. Beide bewinds-
liedenn benadrukten nog eens dat de NAVO defensief was ingesteld. Het ging het bond-
genootschapp primair om crisisbeheersing en het voorkomen van oorlog.193 

Omm tot een veiliger wereld te komen werd er in de nota veel waarde gehecht aan 
ontwapeningg en wapenbeheersing. Met name de noodzaak van een beteugeling van 
zowell  de kwantitatieve als de kwalitatieve nucleaire bewapeningswedloop, had priori-
teit.. De hoop werd dan ook uitgesproken dat er in het kader van de MBFR-bespre-
kingenn zo snel mogelijk over de reductie van tactische kernwapens werd onderhan-
deld.. Daarbij was het wel van het grootste belang dat er eerst op conventioneel gebied 
paritairee verhoudingen werden bereikt. Immers, pas bij een conventioneel evenwicht 
verlorenn de tactische atoomwapens in Europa hun corrigerende functie op oneven-
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wichtighedenn op convenrioncel gebied. Anders gezegd, alleen bij een conventioneel 

evenwichtt zou het op de lange duur mogelijk zijn de rol van kernwapens terug te 

dringenn en zelfs te laten verdwijnen.'"' * 

Eenn andere manier om de rol van kernwapens terug te dringen was versterking van 

hett non-proliferatiebeleid. Er zou een volledige stopzetting moeten komen van alle 

kernproeven.. Di t verbod moest ook gelden voor kernproeven voor vreedzame doel-

einden,, zolang het economisch nut niet kon worden aangetoond. Verder moest het 

beleidd zich richten op de ratificatie van het non-proliferatieverdrag door zoveel moge-

lij kk landen en sluitende waarborgen voor de levering van splijtbaar materiaal. Tevens 

moestt er voor worden gewaakt dat de scheidslijn tussen nucleaire en conventionele 

wapenss niet vervaagde. Om die reden werd de zogenaamde miniaturisering van kern-

wapenss afgewezen. Daarmee werd de ontwikkeling van miniatuurkernwapens of 

MinukesMinukes bedoeld."" 

Dee onrwapeningsnota van 1975 bracht weinig nieuws. All e elementen waarvoor 

Vann der Stoel zich in de loop der jaren sterk had gemaakt, keerden weer terug in de 

nota:: vasthouden aan de NAVO, wederzijdse gecontroleerde ontwapening, afwijzing 

vann een Europese kernmacht, uitbreiding van het non-proliferatieverdrag en voortzet-

tingg van de dialoog tussen Oost en West. Van der Stoel bleef ook consequent in zijn 

afwijzingg van een «ö-yzm-w.tf-verklaring, daarbij gesteund door het advies van het 

NIVV .. De ideeën van Van der Stoel waren wel in tegenspraak met de besluiten van het 

jongstee partijcongres van de PvdA. Een paar maanden voor het uitkomen van de ont-

wapeningsnotaa had het partijcongres het NAVO-lidmaatschap aan voorwaarden 

gebondenn en zich uitgesproken voor een eenzijdige verklaring om niet als eerste 

atoomwapenss te gebruiken en het instellen van een atoomvrije zone in Europa.'9' Het 

iss daarom ook niet verwonderlijk dat de ontwapeningsnota niet door iedereen in de 

PvdAA even enthousiast werd onthaald. 

Eenn tweede defensienota? 

Dee ontwapeningsnota stond na het verschijnen niet bepaald in het brandpunt van de 

belangstelling.. De nota kreeg in de media weinig publiciteit en ook in de Kamer stond 

hett niet hoog op het prioriteitenlijstje. Pas eind augustus 1976, dus ruim een jaar na 

hett verschijnen van de nota, werd er in de Tweede Kamer over de ontwapeningsnota 

gediscussieerd.. Bovendien verliep het debat zeer 'lauw en ongeïnspireerd'. Deze lauw-

heidd werd vooral veroorzaakt door andere politieke gebeurtenissen van dat moment. 

Dee perikelen rondom het rapport van de commissie-Donner over de Lockheed-affaire 

enn de gebeurtenissen rondom de abortuskliniek Bloemenhove overschaduwden het 

debat."' ' 

Bijj  de progressieve Kamerleden kon de ontwapeningsnota inhoudelijk ook maar 

weinigg enthousiasme teweeg brengen. De progressieve partijen vonden de nota teleur-
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stellend.. De PSP was bij monde van Van der Spek vooral teleurgesteld over het feit dat 
dee NAVO niet wezenlijk ter discussie werd gesteld. Waltmans van de PPR meende dat 
dee vredespolitiek van het kabinet-Den Uyl niet veel meer was dan een bewapenings-
politiek.. PvdA-kamerlid Voortman meende eveneens dat er van een serieuze poging 
omm kernwapens terug te dringen absoluut geen sprake was. Volgens hem kon de ont-
wapeningsnotaa daarom ook beter 'de tweede defensienota' worden genoemd." 

Tijdenss het Kamerdebat voerden de buitenlandspecialisten Dankert en Ter Beek 
namenss de PvdA het woord. De atoompacifist Franssen mocht ook zijn zegje doen. 
Dee PvdA-fractie toonde zich teleurgesteld over de ontwapeningsnota. De samenstel-
lerss werd verweten te weinig naar nieuwe wegen te hebben gezocht om de problema-
tiekk van be- of ontwapening in Europa aan te pakken. Er was geen enkele poging ge-
daann om 'op de gebieden van ontwapening en wapenbeheersing waar onze buiten-
landsee politiek nog wel bij kon, een voet tussen de deur te krijgen'. Voorstellen om de 
vastgelopenn besprekingen tussen Oost en West weer vlot te trekken en gedachten over 
eenzijdigee maatregelen die de vrede en veiligheid niet zouden verstoren, schitterden 
eveneenss door afwezigheid." 

Dee PvdA-fractie meende dat Van der Stoel en Kooijmans te star vasthielden aan de 
afschrikwekkendee werking van kernwapens. Op de veronderstelde oorlogsvoorko-
mendee werking was in hun ogen wel wat op af te dingen. Zo meende Dankert dat de 
tactischee kernwapens in Europa als afschrikking ongeloofwaardig waren geworden. In 
tegenstellingg tot Van der Stoel en Kooijmans had hij weinig vertrouwen in de Ameri-
kaansee nucleaire garantie. De vs zouden niet bereid zijn de tactische kernwapens in 
Europaa in te zetten. Dit zou namelijk ook tot de vernietiging van de vs leiden. Het 
vergdee nogal wat altruïsme om het voortbestaan van het Amerikaanse volk voor 
Europaa op het spel te zetten en de buitenlandse politiek van de vs werd volgens 
Dankertt niet gekenmerkt door altruïsme. Hieruit volgde dat de tactische kernwapens 
inn Europa aanzienlijk uitgedund dienden te worden, waarbij eenzijdige stappen niet 
uitgeslotenn mochten worden. Tevens concludeerde Dankert dat Europa voor de af-
schrikkingg op zichzelf was aangewezen. Dit betekende overigens niet dat er een eigen 
Europesee atoommacht moest worden opgebouwd. Een dergelijke kernmacht zou 
immerss ook ongeloofwaardig zijn. Nee, West-Europa moest zich volledig concentre-
renn op een geloofwaardige conventionele afschrikking.™ 

Dee vraag hoe geloofwaardig de afschrikking van het Westen nog was, werd ook 
doorr Ter Beek opgeworpen. Beide bewindslieden benadrukten volgens hem wel 
steedss dat de afschrikking er toe diende om oorlog te voorkomen, maar nergens werd 
err op de vraag ingegaan hoe geloofwaardig die afschrikking was. Een atoomoorlog 
betekendee de totale vernietiging en was als middel dus niet geschikt. Dat leidde tot de 
conclusiee dat 'met een oorlog die men niet kan voeren, men ook niet kan afschrik 
ken'."""  Het verdiende daarom aanbeveling om de stelling verder uit te werken dat 
internationalee vrijheid uiteindelijk alleen verzekerd kon worden in een op rechtvaar-
digheidd gebaseerde rechtsorde, aldus Ter Beek.201 
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Namenss de atoompacifisten in de fractie voerde Huub Franssen het woord. Hij 

namm sterker dan zijn fractiegenoten afstand van de afschrikkingstactiek. Volgens hem 

dwongg het systeem van dreiging tot een steeds fellere wapenwedloop, hield het vele 

delenn van de wereld in honger en vormde het een obstakel om tot een betere wereld te 

komen.. Het geweldsdenken moest doorbroken worden. Deze ommekeer moest wor-

denn geforceerd, anders zou er nooit wat veranderen. Nederland zou daarom eenzijdig 

stappenn moeten ondernemen en de mogelijke risico's op de koop nemen. Om dit te 

bewerkstelligen,, diende hij een motie in waarin de regering gevraagd werd een studie 

tee ondernemen naar een alternatief voor de afschrikking, te weten het eenzijdig afzien 

vann geweld. Franssen diende deze motie in namens de hele fractie, want ook Ter Beek 

enn Danken konden zich vinden in het streven naar 'een positieve vrede'. Zij meenden 

echterr wel dat dit doel langs een andere weg bereikt moest worden. Nederland zou 

geenn eenzijdige stappen moeten ondernemen, maar in NAVO-verband de afschrik-

kingstactiekk aan de orde moeten stellen. °( 

Vann der Stoel wees de motie van de hand. Hij vreesde dat bij aanvaarding van de 

motiee door de Kamer er bij de NAVO-bondgenoten onzekerheid zou ontstaan over het 

all  dan niet uittreden van Nederland uit het bondgenootschap. In een andere motie 

vann de PvdA werd de regering verzocht te streven naar uitdunning van de tactische 

kernwapenss in Europa en werd het kabinet gevraagd initiatieven te ontwikkelen die 

tott een kernvrije zone in Europa moesten leiden. Deze motie werd eveneens door Van 

derr Stoel naast zich neer gelegd. Een kernwapenvrije zone zou volgens hem niet tot 

verminderingg van het aantal kernwapens leiden. Het zou alleen een verplaatsing van 

kernwapenss tot gevolg hebben. Van der Stoel kon gerust zijn want beide moties wer-

denn door de Kamer verworpen. De PSP kwam ook nog met een motie waarin het uit-

tredenn van Nederland uit de NAV O werd gevraagd. Deze motie haalde het ook niet, 

maarr kon wel rekenen op de steun van de PvdA-ers Franssen, Kolthof, Konings, 

Drenth,, Voortman en Van Ooyen.104 Zodoende kwam de ontwapeningsnota, net als 

dee (eerste?) defensienota, zonder kleerscheuren door de Kamer. 

Well of geen reactorvaten naar Zuid-Afrika? 

Inn de ontwapeningsnota werd het belang van non-proliferatie nog eens onderstreept. 

Tochh kwam Van der Stoel mede op dit punt in conflict met de PvdA, toen de regering 

reactorvatenn aan Zuid-Afrika wilde leveren. Begin jaren zeventig besloot de Zuid-Afri -

kaansee regering tot de bouw van twee nieuwe kerncentrales in de buurt van Kaapstad. 

Samenn met een Amerikaanse en een Zwitserse onderneming vormden verschillende Neder-

landsee bedrijven een consortium dat in de race was voor de levering van reactorvaten voor 

dee nieuwe kerncentrales. Om ook daadwerkelijk reactorvaten te kunnen leveren, hadden 

dee Nederlandse bedrijven een uitvoervergunning nodig van het ministerie van Buiten-

landsee Zaken en een exportkredietverzekering van het ministerie van Financiën."̂  
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Toenn deze kwestie aan de orde kwam in het kabinet, toonde Van der Stoel zich in 
eerstee instantie geen voorstander van levering. Voor de export van nucleair materiaal 
goldenn immers de verplichtingen van het non-proliferatieverdrag en meer in het bij-
zonderr de bepalingen van de zogenaamde Zangger-commissie.20 Deze regelingen gin-
genn Van der Stoel echter niet ver genoeg. Hij wilde de gehele splijtstofcyclus van 
Zuid-Afrikaa onder controle van het IAEA brengen. Op die manier zou 'een potentiële 
nucleairee mogendheid aan de ketting worden gelegd'.107 Hij zou daarvoor overleg ple-
genn met de andere regeringen die bij het consortium betrokken waren. De regeringen 
vann de vs en Zwitserland wilden echter niet zo ver gaan. Van der Stoel toonde zich 
daaropp een zeer pragmatisch voorvechter van non-proliferatie. Hij ging voor een 
second-best-oplossingsecond-best-oplossing en sprak zich alsnog - 'met tegenzin' - uit voor levering van de 
reactorvaten.. Als Nederland weigerde de vaten te leveren, zouden andere landen dit 
ongetwijfeldd wel doen. Het was dan nog maar de vraag of die landen net zulke strenge 
voorwaardenn als Nederland zouden hanteren. De PvdA-bewindslieden waren ver-
deeldd over deze kwestie. Duisenberg en Den Uyl waren er voorstander van op econo-
mischee gronden. Pronk toonde zich een fel tegenstander. Hij was vanwege de apart-
heidd een principieel tegenstander van investeringen in Zuid-Afrika. De meerderheid 
inn het kabinet was echter voor levering en op 26 augustus kreeg het consortium het 
groenee licht van de regering. Wel werd als voorwaarde gesteld dat er aan de Zangger-
regelingenn moest worden voldaan.10 

Eindd oktober lichtte Van der Stoel in het Partijbestuur het kabinetsstandpunt toe. 
Hijj  benadrukte daar dat het kabinet niet bereid was mee te werken aan een mogelijke 
verspreidingg van kernwapens. Dat was echter niet het geval omdat de vaten bestemd 
warenn voor kerncentrales en niet voor verrijkingsfabrieken. Bovendien was de rege-
ringg alleen bereid toestemming te geven als er aan de Zangger-voorwaarden werd vol-
daan,, waarbij moest worden aangetekend dat deze regelingen het minimum aan garan-
tiess was dat Nederland van Zuid-Afrika eiste. Van Thijn was van mening dat het kabi-
netnet een punt over het hoofd zag: de strijd tegen apartheid. In Keerpunt was opgeno-
menn dat Nederland geen investeringen zou doen in Zuid-Afrika en het ging hier vol-
genss hem om 'een sleutelinvestering'. Nederland moest dan ook afzien van levering. 
Vann den Bergh miste ook dit politieke element in Van der Stoels betoog. Volgens hem 
moestt de politieke keuze om niet te leveren aan een apartheidsregime voorop staan. 
Vann der Stoel voelde er echter weinig voor om de levering van reactorvaten aan te grij-
penn om actie tegen het apartheidsregime te voeren. Een incidentele boycot als deze 
zouu geen enkel effect sorteren, dacht hij. Bovendien moest men bedenken dat als 
Nederlandd niet leverde, een ander land dit wel zou doen en misschien minder 'scrupu-
leus'' om zou gaan met de veiligheidswaarborgen.09 

Dee fractie stond eveneens afwijzend tegenover levering. Een stringent anti-apart-
heidsbeleidd was voor de fractie de voornaamste reden om levering af te wijzen. De frac-
tiee besloot druk uit te oefenen op het kabinet om geen toestemming te geven om de 
vatenn te leveren.10 Het verzet van de fractie kwam tijdens het begrotingsdebat van 
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Buitenlandsee Zaken nog eens duidelijk naar voren. Ter Beek had een motie geformu-
leerdd waarin de levering van reactorvaten gebonden werd aan de voorwaarde dat Zuid-
Afrikaa het non-proliferatieverdrag zou ondertekenen. Opmerkelijk is dat hij Zuid-
Afrikaa niet bij naam noemde. In de motie werd gesproken van 'levering van nucleaire 
materialenn aan niet-kernwapenstaten die geen partij zijn bij het non-proliferatiever-
drag'.2""  Ter Beek had er voor gekozenn om niet de kaart van de strijd tegen anti-apartheid 
tee spelen. Door non-proliferatie te benadrukken zou het waarschijnlijk makkelijker zijn 
omm een kamermeerderheid achter de motie te krijgen.1'2 Dit bleek een goede inschat-
ting,, want zijn motie werd met 70 tegen 69 stemmen aangenomen door de Kamer.2" 

Doorr de aanvaarding van de motie-Ter Beek werd het kabinetsbeleid doorkruist. 
InIn het voorjaar van 1976 besloot het consortium echter de reactorvaten niet meer op te 
nemenn in het Nederlandse, maar in het Amerikaanse pakket. Het kabinet hoefde 
daaromm geen uitvoervergunning meer af te geven, alleen nog maar een exportkrediet-
verzekering.. Van der Stoel werd hierdoor van een netelig probleem verlost. 'De zwarte 
piett ligt nu bij V/im [Duisenberg], schreef een opgeluchte Van der Stoel aan Den 
Uyl.2'44 Het kabinet kreeg in het voorjaar een brief van de Zuid-Afrikaanse regering, 
waarinn werd gesteld dat de order uiterlijk 28 mei zou worden geplaatst.115 De deadline 
vann 28 mei betekende wel dat de regering op korte termijn een beslissing moest nemen 
overr het al dan niet afgeven van een exportkredietverzekering. 

Dee besluitvorming over dit onderwerp leidde in het voorjaar van 1976 tot grote 
spanningenn binnen het kabinet-Den Uyl. De confessionele ministers onder aan-
voeringg van Lubbers zouden geen negatief besluit accepteren.1' Vooralsnog hoefde 
Lubberss zich geen zorgen te maken. De stemverhouding in de ministerraad was eind 
aprill  10 voor en 6 tegen levering. De progressieve ministers begonnen echter al snel 
hunn mening bij te stellen. Vredeling was aanvankelijk voor, maar veranderde uitein-
delijkk van mening. Hij kon het 'gevoelsmatig niet opbrengen' om met de levering in te 
stemmen.. Niet lang daarna dreigden de staatssecretarissen Van Hulten (PPR), Meijer 
enn Klein (PvdA) met aftreden als het kabinet aan de order zou meewerken. Zij eisten 
inn ieder geval het recht om in het openbaar een afwijkende mening te verkondigen. 
Daaropp volgde op 16 mei overleg in huize Den Uyl met verschillende PvdA-ers. Het 
werdd een moeizaam beraad dat tot diep in de nacht duurde. Van Thijn eiste dat alle 
PvdA-bewindsliedenn op één lijn kwamen. Zelf liet hij zijn partijgenoten in het onge-
wisse.. Hij weigerde in te gaan op de houding van zijn fractie als het kabinet toch toe-
stemmingg zou geven als er een kredietgarantie werd afgegeven.117 Het laat zich echter 
niett moeilijk raden wat de opstelling van de PvdA-fractie in dat geval zou zijn. 

Vann der Stoel, die ook bij het beraad aanwezig was geweest, veranderde wederom 
vann mening. Hij besloot zich tegen het afgeven van een kredietverzekering te keren. 
Dee vrees voor een kabinetscrisis was de voornaamste reden van zijn ommezwaai. Zijn 
stemm ten gunste van een kredietverzekering zou zeer waarschijnlijk de val van het kabi-
netnet hebben ingeluid. Van der Stoel wilde geen kabinetscrisis riskeren net nu hij uit de 
vss informatie had gekregen over de betrokkenheid van prins Bernard bij de Lockheed-
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affaire.. Van der Stoel wilde koste wat kost voorkomen dat deze netelige kwestie door 
eenn demissionair kabinet werd behandeld." Van der Stoel bracht ook zijn collega-
bewindsliedenn op de hoogte, al bleef het onderwerp op zijn verzoek buiten de notulen. 
Dee informatie had op Duisenberg geen effect, want hij bleef voor levering van de 
vatenn stemmen. 

Dee veranderende opstellingvan Van der Stoel had wel tot gevolg dat er in het kabi-
nett een patstelling was ontstaan. De stemverhouding was nu 8 tegen 8. Van de pro-
gressievee ministers bleven alleen Gruijters en Duisenberg voor levering, de rest keerde 
zichh ertegen. De confessionele ministers maakten duidelijk dat een negatieve beslis-
singg voor hen volstrekt onaanvaardbaar was. Zij zouden hun portefeuille ter beschik-
kingg stellen als er geen kredietverzekering werd afgegeven door het kabinet.1'9 Na ein-
delooss overleg en verschillende tussenoplossingen, besloot het kabinet uiteindelijk op 
255 mei de beslissing uit te stellen. Staatssecretaris Kooijmans zou eerst naar de vs afrei-
zenn om met de Amerikanen over deze kwestie te overleggen."0 Door de zaak vooruit te 
schuivenn liep men wel het gevaar dat de deadline van 28 mei werd overschreden en 
daarmeee de order te missen. Dat was ook precies wat er gebeurde. Nog voordat 
Kooijmanss had af kunnen reizen naar de vs, maakte Zuid-Afrika bekend dat zij voor 
hethet Franse consortium had gekozen.11' 

Opp 3 juni sprak de Kamer voor de laatste maal over deze kwestie. De PvdA-fractie 
wass tevreden dat de levering van reactorvaten was afgeketst. Bij monde van Van Thijn 
liett de fractie echter wel weten het te betreuren, dat het besluit niet gebaseerd was op 
'eenn principieel nee'. Van der Stoel stond voor de taak zijn ommezwaai te verdedigen. 
Hijj  beriep zich hierbij vooral op buitenlandse gronden. Volgens hem was de vrees 
voorr de Zuid-Afrikaanse nucleaire capaciteit in de omringende landen de laatste tijd 
sterkk toegenomen. Hij bracht deze vrees in verband met de spanningen in Rhodesië en 
Namibiëë en het conflict in Angola. De regering wilde de verhoudingen met deze sta-
tenn in zwart Afrika niet op het spel zetten door toestemming te geven voor de levering 
vann reactorvaten aan Zuid-Afrika, luidde zijn officiële verklaring.1" De echte reden, de 
vreess voor een demissionair kabinet bij de behandeling van de Lockeed-affaire, hield 
hijj  wijselijk voor zich. 

Vietnam:: het slotakkoord 

Beginn 1973 werden de oorlogshandelingen in Vietnam gestaakt en de betrokken par-
tijenn sloten op 27 januari 1973 een vredesakkoord in Parijs. Naast Noord-Vietnam en 
dee vs waren daar namens Zuid-Vietnam de regering-Thieu en de Voorlopige Revolu-
tionairee Regering (VRR), de opvolger van de Vietcong, bij betrokken. In Nederland 
ebdenn de activiteiten van de Vietnambeweging na het sluiten van dit vredesakkoord 
langzaamm weg. Enkele activisten van het eerste uur gingen wel door, maar de massali-
teitt van de protesten verdween al snel."3 
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Binnenn de PvdA zouden de ontwikkelingen in Vietnam toch nog voor de nodige 
commotiee zorgen. Over de vraag of de VRR wel of niet volkenrechtelijk erkend moest 
worden,, kwamen de fractie en van der Stoel lijnrecht tegenover elkaar te staan. De 
PvdA-fractiee wilde net als de PSP, de PPR en de CPN dat de VRR ZO snel mogelijk vol-
kenrechtelijkk erkend zou worden. In 1973 werd hier bij minister Van der Stoel op aan-
gedrongen.. Die was echter een verklaard tegenstander van erkenning. Volgens hem 
vertegenwoordigdee de VRR slechts 1,2 miljoen van de 20 miljoen Zuid-Vietnamezen. 
Hijj  was niet van plan het erkennen van de VRR als drukmiddel op het Thieu-bewind te 
gebruikenn om een regering van nationale verzoening tot stand te brengen.224 

Beginn 1975 werd de erkenning van de VRR door de PvdA weer opgepakt. Het Par-
tijbestuurr kwam in januari 1975 tot de conclusie dat de regering-Thieu ernstig in 
gebrekee bleef bij het nakomen van de afspraken in het Parijse vredesakkoord. Er waren 
nogg altijd geen vrije verkiezingen gehouden, tienduizenden politieke gevangenen 
warenn nog niet vrijgelaten en talloze vluchtelingen werden nog in kampen vastgehou-
denn opdat ze niet naar hun woonplaats konden terugkeren. Het Thieu-bewind voerde 
bovendienn nog altijd een militaire strijd tegen de gebieden die onder controle stonden 
vann de VRR. Volgens het Partijbestuur raakten de vs ook weer in toenemende mate 
betrokkenn bij de strijd in Zuid-Vietnam. Thieu kon nog altijd rekenen op de steun 
vann Amerikaanse (militaire) adviseurs en het leek er zelfs op dat de Amerikanen voor-
bereidingenn aan het treffen waren om militaire activiteiten in het gebied te ont-
plooien.. Het Partijbestuur drong er daarom bij de regering op aan een beroep te doen 
opp de vs om zich militair afzijdig te houden en de VRR volkenrechtelijk te erkennen.22' 

Hett Partijbestuur had hiertoe een conceptverklaring opgesteld en die aan Van der 
Stoell  voorgelegd. Die toonde zich niet erg enthousiast. De erkenning van de VRR 
betekendee zijns inziens dat er berust werd in de tweedeling van Zuid-Vietnam. Hij 
meendee dat er juist gestreefd moest worden naar de vorming van een nationale rege-
ringg van verzoening zoals dat in het vredesakkoord was opgenomen. Bovendien was 
dee erkenning in strijd met het volkenrecht. Het regime in Saigon vertegenwoordigde 
dee meerderheid van de bevolking en was daarmee de enige legitieme regering. Daarbij 
kwamm dat geen enkel land de VRR had erkend. Wel wilde Van der Stoel benadrukken 
datt de weigering om de VRR te erkennen niet mocht worden uitgelegd als een waarde-
ringg voor het regime van Thieu. Het was niet voor niets dat de Nederlandse regering 
hulpp gaf aan de bevolking in de gebieden die door de VRR gecontroleerd werden." 

Vann Thijn was van mening dat Van der Stoel formeel waarschijnlijk gelijk had, 
maarr politiek gezien niet. Ter Beek vond dat de verklaring van het Partijbestuur zelfs 
nogg iets uitgebreid diende te worden. Er moest ook in worden opgenomen dat de 
regeringg de diplomatieke betrekkingen met het Thieu-regime moest verbreken en er 
zoudenn initiatieven ontplooid moeten worden om met gelijkgezinde landen tot een 
gemeenschappelijkee standpuntbepaling te komen. Het Partijbestuur verwierp de 
bezwarenn van Van der Stoel en besloot de verklaring openbaar te maken. In die verkla-
ringg waren ook de aanvullingen van Ter Beek opgenomen.217 
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Bijj  het begrotingsdebat in februari 1975 drong de PvdA-fractie er bij de regering 
nogmaalss op aan de VRR te erkennen. De PvdA-fractie steunde daarvoor de motie-De 
Gaayy Fortman (PPR) waarin om gelijkwaardige erkenning van de W R en het regime 
vann Thieu werd gevraagd. Van der Stoel legde deze motie echter naast zich neer, onder 
verwijzingg naar zijn eerder opgesomde bezwaren.1 Na het debat was Van der Stoel ge-
prikkeldd over de opstelling van de PvdA-fractie. Tegenover Van Thijn beklaagde hij 
zich.. Hij vond dat de fractie 'een nummertje op de rug van de minister had gemaakt'."' 
Dee al eerder gesignaleerde profileringsdrang van fractieleden leek Van der Stoel hier 
partenn te spelen. Zeker met het oog op het komende congres over de buitenlandse poli-
tiekk in april 1975, wilden sommige Kamerleden zich duidelijk laten gelden. Van Thijn 
bekendee dit ook ronduit tegenover Van der Stoel. Hij hield Van der Stoel voor dat met 
namee Ter Beek het zich niet kon veroorloven tegen de motie-De Gaay Fortman te 
stemmenn zonder zijn positie voor het buitenlandcongres te ondermijnen.1'0 

Inn de aanloop van het congres zou Ter Beek zich nog veel duidelijker laten gelden. 
Opp 2 april 1975 keerde hij terug van een rondreis door Noord-Vietnam. Op Schiphol 
liett hij de verzamelde pers nog eens weten dat de VRR ZO snel mogelijk erkend diende 
tee worden door de Nederlandse regering. Van der Stoel bleef echter volharden in zijn 
afwijzendee houding. Dezelfde avond nog werd er door het ministerie van Buiten-
landsee Zaken een verklaring gepubliceerd waarin erkenning van de VRR op volken-
rechtelijkee gronden werd afgewezen. Zo kort voor het congres wilde Ter Beek dit niet 
overr zijn kant laten gaan. De volgende dag haalde hij hard uit naar zijn minister. In 
hett radioprogramma In de rooie haan voorspelde hij dat Van der Stoel in een tweede 
kabinet-Denn Uyl niet terug zou keren als hij bleef volharden in zijn 'ongeïnspireerde 
vredespolitiek'.. Ter Beek oogstte bijval van het Partijbestuur. Niet geheel toevallig 
keerdenn de twee kandidaten voor het partijvoorzitterschap, Van den Heuvel en Van 
derr Doef zich eveneens in het openbaar tegen Van der Stoel.2JI 

Eenn week later, een dag voor het partijcongres, zwichtte Van der Stoel voor de 
drukk vanuit zijn eigen partij. Hoewel hij het zelf eigenlijk een onzinnig voorstel vond, 
kwamm hij toch met een compromis. Hij was bereid een speciale diplomatieke ver-
tegenwoordigertegenwoordiger naar de VRR te sturen, zonder de diplomatieke betrekkingen met 
Saigonn te verbreken.131 Tijdens het kamerdebat over de ontwikkelingen in Vietnam 
wass Ter Beek al weer een stuk gematigder. Hij liet weten de actie van Van der Stoel 
eenn stap in de goede richting te vinden. Helemaal tevreden was hij echter nog niet. De 
zett van Van der Stoel zou 'veel aan betekenis winnen' als hij tegelijkertijd ook alle 
diplomatiekee betrekkingen met de regering-Thieu zou verbreken.1" 

Dezee stap zou Van der Stoel nooit hoeven zetten, want het wankele regime van 
Thieuu viel op 30 april 1975. Van der Stoel bleef voorzichtig om het nieuwe Zuid-Viet-
namesee bewind te erkennen. Op de dag dat Saigon viel, zei hij nog even te willen 
afwachtenn alvorens het nieuwe bewind te erkennen. Twee dagen later verklaarde hij 
datt Nederland tot erkenning zou overgaan zodra de nieuwe regering gevormd was. 
Blijkbaarr hoopte Van der Stoel dat het nieuwe Zuid-Vietnamese bewind tijdelijk was 
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enn er alsnog een nationale regering gevormd zou worden. Dit bleek echter ijdele hoop 
enn Van der Stoel ging, mede op aandringen van zijn collega-bewindslieden Pronk, 
Vredelingg en Den Uyl, uiteindelijk overstag.2'4 Op 20 juni werden er diplomatieke 
betrekkingenn met de VRR aangeknoopt/" 

Besluit t 

Dee vorming van het kabinet-Den Uyl veroorzaakte een gecompliceerde driehoeks-
verhoudingg tussen de verschillende machtscentra in de partij. De drie centra beston-
denn uit het regerende deel van de partij (de bewindslieden in het kabinet onder leiding 
vann Den Uyl), het parlementaire deel (de Tweede Kamerfractie onder leiding van Van 
Thijn)) en het Partijbestuur (onder leiding van Van der Louw en vanaf november 1974 
Vann den Heuvel). Met name het Partijbestuur, daarbij gesteund door de Partijraad en 
hett actieve partijkader, toonde zich uitermate kritisch tegenover de eigen bewinds-
lieden.. De ministers Vredeling en Van der Stoel, die het beleid op het gebied van 
vredee en veiligheid moesten vormgeven, kregen weinig armslag van het bestuur en de 
achterban.. Het verkiezingsprogramma Keerpunt'ji bleef de toetssteen voor het beleid 
vann de beide bewindslieden. Met 'het rode bijbeltje' in de hand werd hen de maat 
genomen.. De verkiezingsbeloftes bleken in de internationale praktijk vaak moeilijk te 
verwezenlijken.. Dat was echter een boodschap die veel partijgenoten niet wilden 
oppakken.. Of zoals oud-WB s-directeur J.Th.J. van den Berg schreef: 'de neiging tot 
ponerenn en (georganiseerd) articuleren van politieke eisen is zozeer op de voorgrond 
getreden,, dat de noodzakelijke aandacht voor integratie van eisen en afweging van 
belangenn al te zeer heeft geleden'. Volgens hem had Keerpunt daardoor het karakter 
gekregenn van een 'waslijst'.IJ* 

Tussenn het kritische Partijbestuur en de PvdA-bewindslieden stond de fractie. 
Onderr leiding van Van Thijn steunde de fractie over het algemeen de belangrijke 
beslissingenn van het kabinet. Bij spanningen of conflicten binnen de partij was het 
intensievee contact tussen Van Thijn en Den Uyl veelal doorslaggevend om te crisis te 
bezweren.. De grote mate van eensgezindheid over de hoofdlijnen van het beleid gaf 
hethet duo Van Thijn-Den Uyl een zeer dominante positie in de partij.1'7 Op het terrein 
vann vrede en veiligheid was het standpunt van de fractie eveneens bepalend voor het al 
dann niet hoog oplopen van de spanningen. Voor de koers inzake vrede en veiligheid 
leundee Van Thijn sterk op specialisten als Ter Beek, Dankert, Van den Bergh, etc.1'8 

Zoo wist Vredeling met steun van de fractie zijn defensienota vrij gemakkelijk door 
dee Kamer te loodsen. De minister volgde in zijn defensienota in grote lijnen de voor-
gesteldee bezuinigingen uit Keerpunt. Hij zou er in slagen om z'n begroting met zo'n 
15000 miljoen, het streefbedrag uit Keerpunt, minder hard te laten groeien. De vurige 
wenss van z'n achterban om de defensielasten tot 3% van het nationale inkomen terug 
tee brengen, werd echter niet vervuld. Daarvoor bestond er te weinig draagvlak 
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binnenn de NAV O voor verregaande taakverdeling en specialisatie en ook de economi-

schee crisis hielp in dit opzicht niet mee. Het Partijbestuur had aan dit alles geen 

boodschapp en drong aan op verdergaande bezuinigingen, de 3 procent moest kost wat 

kostt gehaald worden. De fractie koos de zijde van Vredeling. Van Thijn was tevreden 

overr de gerealiseerde besparingen en zou later zijn partijgenoten waarschuwen voor 

'cijferdogma'. . 

Eenn belangrijk punt bij 'de ombuigingen' op defensie was het zogenaamde MBFR-

voorbehoud.. Vredeling, maar vooral Van der Stoel, wilde niet tot eenzijdige troepen-

verminderingg overgaan zolang de besprekingen in Wenen over wederzijdse troepen-

reductiess nog gaande was. Zij wensten het overleg niet te doorkruisen, wetende dat 

onss land daarmee een zeer slechte beurt zou maken. Het zou de toch al moeizame 

onderhandelingenn kunnen frustreren en in ieder geval een aanzienlijke vermindering 

vann de Nederlandse invloed op de besprekingen tot gevolg hebben. Dat die invloed 

belangrijkk kon zijn, werd duidelijk toen ons land succes had met het inbrengen van 

tactischee atoomwapens bij de onderhandelingen. De fractie was hierover zo verheugd 

datt zij het kabinet steunde in het handhaven van het MBFR-voorbehoud. Voor een 

meerderheidd van het Partijbestuur en de Partijraad telde dit argument niet. Niet een 

succesvollee afronding van de MBFR-besprekingen, maar het verder bezuinigen op 

defensiee had voor hen de hoogste prioriteit. Hetgeen illustreert dat men meer geïnte-

resseerdd was in 'symboolpolitiek' dan een effectief buitenlands beleid. 

Inn tegenstelling tot bij de defensienota kon Vredeling bij de vervanging van de 

Starfighterr niet op de steun van de fractie rekenen. De fractie drong aan op de aan-

schaff  van een lichter en goedkoper vliegtuig dat louter en alleen geschikt was voor 

grondsteunn en werd daarbij gesteund door het Partijbestuur. Vredeling bleef echter 

halsstarrigg vasthouden aan de 'zwaardere' F-16. Voor de minister was er eigenlijk geen 

wegg meer terug. Hij had zich in het kader van taakverdeling vastgelegd op een bepaald 

typee vliegtuig. Het NAVO-rapport over taakverdeling ging weliswaar niet zo ver als 

Vredelingg wilde, maar hij wenste het kind niet meteen met het badwater weg te 

gooien.. Niet in de laatste plaats omdat het rapport er op zijn initiatief was gekomen. 

Doordatt de minister zich in NAVO-verband had vastgelegd, was de weg naar een lich-

terr toestel echter wel afgesloten. Daar kwam nog bij dat in het kader van standaardisa-

tiee er een aankoopconsortium was gevormd met andere NAVO-landen, waar Neder-

landd niet zomaar uit wilde stappen. 

Datt deze kwestie zo hoog opliep, had verschillende oorzaken. Zo werd de vervan-

gingg van de Starfighter als een symbool beschouwd van de 'nieuwe defensiepolitiek'. 

Dee hele zaak werd niet als een normale order gezien, maar als 'de grootste wapenaan-

koopp van de eeuw' waaruit de wil om een actieve vredespolitiek te voeren tot uiting 

moestt komen. Bovendien werd de vervanging door een aantal Kamerleden aangegre-

penn om zich flink te profileren. Zeker met het oog op het partijcongres van april 1975 

werdd er op het terrein van vrede en veiligheid behoorlijk van leer getrokken. Ondanks 

dee steun van het congres moest de fractie uiteindelijk toch bakzeil halen. De hele 
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kwestiee was de 'kop van Vredeling', noch de val van het kabinet-Den Uyl waard. Ging 
hett hier immers niet om een 'zakelijk conflict?' 

Nett als bij Vredeling, werd het beleid van Van der Stoel ook afgezet tegen Keer-
punt.punt. Naar de letter van het verkiezingsmanifest genomen kon Van der Stoel weinig 
verwetenn worden. De fractie moest tot de slotsom komen dat op het gebied van vrede 
enn veiligheid de meeste punten uit Keerpunt door de regering werden gesteund. Toch 
voerdee Van der Stoel een min of meer constante strijd met zijn partijgenoten. Kop-
stukkenn uit de partij zoals Van der Louw, Van den Heuvel en Ter Beek vielen Van der 
Stoell  in het openbaar meerdere malen hard af. Ook de band met de fractie was niet erg 
warm.. Van der Stoel beklaagde zich tegenover Van Thijn over 'stemmingmakerij' van 
dee fractie. Nu de minister met Keerpunt'm de hand niets verweten kon worden, moest 
menn op zoek naar een andere legitimatie om zijn beleid onderuit te halen of misschien 
well  een stok om de eigen minister mee te slaan. In ieder geval werden zijn presentatie 
enn een aantal relatief onbeduidende kwesties aangegrepen om het beleid van Van der 
Stoell  te bekritiseren. 

Daarr staat tegenover dat Van der Stoel zelf het politieke spel ook slimmer had kun-
nenn spelen. Hij greep geen kwestie aan die als symbool zou kunnen dienen voor een 
progressievee buitenlandse politiek. Anders gezegd, de hongerige achterban werd geen 
mooiee progressieve kluif voorgehouden waarop men de tanden kon stukbijten. In 
plaatss daarvan koos hij ervoor zijn partijgenoten te confronteren met de smalle marge 
vann de buitenlandse politiek. Van der Stoel 'vergat' daarbij dat zijn partijgenoten bin-
nenskamerss zijn gelijk wel wilden erkennen, maar daar in het openbaar niet toe bereid 
waren.. Dan zou immers het progressieve karakter van de verschillende Kamerleden, 
bestuursledenn en meer in het algemeen van de PvdA wel eens in het geding kunnen 
komen.. En dat was een doodzonde in die tijd. 

Dee progressieve identiteit van de PvdA op het terrein van vrede en veiligheid 
kwamm tijdens het kabinet-Den Uyl ook op een andere manier tot uiting. In 1973 
starttee het bestuur een brede partij discussie over vrede en veiligheid die op het partij-
congress van 1975 werd afgesloten. Over het verloop van dit debat gaat het volgende 
hoofdstuk. . 




