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HOOFDSTUKK 9 

Eenn vlucht uit de werkelijkheid 
Dee partij in discussie over vrede en veiligheid, 1973-1977 

Inn het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er door de vorming van het kabinet-
Denn Uyl een gecompliceerde machtsverhouding in de partij ontstond. Het regerings-
beleid,, meer in het bijzonder het buitenlands beleid, werd door de verschillende gre-
miaa in de partij zeer kritisch benaderd, hetgeen tot de nodige aanvaringen leidde. De 
verdeeldheidd binnen de partij strekte echter verder dan een verschil van mening tussen 
dee PvdA bewindslieden en hun achterban. Fractie, Partijbestuur en actieve partijleden 
warenn het ook lang niet altijd met elkaar eens. Dientengevolge stak het Partijbestuur 
veell  energie in het herstellen van de eenheid binnen de partij. Het kabinet, de fractie, 
hett Partijbestuur en de achterban moesten zoveel mogelijk op één lijn worden 
gebracht.. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de partij, richtte het bestuur de aan-
dachtt hierbij vooral op de leden en meer in het bijzonder het actieve partijkader.' Het 
actievee kader 'moest een stuk vlees worden voorgehouden, waar het zo hongerig naar 
uitkeek'/ / 

Reedss op het verkiezingscongres van 1972 was gebleken dat er zeer uiteenlopende 
meningenn over de buitenlandse politiek bestonden. Het was dus zeker geen overbo-
digee luxe de partij op dit punt meer op één lijn te krijgen. In een poging dit te bewerk-
stelligenn startte het Partijbestuur in 1973 een brede partijdiscussie over vrede en veilig-
heid.. Het bestuur was van mening dat het tijd werd dat men eens in alle rust over dit 
onderwerpp ging discussiëren, waardoor er ruimte ontstond Voor rustige informatie, 
pratenn en luisteren, het wegen van eikaars argumenten en het zoeken naar nieuwe 
wegen'.33 Het bestuur hoopte zo de verschillende opvattingen binnen de PvdA over 
vredee en veiligheid nader tot elkaar te brengen. Het had bovendien als voordeel dat 
allee leden in staat werden gesteld zich in de materie te verdiepen waardoor 'het poli-
tiekee bewustzijn' op dit gebied kon worden vergroot. 

Hett bestuur had hiermee een geest uit de fles gehaald die er weer moeilijk bleek in te 
stoppen.. In plaats van nader tot elkaar te komen, werd de kloof tussen de verschillende 
geledingenn in de partij alleen maar groter. Zeer tegen de zin van de partijtop werden er 
opp het (afsluitende) partijcongres in 1975 allerlei radicale besluiten genomen op het ge-
biedd van vrede en veiligheid. De congresgangers besloten het NAVO-lidmaatschap, dat 
centraall  had gestaan in de discussie, aan een aantal voorwaarden te verbinden. Boven-
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dienn moesten deze voorwaarden binnen drie jaar verwezenlijkt zijn. Zo niet, dan zou 
Nederlandd het bondgenootschap de rug toe moeten keren. Een ander controversieel 
standpuntt wist het eveneens te halen. De eis van een eenzijdige No-first-use~ver\danng 
doorr de NAVO werd ook tot het officiële partijstandpunt verheven.4 

Dezee congresbesluiten hielden in feite het opzeggen van het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschapp in, aangezien het niet reëel was dat er binnen drie jaar aan alle 
voorwaardenn zou worden voldaan. Opvallend was dat men wel kritiek op de NAVO 
formuleerdee maar niet met alternatieve veiligheidsargumenten op de proppen wist te 
komen.. Het alternatief leek vooral te bestaan uit het zich terugtrekken achter de Hol-
landsee waterlinie en wachten op de dingen die komen zouden. Bart Tromp spreekt in 
ditt verband van 'struisvogelpolitiek' en van 'een vlucht uit de werkelijkheid'. Volgens 
hemm werd elke poging de wereld serieus te analyseren opgeheven ten gunste van het 
debiterenn van allerlei abstracte en hoogdravende beweringen.' 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe dit 'politiek escapisme' vorm kreeg. Daar-
voorr zal natuurlijk de brede partij discussie worden gevolgd en stil worden gestaan bij 
hett afsluitende partijcongres in april 1975. Tevens zal worden nagegaan wat de rol van 
hett Partijbestuur was en hoe zij reageerde op de uitkomst van de brede partijdiscussie. 
Dee vraag was natuurlijk hoe de radicale congresuitspraken pasten in de verkiezings-
strategiee voor 1977. Aan het einde van het hoofdstuk volgt nog een korte epiloog over 
dee periode 1977-1986. 

Naarr  een constructieve discussie 

Opp het verkiezingscongres van 1972 was de buitenlandse politiek een heet hangijzer 
geweest.. De partijtop had maar ternauwernood allerlei radicale standpunten inzake 
vredee en veiligheid kunnen voorkomen. Amendement 007 (het James Bond-amende-
ment),, waarin allerlei voorwaarden aan de NAVO werden gesteld, werd pas na zware 
drukk van de partijleiding weer ingeslikt. Wel bleef het als 'principe-uitspraak' gehand-
haafd.. De kloof die er tussen de verschillende groepen binnen de partij bestond op het 
puntt van vrede en veiligheid, baarde menig partijlid zorgen. Het leek het Partijbestuur 
verstandigg te proberen door middel van een brede partijdiscussie de verschillen te 
overbruggen.. In de ogen van het bestuur was dit bepaald geen onmogelijke opgave. 
Immers,, 'de kloof tussen hen die uiteindelijk ja zeggen tegen de NAVO en gebruik en 
opslagg van kernwapens, en hen, die zich daar - na ernstige overweging - tegen verkla-
ren'' was niet zo groot. Het verschil van inzicht was vaak niet groter dan 'ja, mits' en 
'nee,, tenzij', aldus partijvoorzitter Van der Louw.7 

Omm het verschil van inzicht te overbruggen was het wel noodzakelijk dat de 
besluitvormingg over vrede en veiligheid niet onder tijdsdruk (van een congres) stond. 
Dee partij moest de tijd hebben om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen over 
'eenn zo belangrijk onderwerp'. Als er in alle rust over gediscussieerd werd, ontstond er 
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ruimtee voor een constructieve discussie waarin er in een 'open atmosfeer' over vrede 
enn veiligheid gepraat kon worden. Als het debat op een dergelijke wijze gevoerd zou 
worden,, kon het resulteren in een 'door iedereen aanvaarde verrijking en verdieping 
vann de partij-opvattingen over een actieve en creatieve socialistische vredespolitiek', 
meendee Van der Louw. 

Hett Partijbestuur was tevens van mening dat de discussie over vrede en veiligheid 
niett alleen door de partijtop kon worden gevoerd. De meningsvorming diende ook 
'aann de basis' te geschieden. 'Brede lagen van de partij' moesten daarom de mogelijk-
heidd hebben om aan de meningsvorming mee te doen.9 Het doel van de discussie was 
duss tweeledig. Enerzijds diende het project om 'de politieke bewustwording' op het 
terreinn van de buitenlandse politiek te vergroten. De deelnemers zouden de 'ondoor-
zichtigee inhoud en doelstellingen van de buitenlandse politiek' beter moeten gaan be-
grijpen.. Anderzijds hoopte men de bestaande tegenstellingen binnen de partij zoveel 
mogelijkk te overbruggen. Over enkele controversiële punten moest nog eens uitge-
breidd met elkaar worden gepraat.10 Meer in het algemeen zou de brede partijdiscussie 
moetenn resulteren in een weloverwogen 'eigen socialistische visie' op het terrein van 
vredee en veiligheid. 

Naastt bovengenoemde doelstellingen is het zeker niet ondenkbaar dat het door 
Nieuww Links gedomineerde Partijbestuur de brede partijdiscussie tevens wilde gebrui-
kenn om het buitenlands beleid van de PvdA in de door hen gewenste richting om te 
buigen.. Het streven van Nieuw Links was er immers (vanaf 1966) op gericht geweest 
omm het actieve partijkader via congressen en het Partijbestuur greep te laten krijgen op 
dee dagelijkse politieke praktijk van de partij." Als de partijleden na een uitvoerige dis-
cussiee tot een weloverwogen radicalisering van het buitenlands beleid zouden beslui-
ten,, konden de fractie en de PvdA-bewindslieden daar moeilijk om heen. Of zoals 
Vann der Louw het wat cryptisch formuleerde; 'de partij [moet] uitspreken hoe wij 
strakss partij voor de vrede willen kiezen, zodat partij, fractie en bewindslieden in de 
vertalingg en uitwerking verbindingen kunnen leggen tussen de politiek van nu en 
straks'." " 

Bijj  de voorbereiding van de brede partijdiscussie werd er niets aan het toeval over-
gelaten.. Eind 1972 werd er allereerst een commissie samengesteld die de discussie over 
vredee en veiligheid vorm moest geven en begeleiden." De praktische coördinatie van 
hett project werd uitbesteed aan de afdeling Vorming van de PvdA.'4 Door de verant-
woordelijkheidd bij de Vormingscommissie te leggen en niet in eigen hand te houden, 
hooptee het Partijbestuur 'een zo zuiver mogelijk uitgangspunt te waarborgen'. De dis-
cussienotaa voor de afdelingen werd in verschillende rondes samengesteld. Als eerste 
aanzett schreef internationaal secretaris Ter Beek een basisstuk, waarin hij in grote lij -
nenn de bewapeningsproblematiek behandelde. Zijn tekst werd vervolgens voorgelegd 
aann verschillende deskundigen 'waarvan verwacht kon worden dat zij qua opvattingen 
enn uitgangspunten representatief waren voor verschillende denkwijzen inzake de 
genoemdee problematiek'. Dit om de diversiteit van de verschillende standpunten 
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binnenn de PvdA te waarborgen. Deze bijdragen werden door Kees Tamboer, journa-
listt bij De Haagse Post, verwerkt in een definitieve discussienota. Om deze nota in een 
brederee context te plaatsen werd tevens een uitgebreide documentatiemap samenge-
steld.. Beide stukken werden vervolgens naar de afdelingen gestuurd, zodat er in brede 
kringg over gediscussieerd kon worden. Op basis van een rapportage uit de afdelingen 
diendee er ten slotte een eindnota te worden samengesteld. Deze eindnota kon worden 
besprokenn op het partijcongres van 1975, waar tevens de definitieve besluitvorming 
moestt plaatsvinden.'s 

DD ankert was net als het bestuur geschrokken van de radicale steil ingname van het 
congress in 1972 en meende daarom dat een discussie over de internationale politiek 
eenn goede zaak was.'6 Begin 1973 toonde hij zich echter ontevreden over de manier 
waaropp de discussie over vrede en veiligheid was opgezet. Hij meende dat er wel gede-
batteerdd kon worden over de verschillende opvattingen, maar niet over de uitgangs-
puntenn van vrede en veiligheid. Wilde het discussieproject enig nut hebben, dan 
moestt de discussie gaan over de vraag wat voor beleid Nederland concreet kon voeren 
'inzakee de be- en ontwapeningsproblematiek met het doel de bewapening te vermin-
derenn en de vrede te versterken'. Door het opnemen van Buskes, De Lange en Strijd 
zouu 'de discussie weer eens een keer niet over het buitenland, maar over theologie 
gaan',, vreesde hij. Het uitgangspunt van bovengenoemde mensen was immers 'het 
helemaall  niet willen voeren van een buitenlandse beleid', oftewel de politiek van 'de 
schonee handen'. Dankert hamerde erop dat de discussie alleen zin had indien er ver-
schillendee praktische alternatieven naast elkaar werden gezet. Het leek hem daarom 
beterr als de partij mensen als Burger, Rozemond. Stemerdink, Wierda en niet te ver-
getenn Dankert zelf om hun mening vroeg.'7 Hij leek hiermee de fakkel te hebben over-
genomenn van Ruygers. Die had in het verleden immers ook vaak gewaarschuwd dat 
getuigenissenn in de politiek niet bruikbaar zijn en een politiek program rekening 
diendee te houden met 'het wezen van de internationale politiek'. 

Terr Beek zag in de kritische kanttekeningen van Dankert geen aanleiding de opzet 
vann de buitenlanddiscussie te veranderen. De bedoeling was omm de discussie zo ruim 
mogelijkk op te zetten en daarom waren er juist mensen met verschillende opvattingen 
gevraagdd commentaar te leveren op het basisstuk. Bovendien begreep Ter Beek niet 
waarr Dankert zich zo druk over maakte. De basistekst was niet meer dan een vage aan-
duidingg van de verschillende probleemgebieden en de bijdragen van de verschillende 
deskundigenn zouden niet met naam en toenaam worden genoemd.'8 Het Partijbestuur 
steundee Ter Beek en wenste het uitgangspunt van de discussie niet op de door Dankert 
voorgesteldee wijze te vernauwen. In de discussienota wilde het bestuur tot uitdruk-
kingg brengen dat de buitenlandse politiek op verschillende manieren benaderd kon 
worden.199 Daarmee had het bestuur wel doelbewust de weg opengelaten voor 'een 
schonee handen politiek'. 

Inn de uiteindelijke discussienota kwamen inderdaad de verschillende visies op de 
internationalee politiek met bijbehorende argumenten aan bod. In de nota werd er op 
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eenvoudigee wijze ingegaan op allerlei probleemgebieden van vrede en veiligheid. 
Daarbijj  werden er vooral vragen opgeworpen: 'moet Nederland uit de NAVO?', 'die-
nenn we alle kernwapens van Nederlandse bodem te verwijderen?', 'wat is het belang 
vann de MBFR-onderhandelingen?', etc. In de nota werden deze vragen ontkennend 
nochh bevestigend beantwoord. Wel werden de argumenten voor en tegen opgesomd.10 

Hett was aan de discussiedeelnemers de verschillende argumenten te wegen en daarna 
hunn standpunt te bepalen. 

Omm de discussie in de afdelingen op gang te brengen, deed het Partijbestuur een 
oproepp aan alle partijleden om mee te praten over vrede en veiligheid." Het was vol-
genss het bestuur heel belangrijk dat de PvdA-leden in grote getale zouden deelnemen 
aann het discussieproject. Het was dan ook gedaan met het verwijt dat 'veel partijgeno-
tenn zich niet werkelijk in de problematiek wensten te verdiepen, zich vooral lieten lei-
denn door emoties en daardoor vaak als een kip zonder kop redeneerden'.11 Het bestuur 
wass blijkbaar geprikkeld door de geringschattende opmerkingen over het kennis-
niveauu van veel partijgenoten door diverse buitenlanddeskundigen. Tegelijkertijd 
geeftt het aan dat de brede discussie als legitimatie voor een radicale stellingname kon 
dienen.. De standpunten op het congres van 1975 zouden immers de uitkomst zijn van 
langdurigg discussiëren op basis van argumenten. Nu er 'gewetensvol' over vrede en 
veiligheidd was gediscussieerd, kon men het resultaat niet zomaar ter zijde schuiven. 

Eenn alternatief voor  de NAVO ? 

Dee redactie van Socialisme en Democratie meende dat het een goede zaak was dat er 
binnenn de PvdA over vrede en veiligheid een brede discussie was gestart. De zich 
steedss wijzigende internationale verhoudingen rechtvaardigden een hernieuwde 
bezinningg op vrede en veiligheid. Bovendien kon de koersbepaling van de partij op dit 
puntt wel wat 'meer diepgang en voorbereiding' gebruiken. Om de partijdiscussie een 
zetjee in de rug te geven, had de redactie gemeend het zomernummer van 1973 geheel 
aann het thema 'vrede en veiligheid' te wijden. In het blad kregen bekenden en onbe-
kendenn de ruimte verschillende aspecten van vrede en veiligheid te belichten, waarbij 
alternatievenn voor de NAVO (-strategie) centraal stonden.13 

Dankertt behandelde in zijn bijdrage een oud-thema: de geloofwaardigheid van de 
nucleairee garantie van de vs. Het was volgens hem een gegeven dat het nucleaire over-
wichtt van de vs op de su verdwenen was. Dit behoefde niet betreurd te worden, aan-
gezienn het een Amerikaans-Russische overeenkomst (SALT) mogelijk had gemaakt. 
Aann de andere kant gebood de realiteit wel te zeggen dat daardoor de nucleaire garan-
tiee van de vs voor West-Europa beperkter en voorwaardelijker was geworden. De 
Europesee partners konden niet meer vertrouwen op 'nucleaire hulp in nood' bij 
gebrekk aan conventionele afschrikking. Hieruit volgde zijns inziens dat West-Europa 
voorr een geloofwaardige afschrikking over voldoende conventionele kracht diende te 
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beschikken.. De Europese legers moesten opgewassen zijn tegen de conventionele 
capaciteitt van het Warschaupact.24 

Omm een geloofwaardige conventionele afschrikking op te bouwen, waren een aantal 
zakenn van belang. Ten eerste moesten de Amerikaanse tactische atoomwapens in Eu-
ropaa gehandhaafd blijven. De dreigende nucleaire escalatie van een conflict bleef van 
wezenlijkk belang voor de vrede in Europa. V/el was het wenselijk dat deze wapens we-
derzijdss werden uitgedund. Ten tweede leverde de aanwezigheid van de Amerikaanse 
troepenn in Europa ook een belangrijke bijdrage aan een geloofwaardige afschrikking. 
Tenn slotte dienden de Europese partners op het gebied van defensie veel nauwer te gaan 
samenwerken.. Danken benadrukte nog eens dat deze samenwerking wel beperkt 
diendee te blijven tot de conventionele bewapening en zich nimmer mocht uitstrekken 
tott atoombewapening/5 Dankert verkondigde hiermee geen nieuwe standpunten. Al 
langerr hamerde hij op een grotere conventionele bijdrage van de Europese partners om 
dee afschrikking geloofwaardig te houden. Wel werd daarbij elke vorm van een Europese 
nucleairee Alleingang categorisch van de hand gewezen (zie ook hoofdstuk 7). 

Samm Rozemond, medewerker van het NIVV , behandelde de vraag of de NAVO uit 
hett toekomstige wereldbeeld was weg te denken. Het antwoord moest volgens hem 
ontkennendd luiden. Een alternatief voor het Atlantisch bondgenootschap was voor-
lopigg niet voorhanden. Tenminste, als men er vanuit ging dat de behoefte aan sluitende 
veiligheidsvoorzieningenn nog altijd bestond. Het was moeilijk te voorspellen wat er zou 
gebeurenn als de NAVO als stabiliserende factor wegviel. Aannemelijk was wel dat de su 
zouu proberen West-Europa 'te verzwakken, te verdelen en afhankelijk te maken'. Zon-
derr het Atlantisch bondgenootschap viel daar bitter weinig tegen te doen, omdat West-
Europaa na het verlies van de NAVO geen troeven in handen had om daadwerkelijk 
tegenspell  te bieden. Pas als er in Oost-Europa een normalisatieproces op gang was 
gekomen,, zou Europa zonder de NAVO voort kunnen. Waren de Atlantische banden 
eerderr versleten, dan zouden we er niet zonder kleerscheuren afkomen, dacht hij.16 

Dee bijdrage van Hans Kombrink lag in het verlengde van het artikel van Roze-
mond.. Hij ging na of een Europees veiligheidsstelsel ter vervanging van de NAVO op 
kortee termijn haalbaar was. Zo'n Europees veiligheidsstelsel zat er voorlopig nog niet 
in,, dacht Kombrink. Het ideaaltype van een Europees veiligheidsstelsel, waarbij er een 
zekeree mate van 'gelijkgerichte belangen werd verondersteld', was heel moeilijk en 
dann nog slechts op zeer lange termijn te bereiken. Zelfs een aantal minimumregelin-
genn zouden pas na jaren van onderhandelingen tot stand kunnen komen. Hij moest 
dann ook tot dezelfde conclusie als Rozemond komen, namelijk dat er geen reëel alter-
natieff  voor de NAVO bestond. Het verdwijnen van de twee militaire pacten zonder 
sluitendee veiligheidsgaranties was in zijn ogen te gevaarlijk. De kans op oorlog werd er 
inn ieder geval niet kleiner door. Het oude systeem van militaire bondgenootschappen 
konn slechts vervangen worden indien een nieuw systeem dezelfde veiligheidsgaranties 
bood.. Aangezien dit nog lange tijd zou vergen, moesten we het voorlopig met de 
NAVOO doen, aldus Kombrink." 



EENN V L U C H T UIT DE W E R K E L I J K H E I D 325 5 

Hett is opmerkelijk dat Kombrink, die toch bekend stond om zijn anti-NAVO-
standpunt,, deze stelling betrok. Hij onderkende dit zelf ook en wilde hierover helder-
heidd verschaffen. Nog altijd had hij in de NAVO als militair-politieke organisatie geen 
enkell  vertrouwen. Het was immers een weerspiegeling van de Westerse samenleving, 
waarinn 'rechts' domineerde. Er waren een drietal overwegingen waarom Kombrink 
voorlopigg toch aan de NAVO wenste vast te houden. Ten eerste was het moeilijk te 
bewijzenn dat Nederland buiten de NAVO 'een positievere invloed' kon uitoefenen op 
hett tot stand brengen van vrede. Een schrale troost was dat de voorstanders van de 
NAVOO met een omgekeerde bewijslast in de maag zaten. Ten tweede dacht hij dat een 
anti-NAVO-standpuntt de PvdA electoraal veel schade zou berokkenen. Het leek hem 
daaromm legitiem zijn standpunt over het al dan niet uittreden afhankelijk te maken 
vann 'het politieke moment'. Ten slotte was 'het uit de boot stappen' niet opportuun, 
gezienn 'de essentiële onderhandelingen' die op dat moment in het kader van de CVSE 
enn de MBFR werden gevoerd. Om bovengenoemde redenen zou hij anno 1973 tegen 
uittredingg stemmen, maar om de paar jaar zou de situatie wel opnieuw bekeken moe-
tenn worden. 

Dee Groningse polemoloog Röling, was door de redactie gevraagd nader in te gaan 
opp alternatieven voor 'de vrede door nucleaire afschrikking'. Hij wilde twee alternatie-
venn kritisch bezien: de totale volksverdediging en de sociale of niet militaire verdedi-
ging.. De totale volksverdediging hield in dat de bevolking, ingeval van bezetting door 
eenn vreemde mogendheid, tot het bittere eind zou blijven doorvechten. De mogelijke 
agressorr moest door een dergelijk vooruitzicht worden afgeschrikt. Voordeel van dit 
systeemm was, dat het louter als verdediging te gebruiken was. Het had echter ook grote 
nadelen.. Het gehele volk moest doordrongen raken van de volksverdediging. Dit 
betekendee een totale militarisering van de samenleving door middel van intensieve 
propaganda.. Hierdoor werd er natuurlijk geen voedingsbodem gekweekt om aan de 
Koudee Oorlogsverhoudingen te ontsnappen en het zou meer kwaad dan goed doen, 
alduss Röling.19 

Onderr sociale verdediging verstond Röling onder meer: geweldloos verzet, non-
coöperatie,, geweldloze actie en het doorwerken zoals vroeger zonder zich van de beve-
lenn van de bezetter iets aan te trekken. Het vooruitzicht om in zo'n klimaat de rol van 
bezetterr te moeten vervullen, zou afschrikwekkend werken. Röling onderkende dat 
'enigee afschrikwekkende werking' niet te ontkennen viel, maar erg overtuigend vond 
hijj  de argumenten niet. Een gesloten front onder de bevolking was nauwelijks denk-
baarr en men had te hoge verwachtingen van de heldhaftigheid van een volk. Boven-
dienn kon de bezetter door indoctrinatie grote delen van de bevolking misleiden. Het 
middell  van sociale verdediging was daarom niet bruikbaar als instrument in de inter-
nationalee politiek of ter verdediging van de nationale grenzen.'0 

Rölingg achtte dus zowel de sociale als de volksverdediging niet bruikbaar. Het 
Westenn bleef daarom voorlopig nog aangewezen op de NAVO. Via de bestaande mili -
tairee allianties moest er gestreefd worden naar vermindering van de bewapening. Het 



326 6 TUSSENN WENS EN WERKELIJKHEID 

zouu niet makkelijk zijn de NAVO, een organisatie gericht op militaire kracht, in dienst 
tee stellen van de ontspanning en ontwapening. Zeker niet 'met een secretaris-generaal 
aann het hoofd die de Koude Oorlogssfeer van de jaren zestig nog niet was ontstegen', 
alduss Röling. Toch was het bondgenootschap onmisbaar om 'de fouten van het ver-
leden,, mede door de NAVO zelf begaan', te herstellen. De gemeenschappelijke over-
bewapeningg kon immers alleen door gezamenlijke actie van Oost en West ongedaan 
wordenn gemaakt." 

Zijnn collega polemoloog Peter Boskma was een heel andere mening toegedaan. De 
NAVOO hield er volgens hem een gevaarlijke strategie op na. Met name de tactische 
kernwapenss bevatten 'sterk escalatiebevorderende eigenschappen waarmee een totale 
kernoorlogg voor Europa in de militaire organisatie was geïnstitutionaliseerd'. Het was 
duidelijkk dat het veiligheidsbeleid op de langere termijn niet gewaarborgd was door 
kernwapenss en de daarmee verbonden doctrines. De denuclearisering van grote delen 
vann Europa had zijns inziens grote prioriteit. Daarvoor zouden de tactische atoom-
wapenss zo snel mogelijk uit Europa moeten worden verwijderd. Tegen deze achter-
grondd leken hem het eenzijdige verwijderen van Amerikaanse atoomwapens van 
Nederlandsee bodem en het vragen om een eenzijdige no-first-«^-verklaring realisti-
schee stappen. Nederland hoefde evenwel de NAVO nog niet te verlaten. Binnen het 
bondgenootschapp zou ons land met gelijkgezinde landen zoveel mogelijk gezamenlijk 
kunnenn opereren en druk uitoefenen. Mocht de NAVO niet bereid zijn tot 'een realisti-
schee vredespolitiek', dan moest Nederland alsnog overwegen om zijn lidmaatschap op 
tee zeggen. De komende jaren zouden daarvoor bepalend zijn, aldus Boskma.32 

Naa het lezen van alle artikelen kwam buitenland-commentator van Het Vrije Volk, 
Paull  van 't Veer tot de conclusie dat alle auteurs 'verheugd of klagelijk' geen serieus 
alternatieff  voor de NAVO wisten te benoemen. Naar zijn mening had men echter één 
mogelijkheidd over het hoofd gezien: een Europese kernmacht. Hij was er zich van 
bewustt dat het een taboe-onderwerp was onder socialisten, maar gezien de recente 
internationalee ontwikkelingen kon aan deze optie niet meer voorbij worden gegaan. 
Dee vs kregen immers steeds minder belangstelling voor de Europese veiligheid en 
warenn gezien de nucleaire pariteit ook niet bereid onaanvaardbare risico's te lopen. 
Daarbijj  kwam dat Europa bezig was een politiek en economisch machtscentrum te 
worden,, dat zich steeds zelfstandiger opstelde in de wereld. De harde logica die hieruit 
volgdee in de ogen van Van 't Veer, was de vorming van een Europese kernmacht, 
beheerdd door een Europese Defensiegemeenschap en onder Europees opperbevel." 

Hoewell  hij zich nog maar kort tot een Europese kernmacht had 'bekeerd', zag hij 
geenn gegronde bezwaren tegen een dergelijke atoommacht. De vs zouden een Euro-
pesee atoommacht in ieder geval niet afwijzen of als anti-Amerikanisme opvatten. Een 
Europesee Defensiemacht met een eigen nucleaire bewapening, vormde juist een uit-
stekendee partner voor de vs. Daarbij kwam dat de Amerikanen in het verleden ook de 
opbouww van de Britse atoommacht hadden gesteund. Het argument dat een Europese 
kernmachtt te duur zou zijn, hoefde volgens Van 't Veer ook niet op te gaan. Als het 
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nucleairee defensieapparaat beperkt werd tot 'voldoende slagkracht om een aanval op 

hett Europees grondgebied af te schrikken', zou de betaalbaarheid niet in het geding 

hoevenn komen.'4 

Watt Van 't Veer deed, was vloeken in de kerk. In de PvdA was een Europese kern-

machtt door een overgrote meerderheid altijd krachtig van de hand gewezen, aan-

gezienn het niet in overeenstemming werd geacht met het streven naar wederzijdse 

nucleairee ontwapening. Zij n pleidooi zou dan ook weinig gehoor vinden binnen de 

PvdA.. Veel partijgenoten lieten geen kans onbenut om zich tegen een Europese kern-

machtt uit te spreken. Van 't Veer sloeg wel de spijker op zijn kop met zijn uitspraak 

datt geen van de auteurs met een realistisch alternatief voor de NAV O op de proppen 

wass gekomen. Het formuleren van kritiek op het bondgenootschap bleek gemakkelij-

kerr dan het verzinnen van een alternatief. Of zoals J. Voogd het verwoordde: 'gevoels-

matigg heb ik mijn waardering voor de mensen die kortweg uit de NAV O willen. Maar 

dee werkelijke en moeilijke vraag lijk t mij hoe wij in West-Europa zonder al te grote 

kleerscheurenn van de NAV O af kunnen komen'." 

Warenn er buiten een Europese kernmacht dan geen alternatieven voor de NAVO? 

Menn had wellicht de mogelijkheid kunnen onderzoeken om met neutrale staten een 

blokk te vormen. Zeg maar de Derde Weg in een eigentijds jasje. Di t was om twee rede-

nenn niet ondenkbaar geweest. Ten eerste waren dit soort geluiden niet echt nieuw in 

dee partij. Direct na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren vijfti g hadden verschil-

lendee sociaal-democraten zich al sterk gemaakt voor een socialistisch blok als alter-

natieff  voor de bipolaire wereld. Ten tweede waren er in de internationale politiek 

allerleii  processen aan de gang waarvan de uitkomst nog ongewis was. SALT, de MBFR-

onderhandelingenn en de Europese veiligheidsconferentie (CVSE) hadden ook kunnen 

wordenn opgevat als een naderend einde van de Koude Oorlog. Zelfs Van der Stoel 

sprakk in de Memorie van Toelichting voor de begroting van 1974 de verwachting uit 

datt het tijdperk van de Koude Oorlog op korte termijn kon worden afgesloten. 

Gevoegdd bij de verslechterende relatie met de vs had de roep om een Derde Weg best 

opnieuww kunnen weerklinken. Binnen de PvdA werden deze geluiden echter niet of 

nauwelijkss gehoord. In ieder geval werd er geen serieuze poging ondernomen deze 

mogelijkk uit te werken en/ofte onderzoeken. 

Enquêtess over  vrede en veil igheid 

Dee gekozen opzet van de discussie over vrede en veiligheid impliceerde dat er op korte 

termijnn geen besluitvorming over dit onderwerp kon plaatsvinden. Zodoende werd er 

inn september 1973 voor het eerst sinds jaren op een partijcongres niet over de NAV O 

gediscussieerd.. Eerst wilde men de resultaten van de brede partij discussie afwachten. 

Err werd wel een resolutie aangenomen, waarin het congres instemde met de opzet van 

dee discussie.' 
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Nogg voor de partijdiscussie van start ging, ontstond er in de begeleidingscommis-

siee van het discussieproject onenigheid over het eventueel houden van een enquête 

onderr de deelnemers aan de discussie. De meerderheid van de commissie wilde graag 

'eenn harde enquête' houden onder de deelnemers. Doel van de vragenlijst was het 

inn kaart brengen van de standpunten van de deelnemers, alsmede meer informatie ver-

garenn over hun achtergrond en hun motieven om aan de discussie deel te nemen.1 

Commissievoorzitterr Van den Heuvel twijfelde over het nut van zo'n enquête. De dis-

cussiee was opgezet om als partij tot een weloverwogen standpunt over vrede en veilig-

heidd te komen. Een enquête onder de deelnemers zou aan dit doel weinig bijdragen, 

dachtt zij. Bovendien konden de resultaten 'worden misbruikt' voor andere (niet nader 

omschreven)) doeleinden.' 

Binnenn de commissie was ook het idee geopperd om niet alleen aan de deelnemers, 

maarr ook aan andere partijleden en het Nederlandse volk een vragenlijst voor te leg-

gen.. De begeleidingscommissie kon hierover geen overeenstemming bereiken en 

legdee de kwestie aan het Partijbestuur voor. Van Stiphout, directeur van de WBS, 

meendee dat de verschillende enquêtes slecht vergelijkbare resultaten zouden opleve-

ren.. Wel zou het nuttig kunnen zijn een opiniepeiling onder de Nederlandse bevol-

kingg te houden. Het congres in 1975 zou dan 'de breedte van de aanhang' voor de ver-

schillendee standpunten kennen. De minderheid van het bestuur vond deze electorale 

overwegingenn niet zo belangrijk. Het ging hen er vooral om te inventariseren wat er in 

dee partij leefde. Het Partijbestuur besloot uiteindelijk een vragenlijst voor te leggen 

aann de discussiedeelnemers, de partijleden en het Nederlandse volk.w 

Hett was natuurlijk niet ondenkbaar dat de verschillende enquêtes zouden leren 

datt het actieve kader heel anders, radicaler over vrede en veiligheid dacht dan de 

anderee partijleden of de Nederlandse bevolking. In 1970 was deze vrees nog aanleiding 

geweestt om geen enquête over de NAV O te houden.40 Nu was het volgens het bestuur 

juistt goed om te weten hoe de mening van het actieve partijkader zich verhield tot de 

anderee partijleden en het electoraat. Van de Zandschulp vond zelfs dat de opinie van 

hett actieve partijkader maatgevend moest zijn. In een politieke partij dienden de 

actievee leden het beleid te bepalen. Met anderen kon geen rekening worden gehou-

den.. Hun stem zou pas tellen als ze ook actief werden in de PvdA, meende hij.4' 

Hett Partijbestuur wenste de enquêtes ook te gebruiken om de politieke conse-

quentiess van een radicale vredespolitiek af te tasten. Het bestuur wilde daarom vragen 

inn de enquête opnemen, die moesten onderzoeken wat de invloed was van een 

PvdA-standpuntt voor eenzijdige ontwapening en uittreden uit de NAV O op respectie-

velijkk het stemgedrag van het electoraat en het lidmaatschap van de PvdA. Van Thijn 

keerdee zich tegen deze manier van enquêteren. Het moest er volgens hem primair 

gaann om 'een stukje oordeelsvorming' boven water te halen zonder dat daaraan poli-

tiekee consequenties werden verbonden. De vraagstelling was ook te suggestief, meen-

dee Van de Zandschulp. Om een volledig beeld te krijgen moest ook de invloed van 

'hett weer omarmen van de NAVO door de PvdA' worden gemeten. Het bestuur besloot 
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dee vraagstelling iets af te zwakken en ook een wedervraag, naar het voorstel van Van de 

Zandschulp,, op te nemen/2 De wens om de invloed van de diverse standpunten te 

meten,, zal niet los hebben gestaan van de Eerste Kamerverkiezingen, die voor 3 juli 

19744 gepland stonden. 

Uiteindelijkk kregen alle deelnemers aan de discussiegroepen in de afdelingen in 

aprill  1974 een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Iets later werd er een tweede en-

quêtee gehouden onder de leden van de PvdA. Een representatieve groep partijleden 

kreegg een vragenlijst over vrede en veiligheid voorgelegd. In de vorm van een represen-

tatievee steekproef werd tevens de Nederlandse bevolking ondervraagd. Ruim duizend 

Nederlandss werd (mondeling) naar hun mening gevraagd over allerlei problemen op 

hett gebied van vrede en veiligheid. Een laatste enquête was bestemd voor de discussie-

leiders.. De bedoeling daarvan was de ervaringen in kaart te brengen van de mensen die 

dee discussiegroepen over vrede en veiligheid in de afdelingen hadden geleid.4' 

Toenn in het najaar van 1974 de resultaten van deze vier enquêtes bekend werden, 

noemdee partijvoorzitter Van der Louw de resultaten 'wel opmerkelijk, maar niet ver-

rassend'.. De algemene indruk die de cijfers achterlieten, was een zeer kritische benade-

ringg van het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Binnen de PvdA was er geen meerder-

heidd te vinden voor het uittreden op korte termijn, maar weerstand tegen het bond-

genootschapp was duidelijk aanwezig. Slechts onder bepaalde voorwaarden werd de 

NAV OO nog aanvaard. Heel uitdrukkelijk kwam de wens naar voren dat de NAV O 'een 

vredesinstellingg moest zijn en dat er in en via de NAV O gewerkt moest worden aan 

nieuwee veiligheidsstructuren'. Tevens diende het Atlantisch bondgenootschap 'zowel 

watt samenstelling als organisatie betreft' een democratische instelling te zijn. De 

cijferss leerden eveneens dat het gebruik van kernwapens werd afgewezen en ook de 

opslagg van atoomwapens in Nederland onaanvaardbaar werd gevonden, aldus Van 

derr Louw.44 De partij had de taak deze gegevens te verwerken in 'een actieve en crea-

tievee vredespolitiek, waarin met name een aantal nieuwe instrumenten van de buiten-

landsee politiek operationeel moest worden gemaakt'.45 Welke nieuwe instrumenten 

hijj  op het oog had, werd echter niet duidelijk. 

Hett is maar de vraag of de resultaten zo eenduidig konden worden geïnterpreteerd 

alss Van der Louw in een paar grove pennenstreken had gedaan. De uitkomsten van de 

verschillendee enquêtes verschilden namelijk nogal. Het beeld was dat de discussie-

deelnemerss een radicaler standpunt innamen dan de partijleden in het algemeen. Die 

gingenn op hun beurt weer verder dan het Nederlandse volk. Zo wilde 5% van de dis-

cussiedeelnemerss zonder meer lid blijven van de NAV O en was dit percentage respec-

tievelijkk 30,5% bij de PvdA-leden en 57,1% bij de 'doorsnee Nederlander'. Voor de 

discussiedeelnemerss was een actief beleid gericht op ontspanning en veiligheid de 

belangrijkstee voorwaarde. Voor de andere ondervraagden waren dit de democratische 

verhoudingenn in alle NAVO-landen.46 Hiermee werd het beeld bevestigd dat eerder al 

uitt onderzoek van de WBS naar voren was gekomen. Het lidmaatschap van Portugal 

enn Griekenland was velen een doorn in het oog (geweest), maar een hard anti-NAVO-
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standpuntt zou electoraal slecht vallen. Van der Louw trok echter vooral de conclusie 

datt er allerlei voorwaarden aan de NAV O moesten worden gesteld. 

Dee enquête onder de deelnemers had tevens geleerd dat er nauwelijks sprake was 

vann meningsvorming van onderop. Slechts een kleine groep had zich actief met de 

discussiee bezig gehouden. Een kleine partij-elite domineerde het debat over vrede en 

veiligheidd in de afdelingen. Deze partijleden waren over het algemeen hoog opgeleid, 

beschiktenn over redelijk veel vrije tijd en goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheden.44 Deze mensen worden ook wel 'de nieuwe vrijgestelden' ge-

noemd.44 De PvdA werd in die tij d in toenemende mate bevolkt door deze nieuwe 

groepp leden. De instroom van nieuwe leden bestond voor een verwaarloosbaar 

gedeeltee uit (hand)arbeiders en voor het overgrote deel uit mensen met een middel-

baree of hoge opleiding.4' Het lijk t er op dat de nieuwe laag kaderleden van goed opge-

leidee dertigers zich met verve op deze buitenlanddiscussie had gestort. Nadat zij zich al 

eerderr op congressen hadden gemanifesteerd, werd nu dit discussieproject met beide 

handenn aangegrepen om de kritische maatschappelijke onderstroom die zij vertegen-

woordigden,, ook op het gebied van vrede en veiligheid tot uitdrukking te brengen. 

Dee aanloop naar  het partijcongres van apri l 1975 

Dee enquête had geleerd dat het actieve partij kader zeer kritisch tegenover de NAV O 

stondd en het dus bepaald niet ondenkbaar was dat het congres zou uitmonden in aller-

leii  radicale besluiten. In de hoop dit te kunnen voorkomen, trok Van der Stoel in de 

herfstt van 1974 langs alle gewesten/0 Op deze tournee probeerde Van der Stoel voor de 

zoveelstee keer zijn partijgenoten te overtuigen van het nut van het bondgenootschap 

enn gebruikte daarvoor bekende argumenten. Volgens hem bood de NAV O een nog 

altijdd noodzakelijk tegenwicht tegen de su. Indien het bondgenootschap werd ont-

bonden,, was de kans bovendien zeer groot dat West-Europa zelf een atoommacht zou 

gaann opbouwen. Di t betekende in zijn ogen een destabilisatie van de verhoudingen in 

Europaa met alle gevaren van dien. Het viel ook niet vol te houden dat de NAV O en ont-

spanningg elkaar niet konden verdragen. Ondanks - of misschien wel dankzij - het 

bondgenootschap,, waren er toch belangrijke vorderingen gemaakt in de richting van 

ontspanning/' ' 

Dee zware kritiek op het functioneren van de NAV O als organisatie vond Van der 

Stoell  ook overdreven. 'Niet de generaals of Luns speelden de baas', maar het hoogste 

gezagg berustte bij de regeringen van de lidstaten. Zij moesten het unaniem eens zijn, 

anderss kwam er geen beslissing tot stand. Juist door dit principe diende Nederland lid 

vann de NAV O te blijven. Als lid kon ons land immers ongewenste ontwikkelingen 

tegenhoudenn en omgekeerd, invloed uitoefenen om gewenste ontwikkelingen te be-

vorderen.. Dat Amerika uitsluitend de lakens uitdeelde in de NAV O was ook niet waar. 

Dee vs konden niet tegen de zin van Europa allerlei beslissingen erdoor drukken. De 
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gangg van zaken bij de MLF was hier een mooi voorbeeld van. Van der Stoel geloofde 
ookk niet dat de NAVO bij uirsrek het instrument was om het kapitalisme te bescher-
men.. Voor deze stelling moesten eerst maar eens overtuigende argumenten worden 
aangedragen.. Daarbij kwam dat Nederland geen toestemming van de NAVO nodig 
hadd om de maatschappij ingrijpend te hervormen. Dat was een zaak van het Neder-
landsee parlement.'1 

Eenn ander heikel punt was natuurlijk de atoombewapening. Van der Stoel onder-
kendee dat dit probleem veel aandacht verdiende. De veelgehoorde stelling dat Neder-
landd alle kernwapens van het grondgebied moest verwijderen, loste zijns inziens echter 
nietsniets op. Europa werd er niet veiliger op als die atoomwapens bij de buren werden 
opgeslagen.. Dat er van het verwijderen van kernwapens van het Nederlandse grond-
gebiedd een voorbeeldfunctie uitging, geloofde hij al evenmin. Mocht dit wel het geval 
zijn,, dan beschouwde Van der Stoel dit nog niet als een positieve ontwikkeling. Als 
bijvoorbeeldd de Bondsrepubliek en België in navolging van Nederland de atoomwa-
penss zouden verwijderen, betekende dit eenzijdige atoomontwapening van West-
Europa.. Hiermee was de veiligheid niet gediend, omdat de su dan oppermachtig 
werdd op het Europese continent. De enige werkelijke oplossing die bijdroeg tot de 
vredee en veiligheid van Europa was wederzijdse ontwapening." 

Inn de conceptresolutie, die eind 1974 besproken werd, had het Partijbestuur 
getrachtt een formulering te vinden die voor iedereen in de partij acceptabel zou zijn. 
Hett leek het Partijbestuur verstandig om voorlopig vast te blijven houden aan de 
NAVO,, maar er tegelijkertijd wel allerlei voorwaarden aan re verbinden. De partij zou 
zichh moeten uitspreken voor een 'permanent kritisch NAVO-lidmaatschap'. Het 
bondgenootschapp zou aan verschillende criteria moeten worden getoetst. Zo zou de 
NAVOO een instrument voor de vrede moeten worden en zou er parlementaire en 
publiekee controle op het bondgenootschap moeten worden uitgeoefend. Mocht dit 
niett gebeuren, dan moest ons land overwegen de NAVO te verlaten. De PvdA-houding 
tegenoverr kernwapens kwam ook ter sprake in het Partijbestuur. In de concept-tekst 
werdd de eenzijdige verwijdering van kernwapens uit Nederland afgewezen. Over een 
no-first-use-verldanngno-first-use-verldanng van de NAVO werd opgemerktt dat deze in ieder geval gekoppeld 
diendee te worden aan een zelfde verklaring van het Warschaupact/4 

Dee conceptresolutie leek vooral gebaseerd op dee resultaten van de verschillende en-
quêtes.. Die hadden immers geleerd dat de PvdA-leden en het electoraat vast wilden 
houdenn aan het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. Wel moest ons land kritisch lid zijn. 
Hett Partijbestuur vertaalde dit kritische lidmaatschap in een aantal weinig concrete 
voorwaarden.. Er werd immers niet expliciet gemaakt wanneer het bondgenootschap 
'eenn instrument voor de vrede' was, noch wanneer er sprake was van 'meer parlemen-
tairee controle'. Mochten deze vage doelstellingen niet worden gehaald, dan hoefde dat 
bovendienn geen consequenties te hebben. Nederland zou dan slechts moeten overwegen 
omm het bondgenootschap te verlaten. Door de resolutie zo te formuleren hoopte het 
bestuurr waarschijnlijk dat de verschillende stromingen in de partij ermee konden 
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leven.. Voor de radikalinski's in de partij waren er allerlei vage voorwaarden opgeno-

menn en — met de juiste interpretatie - kon ook Van der Stoel met de gekozen formule-

ringg uit de voeten. Kortom, een resolutie waarin de progressieve identiteit van de PvdA 

tott uiting kwam zonder daadwerkelijk 'uit de NAVO ' te bepleiten. 

Hett was echter maar zeer de vraag of de linkervleugel in de partij zich in deze for-

muleringg nog kon herkennen. De nieuwe partijvoorzitter Van den Heuvel in ieder 

gevall  niet. Zij wees de conceptresolutie 'op persoonlijke titel' af. Zij was van mening 

datt de NAV O geen instrument was om de vrede te bevorderen. Immers, 'de zaak ont-

wikkeldee zich autonoom', hetgeen geïllustreerd werd door het feit 'dat de helft van de 

MBFR-delegatiee uit militairen bestond'. Bovendien had ze geen vertrouwen in de 

bewindsliedenn die deze resolutie moesten uitvoeren, zonder deze overigens bij naam 

tee noemen. In ieder geval zou in de resolutie moeten worden opgenomen dat een 

no-first-use-no-first-use- ver klaring van de NAV O niet aan een dergelijke verklaring van het War-

schaupactt mocht worden gekoppeld en dat alle tactische atoomwapens over de grens 

moestenn worden gezet. Het Nederlands grondgebied was immers het enige stukje 

waarr 'we iets over te zeggen hadden'. Tevens zou er als alternatief voor de militaire 

afschrikkingg de sociale verdediging moeten worden bepleit, daarmee het negatieve 

adviess van Röling negerend. Hoewel ze er persoonlijk een andere mening op na hield, 

verklaardee ze om 'partijpolitieke redenen' toch akkoord te gaan met de concept-

resolutie.. '' Hiermee bedoelde zij waarschijnlijk dat een pleidooi voor het direct op-

zeggenn van het NAVO-lidmaatschap slecht zou vallen bij de achterban en de partij elec-

toralee schade zou berokkenen. 

Vann der Louw was ook niet erg enthousiast over de resolutie. Hij meende dat de 

resolutiee 'harder en creatiever' kon worden geformuleerd. Er zou met name meer aan-

dachtt besteed moeten worden aan nieuwe overleg- en samenwerkingsmodellen. De 

partijj  zou bijvoorbeeld kunnen pleiten voor 'het ontstaan van een blok van socialisti-

schee landen, die de bestaande blokken moest doorbreken'. Deze optie was inderdaad 

nogg nooit serieus door de PvdA onderzocht, maar ook Van der Louw kwam niet veel 

verderr dan deze wat vage notie. Bovendien kapte Ter Beek de discussie hierover met-

eenn af. Hij vond het ontstaan van een socialistisch blok niet erg realistisch en bena-

druktee dat er geen reëel alternatief voor de NAV O bestond. Elk alternatief was slechter. 

Hett zou daarom beter zijn om in de resolutie doelstellingen te formuleren en concreet 

aann te geven hoe die doelstellingen gehaald konden worden.5' 

Dee discussie in het Partijbestuur zou zich uiteindelijk vooral concentreren op de 

vraagg of er aan het voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap een termijn moest worden 

gekoppeld.. Van der Louw vond het opnemen van een bepaalde termijn geen oplos-

sing.. Aan de andere kant bestond dan wel de kans op 'het Sint Juttemis-effect'. Het 

dreigenn met uittreden zou wel een effectief instrument kunnen zijn, dacht hij. Kom-

brinkk zag een heel ander probleem. Volgens hem was de Nederlandse bijdrage in de 

NAV OO niet te controleren. Zolang dat niet hard te maken viel, had dreigen met het 

opzeggenn van het NAVO-lidmaatschap geen zin.' Van Thijn was eveneens mordicus 
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tegenn het opnemen van een termijn. Hieruit zou men kunnen afleiden dat er binnen 
dee partij geen vertrouwen bestond dat er aan de gestelde voorwaarden voldaan werd. 
Tevenss diende men te bedenken dat de omvorming van de NAVO alleen heel geleide-
lij kk zou kunnen gaan. Het effect van een termijnstelling zou daarom niet veel anders 
inhoudenn dan het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap. Tevens werd daardoor de 
basiss ontnomen om op een geloofwaardige manier veranderingen binnen de NAVO na 
tee streven.5*  Van de Zandschulp waarschuwde ervoor dat een PvdA-besluit om uit de 
NAVOO te treden in het heersende politieke klimaat en de publieke opinie zeer slecht 
zouu vallen. Met zo'n uitspraak zou de PvdA 'zichzelf opblazen'. Den Uyl vreesde 
voorall  dat er bij het opnemen van een termijn onduidelijkheid over het NAVO-stand-
puntt van de PvdA zou ontstaan. Een dergelijke resolutie kon veel misverstanden 
opwekkenn en hij raadde het Partijbestuur daarom ten sterkste af om het kritisch 
NAVO-lidmaatschapp aan een termijn te binden. Ondanks de weinig concrete formule-
ring,, bleek het Partijbestuur te zeer verdeeld over de concept-tekst om er in eerste 
instantiee uit te komen. Ter Beek en de nieuwe WBS-directeur W. Gortzak kregen de 
opdrachtt de resolutietekst te herschrijven op een dusdanige wijze dat 'er zoveel moge-
lij kk unanimiteit was gewaarborgd'.59 

Eenn voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap 

Dee uiteindelijke resolutie verschilde niet veel van het concept-voorstel. Het congres 
werdd geadviseerd aan het Nederlandse NAVO-lidmaatschap te blijven vasthouden. 
Zolangg er nog geen nieuw Europees veiligheidssysteem bestond, zou het uiteenvallen 
vann het bondgenootschap 'een onoverzichtelijk en instabiel netwerk van bilaterale vei-
ügheidsverdragenn en/of de ontwikkeling van een Europese kernmacht' tot gevolg 
kunnenn hebben. Voor de ontspanning was het niet noodzakelijk dat de militaire pac-
tenn ontbonden werden. Men had 'eerder de indruk dat de ontbinding van de blokken 
hett eindpunt van ontspanning moest zijn'. Hiermee hield het bestuur vast aan een 
adagiumadagium dat al veel langer door de partij was omarmd: ontwapening moest het eind-
puntt en niet het beginpunt zijn van ontspanning. Er mocht echter niet vergeten wor-
denn dat de NAVO een middel en geen doel op zichzelf was. Daarom diende Nederland 
dee rol van kritisch bondgenoot te vervullen en zonodig het lidmaatschap te herover-
wegen.. Toetssteen voor de bereidheid om het NAVO-lidmaatschap voort te zetten was 
dee mate waarin het bondgenootschap een actief ontspanningsbeleid wist te voeren. 
Voorr de optie om te dreigen met opzeggen op termijn, voelde het Partijbestuur niets. 
InIn de resolutie werd verder een hele reeks doeleinden opgesomd. Zo moest de Oost-
West-dialoogg versterkt worden, er een belangrijke uitdunning van de tactische kern-
wapenss in Europa komen, er gestreefd worden naar een Europees veiligheidsstelsel, er 
geenn Europese kernmacht worden gevormd en zowel de NAVO als het Warschaupact 
eenn no-first-use-verklaring afleggen.° 
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Tweee jaar brede partijdiscussie had het Partijbestuur niet echt tot nieuwe inzichten 

gebracht.. De resolutie verschilde nauwelijks van Keerpunt. Net als in het verkiezings-

programmaa werd het beter geacht vooralsnog de NAV O niet te verlaten. Ondanks de 

wenss kritisch lid te zijn waren er ook nu geen harde voorwaarden geformuleerd. Nog 

altijdd kwam men niet veel verder dan de eis dat de NAV O een actieve bijdrage aan de 

vredee moest leveren. Deze wat vage voorwaarde werd evenmin aan een termijn gebon-

den.. In de lij n van Keerpunt werd tevens de verwijdering van alle atoomwapens uit 

Nederlandd en een eenzijdige no-first-use-verklaring van het Westen afgewezen. 

Dee radicale uitspraken van het verkiezingscongres van 1972 (in de vorm van het 

Jamess Bond-amendement) waren dus wel als 'principe-uitspraak' gehandhaafd, maar 

niett door het Partijbestuur overgenomen. Voor de afwijzing van een radicale vredes-

politiekk had het bestuur gegronde (partij)politieke redenen. De resultaten van de ver-

schillendee enquêtes hadden weliswaar geleerd dat het actieve partij kader een radicale 

politiekk wilde, maar partijleden en meer in het algemeen het Nederlandse volk wen-

stenn niet zo ver te gaan. Electoraal gezien zou het dus geen handige zet zijn de NAV O 

daadwerkelijkk ter discussie te stellen. Daarbij kwam dat een radicale congresuitspraak 

eenn bedreiging kon vormen voor het kabinet-Den Uyl. De confessionelen zouden een 

dergelijkee uitspraak mogelijk kunnen aangrijpen om het meest linkse kabinet te laten 

struikelen.. Het eventueel opnemen van een termijn voor het realiseren van de voor-

waardenn zou daarbij een hypotheek leggen op een mogelijke verlenging van de rege-

ringsdeelname.. Immers, een mogelijk partijbesluit tot uittreden in een volgende kabi-

netsperiodee kon de formatie van een tweede kabinet-Den Uyl wel eens in de weg 

staan.. Tromp, destijds voorzitter van de afdeling Eindhoven, liet niet na zijn partij-

genotenn hier voor het congres expliciet op te wijzen. Volgens hem dienden de congres-

gangerss zich te beseffen dat een radicaal NAVO-besluit meer consequenties voor de 

PvdAA zou hebben dan voor de NAVO.61 

Hett Partijbestuur wilde dit daarentegen niet te sterk benadrukken. De resolutie 

moestt worden gepresenteerd als het resultaat van twee jaar uitvoerig discussiëren. De 

(partij)politiekee argumenten dienden derhalve zoveel mogelijk naar de achtergrond 

tee verdwijnen. Ter Beek onderstreepte nog eens dat de voorliggende resolutie was 

gebaseerdd op 'internationaal politieke overwegingen'. Een directe koppeling met het 

kabinet-Denn Uyl moest niet worden gemaakt, waarschuwde hij. Een congresuit-

spraakk was immers niet hetzelfde als een kabinetsbesluit. Het was natuurlijk niet zo 

datt als de PvdA besloot uit de NAVO te treden, Nederland dit ook daadwerkelijk deed. 

Partijgenotenn die met een radicale congresuitspraak hoopten het kabinet ten val te 

brengen,, vond hij kortzichtig. Want als het kabinet-Den Uyl verdween, zou er hoogst 

waarschijnlijkk een buitenlands beleid voor in de plaats komen, dat 'volledig afweek 

vann wat de [meerderheid van de] PvdA eigenlijk wilde'.6' 

Dee congresgangers trokken zich van dit alles niets aan. De Partijleiding wist nog 

well  met succes het Nijmeegse voorstel, om onvoorwaardelijk en per direct het Neder-

landsee NAVO-lidmaatschap op te zeggen, te elimineren, maar kon het congres niet van 
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Edd van Thijn, Relus ter Beek en len van den Heuvel (van links naar rechts) op het partijcongres 

vann 1975 (Collectie I ISG, Amsterdam) 
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anderee radicale besluiten afhouden. Op de ontwerp-resolutie werden verschillende 

amendementenn aangebracht, die een flinke verscherping van het NAVO-standpunt be-

tekenden.. Deze amendementen hielden in dat het Nederlandse lidmaatschap aan een 

aantall  voorwaarden werd verbonden, die bovendien binnen een bepaalde periode ge-

realiseerdd moesten worden. Zo moest voor 1978 door de NAV O de uitdunning van de 

tactischee atoomwapens bij de MBFR-besprekingen aan de orde worden gesteld. Was dit 

niett het geval, dan diende ons land eenzijdig atoomwapens van Nederlandse bodem te 

verwijderen.. Een toekenning van een rol van het Franse kernwapen in (de verdediging 

van)) Midden Europa (lees de Bondsrepubliek) moest ook aanleiding voor Nederland 

zijnn om uit het Atlantisch bondgenootschap te stappen. Tevens moest de NAV O eenzij-

digg verklaren nooit als eerste kernwapens te gebruiken en mochten de Nederlandse 

strijdkrachtenn geen nucleaire taken meer vervullen. Ten slotte dienden de defensie-

uitgavenn voor 1978 te zijn teruggebracht tot 3% van het nationale inkomen.'" 

Hoewell  de partij voorlopig vast wenste te houden aan het NAVO-lidmaatschap, 

wass te voorzien dat het congres in 1978 voor een Nederlands uittreden zou stemmen. 

Hett was immers niet waarschijnlijk dat het bondgenootschap voor die tijd aan de 

gesteldee voorwaarden zou kunnen voldoen. Vertegenwoordigers van het Partijbestuur 

enn de fractie hadden er nog wel alles aan gedaan om te voorkomen dat het voorwaar-

delijkk lidmaatschap aan een termijn werd gebonden. Ter Beek hield het congres voor 

datt pas sinds het kabinet-Den Uyl de PvdA verantwoordelijk was voor de Neder-

landsee bijdrage in de NAVO. Hij vond het niet redelijk om 'na zo'n korte periode al een 

termijnn te gaan noemen'. Bovendien was het ook nergens voor nodig. Het besluit tot 

uittredingg kon immers te allen tijde worden genomen. Van Thijn herinnerde het con-

gress nog eens aan de bestaande Oost-West-dialoog. Volgens hem was 'elke termijn te 

kortt als er perspectiefvolle besprekingen aan de gang waren met het Warschaupact'/4 

Vann den Heuvel, noemde de termijnstelling 'een machteloos gebaar'. Zij sprak 

zichh uit voor 'het regelmatig toetsen van het kritisch lidmaatschap'. Dat zou bijvoor-

beeldd kunnen door op elk congres een grondige studie over het beleid van de NAV O te 

overleggen.. In een poging de congresgangers achter de resolutie van het Partijbestuur 

tee krijgen, ging ze ook in op de partijpolitieke gevolgen van een radicaal NAVO-stand-

punt.. Volgens haar zou dit een scheuring in de partij tot gevolg kunnen hebben. Het 

wass om die reden dat ze, ondanks dat ze zichzelf als een overtuigd pacifist be-

schouwde,, op dit moment toch aan de NAV O vast te houden. Haar woorden maakten 

echterr weinig indruk en werden 'schouderophalend en met wat cynische grijnslachjes' 

ontvangen,, aldus Het Vrije Volk.6'' 

Inn zijn slottoespraak wilde Den Uyl nog wat 'onduidelijkheden' over het NAVO -

standpuntt van de partij wegnemen. De premier benadrukte dat zolang de NAV O en 

hett Warschaupact met elkaar in gesprek waren, de zaak van de ontspanning een 

slechtee dienst werd bewezen door deze militaire bondgenootschappen uit te hollen. 

All ee krachten moesten juist worden gebundeld om 'de intensieve dialoog ontstaan in 

Helsinkii  en Wenen, verder te voeren'. Hi j wees het congres tevens op het ongelukkig 
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gekozenn evaluatiemoment van 1978. De toetsing zou beter een jaar eerder kunnen 
geschieden,, als 'de marsroute voor de volgende kabinetsperiode werd uitgestippeld'. 
Dee partij had de plicht om 'tegenover de kiezers, tegenover de andere partijen en 
tegenoverr de zusterpartijen in het buitenland' duidelijk te maken waar zij met de 
PvdAA aan toe waren.66 Met deze woorden wilde Den Uyl benadrukken dat hij on-
dankss de congres uitspraak onverkort aan de NAVO wenste vast te houden. Met het 
oogg op de mogelijke vorming van een volgende kabinet onder zijn leiding, wilde hij 
voorr de buitenwacht de indruk wegnemen dat de PvdA uit was op ondermijning van 
dee NAVO. 

Denn Uyl was er duidelijk niet helemaal in geslaagd de onduidelijkheden omtrent 
hett PvdA-standpunt weg te nemen. De Telegraafkopte bijvoorbeeld dat de PvdA bin-
nenn drie jaar uit de NAVO wilde stappen en andere kranten achtten het congresbesluit 
voorr velerlei uitleg vatbaar/7 Van den Heuvel moest ook constateren dat er nog veel 
onduidelijkheidd bestond over de betekenis van de congresresolutie. Om eventuele 
misverstandenn bij het electoraat weg te nemen, werd voor de zekerheid een 'volksedi-
tiee van de vrede en veiligheid-resolutie' uitgebracht.5*  Voor Van den Heuvel zelfwas 
dee strekking van de resolutie glashelder. De kern van de congresuitspraak was dat Van 
derr Stoel 'een flinke hoeveelheid huiswerk' had meegekregen. Hij had immers de taak 
omm te zorgen dat de evaluatie over een paar jaar positief zou uitvallen.9 Kombrink 
wildee dit niet alleen aan Van der Stoel overlaten. Hij stelde voor om 'een clubje aan 
hett werk te zetten om te bestuderen hoe de resolutie over vrede en veiligheid maximaal 
uitgevoerd'' kon worden.70 

Omzienn in verwondering 

Dee congresuitspraken wekten zowel binnen als buiten de partij de nodige beroering. 
Vann der Hek wist niet zo goed hoe hij de radicale congresuitspraken moest interpre-
teren.. Hij dacht dat het noemen van een termijn eerder was bedoeld als een onder-
strepingg van het verlangen dat Nederland zijn uiterste best deed om de ontspanning 
inn Europa naderbij te brengen, dan een ultimatum dat ongeacht de eventuele gewij-
zigdee omstandigheden moest worden gehandhaafd. De willekeurige keuze van het 
jaarr 1978 om zich als partij nader over de NAVO te beraden, had op hem wel een heel 
vreemdee indruk gemaakt. Daaruit bleek dat er binnen de PvdA veel te weinig werd 
beseft,, dat Nederland maar weinig invloed kon uitoefenen op internationale machts-
factoren.. Hij achtte een termijnstelling voor de realisatie van internationaal politieke 
doelenn van iedere realiteitszin gespeend. Van der Hek dacht wel te weten waarom 
veell  partijgenoten de realiteit uit het oog waren verloren. Hij verdacht hen ervan 
doorr middel van dit NAVO-standpunt 'hun huiver jegens de regeringsdeelname in het 
algemeenn te politiseren'. Hij vond het een kwalijke zaak dat deze partijgenoten een 
tweedee kabinet-Den Uyl in feite al voor gezien hielden, zonder dat belangrijke zaken 
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alss het inkomensbeleid, de grondpolitiek, etc. goed uit de verf hadden kunnen 

komen.. Het was bovendien ergerlijk dat zij niet openlijk voor hun mening durfden 

uttt te komen. ' 

Aukee de Vries, voorzitter van de afdeling Nijmegen, die zich op het standpunt 

steldee dat Nederland zo snel mogelijk uit de NAV O moest stappen, toonde zich om een 

heell  andere reden teleurgesteld over de congresuitspraken. Volgens hem zou geen en-

kelee PvdA-er moeite hebben om uit de NAV O te stappen. Het bondgenootschap was er 

immerss op uit om 'met militaire middelen de opmars van links' te stuiten. Bovendien 

warenn nog maar weinig partijgenoten ervan overtuigd dat ons land binnen de NAV O 

hett beste kon ijveren voor de wereldvrede. De enige reden voor de PvdA om vast te 

blijvenn houden aan de NAV O was volgens hem een electoraal belang. Indien de partij 

zouu pleiten voor het verlaten van de NAVO, was het zeer onwaarschijnlijk dat het 

tweedee kabinet-Den Uyl kon worden geformeerd. De Vries had wel begrip voor dit 

standpunt,, maar de partij moest daar dan wel ruiterlijk voor uitkomen en de 'de 

gênantee pogingen staken om recht te praten wat krom was'. 2 Verweet Van der Hek 

eerderr zijn partijgenoten er niet voor uit te willen komen dat zij het NAVO-standpunt 

politiseerdenn om zo hun huiver tegen het kabinet duidelijk te maken, De Vries deed 

preciess het omgekeerde. Hij dacht juist dat de partijtop omwille van een tweede 

kabinet-Denn Uyl zich gematigd tegenover de NAV O opstelde. 

VrijVrij  Nederland-journalist Martin van Amerongen had geen goed woord over voor 

dee besluitvorming op het congres. 'De actieve getuigenissenpolitiek waart teisterend 

rond',, luidde zijn harde oordeel. Hi j dacht echter niet dat het al dan niet voortzetten 

vann het kabinet-Den Uyl daarbij zo'n grote rol had gespeeld. Hij zag in de veranderen-

dee personele samenstelling van het congres de belangrijkste oorzaak van de radicalise-

ringg van de partij, die de laatste jaren op het terrein van vrede en veiligheid had door-

gemaakt.. 'De heren hebben allemaal een baard en de dames geen van allen een bh' en 

datt was volgens hem het niveau van de discussie niet ten goede gekomen. De afgevaar-

digdenn werden door hem beschreven als 'hakkelende derdewereldwinkeliers met een 

maximumm aan gelijk en een minimum aan gewicht'. ' 

Vann Thijn keek daarentegen met voldoening terug op het congres. Het belangrijk-

stee voor hem was 'de herformulering van onze plaatsbepaling in het internationale 

krachtenveld'.. Hij was verheugd dat het democratisch-socialisme de pretentieuze 

doelstellingg had geformuleerd dat zij een alternatief wilde zijn voor 'enerzijds de kapi-

talistischee machtsstructuren zoals die zich in de Westerse wereld manifesteerden en 

anderzijdss de autoritaire staatsbureaucratische systemen in het Oostblok'. Dit bete-

kendee dat in het kader van vrede en veiligheid, de strategie erop gericht moest zijn 

'dwarss door de machtsblokken heen te werken aan de ontspanning tussen Oost en 

West'.. Het belangrijkste van dit congres was daarom dat de PvdA een eigen weg had 

gekozen,, aldus Van Thi jn.4 In navolging van Van der Louw leek hij de oude idealen 

vann de Derde Weg weer nieuw leven te willen inblazen, maar ook Van Thijn kwam tot 

eenn weinig serieuze uitwerking van dit idee. 
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Terugkijkendd op het congres kunnen we stellen dat het Partijbestuur er niet in 
geslaagdd was de verschillende geledingen in de partij op één lijn te krijgen. Het actieve 
partijkaderr bleek niet bereid de gematigde resolutie van het bestuur te steunen. De 
congresgangerss leken niet erg geïnteresseerd in electorale en partijpolitieke overwegin-
genn of in de effectiviteit van bepaalde programmapunten. De radicale stellingname 
hadd vooral tot doel uiting te geven aan een bepaalde progressieve grondhouding. Van 
derr Hek sloeg de plank niet ver mis toen hij constateerde dat de radicale congresuit-
sprakenn vooral moesten worden gezien als de uitdrukkelijke wens een actieve buiten-
landsee politiek te voeren en als een demonstratie van de progressieve gezindheid. Door 
hett actieve partij kader, dat zich met verve op de tactiek en strategie van de partij had 
gestort,, werd er aan sommige punten een symbolische waarde toegekend die vooral 
bedoeldd leek om andere politieke tegenstellingen (confessioneel versus progressief) uit 
tee vechten. Het realiseren van bepaalde concrete doelstellingen werd zo ondergeschikt 
gemaaktt aan de felbegeerde 'duidelijkheid in de politiek'. 

Dee verkiezingen van 1977 in zicht 

Beginn 1976 kwam in het Partijbestuur de vraag aan de orde welke verkiezingsstrategie 
dee PvdA diende te volgen om geloofwaardig naar duidelijkheid in de politiek te stre-
ven.. Partijvoorzitter Van den Heuvel schreef een notitie voor het bestuur, waarin zij 
steldee dat de formules van de vorige verkiezingen versleten waren. Het opnieuw pre-
senterenn van een niet onderhandelbaar regeerakkoord zou niet meer geloofwaardig 
zijn.. Gezien de moeizame formatie van het kabinet-Den Uyl zou dit waarschijnlijk 
rechtstreekss tot de oppositie leiden. Nu was de oppositie geen schande of per se on-
vruchtbaar,, maar de PvdA zou wel een onvergetelijke fout maken door als grootste 
partijj  a priori voor de oppositiebanken te kiezen, meende zij. Hieruit volgde dat door-
regerenn met de christen-democraten het enige alternatief voor de oppositie was. Niet 
iedereenn in het Partijbestuur deelde dit inzicht van Van den Heuvel. Over de te volgen 
verkiezingsstrategiee kon men het dan ook niet eens worden. Wel zou in de loop der 
tijdd Van den Heuvel steeds meer medestanders krijgen.s 

Mett dit in gedachten was het natuurlijk de vraag hoe de congresresolutie uit 1975 
overr vrede en veiligheid in het verkiezingsprogramma zou passen. De oplossing van 
Harryy van den Bergh was simpel. Hij wilde de inhoud van de resolutie eenvoudigweg 
niett in het verkiezingsprogramma opnemen. Dreigen met uittreden was volkomen 
ongeloofwaardig,, omdat er voorlopig toch geen ander kader dan de NAVO zou zijn. 
Err zat voor de PvdA niet veel anders op dan onverkort aan de NAVO te blijven vast-
houden,, meende hij.6 Enig opportunisme was Van den Bergh niet vreemd. Enkele 
maandenn eerder had hij nog verkondigd dat indien de NAVO niet op korte termijn zou 
bijdragenn aan de vrede tussen Oost en West, Nederland zijn lidmaatschap diende op 
tee zeggen of eenzijdig moest ontwapenen.7 
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Dee rest van het Partijbestuur vond de oplossing van Van den Bergh te eenvoudig; 

dee resolutie kon immers niet zomaar overboord worden gegooid. Dit kon echter niet 

verhelpenn dat de meerderheid van het bestuur allerminst gelukkig was met de resolu-

tie,, waarbij men nog het meest met de termijnstelling in haar maag zat. Het besluit om 

inn 1978 het lidmaatschap te heroverwegen, betekende immers een reële bedreiging 

voorr de vorming van een tweede kabinet-Den Uyl. Of zoals Van de Zandschulp het 

uitdrukte:: 'als we vier jaar regeren, kunnen we niet twee jaar wel en twee jaar niet lid 

zijnn van de NAVO' . Om aan dit gevaar te ontsnappen stelde Ter Beek, in navolging 

vann Den Uyl, voor om het lidmaatschap niet in 1978, maar een jaar eerder te toetsen. 

Opp het verkiezingscongres in 1977 zou de partij zich over dit punt moeten uitspreken. 

Anderee Partijbestuurders vonden eveneens dat voor aanvang van een nieuwe regeer-

periodee duidelijk gemaakt moest worden waar de PvdA stond. Daarmee werd de 

congresresolutiee geen geweld aangedaan, wist Van den Heuvel. Zij wees erop dat het 

congress in feite tot twee toetsingsmomenten had besloten. Niet alleen in 1978, maar 

ookk voor aanvang van een nieuwe regeerperiode diende het lidmaatschap beoordeeld 

tee worden. De meerderheid van het Partijbestuur ging uiteindelijk akkoord met een 

nieuwee formulering waarbij het lidmaatschap van de NAV O op het verkiezingscongres 

vann 1977 zou worden beoordeeld. 9 

Omm op het verkiezingscongres van 1977 tot een afgewogen oordeel te komen had 

hett Partijbestuur besloten de congresresolutie over vrede en veiligheid en meer in het 

bijzonderr het lidmaatschap van de NAV O te evalueren. De (nieuwe) commissie Bui-

tenlandd en de Defensiecommissie werden met deze taak belast. Het kabinetsbeleid 

moestt aan de inhoud van de congresresolutie worden getoetst en de doelstellingen uit 

KeerpuntKeerpunt zouden eveneens in de evaluatie worden meegenomen. ° De commissies kre-

genn hiermee een nogal onduidelijke opdracht. De doelstellingen uit Keerpunt verschil-

denn immers nogal van de inhoud van de congresresolutie uit 1975. De beide partij-

commissiess hadden van deze verwarring gebruik gemaakt en Keerpunt als referentie-

kaderr genomen, want het kabinetsbeleid werd over het algemeen redelijk positief ge-

waardeerd.. Tevens waren er aanbevelingen in het evaluatierapport opgenomen die 

veell  minder radicaal waren dan de congresresolutie.8' De voorzitter van de beide com-

missies,, Van den Bergh, dacht blijkbaar zo op een andere manier de congresresolutie 

uitt 1975 te kunnen omzeilen. 

Dee verwarring over het uitgangspunt {Keerpunt of de congresresolutie?) kwam 

voorall  duidelijk naar voren bij het standpunt over een no-first-use-verklaring. In het 

evaluatierapportt was de aanbeveling opgenomen dat er gestreefd moest worden naar 

eenn dergelijke verklaring door zowel de NAV O als het Warschaupact. Daarmee hadden 

dee evaluatiecommissies Keerpunt als uitgangspunt genomen. Bovendien had de Tweede 

Kamerfractiee ook een motie ingediend waarin aangedrongen werd op een wederzijdse 

no-jirst-use-ver\danng.no-jirst-use-ver\danng. Enkele bestuursleden wezen erop dat conform de jongste 

congresresolutiee alleen de NAVO ZOU moeten verklaren niet als eerste kernwapens te 

gebruiken.. De vraag, welke van de twee standpunten de voorkeur moest krijgen, kon 
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doorr het Partijbestuur niet direct worden beantwoord.1 De beslissing hierover werd 
eenn week uitgesteld, maar ook toen kon men het niet eens worden.83 

Inn het Partijbestuur stuitte de inhoud van het evaluatierapport op grote bezwaren. 
Uijenn en Van Dijk meenden dat er een aantal zaken veel positiever waren voorgesteld 
dann ze in werkelijkheid waren. De rol van de PvdA-bewindslieden was veel te rooskleu-
rigrig afgeschilderd. Van den Heuvel meende dat het rapport teveel verschilde van de 
congresresolutie.. In haar ogen hadden de samenstellers te weinig aandacht geschonken 
'aann de vragen en de onrust die onder de partijleden leefden'. Zij was bang dat hierdoor 
dee afgevaardigden op het verkiezingscongres 'al bij voorbaat gefrustreerd zouden ra-
ken'.. In dit verband leek het haar bij nader inzien toch verstandiger om het NAVO-

lidmaatschapp in 1978 te beoordelen. Van Thijn wilde hier niets van weten. Hij drong er 
wederomm op aan de toetsing op het verkiezingscongres van 1977 plaats te laten vinden. 
Daarbijj  ging hij er bovendien van uit dat de uitspraak van dat congres voor de gehele 
volgendee kabinetsperiode zou gelden. Van Thijn kreeg de steun van de meerderheid 
vann het Partijbestuur en daarmee verdween het toetsingsjaar 1978 weer van tafel.84 

Dee Tweede Kamerfractie kwam voor de verkiezingen ook in beweging. In decem-
berr 1976 verscheen er een nota van de hand van Piet Dankert en fractiemedewerker 
Loo Casteleijn waarin werd geprobeerd de verschillende onderdelen van de congres-
resolutiee uit 1975 'in een zinvolle context' te plaatsen. Volgens de nota was de realisatie 
vann de voornaamste doelstellingen: 'militaire reducties in Midden Europa, een defen-
sievee militaire strategie, voortgang van het ontspanningsproces, verhindering van een 
West-Europesee kernmacht, verijdeling van grote militaire instabiliteiten, de vorming 
vann een allesomvattend mondiaal veiligheidsstelsel en een efficiënte defensie' (in 
financieell  opzicht) het best te verwezenlijkingen in het kader van de NAVO. Alternatie-
venn zoals opheffing van het bondgenootschap of het eenzijdig uittreden van Neder-
landd waren niet realistisch. Wel moest Nederland een 'kritisch lid van de NAVO' zijn. 
Ditt zou onder meer tot uiting moeten komen in een afwijzing van 'een territoriale 
expansiee en een functionele taakvergroting op niet-politiek-militair terrein'. Boven-
dienn zouden de militair-industriële machtscentra onder een doeltreffende controle 
moetenn worden gebracht.85 

Dee NAVO kon in hun ogen dus voorlopig nog niet worden gemist, maar er werden 
well  vraagtekens gezet bij de strategie van the flexible response. Dankert hoopte dat de 
afschrikkingsstrategiee vervangen zou worden door een 'defensieve strategie'. Deze 
strategiee hield in dat de tactische kernwapens in Europa moesten worden uitgedund 
enn tot 80 kilometer van de West-Duitse oostgrens worden verwijderd. In de Bonds-
republiekk zouden voorts 'geleide precisiewapens met een defensieve functie' worden 
opgesteldd en in het achterland mobiele en flexibele eenheden paraat staan. Deze strate-
giee was gericht op zowel politieke als militaire crisisbeheersing en zou de aandrang ver-
minderenn om nieuwe, effectievere en 'schone' tactische kernwapens te ontwikkelen, 
wass de gedachte. De nota ging ook in op een aantal ontwapeningsmaatregelen. De 
MBFR-onderhandelingenn zouden tevens over wapensystemen moeten gaan en de 
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vormingg van een kernwapenvrije zone kon een bijdrage tot de veiligheid in Europa 
betekenen.. Eenzijdige verwijdering van kernwapens van Nederlandse bodem werd 
daarentegenn afgewezen. Over een no-first-use-verklaring werd opgemerkt dat deze 
doorr zowel Oost als West moest worden afgegeven, al zou de NAVO wel kunnen ver-
klarenn geen strategische kernwapens tegen bevolkingscentra in te zetten."6 

Dee fractie was overigens niet eensgezind. Een minderheid distantieerde zich van 
dee nota. De atoompacifistische argumenten zoals die begin jaren zestig al waren 
geformuleerd,, werden weer naar voren gebracht. Zo zag de minderheid geen heil in de 
wederzijdsee afschrikking die 'alleen maar een ongetemperde bewapeningswedloop en 
eenn dodelijk geweldsdenken' met zich mee bracht. In hun ogen was er geen sprake van 
eenn militaire communistische dreiging, maar van een sociaal-economische uitdaging. 
Dee PvdA zou zich daarom moeten uitspreken voor een zelfstandige socialistische poli-
tiek,, 'die meer was dan een kritische begeleiding van de conservatieve krachten in het 
Westen'.. Zo zou er een atoomvrije zone in Europa moeten worden ingesteld en de 
NAVOO verklaren niet als eerste kernwapens te gebruiken. De minderheid geloofde niet 
datt 'een consequent op ontwapening gericht beleid' binnen de NAVO mogelijk was. 
Aann de andere kant mocht Nederland zich ook niet isoleren. De minderheid pleitte 
daaromm voor een samenwerking met de Scandinavische landen.88 Hoe dit samenwer-
kingsverbandd er precies moest uitzien, of het binnen het bondgenootschap moest 
plaatsvindenn en of ons land de NAVO diende te verlaten, werd echter niet duidelijk. 
Tott een uitgewerkt alternatief voor de NAVO wist men dus wederom niet te komen. 

Dee PvdA in een internationaal isolement 

Inn de aanloop van de verkiezingen werd er niet alleen in eigen kring over vrede en vei-
ligheidd gepraat, ook in internationaal verband gebeurde dit. Op 5 en 6 november 1976 
organiseerdee de PvdA een internationale ronde tafelconferentie over dit onderwerp in 
Amsterdam.. Delegaties van nagenoeg alle West-Europese zusterpartijen waren op 
dezee bijeenkomst aanwezig. Het idee voor zo'n internationale conferentie was ont-
staann naar aanleiding van het partijcongres van april 1975. Toen was immers uitge-
sprokenn dat het realiseren van verschillende programmapunten alleen in internatio-
naall  verband met gelijkgezinden zou kunnen geschieden. Daarbij had de gedachte 
postgevatt dat afstemming nodig was om als 'democratisch socialisten een eigen bij-
dragee te leveren aan het proces van ontspanning, verzekering van de veiligheid in 
Europaa en terugdringing van de bewapeningswedloop in Europa'.89 

Opp de conferentie werd er naast een openbaar plenair gedeelte ook in themagroe-
penn over de verschillende onderwerpen gediscussieerd. Er waren drie themagroepen 
geformeerd.. De eerste werkgroep hield zich bezig met de betekenis van de slotakte van 
Helsinki.. Doel was na te gaan welke accenten er gelegd moesten worden gelegd bij de 
volgendee conferentie in Belgrado in 1977.'° Namens de PvdA waarschuwde Ter Beek 
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ervoorr dat de derde mand (de vrije uitwisseling van contacten op verschillende terrei-

nen)) niet de overhand mocht krijgen. De politieke en militaire ontspanning waren in 

zijnn ogen belangrijker. Met deze stellingname nam Ter Beek afstand van Van der 

Stoel,, die altijd het belang van de derde mand had benadrukt (zie ook vorige hoofd-

stuk).. Zij n West-Duitse collega Conrad Ahlers was het met Ter Beek niet eens. Voor 

dee SPD diende de derde mand wel degelijk een centraal punt te zijn in Belgrado.9' 

Gezienn de bijzondere positie van West-Duitsland was dit niet zo verwonderlijk. Zij 

haddenn natuurlijk baat bij een zo vrij mogelijke uitwisseling van contacten op allerlei 

niveauu tussen de beide Duitslanden. 

Eenn tweede themagroep boog zich over de vraag of er een toenemende noodzaak of 

behoeftee bestond om 'een eigen Europese militaire veiligheidsconceptie scherper te 

profileren'.911 Op de Belgische sociaal-democraten na, zagen de andere deelnemers een 

Europesee kernmacht niet als een reële optie. Namens de PvdA wezen Van der Stoel en 

Vann den Bergh een Europese atoommacht categorisch af. All e Europese sociaal-

democratenn waren van mening dat Europa zich binnen de NAV O volledig moest con-

centrerenn op een adequate conventionele verdediging. In dit verband 'bezwoer' de 

SPDD haar zusterpartijen niet tot eenzijdige troepenreducties over te gaan. Di t zou tot 

gevolgg hebben dat het West-Duitse leger relatief nog groter zou worden en dat de 

onderhandelingspositiee bij de MBFR-onderhandelingen werd verzwakt.93 

Inn de derde themagroep ten slotte, stond de noodzaak van samenwerking centraal. 

Harryy van den Bergh had hiervoor het voorstel gelanceerd om in Amsterdam 'een per-

manentt secretariaat op te richten om de gedachtevorming in de toekomst te organise-

ren'.. De zusterpartijen toonden zich met het aanbod van de PvdA 'heel erg blij' , maar 

geenn van allen wilde zich vastleggen op zo'n secretariaat. Het mandaat om hiervoor 

toestemmingg te geven ontbrak eenvoudigweg. Wel kwam men tot de conclusie dat het 

wellichtt verstandig was te bezien of in het kader van de Socialistische Internationale 

eenn dergelijk initiatief van de grond getrokken kon worden.94 

Inn een terugblik constateerde aankomend buitenlandspecialist Maarten van Traa 

datt de PvdA zich voor wat vrede en veiligheid betrof in een internationaal isolement 

bevond.. De discussie over de NAV O sprak in dat verband boekdelen. De SPD had heel 

duidelijkk gemaakt dat zij de NAV O niet ter discussie wenstee te stellen. Voor hen waren 

dee NAV O en een ontspanningspolitiek onverbrekelijk met elkaar verbonden. Van 

anti-Amerikanistischee argumenten wilden de West-Duitsers niet horen. Bij de NAV O 

hoordee ook de acceptatie van de Amerikanen, want, zo zei Will y Brandt, 'zonder de 

vss bestond er geen NAVO' . De neutrale landen, zoals Zweden, Oostenrijk, Finland en 

Zwitserland,, aanvaardden het bondgenootschap eveneens als een gegeven. Zelfs de 

Denenn en de Noren weigerden de NAV O principieel ter discussie te stellen. Van Traa 

konn dan ook niet anders concluderen dat de PvdA alleen stond in 'haar fatalistische 

houdingg ten opzichte van de NAVO'.9 ' 

Inn een terugblik op de ronde tafelconferentie kwam Van Thijn tot dezelfde con-

clusiee als Van Traa. Hij constateerde dat de PvdA, door vast te houden aan de congres-
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resolutiee van 1975, zich in een internationaal isolement had gemanoeuvreerd. De par-
tijj  pretendeerde wel internationaal een voortrekkersrol te spelen, maar in de praktijk 
kwamm hier bitter weinig van terecht. In dit kader verwees hij tevens naar de minieme 
bijdragee van de PvdA-delegatie op het dertiende congres van de Socialistische Interna-
tionale,, die eind 1976 in Genève was gehouden. Wilde de PvdA in de toekomst wel 
eenn rol van betekenis kunnen spelen, dan zou zij er goed aan doen 'de feiten' beter te 
bestuderen.. Van den Heuvel sprak ook haar teleurstelling uit over de wijze waarop de 
PvdAA zich internationaal had weten te profileren, maar toch wilde zij de conferentie 
niett als mislukt beschouwen. Integendeel, zij noemde de conferentie 'een historische 
gebeurtenis'.9 9 

Dee ronde tafelconferentie had nog eens aangetoond dat de PvdA zich met haar 
radicalee besluiten inzake vrede en veiligheid steeds verder van de werkelijkheid afsloot. 
Watt Van der Stoel cum suis al vaker in eigen parochie had gepreekt, werd nu eens 
doorr de zusterpartijen bevestigd. Het was echter maar zeer de vraag of de sterke linker-
vleugell  in de PvdA bereid zou zijn de oren te laten hangen naar dergelijke geluiden en 
bereidd was een 'stukje duidelijkheid' op te offeren aan de haalbaarheid. 

Voorwaartss naar  de oppositiebanken 

Wee hebben gezien dat zowel de fractie als het Partijbestuur voor de verkiezingen druk 
doendee waren de congresresolutie uit 1975 'in een zinvolle context' te plaatsen. Om de 
vormingg van een tweede kabinet-Den Uyl niet bij voorbaat te blokkeren, was het toet-
singsmomentt een jaar naar voren gehaald en de eenzijdige no-first-use-verklaring uit 
hett script geschreven. Voor de verkiezingen van 1977 speelden ook andere factoren 
eenn rol. In de verkiezingsstrategie moest natuurlijk rekening worden gehouden met de 
resultatenn van de verschillende enquêtes. Deze hadden geleerd dat een hard 
anti-NAVO-standpuntt slecht zou vallen bij het electoraat, al zou een wat vaag omschre-
venn 'kritisch lidmaatschap' het wel goed doen. Binnen de partij was men, ondanks de 
polarisatie,, bereid de christen-democraten ook in een volgend kabinet 'te gedogen'. 
Beslotenn werd het kabinetsbeleid inzet van de verkiezingen te maken.97 Bovendien had 
dee ronde tafelconferentie met de zusterpartijen geleerd dat de PvdA wel erg ver voor 
dee troepen uit dreigde te gaan lopen. 

Mett het oog op bovenstaande overwegingen had het Partijbestuur voor het verkie-
zingscongress van januari 1977 geprobeerd de resolutie over vrede en veiligheid uit 1975 
aff  te zwakken of te actualiseren', zoals het werd genoemd.9" Deze 'actualisering' hield 
inn dat 1978, als tijdstip waarop het NAVO-lidmaatschap getoetst moest worden, ge-
schraptt was. Volgens het bestuur bevatte de resolutie uit 1975 twee toetsingsmomenten, 
19777 (voorafgaand aan elke regeerperiode) en 1978 (na drie jaar). Het was wenselijk dat 
hethet congres alleen in 1977 in staat werd gesteld het voorwaardelijke NAVO-lidmaat-
schapp te beoordelen. Een congresuitspraak voor het opzeggen van het lidmaatschap 
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vann de NAV O werd door her Partijbestuur afgewezen en besloten was de termijnstelling 

tee vervangen door 'een voortdurende toetsing V Op die manier hoopte het Partij-

bestuurr de hypotheek van 'uit de NAVO ' uit de verkiezingsstrijd te halen. 

Opp andere punten werd ook een gematigder toon aangeslagen. Een eenzijdige ver-

klaringg van de NAV O om niet als eerste kernwapens in te zetten was uit het concept-

verkiezingsprogramm verdwenen. 'Op grond van de pijnlijk e afweging van alle argu-

mentenn van morele, politieke en militaire aard', werd het congres geadviseerd voor 

eenn wederzijdse no-first-use-vcrk\a.nng te stemmen.00 De harde eis dat de defensie-uit-

gavenn tot 3 procent van het nationale inkomen moesten worden teruggebracht, was 

eveneenss uit het concept-program geschrapt. Bram Stemerdink had een nieuwe for-

muleringg opgesteld waarin een concreet percentage niet meer werd genoemd. Deze 

luidde:: 'uit het niveau van de defensie-uitgaven moet blijken dat aan de politieke wil 

omm tot verdere ontspanning te komen, ook militaire consequenties worden verbon-

den'.'011 Daarmee was de congresresolutie uit 1975 in feite weer 'omgebogen' tot Keer-

puntpunt uit 1972. 

Off  de congresgangers hiermee konden instemmen viel niet op te maken, want de 

besluitvormingg op het congres blonk uit in onduidelijkheid. Er werd niet alleen ge-

stemdd over het concept-verkiezingsprogramma, maar ook over de NAVO-evaluatie 

zoalss die door de partijcommissies was uitgevoerd. Het congres ging akkoord met de 

formuleringg van voortdurende toetsing en een motie om onvoorwaardelijk uit de 

NAV OO te stappen, werd met een grote meerderheid verworpen. Tegelijkertijd wist de 

afdelingg Amsterdam Zuid 11 via een amendement op het evaluatierapport over de 

NAV OO wel het toetsingsmoment van 1978 weer aanvaard te krijgen.'01 Op de tweede 

congresdagg werd de klok in alle opzichten terug gedraaid. Het congres ging akkoord 

mett een motie die stelde dat de resolutie inzake vrede en veiligheid uit april 1975 

onverminderdd van kracht moest blijven. De voorwaarden voor het lidmaatschap van 

dee NAV O bleven gehandhaafd. Als klap op de vuurpijl werd bovendien de teleurstel-

lingg uitgesproken dat de NAVO de afgelopen jaren nauwelijks had beantwoord aan de 

eisenn die door de PvdA in 1975 aan het bondgenootschap waren gesteld.'0' 

Menn moest 'schriftgeleerde' zijn om te weten wat de PvdA na het congres op het 

gebiedd van vrede en veiligheid nu precies wilde. De redactiecommissie van het verkie-

zingsprogrammaa moest op dit punt uiteindelijk uitsluitsel geven. In al haar wijsheid 

werdd besloten in het definitieve verkiezingsprogramma Voorwaarts op te nemen dat de 

toetsingg voor aanvang van een nieuwe regeerperiode diende te geschieden. Het NAVO -

lidmaatschapp lag voor wat de PvdA betrof voor de periode 1977-1981 vast.'"4 Het was 

maarr zeer de vraag of de stemming op het verkiezingscongres op deze wijze geïnter-

preteerdd moest worden, maar de redactiecommissie en het Partijbestuur hadden geen 

trekk de mogelijke formatie van een tweede kabinet-Den Uyl al bij voorbaat in gevaar 

tee brengen. 

Naa het congres was Van Traa somber gestemd. De PvdA was de enige sociaal-

democratischee partij in Europa waar de NAV O 'een emotioneel hangijzer' was. Op zich 
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wass dit niet zo erg, maar dan moest daar wel een samenhangend buitenlands politiek 
programmaa tegenover staan. Dit was helaas niet het geval. De partij blonk uit in het 
formulerenn van bezwaren tegen het bondgenootschap, maar kon tegelijkertijd geen 
reëell  alternatief verzinnen. Door op het gebied van vrede en veiligheid de realiteit te-
veell  uit het oog te verliezen, bouwde de PvdA in het buitenland een slechte naam op. 
Vann Traa beschouwde het tenminste niet als een compliment dat Henry Kissinger in 
thethe New York Times joop den Uyl 'the most truly Marxist of them all, east or west' 
noemde.'°' ' 

Datt de PvdA op het terrein van vrede en veiligheid de realiteit uit het oog dreigde 
tee verliezen, bleek voor veel kiezers niet onoverkomelijk. Onder slogan 'Kies de minis-
ter-president,, Kies Den Uyl' werd het kabinet-Den Uyl inzet van de verkiezingen ge-
maakt.. Dit zou de partij geen windeieren leggen, want de PvdA won maar liefst tien 
zetels.. De grootste verkiezingsoverwinning van haar historie. De uitslag werd alom ge-
ïnterpreteerdd als een persoonlijke winst voor Den Uyl en de uitdrukkelijke wens om 
eenn tweede kabinet-Den Uyl te vormen.10 Na de verkiezingen richtte de formatie zich 
dann ook op het herstel van de coalitie van PvdA en (het nieuw gevormde) CDA. Het 
werdd een marathonformatie die voor de PvdA uiteindelijk op n november stuk liep. 
Err lag al wel een regeerakkoord, maar de PvdA diende zich toch in een oppositierol te 
schikken. . 

Tijdenss de mislukte kabinetsformatie bestonden er flinke meningsverschillen over 
diversee onderwerpen, zoals de abortuswetgeving, de vermogensaanwasdeling en de 
grondpolitiek.. Toch wist men overeenstemming te bereiken over deze punten. Vrede 
enn veiligheid vormde geen struikelblok tijdens de formatie. In het op 23 september 1977 
geslotenn regeerakkoord stond vermeld dat 'de verplichtingen binnen de NAVO moesten 
wordenn nagekomen'.'07 Over voorwaarden aan de NAVO en een eventueel uittreden 
werdd met geen woord gerept in de overigens uiterst summiere paragraaf. Net als in 1973 
wildenn beide partijen de formatie niet nodeloos belasten met 'het buitenland'. Men 
hadd het al moeilijk genoeg om overeenstemming te bereiken over 'het binnenland'. 

Dee hoogte van de defensie-uitgaven was net als bij de formatie van het eerste kabi-
net-Denn Uyl het enige geschilpunt tijdens de onderhandelingen. Uitgangspunt voor 
beidee partijen was de defensienota uit 1974. Het was echter duidelijk dat de doelstellin-
genn van deze defensienota niet binnen de destijds gestelde meerjarenramingen gereali-
seerdd konden worden. Het CDA trok daaruit de conclusie dat er extra middelen voor 
defensiee moesten worden vrijgemaakt. De confessionelen wilden in ieder geval geen 
beperkingg van 'NAVO-gevoelige taken' en geen bezuinigingen op defensie anders dan 
hethet aandeel dat het departement in het kader van de i%-operatie diende in te leveren. 
Dee PvdA trok andere lessen uit de verslechterde financiële situatie. De fractie stond op 
hett standpunt dat er juist gestreefd moest worden een beperking van het defensiebud-
get,, al wenste de fractie zich niet vast te leggen op een bepaald percentage.'0 

Demissionairr minister van Defensie Stemerdink schreef een nota voor de kabi-
netsformateurr waarin hij een heel andere toon aansloeg dan op grond van het verkie-
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zingsprogrammaa verwacht mocht worden. Hij meende dat Nederland niet mocht 

parasiterenn op de inspanningen van de bondgenoten. Deed ons land dit wel, dan zou-

denn andere landen op grond van vermeende uitholling van de gezamenlijke verdedi-

ging,, mogelijk hun militaire kracht inclusief de nucleaire component daarin, oneven-

redigg gaan versterken. Oftewel, als Nederland flink zou bezuinigen op defensie dan 

zoudenn andere NAVO-landen, met name Duitsland, dit wellicht compenseren door de 

vormingg van een atoommacht. De 'politiek van schone handen' zou dan het tegendeel 

vann het beoogde bereiken. "' 

Ondankss de ferme taal van Stemerdink kwamen beide partijen op dit punt niet tot 

overeenstemming.. In het akkoord stond vermeld dat 'de minister van Defensie zou 

moetenn bekijken hoe de doelstellingen uit de defensienota uit 1974 konden worden 

verwezenlijktt binnen de financiële grenzen van de meerjarenramingen'."0 Daarmee 

werdd het probleem gewoonweg vooruit geschoven, want beide partijen waren het 

eroverr eens dat deze doelstellingen niet binnen de gestelde financiële kaders konden 

wordenn gerealiseerd. Het was dus aan het volgende kabinet en meer in het bijzonder 

dee nieuwe minister van Defensie om hier een oplossing voor te verzinnen. 

Dee formatie zou uiteindelijk niet stuklopen op inhoudelijke zaken, maar op de 

zetelverdelingg en de personele invulling daarvan. In de euforie van de verkiezingsover-

winningg ging de partij op haar strepen staan en maakte van de zetelverdeling een pres-

tigeslag:: de partij wilde de meerderheid in het nieuwe kabinet. Deze houding zou de 

partijj  uiteindelijk opbreken. Pas langzaam zou bij onderhandelaar Van Thijn het 

inzichtt rijpen dat een aantal doelstellingen te hoog gegrepen waren. In ieder geval te 

laatt om de achterban mee te krijgen. Op 25 oktober 1977 verwierp de (besluitvor-

mende)) Partijraad het onderhandelingsresultaat van Van Thijn. Den Uyl verklaar-

dee op 4 november 1977 niet meer in het nieuwe kabinet te geloven en beschouwde 

zijnn formatieopdracht als mislukt. Daarmee was de rol van de PvdA uitgespeeld en 

eenn tweede kabinet-Den Uyl definitief van de baan. In plaats daarvan werd er in korte 

tij dd een regering van CDA en W D gevormd, waardoor op 19 december 1977 het eerste 

kabinet-Vann Agt het licht zag. De bittere conclusie die voor de PvdA restte, was dat de 

verkiezingenn weliswaar waren gewonnen, maar de formatie verloren." 

Dee mislukte formatie illustreert nog eens dat de PvdA op regeringsniveau inzake 

vredee en veiligheid een heel andere toon aansloeg dan in het verkiezingsprogramma 

waswas gedaan. Van het radicale verkiezingsprogramma was in het regeerakkoord immers 

nietss terug te vinden. De PvdA demonstreerde hiermee dat men er niet voor terug-

schrokk om 'links te praten' en ondertussen 'rechts te doen'. De paragraaf over vrede en 

veiligheidd uit Voorwaarts kon tijdens de verkiezingen als symbool dienen voor een 

progressievee buitenlandse politiek, maar werd door Realpolitiker As Den Uyl en Van 

derr Stoel niet als leidraad voor het regeringsbeleid genomen. AJs oppositiepartij stond 

hett de PvdA na 1977 natuurlijk wel vrij om op meer vrijblijvende basis radicale stand-

puntenn in te nemen op het gebied van vrede en veiligheid. De partij zou niet schromen 

vann deze speelruimte gebruik te maken. 
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Besluit t 

Naa de felle polemieken op de partijcongressen van 1969 en 1972 over de buitenlandse 
politiek,, was het volgens het Partijbestuur raadzaam om eens verder met elkaar te pra-
tenn over dit onderwerp. Daartoe werd een brede partijdiscussie over vrede en veilig-
heidd georganiseerd, waarbij vooral het hete hangijzer van het NAVO-lidmaatschap cen-
traall  stond. Op die manier wilde het Partijbestuur 'de basis' de kans geven eens in alle 
rust,, verlost van de tijdsdruk van een congres, te discussiëren. Het doel van de brede 
discussiee was tweeledig. Aan de ene kant hoopte het Partijbestuur de uiteenlopende 
standpuntenn samen te brengen waardoor er tot een afgewogen oordeel kon worden 
gekomenn op het gebied van vrede en veiligheid. Tevens zouden alle leden in staat wor-
denn gesteld zich te verdiepen in de materie waardoor 'het politieke bewustzijn' op dit 
gebiedd kon worden vergroot. 

Dee brede partijdiscussie voldeed in dit opzicht niet aan de verwachtingen. Van 
'meningsvormingg aan de basis' kwam niet veel terecht. Uit evaluatie bleek dat slechts 
eenn selectief gezelschap aan de discussie deelnam. Het waren (wederom) de hoog 
opgeleidee kaderleden met een zekere mate van vrije tijd, die de boventoon in het debat 
voerden.. Deze 'nieuwe vrijgestelden' waren in het verleden op congressen al een 
belangrijkee machtsfactor gebleken en domineerden ook nu de brede partijdiscussie. 
Hett discussieproject had evenmin als resultaat dat de kloof tussen de verschillende 
stromingenn in de partij werd overbrugd. De verschillende standpunten werden slechts 
nogg eens bevestigd. 

Dee uitkomst van de partij discussie was dat het NAV o-lidmaatschap aan een aantal 
voorwaardenn werd verbonden. Dit was geen nieuw fenomeen binnen de PvdA. Al 
vanaff  1966 waren de ondemocratische lidstaten van de NAVO voor Nieuw Links aan-
leidingg om allerlei voorwaarden aan het continueren van het Nederlandse NAVO-Üd-
maatschapp te stellen. Nadat Griekenland en Portugal in 1974 democratisch waren 
geworden,, richtte de aandacht zich in toenemende mate op andere voorwaarden. De 
kernn daarvan was dat de NAVO een wezenlijke bijdrage aan de ontspanning moest leve-
ren.. Het afsluitende congres in 1975 vormde min of meer de logische voortzetting van 
hett voorwaardenbeleid zoals dat al enige tijd door een deel van de PvdA werd gevoerd. 
Nieuww was wel dat het voorwaardelijk lidmaatschap aan een termijn van drie jaar 
werdd gebonden. Voldeed de NAVO in 1978 niet aan de door de PvdA gestelde voor-
waarden,, dan diende Nederland het lidmaatschap op te zeggen. Deze termijnstelling 
kwamm in feite neer op het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap, want het was 
onwaarschijnlijkk dat binnen de gestelde termijn aan alle voorwaarden werd voldaan. 

Voorr het feit dat het congres zulke radicale besluiten nam, zijn verschillende ver-
klaringenn aan te voeren. Het Partijbestuur heeft, in tegenstelling tot eerdere discussies 
overr vrede en veiligheid, vanaf het begin geweigerd het debat strak te regisseren."2 De 
waarschuwingg van Dankert dat een zinvolle discussie alleen over de verschillende 
praktischee doeleinden kon gaan, werd in de wind geslagen. Doelbewust werd de 
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mogelijkheidd open gelaten om vrede en veiligheid vanuit verschillende uitgangspun-

tenn te benaderen, inclusief die van de 'schone handen politiek'. Het bestuur heeft er 

niett voor gekozen de radicale achterban met de smalle marge van de internationale 

politiekk te confronteren en meer de nadruk te leggen op de haalbaarheid van de ver-

schillendee standpunten. Het is dan ook maar de vraag of het Partijbestuur er daadwer-

kelijkk op uit was de verschillen van inzicht in de partij te overbruggen. Het lijk t er 

meerr op dat het bestuur de partijdiscussie wilde gebruiken om de fractie en de 

bewindslieden,, op basis van 'een weloverwogen standpunt' en 'harde gegevens' uit de 

verschillendee enquêtes, aan een radicale buitenlandse politiek te binden. 

Datt het Partijbestuur de brede partijdiscussie niet wilde beperken, had natuurlijk 

ookk te maken met de polarisatiestrategie. De fundamentele veronderstelling van deze 

strategiee stond nimmer ter discussie: een harde politieke opstelling ten opzichte van de 

confessionelee partijen zou hen dwingen tot duidelijkheid en electorale afkalving van de 

christen-democratenn bespoedigen. Op het terrein van vrede en veiligheid diende de 

progressievee identiteit van de PvdA ook goed tot zijn recht te komen. Of beter gezegd, 

juistt op het terrein van vrede en veiligheid. De buitenlandse politiek was bij uitstek 

geschiktt om een polarisatiestrategie te volgen. Er konden immers allerlei lovenswaar-

digee doelen worden nagestreefd (een actieve politiek voor de vrede, geen gebruik van 

atoomwapens,, etc) zonder er daadwerkelijk op te worden afgerekend. Dit gold des te 

sterkerr omdat het door de economische crisis op sociaal-economisch terrein niet mee-

viell  vrijblijvend allerlei idealen te koesteren. De PvdA zou op dat gebied al snel 'ter ver-

antwoording'' worden geroepen. Van Stiphout waarschuwde reeds in 1974 dat het wei-

nigg rooskleurige sociaal-economische klimaat de grenzen van de polarisatie aangaf." 

Hett actieve partijkader was meer nog dan het Partijbestuur, in de ban van strategie 

enn tactiek. Aan (partij)politieke overwegingen of aan de haalbaarheid van de verschil-

lendee standpunten leek het kader geen boodschap te hebben. Men voerde een expres-

sievee politiek. De radicale congresbesluiten hadden voornamelijk tot doel uiting te 

gevenn aan een bepaald 'progressief gevoelen'. De voorwaarden die aan de NAV O ver-

bondenn werden moeten mijns inziens vooral worden gezien als de uitdrukkelijke wens 

eenn actieve buitenlandse politiek te voeren waardoor de progressieve gezindheid van 

dee PvdA goed uit de verf zou komen. De radicale stellingname op het terrein van vrede 

enn veiligheid stond zo symbool voor de felbegeerde duidelijkheid in de Nederlandse 

politiek. . 

Tochh is niet alles terug te voeren op symboolpolitiek. De gedachte dat de NAV O 

gezienn de voortgaande ontspanning overbodig was of op korte termijn zou worden, 

hadd bij menigeen postgevat. Zelfs Van der Stoel meende even naar aanleiding van 

SALT,, de MBFR-besprekingen, de CVSE en eerder al het basisverdrag tussen de beide 

Duitslandenn dat de bipolaire wereld op korte termijn wel eens kon verdwijnen. Wij 

wetenn nu dat de Koude Oorlog pas in 1989 zou eindigen, maar voor een historicus is 

hett wellicht de moeilijkste opgave te reconstrueren, wat de mensen op een bepaald 

historischh moment niet over de toekomst wisten, schreef de Britse historicus Timothy 
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Gartonn Ash terecht.""1 Daar vanuit gaande is het niet zozeer opvallend dat de NAV O 

wezenlijkk ter discussie stond, maar eerder dat er geen discussie losbarstte over een reëel 

alternatieff  voor het Atlantisch bondgenootschap. Een enkeling opperde wel het idee 

vann een pact van neutrale staten of een socialistisch blok (met Scandinavische landen), 

maarr daar werd slechts lippendienst aan bewezen. Nimmer werden deze alternatieven 

serieuss onderzocht en vervolgens nader uitgewerkt. 

Hett Partijbestuur had met de brede partij discussie wel een geest uit de fles gehaald 

diee er moeilijk weer in bleek te stoppen. Met het oog op de verkiezingen en daarna de 

mogelijkee vorming van een tweede kabinet-Den Uyl zat men met de radicale congres-

besluitenn in de maag. De geformuleerde voorwaarden in combinatie met het toet-

singsjaarr 1978 kwamen in feite neer op het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap. Di t 

standpuntt zou het electoraal niet goed doen en bovendien een reëel gevaar opleveren 

voorr de vorming van een tweede kabinet-Den Uyl. All e zeilen werden bijgezet om het 

standpuntt weer enigszins te matigen. Door de congresuitspraak 'te actualiseren' werd 

dee angel uit het NAVO-standpunt worden gehaald. Het bestuur sprak zich daarom uit 

voorr een 'permanent kritisch NAVO-lidmaatschap'. Di t hield in dat er aan het lidmaat-

schapp minder concreet geformuleerde voorwaarden werden gesteld, die bovendien 

niett aan een termijn gebonden waren. Op een ander punt toonde het Partijbestuur 

zichh eveneens gematigder. Een «ü-jW-a^-verklaring zou niet alleen door de NAVO, 

maarr ook door het Warschaupact afgegeven moeten worden. Het bestuur keerde hier-

meee weer terug naar Keerpunt. In 1972 kon iedereen, zij het soms tandenknarsend, 

zichh in dit programma vinden en het bestuur hoopte dat deze vlieger anno 1977 ook 

weerr opging. Dat bleek niet het geval. Het verkiezingscongres hield voet bij stuk, al 

konn na de chaotische besluitvorming niemand meer zeggen waar de PvdA nu precies 

voorr stond. 

Dezee 'actualisering' van het partijstandpunt kon echter niet verhelpen dat de partij 

inzakee vrede en veiligheid een weinig consequente koers volgde. De meerderheid van 

dee partij wilde niet uit de NAVO, maar er werden wel allerlei voorwaarden aan gesteld 

diee bovendien binnen drie jaar gerealiseerd moesten zijn. Dat deze stellingname in 

feitee neerkwam op het loslaten van de NAV O leek maar weinigen te deren. Daarbij 

kwamm dat men geen alternatief voor het Atlantisch bondgenootschap wist te verzin-

nen,, anders dan het zich terugtrekken achter de Hollandse waterlinie. Een coherente 

argumentatiee voor de verschillende voorwaarden is eveneens niet terug te vinden in 

hett programma. Bovendien concludeerde Van Traa terecht dat de PvdA internatio-

naall  alleen stond in haar 'fatalistische opstelling jegens de NAVO' . Toch lieten Van der 

Stoell  en Den Uyl zich niet van de wijs brengen en wisten de radicale standpunten op 

hunn waarde te schatten. Zij gingen er voor het gemak maar van uit dat het niet ging 

omm realistische beleidsvoornemens, maar om symboolpolitiek. Zij waren bereid de 

progressievee grondhouding van hun partijgenoten te vertalen in een realistische poli-

tiekk waarbij met kleine stapjes realistische doelstellingen dichterbij gebracht konden 

worden.. Op die manier werd er door de PvdA links gepraat en 'rechts' gedaan. 
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Epi loogg (1977-1986) 

Hoewell  de partijleiding zich er tijdens de formatiebesprekingen in 1977 weinig van 

hadd aangetrokken, bleef voor het congres een voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap 

zaligmakend.. Op het tweejaarlijkse partijcongres eind 1977 diende de NAV O nog altijd 

aann een hele waslijst voorwaarden te voldoen, anders zou Nederland zijn lidmaatschap 

opp termijn moeten opzeggen. Toch werd al snel duidelijk dat de gestelde voorwaarden 

bepaaldd niet zo 'hard' waren als vaak werd gesuggereerd. Bij evaluatie in 1977 bleek al 

datt de NAV O bij lange na niet voldeed aan de in 1975 gestelde maatstaven. Daarover 

werdd wel teleurstelling uitgesproken, maar niet de conclusie getrokken dat Nederland 

hett bondgenootschap moest verlaten. Zolang er nog geen nieuw collectief Europees 

veiligheidsstelsell  bestond, wenste men voorlopig nog vast te houden aan het Atlan-

tischh bondgenootschap. Het uiteenvallen van de NAV O zou immers leiden tot 'een nog 

groteree instabiliteit' dan de bipolaire wereld van de Koude Oorlog."' 

Hett voorwaardelijk lidmaatschap van de NAV O zou op het partijcongres van 1979 

opnieuww worden getoetst aan de lange lijst van voorwaarden. De grote vraag die op 

hett congres beantwoord moest worden, was of de NAV O 'een wezenlijke bijdrage aan 

dee ontspanning' had geleverd. Volgens de 'NAVO-evaluatiecommissie' van de partij 

moestt het antwoord op deze vraag ontkennend luiden. Slechts aan een paar van de 

dertienn voorwaarden was in de tussentijd voldaan. De conclusie lag dus voor de hand 

datt het congres zich zou uitspreken voor het opzeggen van het Nederlandse NAVO -

lidmaatschap.. Zover wilde de partij echter niet gaan. Het congres wenste voorlopig 

nogg 'voorwaardelijk en kritisch lid te blijven van de NAVO' . Het voorwaardelijke hield 

inn dat er wederom allerlei voorwaarden aan de NAV O werden gesteld. Het kritisch lid 

zijnn betekende in de ogen van de congresgangers dat Nederland zich binnen het bond-

genootschapp harder zou moeten opstellen en 'een fundamentele discussie moest voe-

renn over de risico's van het bestaande veiligheidsstelsel'. Daarnaast diende ons land 

meerr het accent te leggen op een zelfstandiger veiligheidsbeleid. Het Partijbestuur 

werdd opgedragen in een rapport aan te geven hoe Nederland daar nader invulling aan 

konn geven.'" 

Hett congres had duidelijk gemaakt dat de PvdA wel allerlei voorwaarden had gefor-

muleerdd die op gezette tijden werden getoetst, maar dat de partij niet bereid was zich 

daadwerkelijkk uit te spreken voor het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap. Deze 

inconsequentiee betekende het failliet van het voorwaardenbeleid, zoals die vanaf het 

middenn van de jaren zestig was ingezet. Nimmer bleek de PvdA bereid ook daadwer-

kelijkk de consequenties te trekken uit het strikte voorwaardenbeleid. Blijkbaar besefte 

dee partij dat het lidmaatschap van de NAV O iets anders was dan dat van een zangvereni-

gingg (zoals Will y Brandt een PvdA-delegatie ooit eens voor hield)."" Met het faillisse-

mentt van het voorwaardenbeleid was ook de angel uit het NAVO-debat getrokken. Niet 

datt daarmee de rust was weergekeerd op het terrein van vrede en veiligheid, want de 

partijj  zou zich tegelijkertijd vol overgave op een andere kwestie storten. 
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Opp hetzelfde congres van 1979 werd het Partijbestuur namelijk opgedragen het 
initiatieff  van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV ) te steunen om alle kernwapens de 
wereldd uit te helpen 'te beginnen in Nederland'. De actie van het IKV was een reactie 
opp het zogenaamde dubbelbesluit van de NAVO. Dit besluit hield in dat het Atlantisch 
bondgenootschapp moderne nucleaire kruisvluchtwapens - in de volksmond: kruisra-
kettenn - zou plaatsen, indien de su niet bereid was in te stemmen met de verwijdering 
vann hun middenlange-afstandsraketten (de ss-20). Afgesproken was dat de 
West-Europesee partners ieder een deel voor hun rekening zouden nemen, indien zij 
daarr natuurlijk toe bereid waren."8 Dit betekende dat er mogelijk ook nieuwe nucle-
airee wapens op Nederlands grondgebied zouden worden geplaatst. 

Dee PvdA keerde zich tegen dit dubbelbesluit van de NAVO. Om de afkeuring over 
ditt voornemen kracht bij te zetten, sprak het partijcongres in 1979 zich uit voor de ver-
wijderingg van alle kernwapens van het Nederlandse grondgebied en afstoting van alle 
nucleairenucleaire taken."9 In zijn slottoespraak distantieerde Den Uyl zich nadrukkelijk van 
dezee uitspraken. Hij verklaarde dat er bij hem 'persoonlijke spanningen ontstonden, 
omdatt de eenzijdigheid van sommige congresuitspraken niet strookte met zijn opvat-
tingenn over de meest doeltreffende politiek om de rol van kernwapens terug te dring-
en'.. Hij waarschuwde ervoor dat met deze uitspraken de geloofwaardigheid van de 
PvdAA op het gebied van vrede en veiligheid in het geding was.'" 

Hett congres had duidelijk gemaakt dat het Partijbestuur en het partij kader aanmer-
kelijkk verder gingen in hun standpuntbepaling ten aanzien van het kernwapenvraagstuk 
dann de meerderheid van de fractie voor wenselijk hield. Fractievoorzitter Den Uyl be-
hieldd zich het recht voor zijn eigen koers te varen en gebruikte daarvoor een beproefde 
tactiek.. Hij liet weten dat zijn fractie niet gebonden was aan de congresuitspraak van 
1979,, maar aan het verkiezingsprogramma Voorwaarts uit 1977.'2' Deze opstelling was de 
nieuwee partijvoorzitter Max van den Berg een doorn in het oog. Hij maande de fractie 
tott een strikte afwijzing van het NAVO-besluit. De fractie trok zich daar echter niets van 
aan,, zodat het tijdens de parlementaire behandeling van het NAVo-dubbelbesluit in 
19800 tot fikse aanvaringenn kwam tussen de partijvoorzitter en de fractieleider.'1" 

Bijj  de totstandkoming van het nieuwe verkiezingsprogramma in 1981 vormde de 
kruisrakettenkwestiee een heikel punt. Sinds 1979 was de partij steeds meer op één lijn 
gekomenn in haar krachtige afwijzing van de plaatsing van nieuwe atoomwapens. Nog 
slechtss een handjevol mensen in de partij, waaronder Van der Stoel, waren bereid het 
dubbelbesluitt te verdedigen. Den Uyl was inmiddels ook overstag gegaan, maar het 
eenzijdigg afstoten van alle kerntaken door Nederland ging hem te ver. Hij wenste vast 
tee blijven houden aan één of twee atoomtaken door Nederland. Den Uyl vreesde dat 
Nederlandd zich de facto buiten de NAVO zou plaatsen als ons land helemaal geen kern-
takenn meer zou willen vervullen. Bovendien zou een toekomstige regeringsdeelname 
daardoorr ook worden bemoeilijkt. Wilde de partij op dit punt niet met hem meegaan, 
dann wenste hij geen lijsttrekker meer te zijn.'" Door deze harde opstelling moest hij in 
hett vervolg als 'Joop Atoom' door het leven gaan. 
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Hett Partijbestuur, dat op het standpunt stond dat Nederland alle kerntaken moest 

afstoten,, wist uiteindelijk een compromis te bereiken. In ruil voor het behouden van 

eenn paar atoomtaken moest het 'thans geen kruisraketten' van de fractie vervangen 

wordenn door een 'principieel neen'. Dit voorstel kreeg de steun van het partijcongres 

inn 1981, al vormde het voor veel congresgangers een enorme anticlimax.'̂  Di t had tot 

gevolgg dat de paar atoomtaken (morrend) door de partij werden geaccepteerd en de 

fractiee onverkort vasthield aan de afwijzing van de plaatsing van kruisraketten in 

Nederland.. De sociaal-democraten maakten ook steeds luidruchtiger kenbaar dat het 

NAVO-dubbelbesluitt voor hen een zwaarwegende zaak was. Illustratief hiervoor is dat 

inn november 1981 de PvdA-bewindslieden uit het kabinet Van Agt 11 nog op de de-

monstratiee tegen de kruisraketten ontbraken en Den Uyl op de massale demonstratie 

opp 29 oktober 1983 één van de prominente sprekers was. De partij zou zich tot het 

eindee toe blijven verzetten tegen de mogelijke plaatsing van nieuwe kernwapens in 

Nederland. . 

Pass na 1986 kwam vrede en veiligheid binnen de PvdA in een rustiger vaarwater. 

Hett lidmaatschap van de NAVO werd niet meer ter discussie gesteld en door de succes-

vollee onderhandelingen tussen de vs en de su was plaatsing van de kruisraketten van 

dee baan. Daarmee werd een periode van twintig jaar afgesloten waarin het beleid over 

vredee en veiligheid in de partij voor heftige discussies had gezorgd. Of met andere 

woorden:: vele jaren heeft vrede en veiligheid op het schopveldje gelegen, waar ieder-

eenn er naar hartelust tegenaan kon trappen.'̂ 


