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HOOFDSTUKK 10 

Dee PvdA tussen wens en werkelijkheid 
Eenn slotbeschouwing 

'Dee traditionele afkeer van bewapening, die gedurende de jaren zeventig en tachtig in 
dee sociaal-democratie weer een grote en vaak electoraal geïnspireerde invloed kreeg, is 
hett resultaat van een hardnekkig misverstand', stelt de historicus R. Havenaar.' Vol-
genss hem was de humanistische traditie van de sociaal-democratie, gericht op harmo-
niee en rechtvaardigheid in die tijd vaak een beletsel om te onderkennen dat het in de 
internationalee politiek draaide om macht en machtsverhoudingen. Anders gezegd, 
veell  PvdA-ers slaagden er niet meer in de idealen op een heldere manier te verbinden 
mett een realistisch internationaal programma. Anderen hebben ook opgemerkt dat de 
standpuntenn van de partij inzake de buitenlandse politiek sinds midden jaren zestig 
steedss meer 'schizofrene trekken' begonnen te vertonen. Of dat door alle 'luidruchtige 
boventonen'' het vaak niet mee viel nog een 'consistente grondtoon' te ontdekken.2 

Tochh is er wel degelijk een consistente grondtoon waar te nemen. Door de specia-
listenn in de PvdA-fractie - met Van der Stoel als constante factor- werd er een consis-
tentt beleid ontwikkeld op het terrein van vrede en veiligheid in de periode 1958-1977.3 

Gedurendee deze gehele periode is er een 'ethisch-Atlantische' lijn te ontdekken.4 

Ethisch,, omdat de partij de status quo van de Koude Oorlog niet als een gegeven wen-
stee te accepteren, maar een actief beleid formuleerde dat er onder meer op gericht was 
hethet nucleaire gevaar in te dammen, de ontspanning tussen Oost en West te bevorde-
renn en aandacht had voor de mensenrechten. Atlantisch, omdat de NAVO altijd de 
hoeksteenn van het veiligheidsbeleid is geweest. 

Dee grondtoon 

Aann hooggestemde idealen heeft de sociaal-democratie nooit gebrek gehad en ook op 
hett terrein van de buitenlandse politiek ging het in de onderzochte periode om niet veel 
minderr dan het verzekeren van de wereldvrede, het realiseren van de vrijheid van alle 
volkerenn en de opbouw van een internationale rechtsorde.5 Het formuleren van deze 
nogall  utopische idealen betekende echter niet dat de specialisten in de partij alle reali-
teitszinn hadden verloren. De uitwerking van de hoogdravende idealen in een politiek 
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programm diende volgens Van der Stoel cum suis op een realistische wijze te geschieden. 

Off  zoals Geert Ruygers het verwoordde: 'het socialisme moet de moed hebben de uto-

piee achter zich te laten om zich te wijden aan de veel moeilijkere opgave van een con-

structievee realistische politiek1/ Dat wilde zeggen, men mocht niet uit het oog verliezen 

datt het in de internationale politiek draaide om macht en machtsverhoudingen. Het 

mochtt niet (alleen) om getuigenissen gaan, de PvdA diende (ook) een concreet politiek 

programmaa te formuleren dat recht deed aan het karakter van de internationale poli-

tiek.. Het uitgangspunt van het buitenlands politieke programma van de PvdA was dus 

geenn Gesinnungsethik, maar een Verantwortungsethik. Het eerste kan omschreven wor-

denn als moraliteit gebaseerd op allesomvattende, absolute wetten en is idealistisch ong-

eachtt de gevolgen. Verantwortungsethik gaat uit van realistisch gedefinieerde belangen 

enn doeleinden en waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen. 

Mett dit in het achterhoofd kon de wereldvrede volgens de fractiespecialisten in de 

PvdAA voorlopig nog niet zonder het Atlantisch bondgenootschap. Zolang de wereld-

vredee nog niet was bereikt, zou het uiteenvallen van de NAV O een ernstige verstoring 

vann het machtsevenwicht inhouden met alle nadelige gevolgen van dien. Deze versto-

ringg zou betekenen dat het Westen afhankelijk werd van de su. Niet dat men ver-

wachttee dat de Russen direct ten strijde zouden trekken, maar de su zou zeker zijn 

overheersendee positie aan de onderhandelingstafel uitbuiten. Het uiteenvallen van het 

bondgenootschapp zou ook de vorming van een Europese kernmacht kunnen stimule-

ren.. Een dergelijke kernmacht zou neerkomen op proliferatie, 'valse zekerheden' ople-

verenn en handenvol geld gaan kosten. Bovendien verdween de waarborg dat 

West-Duitslandd geen nationale atoommacht kon ontwikkelen. Kortom, in alle 

opzichtenn een verslechtering van de bestaande situatie. De opheffing van de NAV O (en 

hett Warschaupact) diende daarom het eindpunt en niet het beginpunt te zijn van ont-

spanningg tussen Oost en West. 

Dee waarde van de NAV O stond natuurlijk enigszins los van de vraag of Nederland 

ookk lid moest blijven van het bondgenootschap, al wist men deze twee zaken in de dis-

cussiee vaak maar moeilijk uit elkaar te houden. De vergelijking met bijvoorbeeld de 

positiee van 'het dissidente' Frankrijk en een serieuze uitwerking van een alternatiefin 

dee vorm van een neutraal blok is nooit gemaakt. Toch had men wel degelijk argumen-

tenn om voorlopig aan het Nederlandse lidmaatschap vast te blijven houden. Zo was de 

meerderheidd in de partij ervan overtuigd dat de NAV O voor een klein land als Neder-

landd nu eenmaal de beste veiligheidsgaranties bood. Door een mogelijk uittreden zou 

Nederlandd allerlei veiligheidsgaranties opgeven zonder te weten wat daarvoor in de 

plaatss kwam. Daarbij kwam dat uittreden tot gevolg zou kunnen hebben dat de NAV O 

eenn 'Amerikaans-Duits onderonsje' werd. Het belangrijkste argument voor handha-

vingg van het Nederlandse lidmaatschap was echter de mogelijkheid binnen het bond-

genootschapp invloed uit te oefenen. Als lid had ons land bijvoorbeeld de mogelijkheid 

eenn veto uit te spreken tegen de toetreding van Spanje of tegen de uitbreiding van 

hett verdragsgebied richting Zuid-Afrika. Tevens kon men zo druk uitoefenen op de 
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ondemocratischee lidstaten Portugal en Griekenland en meepraten over de strategische 
koerss van het bondgenootschap. Last but not least bestond zodoende de mogelijkheid 
eenn bijdrage te leveren in andere belangrijke internationale overlegorganen, zoals de 
CVSEE en de MBFR-besprekingen. 

Err vanuit gaande dat het Atlantisch bondgenootschap voorlopig niet gemist kon 
worden,, stond de PvdA voor de opgave binnen het raamwerk van de NAVO een beleid 
tee ontwikkelen dat de utopische idealen ook daadwerkelijk iets dichterbij kon bren-
gen.. Anders gezegd, hoe konden de smalle marges van de internationale politiek op 
verantwoordee wijze worden opgerekt. Om de wereldvrede naderbij te brengen, achtte 
dee PvdA het vooral van belang dat de overbewapening in de wereld werd gestopt. De 
voortgaandee atomaire wapenwedloop achtte men de grootste bedreiging voor de 
vrede.. De partij sprak zich daarom uit voor wederzijdse gecontroleerde ontwapening. 
Wederzijdsee ontwapening zou een zaak zijn van vele kleine stapjes, wist men. Om 
daarr een begin mee te maken, diende er in ieder geval aan één voorwaarde te worden 
voldaan:: een constructieve dialoog tussen Oost en West. De harde afweerpolitiek uit 
hett begin van de jaren vijfti g maakte aan het eind van dat decennium dan ook defini-
tieff  plaats voor een politiek die toenadering tot het Oostblok en een politiek van de 
vreedzamee coëxistentie propageerde. 

Naastt toenadering tot het Oostblok was 'de strijd tegen de atoomanarchie' een an-
derr heel belangrijk onderdeel van 'een actieve vredespolitiek'. Wilde de wereld niet 'af-
glijdenn in de atoomanarchie' dan moesten de nucleaire verhoudingen worden gestabi-
liseerd.. Door de partij werden er vanaf eind jaren vijfti g en begin jaren zestig verschil-
lendee maatregelen genoemd, die dit konden bewerkstelligen. Deze voorstellen behels-
denn onder meer een verbod op alle kernproeven — zowel boven- als ondergrondse — en 
dee ondertekening van een non-proliferatieverdrag door zoveel mogelijk landen. 
Bovendienn moest de levering van nucleair materiaal aan strikte voorwaarden worden 
gebondenn en er uitgebreide controle- en inspectiemogelijkheden bestaan. In het kader 
vann de strijd tegen de atoomanarchie heeft de partij zich ook altijd fel verzet tegen de 
vormingg van een Europese of een multilaterale of NAVO-kernmacht. Dergelijke atoom-
machtenn zouden immers neerkomen op 'meer vingers aan de atoomtrekker' — of proli-
feratiee - terwijl ze militair gezien volstrekt overbodig waren. 

Dee andere idealen werden eveneens op een realistische manier benaderd. De 
opbouww van een internationale rechtsorde kwam in de praktijk vooral neer op de wat 
plichtmatigee steun voor de VN. Het realiseren van de vrijheid van alle volkeren pro-
beerdee men te bereiken door de rechten van de mens een plaats in het buitenlands 
beleidd te geven. Binnen de PvdA was het met name Van der Stoel die zich een fervent 
voorvechterr van de mensenrechten toonde. Hij wenste daarbij geen onderscheid te 
makenn tussen linkse en rechtse dictaturen. Zo werden binnen de NAVO en de EEG de 
ondemocratischee toestanden in Portugal, Spanje en Griekenland veroordeeld, maar 
werdd ook de mensenrechtenproblematiek in de Oost-Europese landen aan de kaak 
gesteldd middels de derde mand bij de CVSE. Bovendien werden tijdens het kabinet-
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Denn Uyl onder leiding van Van der Stoel op het terrein van de mensenrechten voor 

hett eerst beleidsprincipes op papier gezet, verder uitgewerkt en in het buitenlands 

beleidd verankerd. 

Opp het terrein van defensie is door de fractiespecialisten eveneens een consistente 

lij nn gevolgd. Het uitgangspunt was dat Nederland een redelijke bijdrage moest leve-

renn aan het Atlantisch bondgenootschap, terwijl er tegelijkertijd gepoogd werd de 

kostenn zoveel mogelijk te beheersen. De oude Drees probeerde dit te verwezenlijken 

doorr een sterke nadruk te leggen op de relatief goedkope kernwapens in plaats van 

'dure'' conventionele strijdkrachten in de Nederlandse defensiebijdrage. Di t stond 

natuurlijkk wel op gespannen voet met de wens van de partij de rol van nucleaire wa-

penss zoveel mogelijk te beperken. Vanaf eind jaren zestig kwam de partij met een 

alternatiefinn de vorm van Doelmatig Defensiebeleid. Dit hield in dat door middel van 

specialisatie,, taakverdeling en standaardisatie de defensie-uitgaven minder hard hoef-

denn te stijgen, terwijl tegelijkertijd de gevechtskracht werd vergroot. Kortom, 'én tien 

procentt korting én betere waar'. Dit zou mogelijk zijn door een verschuiving van 

kwantiteitt naar kwaliteit. Ofwel minder strijdkrachten en beter materieel. Daarnaast 

werdenn er tevens ideeën ontwikkeld om de besluitvorming binnen de NAV O te verbe-

teren.. Zo heeft de PvdA zich onder meer sterk gemaakt voor meer zeggenschap van de 

Europesee partners in de planning en strategie van de NAVO. Ten slotte heeft men ook 

geprobeerdd de rol van atoomwapens zoveel mogelijk terug te dringen, geheel in over-

eenstemmingg met de strijd tegen de atoomanarchie. Om dit te realiseren hield men 

eenn pleidooi voor reductie van aantallen en soorten tactische kernwapens, het terug-

dringenn van het aantal nucleaire taken van de Nederlandse krijgsmacht en een sterkere 

nadrukk op de conventionele bewapening door de Europese partners. 

Nadatt er eind jaren vijfti g afscheid was genomen van de Politik der Starke werd er 

doorr de fractiespecialisten een samenhangend beleid gevoerd. De visie op vrede en vei-

ligheidd zoals neergelegd in de verschillende rapporten van de partij is zeer consistent te 

noemen.99 Het beleid was gericht op: het vasthouden aan de NAVO; het voortzetten van 

dee dialoog tussen Oost en West; het inzetten op wederzijdse gecontroleerde ontwape-

ning;; de strijd tegen de atoomanarchie en de strijd voor de mensenrechten. De partij 

wenstee wel te bezuinigen op defensie, maar door het voeren van een doelmatig defen-

siebeleidd zou de gevechtskracht van het bondgenootschap niet aangetast worden, nee 

eerderr worden vergroot. De partij was er op die manier in geslaagd de hooggestemde 

idealenn op een heldere manier te combineren met Realpolitik. Dat de partij een scherp 

oogg had voor de speelruimte in de internationale politiek, werd in de loop der tijd dui-

delijk.. Verschillende PvdA-wensen werden ook daadwerkelijk bewaarheid. Zo kwam 

err in 1963 een kernstopverdrag en werd in 1968 door veel landen het non-proliferatie-

verdragg ondertekend.'0 De gewenste toenadering tussen Oost en West kwam eveneens 

tott stand, bijvoorbeeld in de vorm van de CVSE en de MBFR-onderhandelingen. Deze 

toenaderingg was in de vorm van het Harmelrapport door de NAV O al eerder als doel-

stellingg aanvaard. Bovendien bleek er wel degelijk een akkoord over wapenbeheersing 
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tussenn de su en de vs mogelijk (SALT). In de strijd voor de mensenrechten wist men 
ookk enkele succesjes te boeken. In EEG-verband werden er met succes maatregelen te-
genn de Griekse dictatuur bepleit en in de slotakte van Helsinki werd de derde mand 
aanvaard.. Voor andere punten wist men, na enige aarzeling, in ieder geval in de 
Tweedee Kamer steun te verwerven. Het pleidooi voor voorwaardelijke erkenning van 
dee DDR en de centrale gedachte achter het doelmatig defensiebeleid zijn hier de meest 
treffendee voorbeelden van. 

Tegentonenn en boventonen 

Dee hierboven beschreven beleidslijn van de fractiespecialisten is binnen de PvdA, 
zowell  door de rechtervleugel als de linkervleugel, onderwerp van kritiek geweest. De 
rechtervleugell  moest vanaf eind jaren vijfti g lijdzaam toezien hoe de ethisch-Atlanti-
schee of gematigde lijn steeds meer terrein won en uiteindelijk maatgevend zou zijn. 
Ditt zeer tot ongenoegen van hardliners als De Kadt en Goedhart. Zij meenden dat de 
nucleairenucleaire afschrikking de beste garantie was voor vrede. Het Westen zou, leunend op 
eenn sterke defensie, een vastberaden afweerpolitiek moeten voeren en simpelweg 
wachtenn tot de communistische regimes in Oost-Europa ten onder zouden gaan. In 
eenn ontwapeningsovereenkomst met de su zagen zij geen heil. Dit was volgens hen 
niett mogelijk omdat de Russen nooit een effectieve controle zouden toestaan. Toena-
deringg tot het Oostblok op andere terreinen werd door hen eveneens afgewezen. Het 
wass zaak de communistische landen in Oost-Europa zoveel mogelijk te isoleren, 
omdatt daardoor de ineenstorting bespoedigd zou worden. De hardliners gingen met 
dezee stellingname voorbij aan de oprechte verontrusting over de nucleaire wapenwed-
loopp die bij veel van hun partijgenoten leefde en leken bovendien teveel gebiologeerd 
doorr de vrees voor het Russische gevaar." De ster van De Kadt zou daarom eind jaren 
vijfti gg opvallend snel verbleken. 

Anderee stromingen in de partij vonden juist dat de gematigde lijn niet ver genoeg 
ging.. Oud links, verenigd in het SDC, verwierp de veiligheidspolitiek op marxistische 
gronden.. De NAVO werd door hen gezien als een imperialistisch bondgenootschap dat 
hett kapitalistische stelsel in het Westen hielp verdedigen. Tevens meende het SDC dat 
dee humanitaire beginselen waarop het socialisme zich beriep, door 'de vermilitarise-
ringg van het leven' teveel naar de achtergrond werden gedrukt. Juist van socialisten 
mochtt verwacht worden dat zij hiertegen in het geweer kwamen. De 'strijd tegen het 
wapenkapitaal'' zou natuurlijk niet succesvol kunnen worden gevoerd als Nederland 
lidd van de NAVO bleef. Het SDC voerde met deze standpunten een achterhoede-
gevecht.. Het oud linkse gedachtegoed ging nu eenmaal niet samen met de sociaal-
liberalee koers van de PvdA die met het nieuwe beginselprogramma van 1959 definitief 
zijnn beslag had gekregen. De SDC-leden werden door de partijleiding buiten de deur 
gezet,, waarbij 'ongeoorloofde fractievorming' als reden werd aangevoerd. 
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Dee atoompacifisten bekritiseerden vanuit een andere optiek het veiligheidsbeleid 
vann de partij. Zij waren ervan overtuigd dat de voortgaande atoombewapening op den 
duurr de vernietiging van de gehele mensheid zou inhouden. Door de allesvernieti-
gendee werking van kernwapens was de verhouding tussen doel en middel volkomen 
zoekk geraakt. Aangezien de pogingen tot wederzijdse wapenbeheersing hadden ge-
faald,, moest de levensgevaarlijkeen zinloze wapenwedloop door eenzijdige atoomont-
wapeningg doorbroken worden. Nederland kon het goede voorbeeld geven door als 
eerstee het initiatief te nemen. De risico's die hiermee waren verbonden, waren in hun 
ogenn aanvaardbaar. De kans op een Russische bezetting achtten zij in ieder geval niet 
ergg groot, aangezien de su niet als een militaire dreiging, maar als een economische 
uitdagingg werd beschouwd. De werkelijke krachtmeting tussen Oost en West ging 
volgenss hen tussen de twee verschillende maatschappijsystemen. Deze strijd tussen 
planeconomiee en kapitalisme zou zich vooral in de Derde Wereld manifesteren. 

Dee partijleiding kon gezien de positie van de PSP het dissidente geluid van de 
atoompacifistenn niet negeren, maar deed er wel alles aan om hun invloed zo klein 
mogelijkk te houden. Hun 'gewetensbeslissing' werd formeel wel gerespecteerd, maar 
tegelijkertijdd werd zeer zorgvuldig de weg naar een Gessinnungsethik afgesloten. De 
partijleiding,, vooral bij monde van Ruygers, leek geen gelegenheid voorbij te willen 
latenn gaan zonder te benadrukken dat morele getuigenissen in de politiek onbruikbaar 
waren.. Het ging er als politieke partij om te handelen in de concrete situatie van de 
internationalee politiek. De atoompacifisten werden zo gedwongen hun veelal christe-
lij kk geïnspireerde antimilitaristische standpunt 'zakelijk' te onderbouwen. Hun in-
schattingg dat eenzijdige ontwapening aanvaardbare risico's met zich meebracht, werd 
echterr door bitter weinig partijgenoten gedeeld. De herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlogg was hiervoor blijkbaar nog te levend en de Koude Oorlog nog te bepa-
lendd voor de internationale verhoudingen. Op veel steun binnen de PvdA hebben de 
atoompacifistenn dan ook nimmer kunnen rekenen. 

Binnenn de PvdA manifesteerde zich ook enkele malen een tegenstelling die niet in 
eenn links-rechts-schema is te vangen: de controverse tussen de 'Atlantici' en de 'Euro-
peanen'.. Met name bij de MLF-kwestie kwam deze tegenstelling zeer duidelijk naar 
voren.. De Europeanen in de partij gingen bij deze kwestie uit van het primaat van de 
Europesee politiek. De MLF kon in hun ogen dienstbaar zijn aan het realiseren van 
bepaaldee doelstellingen in de Europese politiek. Het Amerikaanse voorstel kon wor-
denn gebruikt om tegenwicht te bieden tegen de as Frankrijk-Duitsland.'*  Tevens zou 
dee gezamenlijke vloot kunnen dienen als een stimulans voor de politieke eenwording 
vann Europa. De minder Europees georiënteerde partijgenoten wensten de MLF daar-
entegenn vooral op z'n Atlantische merites te beoordelen. Met andere woorden, was de 
MLFF militair gezien nodig en was het als politiek middel geschikt om de crisis in de 
NAVOO te bezweren? De Atlantici dachten van niet. 

Dee hierboven opgesomde tegentonen klonken niet erg luid in de PvdA of verdwe-
nenn door het verloop van de (internationale) gebeurtenissen stilaan naar de achter-
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grond.. Pas met de opkomst en integratie van Nieuw Links in de partij zou de grond-
toonn op het terrein van de buitenlandse politiek langzaam door luidruchtige boven-
tonenn worden overstemd. Aanvankelijk kregen de radicale jongeren nauwelijks een 
voett aan de grond op het terrein van vrede en veiligheid. De fractie ging door middel 
vann Een politiek voor de vrede en Doelmatig Defensiebeleid haar eigen weg. In 1969 
boektee de groep haar eerste winst. Op een chaotisch verlopen congres wist men steun 
tee verwerven voor de onvoorwaardelijke erkenning van de DDR. Daar bleef het echter 
niett bij. Door de opmars van Nieuw Links en van veel geestverwanten in het actieve 
partijkaderr werd het voor Van der Stoel cum suis steeds moeilijker de partij op de 
ethischh Atlantische koers te houden. Het partijcongres van 1969 was hiervoor al een 
eerstee aanwijzing en het congres van 1972 had meer weg van een terechtwijzing. Door 
dee congresgangers werden er allerlei radicale voorstellen aanvaard. Pas na het machts-
woordd van Den Uyl was men bereid compromissen te slikken. Het gewraakte 'James 
Bond-amendement'' waarin deze radicale voorstellen waren verwoord, bleef echter wel 
alss 'principe-uitspraak' gehandhaafd. 

Dee radicalisering van standpunten inzake de buitenlandse politiek kreeg in de 
jarenn zeventig verder zijn beslag. Zo werden de PvdA-bewindslieden in 'de buiten-
landsector'' van het kabinet-Den Uyl door de eigen achterban uitermate kritisch ge-
volgd.. Voor de linkervleugel in de partij was het zeer belangrijk dat er niet aan de pro-
gressievee programmapunten uit Keerpunt werd getornd, het verkiezingsprogramma 
wass in hun ogen immers al een compromis. Aan het feit dat de PvdA-idealen in de 
weerbarstigee praktijk van de internationale politiek maar moeilijk waren te verwezen-
lijken,, leek men geen boodschap te hebben. Het poneren van allerlei politieke eisen 
werdd belangrijker gevonden dan een effectief buitenlands beleid of het afwegen van 
verschillendee belangen. Dat de radicale uitspraken op het congres van 1972 geen inci-
dentenn waren, werd in 1975 ook op een andere manier bevestigd. Na een brede partij-
discussiee over vrede en veiligheid sprak het partijcongres zich opnieuw uit voor een 
radicalee vredespolitiek. Ten opzichte van 1972 was men weer een stapje verder gegaan: 
hett voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap werd aan een termijn van drie jaar gebonden. 
Eenn eenzijdige no-first-use-ver\darmg door de NAVO en bezuinigingen op defensie 
warenn constanten gebleven. Daarmee had de partij de Verantwortungsethik van de 
fractiespecialistenn stilaan ingeruild voor Gesinnungsethik. De notie van 'haalbare 
kaart'' had het afgelegd tegen de wens een progressief buitenlands beleid te voeren 
ongeachtt de gevolgen. Kortom, de symboolpolitiek was tot norm verheven. 

Dee mars door de instellingen 

Dee vraag is natuurlijk waarom de oppositie tegen de ethisch-Atlantische koers van de 
partijj  in het begin een marginale onderstroom bleef en vanaf 1966 zeer snel terrein won 
binnenn de partij en op partijcongressen tot officiële partijlijn werd verheven. Anders 
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gezegd,, waarom er een 'normalisering van het marginale' optrad. Zozeer zelfs dat Van 
derr Stoel eind jaren zeventig door veel partijgenoten als een soort 'folkloristisch figuur' 
werdd gezien. Het is wat dat betreft veelzeggend dat Van der Stoel als minister van Bui-
tenlandsee Zaken met grote regelmaat door zijn partijgenoten in het openbaar hard 
werdd afgevallen en het WD-congres voor diezelfde Van der Stoel luid applaudisseerde.'5 

Eenn belangrijke verklaring voor de veranderingen op het terrein van de buiten-
landsee politiek is gelegen in de aflossing van de wacht binnen de partij. In een tijds-
bestekk van zo'n tien jaar onderging de partij een 'verjongingskuur'. Politieke jongeren 
-- lees dertigers - veroverden stormenderhand de partij.14 In de eerste plaats was daar in 
19666 natuurlijk de presentatie van Nieuw Links. De opkomst, maar bovenal de inte-
gratiegratie van deze groep in de partij had een zeer grote invloed op de hierboven ge-
noemdee normalisering van het marginale. Dat de integratie binnen de PvdA zo suc-
cesvoll  verliep had in de eerste plaats te maken met de doelstellingen van de groep. 
Menn wilde meer zijn dan 'ratten op de trap naar de macht'.'5 Vanaf het eerste moment 
wass het streven erop gericht de bestaande partij-elite af te lossen door een nieuwe poli-
tiekee generatie, die zich via Nieuw Links aandiende. Om dit te bereiken waren de 
Nieuww Linksers gaarne bereid allerlei functies in de partij te bekleden. Nieuw Links 
hadd ook geleerd van het treurige lot van eerdere linkse oppositie. Het waakte er zorg-
vuldigg voor geen partij in de partij te zijn en zo aanknopingspunten te bieden voor dis-
ciplinairee maatregelen. Zo kende Nieuw Links geen lidmaatschap, geen bestuur, geen 
eigenn blad en waren alle bijeenkomsten openbaar. 

Datt de opkomst en integratie van Nieuw Links een successtory werd, kwam ook 
omdatt de PvdA gewoonweg niet in de positie was het geluid van deze politieke jonge-
renn te negeren. Drie achtereenvolgende verkiezingsnederlagen, een afkalvend leden-
aantall  en het ongelukkige optreden van zowel fractievoorzitter Nederhorst als enkele 
PvdA-bewindsliedenn in het kabinet-Cals/Vondeling hadden de partij de nodige 
'blauwee plekken' bezorgd. Dientengevolge was het crisisgevoel in de partij groot. Het 
snellee succes van Nieuw Links moet dan ook mede gezien worden in het licht van de 
heersendee opinie in de partij. Onder veel partijgenoten leefde de overtuiging dat ver-
anderingenn noodzakelijk waren en er niet veel anders op zat dan 'de zaak te nemen 
zoalss die lag'. Daarbij was ook de geringe aantrekkingskracht van de PvdA op jonge-
renn voor velen een punt van zorg. Mede met het oog op de electorale achteruitgang in 
middenn jaren zestig, was het voor de PvdA zaak de jonge kiezers - met name de snel 
groeiendee groep kiesgerechtigde Babyboomers - voor zich te winnen. Om die reden 
wass men al gauw geneigd de bijdrage van Nieuw Links op te vatten als een hartver-
warmendd bewijs van politieke betrokkenheid van jongeren. Dat veel partijgenoten 
hethet inhoudelijk niet altijd eens waren met Nieuw Links doet in dit verband minder 
terr zake. 

Denn Uyl droeg op geheel eigen wijze ook een steentje bij aan het opnemen van 
Nieuww Links in de partij. Al discussiërend ging hij de confrontatie aan met Nieuw 
Links.. Na enkele 'testpartijen' wist hij wat voor vlees hij in de kuip had en kreeg stil-
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aann ook wel waardering voor de kwaliteiten van een aantal van deze progressieve jon-
geren.66 Bovendien verbond de afkeer van de KVP — dat na de Nacht van Schmelzer 
virulentt aanwezig was - hen. Daarbij had Den Uyl Nieuw Links ook nodig. Zonder 
henn zou het zeer moeilijk worden om de partij in programmatisch en organisatorisch 
opzichtt te vernieuwen en weer aantrekkingskracht op de jeugd uit te oefenen. Op het 
terreinn van de buitenlandse politiek kwam de partijleider daardoor wel in een spagaat 
terecht.. Aan de ene kant had hij Nieuw Links nodig om de partij nieuw leven in te bla-
zen,, terwijl hij aan de andere kant hun standpunten inzake de buitenlandse politiek 
niett wenste over te nemen. Den Uyl was van mening dat het door Nieuw Links gepro-
pageerdee beleid niet 'de meest effectieve wijze was om de doelstellingen van de partij 
tee realiseren'. Het veiligheidsbeleid van de partij werd daarom aan Van der Stoel over-
gelaten,, wetende dat hij de mores van de internationale politiek niet snel uit het oog 
zouu verliezen. Het integreren van Nieuw Links in de partij aan de ene kant en het door 
dikk en dun steunen van Van der Stoel aan de andere kant kan mede verklaren waarom 
dee standpuntbepaling op het terrein van vrede en veiligheid steeds meer 'schizofrene 
trekken'' begon te vertonen. 

Dee personele vernieuwing van de partij zou zich niet alleen beperken tot de 
opmarss van Nieuw Links. Ook de samenstelling van het actieve partij kader (het mid-
denkaderr van de partij) onderging vanaf het midden van de jaren zestig een fikse meta-
morfose.. Het actieve partijkader van de PvdA werd na 1966 in toenemende mate be-
volktt door hoog opgeleide dertigers, veelal werkzaam in de overheidsbureaucratie, het 
onderwijss of de journalistiek. Dit partijkader plaatste zichzelf over het algemeen als 
'zeerr links' in de partij en was veelal een stuk radicaler dan de meer traditionele arbei-
dersaanhang.. Het wierp zich in de loop der tijd vooral op als de bewaker van de linkse 
identiteitt van de PvdA. Door deze wisseling van de wacht zou het middenkader steeds 
meerr tot een elitaire club verworden, weinig representatief voor de kiezer van de PvdA, 
nochh voor de leden.17 

Naa 1966 vond er dus op twee fronten een aflossing van de wacht plaats. 'De car-
rièremakers'' van Nieuw Links wisten in hoog tempo allerlei machtsposities in de 
partijj  te bemachtigen en 'de linkse intellectuelen' of 'gelovigen' gingen zich meer en 
meerr in het actieve partijkader manifesteren.18 Deze dubbele personele vernieuwing 
zouu niet zonder gevolgen blijven voor de koers van de partij op het terrein van de bui-
tenlandsee politiek. Zo zorgde de snelle integratie van Nieuw Links ervoor dat de groep 
overr partijkanalen beschikte om de eigen ideeën uit te dragen. Met name het Partijbe-
stuurr werd de machtsbasis van waaruit de strijd over de (buitenlands) politieke koers 
vann de partij werd gevoerd. 

Nieuww Links bedreef tevens zeer succesvol 'zending' naar de afdelingen. Er werd 
gepoogdd zoveel mogelijk Nieuw Links sympathisanten op congressen af te vaardigen 
off  in ieder geval de lokale bestuurders voor zijn ideeën te winnen. Nieuw Links zou 
echterr steeds minder moeite hoeven doen om het actieve partijkader achter zijn ideeën 
tee krijgen. Zeker in de jaren zeventig werden de uit Nieuw Links voorgekomen poli-
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tici ,, die inmiddels zelf tot het partijestablishment behoorden, met enige regelmaat 

linkss gepasseerd door het actieve partijkader. Met name op partijcongressen in de 

jarenn zeventig liet het partijkader zien, dat het een machtsfactor was om rekening mee 

tee houden. 

D ee buitenlandse politiek als instrument 

Binnenn de PvdA werd de buitenlandse politiek veelvuldig als wapen gebruikt om 

anderee — partijpolitieke of binnenlandse — doelstellingen te bereiken dan wel om ont-

wikkelingenn te bespoedigen. Zo werd de buitenlandse politiek door Nieuw Links 

dienstbaarr gemaakt aan de 'mars door de instellingen'. De buitenlandsector bleek een 

uitermatee geschikt en dankbaar terrein om de oudere partijbestuurders te provoceren. 

Doorr het buitenlandprogramma van Nieuw Links te presenteren als een alternatief 

voorr de 'verkalkte Koude Oorlogsmentaliteit' van de zittende partij-elite werden de 

verschillenn tussen de zittende partijelite en de nieuwlichters uitvergroot en de verhou-

dingenn op scherp gezet. Met name de onvoorwaardelijke erkenning van de D DR en het 

terr discussie stellen van de NAVO bleken een gevoelige snaar te raken en dus effectieve 

wapenss om de oudere garde tegen de schenen te schoppen. Achter tal van radicale 

standpuntenn ging rebellie tegen het partij-establishment schuil. Door de zittende 

bestuurderss flink tegen zich in het harnas te jagen, hoopte Nieuw Links de gang naar 

hett pluche van de partij zo snel mogelijk te bewerkstelligen. 

Hett buitenland bleek ook uitermate geschikt om van een progressieve grondhou-

dingg te getuigen. Trefzeker werden er standpunten gekozen die uiting moesten geven 

aann een progressieve identiteit (zowel van de partij als van personen). Men spreekt in 

zulkee gevallen wel van expressive politics: politieke acties die eerder uitdrukking geven 

aann een bepaalde gezindheid dan aan praktische maatregelen om een bepaald doel 

dichterbijj  te brengen." De wens om door middel van ingenomen standpunten een 

progressieff  karakter te benadrukken, kreeg in de loop van de tijd een geheel eigen 

dynamiek.. Verschillende standpunten werden van een grote symbolische lading voor-

zienn en in de eerste plaats als een graadmeter van progressiviteit beschouwd. De 

onvoorwaardelijkee erkenning van de DDR, het realiseren van bezuinigingen op defen-

siee en het voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap kunnen hiervoor ter illustratie dienen. 

Hett belang dat aan een progressieve identiteit werd gehecht, paste natuurlijk in de 

polarisatiestrategiee van de PvdA die door veel nieuwlichters met verve werd omarmd. 

Inn de drang de positie van de PvdA ten opzichte van de confessionelen te markeren, 

wass in de figuur van Luns een prima vertegenwoordiger van de 'Koude Oorlogsmen-

taliteit'' gevonden. Voor hem was immers 'militaire macht bepaald geen vies woord en 

buitenlandsee politiek iets anders dan de wereld beleren en bekeren'.10 Zeker op het ter-

reinn van vrede en veiligheid stond de Atlanticus Luns symbool voor het beleid waar de 

progressievee jongeren zich naar hartelust tegen af wensten te zetten. 
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Gaandewegg was de polarisatiestrategie voor de linkervleugel in de partij en niet te 
vergetenn het actieve partij kader echter steeds meer van middel tot doel verworden. 
Hett articuleren van radicale voorstellen werd belangrijker gevonden dan de notie van 
haalbaree kaart en het serieus doordenken van internationale vraagstukken. Met an-
deree woorden, beeldvorming ging de inhoud domineren en de realiteitszin raakte 
steedss meer op de achtergrond. Zo is het opvallend dat de discussie over erkenning 
vann de DDR vooral over de nogal vage voorwaarden voor ontspanning in Europa 
draaidee en niet over de positie van Duitsland op het breukvlak van Oost en West of 
overr normalisatie van de betrekkingen tussen de beide Duitslanden. Het voorwaar-
denbeleidd ten aanzien van de NAVO was al evenmin gebaseerd op een zakelijke inschat-
tingg van de waarde van het bondgenootschap of op een gedegen analyse van de moge-
lijk ee gevaren die ons land bedreigden. 

Polarisatiee als politiek stijlmiddel werd niet alleen in de nationale politiek, maar 
ookk in de partij zelf gehanteerd. Het buitenland en meer in het bijzonder vrede en vei-
ligheid,, werd door verschillende groepen en facties in de partij omarmd om hun posi-
tiee in de partij te markeren. Ook individuen (bestuurs- en fractieleden) gebruikten de 
buitenlandsee politiek om de progressieve identiteit te benadrukken. In de drang zich 
eenn volwaardige plaats in de partij te verschaffen werden allerlei radicale standpunten 
aangegrepenn om elkaar te overschreeuwen. Dit fenomeen deed zich het sterkst voor in 
dee jaren zeventig. De 'rweede lichting Nieuw Links' had nog geen comfortabele posi-
tiee in de partij verworven en was er daarom op gebrand zich op niet mis te verstane 
wijzee te presenteren. In tijden waarin progressiviteit de norm was en velen in de ban 
vann de polarisatiestrategie waren, bleek vrede en veiligheid voor aanstormend politiek 
talentt een geschikt terrein om zich van de meest progressieve zijde te laten zien.1' De 
houdingg van veel partijgenoten ten opzichte van Van der Stoel en in mindere mate 
Vredelingg ten tijde van het kabinet-Den Uyl, laat eveneens zien dat de polarisatie naar 
binnenn was geslagen. 

Dee vraag blijf t natuurlijk waarom juist de buitenlandse en in veel mindere mate 
dee binnenlandse politiek als instrument werd gebruikt. Een verklaring hiervoor kan 
zijnn dat de buitenlandse politiek zich bij uitstek leende voor het voeren van symbool-
politiek.. Veel makkelijker dan op het binnenlands terrein kwam men immers weg met 
radicale,, maar soms weinig realistische voorstellen. De radikalinski's in de partij 
stredenn immers ogenschijnlijk voor een (moreel) goede zaak en poneerden allerlei 
getuigenissenn waar geen zinnig mens tegen kon zijn. Weinigen zullen niet voor de ver-
wijderingg van alle kernwapens of het veroordelen van Portugal en Griekenland zijn 
geweest.. Bovendien kon men deze lovenswaardige punten redelijk vrijblijvend uitdra-
gen.. Immers, als de progressieve doelstellingen op het terrein van vrede en veiligheid 
onverhooptt niet gehaald werden, bleef dit zonder grote gevolgen. Het failliet van het 
voorwaardelijkk NAVO-lidmaatschap zou door het electoraat, noch door vakbonden of 
'hett maatschappelijk middenveld' worden aangegrepen om de partij ter verantwoor-
dingg te roepen. Het zou hoogstens een storm in een Haags glas water veroorzaken. Dit 
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wass des te plezieriger, aangezien het in de jaren zeventig door de economische crisis op 

sociaal-economischee gebied - doorgaans het terrein waarop sociaal-democraten zich 

manifesterenn - zeer moeilijk was geworden in alle redelijkheid nog leuke dingen voor 

linksee mensen te beloven. 

Dee opkomst en integratie van Nieuw Links en de metamorfose van het actieve 

middenkaderr in de PvdA zorgden voor een 'verbinnenlandisering van de buitenlandse 

politiek'.111 Door het primaat van de binnenlandse politiek werden standpunten inzake 

dee internationale politiek ingezet om in eigen land en binnen de eigen partij allerlei 

doelstellingenn te realiseren. Zo bleken radicale standpunten inzake vrede en veiligheid 

onderr meer heel geschikt om de oudere garde op de kast en uit de partij te jagen, om 

'duidelijkheid'' in de Nederlandse politiek te creëren en de eigen politieke ambities een 

steunn in de rug te geven. 

Tussenn polarisatie en natuurlijke regeringspartij 

Bovenstaandee kan wellicht de indruk wekken dat de PvdA volledig in de ban van de 

polarisatiestrategiee was geraakt waardoor het politiek escapisme een hoge vlucht 

nam.. Het creëren van duidelijkheid in de Nederlandse politiek was natuurlijk niet 

alleenn gebaseerd op de afkeer van de KV P of onvrede over het functioneren van het 

Nederlandsee parlementaire stelsel, maar werd ook ingegeven door zeer rationele 

overwegingen,, te weten de strijd om de kiezer. De PvdA stond midden jaren zestig 

voorr de uitdaging de electorale neergang te stoppen en met name jonge kiezers weer 

aann de partij te binden. Vanaf het begin van de jaren zestig waren hiervoor al verschil-

lendee pogingen ondernomen, echter zonder veel succes. Het WBS-rapport Om de 

kwaliteitkwaliteit van het bestaan uit 1963 bleek te dik en te theoretisch om bij het grote pu-

bliekk aan te slaan en ook iets als het eenhoofdig lijsttrekkerschap kon geen soelaas 

bieden.. De partijstrategen kwamen daarop tot de conclusie dat er andere wegen be-

wandeldd moesten worden om de electorale achteruitgang een halt toe te roepen en 

jongerenn voor de partij te winnen. De gedachte was dat dit het beste kon geschieden 

doorr programmatisch een ruk naar links te maken en een herkenbare progressieve 

identiteitt te ontwikkelen. 

Vanaff  midden jaren zestig werd hier een begin mee gemaakt en deze strategie zou 

mett name in de jaren zeventig een groot stempel op de politieke koers van de partij 

drukken.. De gedachte was dat de Nederlandse samenleving als geheel zowel in denken 

alss in doen naar links opschoof Door een duidelijk progressieve richting in te slaan, 

hooptee de partij hierbij aansluiting te vinden. Voor de PvdA was het belangrijk het 

linksee opinieklimaat (Vrij Nederland, de Volkskrant, de Haagse Post, etc) voor zich te 

winnen.. Dat was nodig dacht men, anders zouden de PSP en (de in de jaren zeventig 

onderr jongeren snel aan populariteit winnende) CPN daar stellig electoraal van profi-

teren.. De radicalisering van de buitenlandse politiek was dus mede ingegeven door 
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zeerr rationele overwegingen: de noodzaak zoveel mogelijk (jonge) linkse mensen aan 

dee parti] te binden. 
Opp het terrein van vrede en veiligheid werd daarbij wel nauwkeurig afgetast hoe 

verr men kon gaan. Zo leerde kiezersonderzoek dat een hard anti-NAVO-standpunt 
electoraall  slecht zou vallen. Wel bestond er draagvlak voor een ferm standpunt inzake 
dee ondemocratische lidstaten van het bondgenootschap. Daaruit volgde dat de partij 
hett beste kon inzetten op een kritisch NAVO-lidmaatschap zonder daadwerkelijk op 
hett beëindigen van het lidmaatschap aan te sturen. Het kan dan ook geen toeval zijn 
datt de partijleiding, veelal voor verkiezingen, in het geweer kwam als het partijstand-
puntt inzake vrede en veiligheid teveel begon af te wijken van de resultaten van het 
kiezersonderzoek.233 Het benadrukken van de progressieve identiteit samen met de PPR 
enn D '66 trok bovendien grenzen. Om met name D '66 voor de progressieve samenwer-
kingg te behouden, was het soms nodig radicale standpunten te matigen of besluiten 
terugg te draaien. 

Naastt electorale overwegingen diende de PvdA echter ook rekening te houden met 
eenn eventuele regeringsdeelname. De PvdA heeft zich altijd een 'natuurlijke regerings-
partij'' gevoeld: het streven was er op gericht regeringsverantwoordelijkheid te dragen. 
Ditt betekende dat de partij zich programmatisch niet te ver kon verwijderen van de 
confessionelee partijen en meer in het bijzonder van de KVP. Dit gevoelen stond wel op 
gespannenn voet met de polarisatiestrategie. Immers, de PvdA diende zich aan de ene 
kantt scherp af te zetten tegen de KVP, terwijl aan de andere kant de afstand niet te 
groott kon worden. Deed men dat wel, dan was de partij zeer waarschijnlijk tot de 
oppositiebankenn veroordeeld, aangezien de KVP ondanks de electorale afkalving een 
centralee positie in het Nederlandse politieke bestel bleef innemen. 

Dee partijtop onder aanvoering van Den Uyl verloor dit laatste aspect niet uit het 
oog.. Een groeiend aantal partijleden daarentegen overschatte door de electorale ach-
teruitgangg van de confessionele partijen de eigen positie en meende dat de verschillen 
mett de weinig geliefde KVP juist dik aangezet moesten worden. Bovendien was rege-
renn voor een deel van de partij niet meer zo vanzelfsprekend. Hoezeer dit het geval 
was,, bleek tijdens het kabinet-Den Uyl, toen regeren door de linkervleugel als een 
lichtee vorm van verraad aan de gekoesterde idealen werd beschouwd. Deze spanning 
tussenn natuurlijke regeringspartij en polarisatiestrategie heeft er mede voor gezorgd 
datt de koers van de partij inzake vrede en veiligheid steeds 'schizofrener' werd. 

Dee onttovering van de buitenlandse politiek 

Naastt interne partijontwikkelingen waren er ook krachten in de Nederlandse samen-
levingg werkzaam, die van invloed waren op de omslag inzake vrede en veiligheid bin-
nenn de PvdA. De hernieuwde buitenlandse oriëntatie van de partij dient mijns inziens 
nadrukkelijkk gezien te worden tegen de achtergrond van de democratisering van de 
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Nederlandsee samenleving. In de jaren zestig gingen burgers op allerlei fronten mede-
zeggenschapp claimen en ook het buitenlands beleid mocht niet meer geassocieerd 
wordenn met achterkamertjespolitiek. Binnen de PvdA werd het elitaire karakter van 
dee buitenlandse politiek eveneens onderwerp van kritiek. Zo streefde Nieuw Links 
ernaarr de partijpolitiek, het buitenland inbegrepen, 'betrokkener, opener en plurifor-
mer'' te maken.14 Kortom, men wenste 'een dergelijk essentieel stukje politiek niet 
meerr aan enkele deskundigen over te laten'. Het meest illustratief hiervoor is natuur-
lij kk de brede partijdiscussie over vrede en veiligheid, waarin het zeer belangrijk werd 
gevondenn dat er 'meningsvorming bij de basis' plaatsvond. Het ging erom bij de leden 
opp het terrein van de buitenlandse politiek 'een stukje politieke bewustwording' te 
bewerkstelligen. . 

Ditt streven naar betrokkenheid maakte onderdeel uit van een nieuwe politieke 
stijl.. De zakelijkheid en distantie uit de jaren vijfti g maakten geleidelijk plaats voor 
betrokkenheid.. Dat was ook nodig, want door de ontzuiling kon men zich geen 
afstandelijkee politieke houding meer permitteren. De snel groeiende groep 'zwevende 
kiezers'' moest immers voor de partij gewonnen worden. Bovendien werd de nadruk 
opp bestuur en krachtig leiderschap uit de jaren vijfti g in het volgende decennium als 
'regentesk'' aangemerkt. Politici dienden zich daarom niet meer te afficheren met 
bestuur,, maar meer met mobilisatie, beweging en betrokkenheid. Dat kreeg op ver-
schillendee manieren vorm, al naar gelang de partij tradities en de verschillende karak-
terss van politici. Den Uyl probeerde met een discussiërend leiderschap de kloof tussen 
politiekk en burger te dempen, terwijl Van Agt en Van Mierlo zichzelf niet als al-
wetendee leiders wensten te presenteren en openlijk hun twijfels toonden.2' 

Politiekk werd door de genoemde betrokkenheid door velen met passie bedreven of 
gevolgd.. Met enige weemoed of scepsis wordt nu nog wel eens teruggekeken op het 
idealisme,, de bevlogenheid dan wel de aanmatigende hervormingsdrift of drammerig-
heidd van toen. Toch heeft de passie voor politiek en de drang naar verandering niet 
geresulteerdd in het soort bitterheid zoals dat zich soms in andere landen manifes-
teerde.266 Hoewel men de politiek serieus nam en er felle debatten werden gevoerd, was 
hett Nieuw Linkse leven volgens Van der Louw toch vooral 'een vrolijke bedoening'.27 

Inn het optreden van de nieuwlichters in de partij zijn tevens enkele 'spelelementen' te 
herkennen.. Zo werden er door Nieuw Links en hun latere volgelingen allerlei tactie-
kenn en strategieën uitgedacht om de politieke strijd met hun tegenstanders aan te bin-
den.. Daar ging men soms zo erg in op dat tactiek en strategie - zeg maar 'het spel' -
belangrijkerr werd dan de inhoud. Ook werd 'creativiteit' in de politiek belangrijk 
gevonden.. Veel nieuwlichters spraken zich immers uit voor een 'creatieve' buiten-
landsee politiek en moesten niet veel hebben van de politieke stijl van Van der Stoel, 
diee in hun ogen 'te diplomatiek en te formalistisch' was. 

Opvallendd is dat de betrokkenheid of politieke bewustwording veelal niet gepaard 
gingg met het opbouwen van gedegen kennis. Sterker nog, eind jaren zestig, begin jaren 
zeventigg kwam op verschillende terreinen de deskundigheid juist onder vuur te liggen. 
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Mett name in de sociale wetenschappen en de hulpverlening werden de plaats en de 
methodenn van deskundigen ter discussie gesteld. Tegenover (wetenschappelijke) ken-
niss van mens en samenleving werd 'lekenkennis' gesteld. De eigen ervaring werd als 
eenn meer waarheidsgetrouwe bron beschouwd dan allerlei theorieën van deskundi-
gen/88 Oftewel, 'de democratisering van de samenleving werd epistemologisch gestut: 
iederss ervaring telde even zwaar en was even waar, de samenleving werd gehorizontali-
seerd,, omdat niemand het meer beter kon weten'.29 

Bijj  de democratisering van de buitenlandse politiek binnen de PvdA lijk t zich een 
soortgelijkk fenomeen voor te doen. Betrokkenheid en meepraten werden belangrijker 
gevondenn dan een bijdrage te leveren die was gestoeld op een gedegen kennis van de 
internationalee vraagstukken. Of in de woorden van Van der Stoel: 'hoe groot ook de 
belangstellingg voor buitenlandse politiek is in de partij, de deskundigheid houdt daar-
meee geen gelijke tred'.50 Ieder partijlid had 'het recht', zo niet de plicht een bijdrage te 
leverenn aan het buitenlands beleid van de partij. Doorwrochte theoretische beschou-
wingenn en een diepgravende analyses van de buitenlandse politiek werden daarbij niet 
vann veel waarde geacht en gaarne aan anderen overgelaten. Zowel in de geschriften 
vann Nieuw Links als in de bijdragen van hun volgelingen zoekt men dan ook tever-
geefss naar een degelijk fundament onder de ingenomen standpunten. De onderbou-
wingg van veel radicale standpunten op het terrein van vrede en veiligheid hing over het 
algemeenn als los zand aan elkaar/1 Zelfs theorieën die de nieuwlichters de helpende 
handd zouden kunnen bieden, werden niet meegenomen in de beschouwingen. Zo 
blijf tt de revisionistische visie op de Koude Oorlog nagenoeg afwezig in het partijdebat 
overr vrede en veiligheid/2 

Doordatt meepraten over de buitenlandse politiek als een recht werd gezien onge-
achtt het kennisniveau, viel het voor de buitenland-specialisten niet mee ook daadwer-
kelijkk een inhoudelijk debat te voeren. Het in de strijd gooien van de deskundigheid 
hielpp over het algemeen niet veel. Hoe steekhoudend de argumenten van Van der 
Stoell  cum suis soms ook waren, de eigen inschatting van de internationale politiek 
werdd niet minder waardevol geacht dan de analyse van de specialisten. Of de argu-
mentenn werd afgedaan als 'diplomatieke achterklap' en 'regenteske achterkamertjes-
politiek'.. Bovendien troffen de losse flodders bovendien soms wel degelijk doel. Eén 
enn ander had wel tot gevolg dat veel partijleden en -bestuurders de mores van de inter-
nationalee politiek steeds meer uit het oog verloren en de PvdA met name op partij-
congressenn tendeerde in de richting van 'politiek escapisme' of 'een vlucht uit de 
werkelijkheid'. . 

Datt de buitenlandspecialisten steeds meer moeite hadden partijgenoten te vinden 
mett een gedegen kennis van de internationale politiek, had ook simpelweg te maken 
mett het verminderen van het aantal partijleden met buitenlandervaring. Buitenland-
specialistenn als De Kadt, Van der Beugel, Goedhart, etc, verlieten in de loop van de 
jarenn zestig om uiteenlopende redenen de partij en Geert Ruygers overleed in 1969. 
Opp een enkeling na werden zij niet vervangen door mensen met veel kennis van de 
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internationalee politiek of ervaring in het buitenland. Dit had tot gevolg dat de buiten-
landsee politiek en meer in het bijzonder vrede en veiligheid het domein werd van 
goedwillendee hobbyisten. 

Dee regie uit handen 

Eenn politieke cultuur waarin krachtig leiderschap als regentesk werd aangemerkt, was 
natuurlijkk geen goed klimaat om het debat over vrede en veiligheid strak te regisseren. 
Vanaff  eind jaren zestig werd de sturing van het debat, die er voorheen altijd geweest 
was,, door het Partijbestuur losgelaten. Om tegenstellingen te overbruggen, maar 
zekerr ook om de regie over het debat inzake vrede en veiligheid stevig in handen te 
houden,, waren er in het verleden vaak verschillende partijcommissies in het leven 
geroepen.. Door de samenstelling van de verschillende commissies en de zeer duidelijk 
omschrevenn opdrachten wist de partijleiding greep te houden op het debat. De uit-
komstt van de discussie in de verschillende partijcommissies lag min of meer al vast, al 
kreegg de minderheid wel de gelegenheid om een eigen standpunt te formuleren door 
middell  van een minderheidsrapport. De atoompacifisten en later de eerste generatie 
Nieuww Linksers konden in dergelijke commissies feitelijk slechts pro forma meedis-
cussiërenn over de buitenlandse politiek. 

Beginn jaren zeventig werd gebroken met deze manier van discussiëren. In een 
pogingg de verschillende stromingen in de partij nader tot elkaar te brengen, werd er 
geenn kleine partijcommissie in het leven geroepen, maar een brede partijdiscussie 
gevoerdd over vrede en veiligheid. Het Partijbestuur vond het belangrijk 'meningsvor-
mingg aan de basis' plaats te laten vinden. Bij deze brede partij discussie werd doelbe-
wustt de mogelijkheid open gelaten om de Gesinnungsetbik als uitgangspunt te nemen. 
Menn ging er blijkbaar vanuit dat de basis de standpunten van het Partijbestuur zou 
onderschrijven.. Dit bleek echter een kleine misrekening. Door de achterban niet 
enigszinss in de richting van een Verantwortungsethik te sturen, had men een geest uit 
dee fles gehaald die er moeilijk weer in te stoppen bleek. Door de regie niet strak in 
handenn te houden, had het bestuur in feite de weg geplaveid naar een radicale stelling-
namee op het partijcongres van 1975. 

Hett Partijbestuur onder leiding van Van der Louw en later Van den Heuvel wen-
stee het debat over vrede en veiligheid dus niet in een bepaalde richting te sturen. Ook 
Denn Uyl, die voor wat betreft de buitenlandse politiek toch andere opvattingen hul-
digdee dan het Partijbestuur en het actieve kader, greep niet in. Voor de minister-presi-
dentt had de brede partijdiscussie natuurlijk geen hoge prioriteit. Het leiden van zijn 
kabinett nam hem nagenoeg volledig in beslag. Daarbij komt dat Den Uyl er blijkbaar 
vann overtuigd was dat hij op beslissende momenten de partij toch wel mee zou krijgen 
inn de door hem gewenste richting." Dat was immers ook gelukt op het partijcongres 
vann 1972. Wellicht dat hij zich ook op het dualistische standpunt stelde dat het Partij-
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bestuurr haar eigen politieke verantwoordelijkheden had. Het feit dat Den Uyl zich op 
hett terrein van de internationale politiek niet erg thuis voelde, kan ook meegespeeld 
hebben.. Hoewel hij wel degelijk over de grens had gekeken en op de hoogte was van 
dee internationale ontwikkelingen, vertrouwde hij het buitenland liever aan Van der 
Stoell  toe.34 Zodoende ontstond er min of meer een stilzwijgende rolverdeling tussen 
beidee mannen en het was dan ook Van der Stoel die voor het congres van 1975 langs 
allee afdelingen reisde om de partij voor radicale uitspraken te behoeden. In dit licht is 
hett tevens niet verwonderlijk dat Den Uyl, ondanks de kritiek vanuit de linkervleugel 
uitt de partij Van der Stoel altijd dicht bij zich in de buurt heeft gehouden. 

Maakbaarheidd en cultuurpessimisme 

Dee jaren zestig en zeventig waren jaren waarin allerlei processen bijdroegen aan 'een 
klimaatt van meer persoonlijke vrijheid waarin zelfontplooiing goed konden gedijen'.35 

Eenn goed klimaat dus voor de politieke bewustwording of politieke zelfontplooiing 
vann de burger, ook op het terrein van de buitenlandse politiek. De lange jaren zestig 
warenn ook jaren van optimisme en van geloof in sturing. De gedachte was dat de over-
heidd of de politiek op grond van ambitieuze uitgangspunten de samenleving gericht 
naarr haar hand zou kunnen zetten.36 In dit verband spreekt men wel van 'de maakbaar-
heidd van de samenleving'. Tot pakweg 1970 stond deze maakbaarheid veelal gelijk aan 
ordening;; de interventies richtten zich op aanpassing en begeleiding van individuele 
burgers.. In toenemende mate ging de planning zich echter richten op verandering. De 
prioriteitt werd daarbij niet gelegd bij verandering van individuele burgers, maar van 
dee maatschappijstructuren.'7 Op het terrein van de buitenlandse politiek uitte dit 
'maakbaarheidsgelooff  zich bijvoorbeeld in een pleidooi voor een planmatige aanpak 
vann de armoede in de Derde Wereld. 

Onderr invloed van Nieuw Links kwam binnen de PvdA maatschappijverandering 
hoogg in het vaandel te staan. Zo ook op het terrein van vrede en veiligheid. In hun 
veranderingsdriftt leken veel progressieve jongeren een groot geloof te hebben in de 
mogelijkhedenn om de structuren en het karakter van de internationale politiek funda-
menteell  te wijzigen. Allerlei beleidspunten werden gepresenteerd als het beginpunt 
vann hoopvolle ontwikkelingen. De onvoorwaardelijke erkenning van de DDR werd 
gezienn als een grote sprong voorwaarts in de regeling van de Duitse kwestie en van een 
Europesee vredesconferentie werd eveneens veel verwacht. Het geloof dat de verande-
ringenn gestuurd konden worden was overigens geen noviteit binnen de PvdA. Nieuw 
wass wel dat de veranderingen snel gerealiseerd dienden te worden: de NAVO werd bij-
voorbeeldd drie jaar gegeven om aan allerlei eisen te voldoen. Geduld was blijkbaar niet 
hethet sterkste punt van de nieuwlichters. 

Ditt ongeduld werd onder meer ingegeven door nogal overspannen verwachtingen 
vann de rol die Nederland in de wereld kon spelen. Het idee dat Nederland een 'gids-
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land'' diende te zijn - eveneens een oud idee - werd door velen opnieuw omarmd/ De 
strijdd die binnen de PvdA over de buitenlandse politiek ontbrandde ging zo bezien 
niett zozeer over de noodzaak het karakter van de bipolaire wereld met zijn overbewa-
peningg te veranderen, daar was men het in grote lijnen wel over eens. De discussie ging 
meerr over het tempo waarin dat moest gebeuren. De radikalinski's wilden snelle ver-
anderingen,, terwijl Van der Stoel cum suis meenden dat het 'einde van de Koude 
Oorlog'' geleidelijke en ordentelijk tot stand diende te komen. Zij beseften dat veran-
deringg een zaak van kleine stapjes was en waren niet bereid ons land of het Westen in 
onzekerheidd te storten door de bestaande veiligheidsgaranties zomaar op te geven. Het 
ontbindenn van de beide machtsblokken en ontwapening dienden kortom het eind-
puntt en niet het beginpunt van ontspanning te zijn. 

Dee jaren zestig waren niet alleen jaren van goede hoop, optimisme en geloof in de 
maakbaree samenleving. Een deel van de natie stond zeer wantrouwend tegenover de 
naoorlogsee ontwikkelingen, ofwel de versnelde modernisering. De vooruitgang had 
immerss ook zo zijn keerzijden: het bracht onder meer consumentisme en milieuver-
vuilingg voort. Zo moest Provo niets hebben van 'het klootjesvolk van verslaafde con-
sumenten'' en vond het rapport van de Club van Rome over de uitputting van grond-
stoffenn in ons land gretig aftrek. De vooruitgang op het gebied van de bewapening 
werdd als een andere uitwas van de technologische ontwikkelingen gezien. Dagelijks 
wass op de televisie te zien wat de Amerikanen in Vietnam bewerkstelligden met hun 
modernee wapens. De alsmaar voortgaande atomaire wapenwedloop was eveneens een 
illustratiee dat de technologische ontwikkelingen niet alleen maar zegeningen met zich 
meee brachten. Voor sommigen was dit wantrouwen - of vervreemding van de eigen 
maatschappijj  - aanleiding om op zoek te gaan naar een samenleving waarin zij hun 
idealenn wel verwezenlijkt zagen. Dit leidde in de jaren zestig en zeventig vooral onder 
linksee intellectuelen tot een verheerlijking van 'revolutionaire staten' als Cuba en 
China.. Deze zogenaamde fellowtravellers onderscheidden zich van partijcommunis-
ten,, omdat zij een betere samenleving ver van huis zochten. Zij koesterden een vaag 
socialistischh ideaal en 'reisden' met de revolutie mee, zonder zich expliciet tot het 
marxismee te bekeren en zich te willen onderwerpen aan de dogmatische lijn van veel 
communistischee partijen.'9 

Vann het hierboven beschreven cultuurpessimisme is binnen de PvdA niet veel 
terugg te vinden. Met name in liberale kring maakt men zich nu nog vrolijk over die 
vermaledijdee sociaal-democraten met hun naïeve geloof in de maakbare samenleving, 
daarmeee vooral doelend op het kabinet-Den Uyl. Op het terrein van de buitenlandse 
politiekk lijk t ook het geloof insturing te domineren. Het geloof dat ons land een voor-
trekkersroll  kon spelen en een progressieve buitenlandse politiek een einde kon maken 
aann allerlei misstanden in de internationale gemeenschap was sterker dan de princi-
piëlee verwerping van de gemeenschappelijke defensie. Voor het onvoorwaardelijk 
opzeggenn van het NAVO-lidmaatschap was binnen de PvdA nooit een meerderheid te 
vinden. . 
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Binnenn de partij ging ook slechts een enkeling in het buitenland op zoek naar een 
beteree samenleving. Van de meer prominente partijleden had alleen Han Lammers 
oogg voor 'socialistische paradijzen' in het buitenland. Hij leek vanaf midden tot eind 
jarenn zestig geen gelegenheid voorbij te laten gaan om het leven in DDR te verheer-
lijken.. Als voormalig theologie-student leek hij hiermee het ene geloof te hebben in-
geruildd voor het andere. Zijn selectieve waarneming van 'de tweede Duitse dictatuur' 
werdd op verschillende manier ingezet bij het debat over vrede en veiligheid binnen de 
partij.. Enerzijds moest de verheerlijking van de DDR — een 'andere vorm van democra-
tie'' - de bezwaren tegen onvoorwaardelijke erkenning van de ondemocratische DDR 
wegnemen.. Anderzijds gaf de ontdekking van de DDR ook uitdrukking aan de antifas-
cistischee waakzaamheid of een nieuwe politieke moraal van een jongere generatie. Het 
Oost-Duitsee regime werd immers als een beter alternatief voor de 'latent-fascistische' 
West-Duitsee samenleving gepresenteerd en als voorbeeld gesteld voor een waarlijk 
anti-fascistischee houding, zoals die ook binnen de NAVO opgeld zou moeten doen. 

Eenn postmaterialistische revolutie? 

Dee historicus Malcontent meent dat de reeds aanwezige neiging in Nederland tot een 
moreell  verheven benadering van de wereldpolitiek een nieuwe stimulans kreeg door het 
groeiendee belang van postmaterialistische waarden zoals humanitaire betrokkenheid, 
milieubescherming,, welzijnswaarden en persoonlijke ontplooiing. Dit uitte zich onder 
meerr in een grotere aandacht voor de mensenrechten. Zo begonnen de verschillende 
regeringenn zich vanaf begin jaren zestig onder druk van de samenleving en parlement 
actieverr te bewegen op het terrein van de mensenrechten.4" Voor de omslag in het den-
kenn over vrede en veiligheid in de PvdA lijk t de postmaterialistische revolutie wel enige 
aanknopingspuntenn te bieden, maar tevens zijn er kanttekeningen bij te plaatsen.41 

Uitt onderzoek is gebleken dat postmaterialisten in de jaren zeventig sterk georiën-
teerdd waren op linkse partijen en oververtegenwoordigd waren onder partijactivisten. 
Aangenomenn mag worden dat ook het middenkader van de PvdA een sterke post-
materialistischee waardenoriëntatie had.42 Dit kan mede verklaren waarom het mid-
denkaderr een Gesinnungsethik prefereerde boven een Verantwortungsethik. Postmate-
rialistischee waarden lijken immers een goede voedingsbodem voor een morele benade-
ringg van de wereldpolitiek ten koste van de notie van de haalbare kaart. De NAVO werd 
daaromm ook niet militair de maat genomen, maar langs de morele meetlat gelegd. De 
gevoelighedenn van het middenkader ten opzichte van de nucleaire wapenwedloop, de 
hoogtee van de defensie-uitgaven en de nucleaire strategie van de NAVO zouden even-
eenss in het licht van de postmaterialistische waardenoriëntatie kunnen worden gezien. 

Daarr staat echter tegenover dat niet het middenkader of Nieuw Links, maar Max 
vann der Stoel - geboren in 1924 — zich binnen de partij als de voornaamste voorvechter 
vann de mensenrechten opwierp. Bovendien kon zijn mensenrechtenbeleid in de jaren 
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zeventigg op weinig enthousiasme rekenen van zijn jongere partijgenoten, die wel tot de 
postmaterialistenn konden worden gerekend. Op z'n hoogst kan men stellen dat de 
postmaterialistenn een selectieve belangstelling hadden voor mensenrechten. Veelal had 
menn eens scherp oog voor het ondemocratische gehalte in rechtse dictaturen, zoals 
Zuid-Afrika,, Portugal, Griekenland, Spanje, Chili en minder belangstelling voor de 
misstandenn in linkse dictaturen als Noord-Vietnam, de Oost-Europese staten en Cuba. 

Daarbijj  dient bij het toekennen van invloed van het postmaterialisme op de 
Nieuww Linksers van het eerste uur enige terughoudendheid te worden betracht. In de 
eerstee plaats lagen de meeste Nieuw Linksers begin jaren dertig in de wieg en waren 
middenn jaren zestig dus al krasse dertigers. Er vanuit gaande dat postmaterialistische 
waardenn zich vooral manifesteerden bij de naoorlogse generatie (de babyboomers), 
dientt dus enige voorzichtigheid te worden betracht bij het toekennen van een sterke 
postmaterialistischee waardenoriëntatie aan Nieuw Links. Daarbij is mijns inziens niet 
voll  te houden dat bijvoorbeeld het Nieuw Links-standpunt van onvoorwaardelijke 
erkenningg van de DDR gezien kan worden als een uiting van een postmaterialistische 
waardenoriëntatie.. Niets wijst erop dat dit standpunt werd ingegeven door morele of 
humanitairee overwegingen. 

Bovendienn wogen andere factoren dan het postmaterialisme zwaarder bij het be-
trekkenn van de radicale stellingen door Nieuw Links. Zo lijk t het voorwaardelijk 
NAVO-lidmaatschapp naast machtspolitieke factoren voornamelijk geïnspireerd door 
eenn hernieuwde 'antifascistische waakzaamheid'. Het antifascisme vormde voor veel 
linksee vernieuwingsbewegingen min of meer een vanzelfsprekende leidraad in de zoek-
tochtt naar nieuwe politieke waarden en de formulering van 'de juiste politieke moraal'. 
Datt de inhoud van het antifascisme weinig meer van doen had met de oorspronkelijke 
inhoud,, doet in dit verband niet zoveel ter zake. Het denken in termen van goed en 
foutt goed paste daarbij ook goed bij de expressieve politiek van Nieuw Links. De toe-
nemendee kritiek op het NAVO-lidmaatschap van Portugal en Griekenland moet dan 
ookk vooral in het licht van deze antifascistische waakzaamheid worden gezien. 

Veranderingenn in de internationale politiek 

Naastt interne partij factoren en de verschuivingen in de Nederlandse maatschappij 
zijnn ook de veranderingen in de internationale politiek debet geweest aan de omslag in 
hett denken over vrede en veiligheid binnen de PvdA. Vanaf 1963 vond er een kente-
ringg plaats in de internationale verhoudingen. De ergste kou verdween uit de lucht in 
dee strijd tussen Oost en West. De détente kreeg vorm door verschillende bi- en multi-
lateralee verdragen op het terrein van crisis- en wapenbeheersing. Als belangrijkste 
voorbeeldenn kunnen worden genoemd: de hotline tussen Moskou en Washington, de 
testtest ban treaty (beiden in 1963), het verdrag tot vreedzaam gebruik van de kosmische 
ruimtee (1967) en het non-proliferatieverdrag (1968). In de jaren zeventig volgden het 
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wapenbeheersingsverdragg inzake de zeebodem (1971), de ondertekening van SALT 

(1972),, de CVSE (vanaf 1972) en de MBFR-onderhandelingen (vanaf 1973).43 Andere 

tekenenn van détente waren de aanvaarding van het Harmel-rapport door de NAV O 

(1967)) en de toenadering van de Bondsrepubliek tot Oost-Europa en meer in het 

bijzonderr de D DR door middel van de (neue) Ostpolitik. 

Dee spanning tussen Oost en West werd door al deze ontwikkelingen onmisken-

baarr verminderd, al kwam er vooralsnog geen einde aan de Koude Oorlog. Vanaf 1979 

'bekoelden'' de betrekkingen tussen de beide grootmachten weer. De greep van de su 

opp de Oost-Europese staten zou eveneens nog tot 1989 voortduren. De verwachting 

datt 'ontspanning' ook zou leiden tot een versoepeling van de straffe communistische 

regimess bleek een misrekening. De inval in Praag in 1968 en de Breznjev-doctrine 

maaktee duidelijk dat 'het communisme met een menselijk gezicht' niet mogelijk was. 

Inn de jaren zeventig leidde de angst dat vermindering van de spanning tussen Oost en 

Westt tot 'subversieve activiteiten' zouden leiden, zelfs tot verheviging van de repressie 

inn Oost-Europa.44 Kortom, de sleutel tot verdergaande ontspanning lag nog altijd in 

Moskou. . 

Dee vermindering van de spanning tussen het Oostblok en het Westen leidde ertoe 

datt de internationale politiek ingewikkelder werd. Het eenvoudige zwart-wit-schema 

vann de Koude Oorlog liet door bovengenoemde ontwikkelingen steeds meer grijs-

tintenn zien. De oude zekerheden verdwenen langzamerhand en voor velen was het 

ongewiss wat er voor in de plaats kwam. Met name de uitkomst van de toenadering 

tussenn de beide machtsblokken in de jaren zeventig (SALT, CVSE en MBFR) was on-

zeker.. Zelfs Van der Stoel dacht (tijdelijk) dat het bipolaire stelsel op korte termijn 

veell  van zijn karakter zou verliezen en vele anderen spraken met enige regelmaat van 

'hett einde van de Koude Oorlog'. Dat het einde nog even op zich zou laten wachten, is 

inn dit verband niet relevant. Het gaat om de perceptie die men had. Door al deze ont-

wikkelingenn kwam de legitimiteit van de pijlers onder de buitenlandse politiek zoals 

datt na de Tweede Wereldoorlog was gevoerd, in het geding. Waarom vasthouden aan 

dee NAV O als het einde van de Koude Oorlog aanstaande was? 

Vann de bondgenootschappelijke verdediging waren kernwapens binnen de partij 

hett meest omstreden. De bezinning op het groeiend aantal atoomwapens behoorde 

weliswaarr niet exclusief tot de jaren zestig en zeventig, maar werd door de ontdooiing 

vann de Koude Oorlog wel extra gevoed. De alsmaar voortgaande atomaire ratrace paste 

niett in de logica van de détente. Nu ook de beide grootmachten tot het inzicht waren 

gekomenn een gemeenschappelijk belang te hebben in het voorkomen van een kernoor-

log,, trad het gevaar en de overbodigheid van de grote hoeveelheden kernwapens meer 

opp de voorgrond. De vermindering van het nucleaire gevaar heeft binnen de PvdA al-

tij dd hoog op de agenda gestaan, maar de middelen om dit gevaar te beteugelen wissel-

denn in de loop der tijd. Van der Stoel kon wel eens de spijker op z'n kop hebben gesla-

genn met zijn constatering dat Keerpunten de radicale uitspraken van het partijcongres 

19755 vooral beschouwd moeten worden als een aanduiding van de grote bezorgdheid 
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overr het nucleaire gevaar. De wens het Nederlands grondgebied kernwapen vrij te 
makenn en een eenzijdige w^^/mM^-verklaring waren een onderstreping van het ver-
langenn dat Nederland zijn uiterste best moest doen nucleaire ontwapening dichterbij te 
brengen.. De kleine stapjes die Van der Stoel cum suis voorstonden, gaf aan dit verlan-
genn te weinig uitdrukking in de ogen van de linkervleugel. Elke generatie wilde blijk-
baarr op z'n geheel eigen wijze uitdrukking geven aan de angst dat 'de bom' zou vallen. 

Niett alleen de détente, ook de groeiende verdeeldheid binnen het Atlantisch bond-
genootschapp leidde ertoe dat de legitimiteit van de NAVO meer en meer ter discussie 
werdd gesteld. De 'crisis in de NAVO' was aanleiding de militaire organisatie steeds kriti -
scherr te benaderen. In toenemende mate ontstond er twijfel of de NAVO wel de meest 
geëigendee organisatie was om de ontspanning naderbij te brengen. De discrepantie dat 
dee NAVO een organisatie was voor de verdediging van de vrijheid en democratie, terwijl 
ondemocratischee regimes als Portugal en Griekenland er lid van waren, kreeg eveneens 
meerr gewicht. Bovendien deden deze Westerse waarden niet meer alleen dienst als te-
genwichtt van het communisme, maar ze vormden tevens een leidraad voor de houding 
tegenoverr de vrijheidsstrijd die in veel gebieden in de Derde Wereld werd gevoerd. 
Vanuitt deze optiek kon de Vietnamoorlog ook worden aangegrepen om de vs als een 
imperialistischee mogendheid te bestempelen die een klein maar dapper volk met bar-
baarsee middelen (napalm!) belette een onafhankelijke koers te varen.41 

Dee détente en de verdeeldheid binnen de NAVO waren zeker een steun in de rug bij 
dee omslag van Verantwortungsetbik naar Gesinnungsethik binnen de PvdA, al is moei-
lij kk aan te geven hoe groot de invloed precies is geweest. Omgekeerd geldt natuurlijk 
datt het klimaat van de Koude Oorlog eind jaren vijfti g begin jaren zestig het de 
atoompacifistenn niet makkelijk maakte. Hun belangrijkste (zakelijke) argument dat 
dee su geen militaire bedreiging was, maar een economische uitdaging werd door 
dee internationale gebeurtenissen gelogenstraft. De inval in Hongarije, Chroesjtsjov 
'pokerdiplomatie'' inzake Berlijn, de bouw van de Muur en crisis rondom Cuba 
ondermijndenn de argumentatie van de atoompacifisten dat de su geen militaire 
bedreigingg vormde. Zeker bij de Cubacrisis leek een derde Wereldoorlog aanstaande 
enn hield de wereld gedurende enkele dagen de adem in. Daarbij kwam dat de vastbera-
denn opstelling van het Westen z'n vruchten afwierp. Door niet toe te geven aan de 
Russischee eisen en de verdeling van invloedsferen als onaantastbaar te beschouwen, 
wass het steeds gelukt de crisis te bezweren zonder dat het machtsevenwicht in het 
nadeell  van het Westen werd verschoven. Al staat daar wel tegenover dat het Westen 
eveneenss 'onmachtig' was het evenwicht in het voordeel van het Westen te veranderen 
off  de Russische druk op de volkeren in Oost-Europa te verlichten. 

Ondankss allerlei verschuivingen in de internationale politiek zijn er ook een aantal 
constantenn aan te wijzen die de agenda bleven domineren. Met andere woorden, 
bepaaldee onderwerpen bleven steeds terugkeren in het debat over vrede en veiligheid 
binnenn de PvdA. Eén van die constante was the mutual assured destruction (en later 
nucleairee pariteit) tussen de vs en de su. Deze mutual deterrence'lag er mede aan ten 
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grondslagg dat de noodzaak van wapenbeheersing ook binnen de PvdA prominent op 
dee agenda bleef prijken. Het verzet tegen de alsmaar voortgaande wapenwedloop 
kreegg binnen de PvdA eind jaren vijfti g duidelijk vorm en zou tot en met midden 
jarenn tachtig voortduren. Door de mutual deterrence rees er ook twijfel over de 'hard-
heid'' van de Amerikaanse nucleaire garantie. De vraag of de vs bereid zouden zijn zich 
inn een atoomoorlog te storten voor de verdediging van West-Europa, keerde verschil-
lendee malen terug. 

Eenn laatste constante in het debat binnen de partij ten slotte vormt het Duitse 
vraagstuk.. Tot 1973, toen de weg vrij was gemaakt voor een volkenrechtelijke erken-
ningg van de DDR, bleef het Duitse vraagstuk de gemoederen binnen de partij bezig 
houden.. De standpunten ten opzichte van de Duitse deling verschilden nogal. Het 
SDCC en later Nieuw Links meenden dat een onvoorwaardelijkee erkenning van de DDR 
dee beste manier was om een Duitse Alletngangte voorkomen. Anderen zoals Van der 
Stoell  waren van mening dat de Bondsrepubliek stevig in de NAVO en de EEG moest 
wordenn ingekapseld met alle waarborgen van dien. Ten aanzien van erkenning van de 
DDRR stelden zij zich op het standpunt dat deze het eindpunt en niet het beginpunt 
diendee te zijn van normalisatie van de betrekkingen en steunden de Ostpolitik van de 
SPD.. De voornaamste zorg was echter, te voorkomen dat er een 'Duitse vinger aan de 
atoomtrekker'' zou komen. Koste wat kost moest voorkomen worden dat de Bonds-
republiekk over een eigen atoommacht kon beschikken. 

Oudee wijn in nieuwe zakken 

Hett succes van Nieuw Links op het terrein van de buitenlandse politiek werd in ieder 
gevall  niet veroorzaakt doordat de groep allerlei nieuwe thema's op de agenda wist te 
plaatsten.. Terecht is al eerder opgemerkt dat het opvallend is hoe weinig nieuws de 
auteurss van Tien over Rood over de buitenlandse politiek te zeggen hadden. Over het 
algemeenn betroffen het punten die al veel eerder binnen de partij naar voren waren 
gebrachtt - bijvoorbeeld de erkenning van de DDR, de verontrusting over kernwapens 
enn het aan de orde stellen van het NAVO-lidmaatschap van Portugal - of nauwelijks 
omstredenn waren, zoals het pleidooi voor ontwikkelingshulp en de opstelling ten aan-
zienn van de Amerikaanse interventie in Vietnam. In bovenstaande zijn al verschillende 
redenenn aangevoerd waarom Nieuw Links cum suis toch zo'n succes hadden op het ter-
reinn van de buitenlandse politiek. Kort gezegd plaatste Nieuw Links oude buitenlands 
politiekee thema's met een nieuw elan en in een nieuwe politieke stijl weer op de poli-
tiekee agenda en gebruikte deze standpunten om diverse doeleinden na te streven, daar-
bijj  gesteund door allerlei verschuivingen zowel in Nederland als de wereld. De zaak kan 
echterr ook omgekeerd worden. Nieuw Links en hun volgelingen hadden succes, juist 
omdatt er voortgeborduurd werd op oude thema's en het sociaal-democratische erf-
goed.. Met andere woorden, in de zich wijzigende constellatie van de lange jaren zestig 
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groeidee de behoefte aan standpunten die, meer dan tevoren het geval, uiting gaven aan 
eenn socialistische identiteit en beter aansloten bij de sociaal-democratische traditie. 

Dezee sociaal-democratische traditie werkte op verschillende manieren door in het 
debatt over vrede en veiligheid zoals dat na 1966 in de partij werd gevoerd. In de eerste 
plaatss draagt de omslag in de partij sporen in het sociaal-democratische verleden.4 De 
standpuntbepalingg van de SDAP was zeer lange tijd sterk idealistisch, zo niet utopisch 
getintt en men ging er tevens vanuit dat er voor Nederland een verheffende taak was 
weggelegd.. Het voorbeeld van eenzijdige ontwapening zou van 'propagandistische 
betekenis'' zijn en Nederland diende daarom op dit terrein de rol van 'gidsland' te ver-
vullen.. Deze nogal overspannen verwachting van de rol die ons land in de wereldpoli-
tiekk kon spelen, maakte eveneens deel uit van het repertoire van de atoompacifisten. 
Zijj  meenden ook dat Nederland voorop moest lopen om aan de atoombewapening in 
dee wereld een einde te maken. Kortom, met de snelle omslag op het terrein van vrede 
enn veiligheid werden niet alleen bestaande thema's in een nieuw jasje gestoken, maar 
ookk de al langer bestaande Gesinnungsethik weer van stal gehaald. 

Daarbijj  raakten de buitenlands politieke thema's veelal aan de gevoeligheden die 
err binnen de PvdA leefden. De keuze voor het Atlantisch bondgenootschap was vanaf 
hethet begin af aan immers niet ongeclausuleerd aanvaard. Velen waren liever 'brug dan 
bruggenhoofd'' geweest en ook viel het niet altijd mee de kapitalistische vs als belang-
rijkstee bondgenoot te accepteren. Daarbij komt dat Nederland in de NAVO moest 
samenwerkenn met het dictatoriale Portugal - en later Griekenland -, terwijl het bond-
genootschapp zich opwierp als de beschermer van de vrijheid en democratie. Dat juist 
binnenn de PvdA deze dubbele moraal aan de kaak werd gesteld, is niet zo verbazing-
wekkend.. De sociaal-democraten profileerden zich immers als de partij voor 'recht en 
vrijheid'.. Bovendien was de centrale rol van kernwapens voor de verdediging van het 
vrijee Westen - met bijbehorende nucleaire wapenwedloop - moeilijk in overeenstem-
mingg te brengen met het idee van 'een actieve vredespolitiek'. 

Datt de fundamenten van het Nederlandse veiligheidsbeleid juist binnen de PvdA 
terr discussie werden gesteld, kan in zekere zin geen verwondering wekken. Een slin-
kendee groep partijleden kon zich nog vinden in de wijze waarop de humanistische 
traditiee van de sociaal-democratie in de opstellingvan de PvdA was verankerd. Om de 
buitenlandss politieke koers van de partij te wijzigen, werd teruggegrepen op zowel 
thema'ss als de uitgangspunten die pasten in de traditie van de sociaal-democratie. De 
vraagg of deze snelle omslag binnen de partij een afwijking van het normale betekent, is 
voorlopigg niet te beantwoorden. Op het terrein van vrede en veiligheid lijk t binnen de 
sociaal-democratiee de slinger van de pendule immers met enige regelmaat weer de 
anderee kant op te slaan. Wellicht dat het primaat van de binnenlandse politiek de 
enigee constante is in de buitenlandse politiek van de sociaal-democraten.47 
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Tott slot 

Dee PvdA heeft op het terrein van vrede en veiligheid altijd gelaveerd tussen wens en 
werkelijkheid.. Men heeft voortdurend geworsteld met de vraag wat een 'socialistische' 
buitenlandsee politiek kan zijn in een wereld die niet socialistisch is."8 Vanaf eind jaren 
vijfti gg leek de partij een formule te hebben gevonden om wens en werkelijkheid op een 
helderee manier met elkaar te verbinden. De Verantwortungsethik bleef het uitgangs-
punt,, maar tegelijkertijd werd er alles in het werk gesteld om de smalle marges van de 
internationalee politiek te benutten en waar mogelijk op te rekken. Allerlei krachten 
zorgdenn ervoor dat deze consistente (grond) toon steeds meer uit beeld verdween of 
nogg slechts met de juiste interpretatie van het partijprogram was te herkennen. Dat 
dezee omslag in zekere zin onvermijdelijk was, is in bovenstaande omstandig beargu-
menteerd. . 

Dezee hernieuwde oriëntatie van de partij op het terrein van vrede en veiligheid 
werdd natuurlijk niet door iedereen met vreugde begroet. Zo liet oudgediende Connie 
Patijnn in 1975, na het beruchte partijcongres aan het Partijbestuur weten: *ik kan een 
zoo onserieuze behandeling van internationale vraagstukken als op dit congres heeft 
plaatsgevonden,, niet meer mede voor mijn verantwoordelijkheid nemen en ik moet u 
duss vragen mij uit uw ledenregister te schrappen. Het afscheid van de partij, waar ik 
lidd van ben sedert de oprichting, doet mij verdriet. Maar de ontwikkelingen die in de 
laatstee jaren binnen de PvdA hebben plaatsgevonden en die nu bezig zijn de buiten-
landsee koers aan te tasten, laten mij geen andere keus meer'.49 Hij zou niet het enige 
'politiekee slachtoffer' zijn van de vernieuwingsdrift. Slechts Van der Stoel wist als 
enigee van de oudere generatie buitenlanddeskundigen alle stormen te doorstaan, 
ondankss de soms hardvochtige benadering die hem ten deel viel.50 Net als zijn kom-
paann Den Uyl hield hij vast aan zijn eigen opvattingen en bleef met grote vasthou-
dendheidd aan zijn partijgenoten uitleggen dat er in de internationale politiek welis-
waarr smalle marges bestaan, maar dat kleine stapjes wel het verschil kunnen maken 
tussenn uitzichtloosheid en het openen van een perspectief. Voor dit verhaal van 'de 
muiss met de kleine pootjes en de lange staart', bestond in eigen parochie alleen steeds 
minderr gehoor. 




