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Met forse streken heeft Ronald 
Havenaar het beeld neergezet 
van de in zijn ogen 'sociaal
democratische huiver voor 
bewapening en machtspolitiek' 
en de onbetrouwbaarheid van de 
Westeuropese sociaal-democra
tie als het erom ging in de Koude 
Oorlog de rug recht te houden 
tegen de Sovjetunie. Slechts 
twee sociaal-democraten lijken 
aan dat negatieve oordeel te ont
komen: Ernest Bevin en Heirnut 
Schmidt. 

Het artikel is interessant o~dat 
het goed de gedachtengang 
weergeeft van de kenner van de 
Koude Oorlog voor wie de fase 
van de ontspanningspolitiek 
eigenlijk niet meer dan een voet
noot is. Voor wie de revolte van 
1968 in feite een onwelkome 
onderbreking vormt van de 
opbouw van de verzorgingsstaat 
vanaf 1 945. 1 Dat leidt tot veel 
terechte observaties maar ook 
tot een weergave van de feiten 
die op een aantal essentiële pun
ten de redenen van huiver voor 
machtspolitiek en bewapening 
miskent. 2 

Allereerst is de stelling van 
Havenaar dat voor de sociaal
democratie 'niet het Sovjetcom
munisme maar de door Amerika 
gestimuleerde bewapening' als 
de hoofdvijand werd gezien niet 
vol te houden. 3 

Het ging er in de jaren zeven
tig om de nucleaire wapenwed
loop onder de knie te krijgu 
omdat door de proliferatie van 
soorten 'kleinere' kernwapens 
de mogelijkheid van een 'te win
nen' kernoorlog een werkelijke 
optie leek te gaan worden. Die 
logica werd door de sociaal
democratische partijen niet aan-
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vaard. Dat soms te naïef is geoor
deeld over bijvoorbeeld de 'vre
deswil' en de onafhankelijke 
mogelijkheden van een land als 
de DDR is absoluut juist. De uit
spraak van Jan Nagel dat de 
Berlijnse Muur 'historisch juist' 
was had nooit door een PvdAer 
gedaan mogen worden. Maar 
geen van de sociaal-democrati
sche partijen heeft daadwerkelijk 
de NA v o verlaten. Geen van de 
partijen heeft ook de verant
woordelijkheid voor resterende 
nucleaire taken opgegeven. 

Het debat over de kruisraketten 
in de jaren tachtig was dus niet 
een debat voor of tegen eenzijdi
ge ontwapening. We hebben 
nooit met het gebroken geweer 
gelopen. 

Nee, het ging erover of de 
veiligheid vergroot werd door 
het plaatsen van een nieuwe 
generatie Amerikaanse kernra
ketten in Europa als antwoord op 
de ontwikkeling in de Sovjetunie 
van de speciaal op Europa gerich
te ss-2o raket. Egon Bahr, de uit
vinder van de idee Wandel durch 
Annäheruna, geeft het dilemma 
aan in zijn pas verschenen 
memoires.+ 

Was het mogelijk door 
onderhandelen tot een nul-optie 
te komen of wilde de Ameri
kaanse kant en/ of de Sovjet kant 
geen werkelijk resultaat? En 
werden we zo in Centraal
Europa tot mogelijk theater van 
een 'beperkte' kernoorlog die 
wij in ieder geval niet zouden 
overleven. 

Ook de PvdA had in die tijd 
een akkoord tussen Russen en 
Amerikanen moeten accepteren, 
het zogenaamde 'boswandelings
akkoord' van de onderhande
laars, wat niet geaccepteerd 
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werd door Moskou en Washington.5 Dan had 
Helm ut Schmidt succes gehad. 

Onze PvdA-zwakte was op alles nee te zeggen 
wat geen plaatsing van nul raketten inhield. Onze 
zwakte was niet in die jaren in de Scandilux groep 
een andere veiligheidspolitiek te voeren met onder 
meerde SPD. 

UiteiHdelijk heeft de komst van Gorbatsjov, als de 
laatste leider van de Sovjetunie, alles gewijzigd. Hij 
ging in op het aanbod van de nul-optie en de kruis
raketten werden nooit geplaatst. Ronald Reagan en 
de vredesbeweging hadden het pleit gewonnen. 

Maar Gorbatsjov is niet aan de macht gekomen 
vanwege het NAvo-dubbelbesluit of het verzet van 
sociaal-democratische kring tegen het nucleaire 
NAvo-beleid van de jaren tachtig. 

Gorbatsjov is een produkt geweest van de binnen
landse misère in de Sovjetunie en van de gevolgen 
van de ontspanningspolitiek die sinds 1 969 in de 
eerste plaats vanuit Duitsland gevoerd is. De ont
spanningspoHtiek heeft Oost-Europa permeabel 
gemaakt; hoeveel fouten er in de naam van staatsbe
lang ook gemaakt zijn om het de communistische 

machthebbers van Honecker tot Gierek teveel naar 
de zin te maken. 

Daarbij had meer steun aan bewegingen zoals 
Charta 77 en Solidarnosc niet misstaan. Het boek 
van Timothy Garton Ash, In naam van Europa, ook 
door Havenaar veelvuldig geciteerd, geeft daar een 
goed verslag van. 

Daarom bHjf ik er bij dat er meer sociaal-democra
ten geweest zijn dan Heirnut Schmidt om de 
Sovjetunie effectief tegemoet te treden, ook in de 
jaren zeventig en tachtig. Namelijk die sociaal
democraten die ontspanningspolitiek bedreven 
hebben zonder zich illusies te maken over de inten
ties van de Sovjetunie. 6 

Wij wilden die intenties alleen wel met zijn 
allen overleven. 

Vandaar Willy Brandts uitspraak : 'Frieden is 
nicht alles, aber ohne Frieden gibt es nichts'. 

Tegelijkertijd zal zeker ook de politiek van 
Reagan bijgedragen hebben tot de val van de muur. 

Het aardige is nu dat wij die dubbele rol van ont
spanningspolitiek en harde lijn wel historisch willen 
zien. Havenaar echter absoluut niet. 

1. Ronald Havenaar opp. 541 van 
Socialisme en Democratie oktober 1996: 
'De verzorgingsstaat kwam ook onder 
ideologisch vuur te liggen.' 
2. Soms blijkt ook duidelijk dat 
Havenaar beter geverseerd is in de 
geschiedenis van sPo en PvdA dan in de 
Franse PS. 

te maken met de binnenlandse politiek 
en weinig met de houding ten aanzien 
van de NA vo. OverdeN AVO sprak 
geen enkel rechtgeaard socialist in 
Frankrijk. Het Atlantisch Pakt moest 
hervormd worden. Ja sterker nog in het 
program van de PS in 1980 staat de 

Sovjetunieook voor de invoering van de 
perestrojka weinig belang hechtte aan 
Nederlandse Alleinoänae. Op de met 
medewerldng van de Hongaarse com· 
munistcn Horn, Kovacs en Berecz geda
ne poging van onze PvdA-zijde om de 
Sovjetunie te interesseren voor de zg. 
Lubbers variant voor de raketten in 
•98S, namelijk geen plaatsing in 
Nederland in ruil voor bevriezing in de 
Sovjetunie, is nooit een fatsoenlijk ant
woord gekomen. 

Hij vergeet compleet het trauma van de 
Algerijnse oorlog en de onmogelijke rol 
daarin van de s F 1 o als een van de rede
nen voor de noodzaak van een akkoord 
tussen de PS en de communisten. 
Mitterrand koos de samenwerking met 
de communisten om de gaullisten te ver
slaan en de communisten als onafhanke
lijke macht uit te schakelen en het einde 
van het Programme Commun heeft alles 

frase: 'De veiligheid van Europa passeert 
langs Moskou'. Mitterrand was een 
voorstander van Amerikaanse kruisra
ketten in Europa, maar niet op eigen 
grondgebied. 
3. Zie p. 545 van zijn artikel in Socialisme 
&_Democratie, oktober 1996. 
4· Egon Bahr, Zu meiner Zeit, Karl 
Blessing Verlag, München, 1996. 
5. Vgl. Egon Bahr, idem, p. S•8. 
6. Persoonlijk bleek ook mij dat de 

Het kwam pas uit de mond van de vroe
gere medewerker van het centraal 
comité van de CPSU, Vladim Zagladin, 
die ons in 1992 meedeelde dat Gromyko 
er gewoon altijd tegen was. 
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