
De voormalige Duitse Bonds
kanselier (1974-1982) Heirnut 
Schrnidt is met afstand de meest 
tragische figuur uit de naoorlogse 
geschiedenis van de sociaal
democratie. De verdiensten en 
tekortkomingen die deze politie
ke beweging tijdens de Koude 
Oorlog manifesteerde, komen 
nergens zo scherp samen als in 
het verloop van zijn carrière. 
Schmidt was de belangrijkste 
Westeuropese regeringsleider 
tijdens de jaren zeventig, één van 
de moeilijkste periodes die het 
Westen na de oorlog heeft ge
kend. De oliecrisis van 197 3 ver
oorzaakte een economische 
recessie die inflatie en werke
loosheid bracht. In de Bonds
republiek, de belangrijkste 
krachtcentrale van de West
Europese economie, bleef de 
schadelijke invloed van deze 
tegenspoed b,eperkt doordat 
Schmidt al in een vroeg stadium 
een stabiliserend programma van 
bezuinigingsmaatregelen door
voerde. Deze mede onder druk 
van de liberale coalitiepartner 
FDP afgekondigde politiek lever
cl hem uit zijn eigen partij, de 
SPD, de kritiek op dat hij te wei
nig deed tegen de groeiende 
werkloosheid. 

Evenmin kreeg de in eigen 
gelederen gerespecteerde maar 
niet geliefde Sondskanselier veel 
krediet voor het in samenwer
king met de Franse President 
Giscard ontwikkelde plan tot 
oprichting van het Europese 
Monetaire Stelsel. Voor de eco
nomische en politieke stabiliteit 
van Wet-Europa was dit project 
echter van grote betekenis. Het 
beperkte de ontwrichtende 
invloed van de geldstromen die 
vrijkwamen door het in augustus 
197 1 genomen Amerikaanse 
besluit om het systeem van vaste 
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wisselkoersen vaarwel te zeggen. 
Dit besluit was overigens zonder 
overleg met de Westeuropese 
regeringen genomen, hetgeen 
een belasting van de Atlantische 
betrekkingen betekende. 

Weinig geliefd maakte 
Schmidt zich ook met zijn initia
tieven op het gebied van de 
defensiepolitiek. In oktober 
1977 hield hij in Londen een 
redevoering die grote gevolgen 
zou hebben: voor het bondge
nootschap, voor hemzelf en ver
moedelijk ook voor het verloop 
van de Koude Oorlog. Hij vestig
de de aandacht op het gevaar dat 
West-Europa door een toene
mend militair overwicht van de 
Sovjetunie, die was begonnen de 
ss 2 o-raketten te stationeren, 
losgekoppeld zou raken van de 
Verenigde Staten en aldus chan
tabel dreigde te worden. 

Zijn oproep tot een Westers 
antwoord leidde in . december 
1 9 7 9 tot het NA v a -dubbelbe
sluit, dat vier jaar later werd 
gevolgd door de plaatsing in 
West-Europa van nieuwe Ameri 
kaanse lntermediate Nuclear Farces 
( 1 N F) en nog eens drie jaar later, 
in 1987, door een verdrag waar
in Washington en Moskou over
eenkwamen alle nucleaire syste
men van deze categorie te elimi
neren. 

De tragiek van de sociaal-demo
craat Helmut Schmidt was dat 
deze binnenlandse en buiten
landse initatieven, die een belan
grijke bijdrage betekenden aan 
een versterking van de Westerse 
positie, in zijn eigen partij op 
zoveel kritiek en weerstand stuit
ten dat begin jaren tachtig zijn 
politieke ondergang niet meer 
was af te wenden. Een meerder
heid in de sPo weigerde verant
woordelijkheid te dragen voor 
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het NAvo-dubbelbesluit. Tesamen met de voort
durende onwil van de sociaal-democraten om te be
zuinigen op de overheidsuitgaven, was deze hou
ding voor de FDP aanleiding de SPD in oktober 
1 9 8 2 als coalitiepartner in te ruilen voor de door 
Heirnut Kohl geleide sou. 

De aftocht was voor Schmidt des te pijnlijker 
door het demonstratieve gebrek aan spijt dat de 
Westerse bondgenoten bij zijn vertrek toonden. 
Niet alleen omdat zij, net als de FDP, de partij van 
Schmidt wantrouwden als NA va-partner. Een jaar 
eerder waren in Frankrijk en de Verenigde Staten 
Francais Mitterrand en Ronald Reagan aan de 
macht gekomen, twee politici die evenals de in 
1979 premier geworden Margaret Thatcher bereid 
waren harde kritiek te leveren op het gedrag van de 
Sovjetunie en op de onderdrukking van de mensen
rechten in het Oostblok. 

Mede op initiatief van Schmidt was in '97 S de 
zogeheten 'derde mand', over de vrije uitwisseling 
van mensen en informatie, opgenomen in de ac
coorden van Helsinki, maar vervolgens had hij, ge
steund door de Franse President Giscard, conse
quent het standpunt gehuldigd dat in het belang van 
'ontspanning' en stabiliteit elke instemming met 
dissidente activiteiten in het Sovjetimperium uit 
den boze was. 

Toen de Bondskanselier in december I 98 I de 
staatsgreep in Polen, die een einde maakte aan het 
bestaan van het vrije vakverbond Solidariteit, be
commentarieerde met de woorden dat deze maat
regel helaas 'noodzakelijk' was geweest, riep deze 
opmerking vooral in Parijs en Washington afgrijzen 
op. 1 De vraag kwam op of exclusief Duits-nationale 
belangen - Schmidt had in 1976 met de Poolse 
regering een overeenkomst gesloten over de emi
gratierechten van de Duitse minderheid in Silezië 
en vreesde dat dit verdrag gevaar liep -niet een al 
te overheersende rol speelden in het gedrag van de 
Bondskanselier. 

Hoezeer hijzelf ook in verwarring is geraakt 
door de verguizing die hem aan het einde van zijn 
carrière in binnen- en buitenland ten deel viel, 
blijkt uit de inhoud van zijn mémoires. In het eerste 
deel, verschenen in de loop van 1987 (en nog voor 

de ondertekening van het IN F-accoord in december 
van dat jaar), probeerde Schmidt de tussen hem en 
zijn partij gegroeide kloof te maskeren door te ont
kennen dat zijn redevoering uit 1977 een oproep 
had ingehouden tot een Westerse reactie op de be
wapeningsinitiatieven van de Sovjetunie. Hij stelde 
Reagan verantwoordelijk voor zijn gedwongen ver
trek als Bondskanselier omdat diens aanvankelijke 
onwil om met de Sovjetunie te onderhandelen een 
meerderheid in de sPo had doen besluiten niet 
accoord te gaan met de plaatsing van nieuwe 
Amerikaanse systemen. 2 

Drie jaar later, in 1990, volgde het tweede deel 
van de herinneringen, op een moment dat niet 
alleen inmiddels het 1 N F-accoord door Reagan en 
Gorbatsjov was ondertekend, maar ook de Ber
lijnse Muur was gevallen als gevolg van de ineen
storting van het communisme . Zonder een spoor 
van aarzeling eiste Schmidt nu de verantwoordelijk
heid op voor het NA va-dubbelbesluit. Bovendien 
bestempelde hij de stationering van nieuwe 
Amerikaanse r N F-systemen als een Wendepunkt in 
de Oost-Westverhoudingen: deze daad van politie
ke standvastigheid had de Sovjetunie duidelijk ge
maakt dat haar doelstelling het Atlantische bondge
nootschap te splijten was mislukt. Die overtuiging 
had volgens Schmidt de onontkoombaarheid onder
streept van een andere politiek, die onder leiding 
van Gorbatsjov vervolgens de doorbraak van de 
vrijheidsdrang had mogelijk gemaakt. 3 Aldus pro
beerde de ex-Bondskanselier alsnog een plaats op te 
eisen in de voorgeschiedenis van de Duitse eenwor
ding. 

De sociale kwestie 
De Koude Oorlog was een politieke slijtageslag die 
op drie fronten werd uitgevochten. De twee kam
pen waren gewikkeld in een sociaal-economische 
competitie tussen het gereguleerde vrije marktstel
sel en het centralistische plansysteem, een verbeten 
wedloop in de bewapening en een ideologische 
strijd tussen de vrije democratie en de communisti
sche dictatuur. Een vergelijking tussen de sociaal
democratische partijen in de drie belangrijkste 
Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Groot-

1 . Heirnut Schrnidt, Die Deutschen und 
ihren Nachbarn. Menschen und 

Mächte n,Berlin, 1990, p. 74· 
2. Heirnut Schrnidt, Menschen und 
Miichte, Berlin, 1987, p. 230 e.v. 
3. Schrnidt, Die Deutschen, p. 16. 
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Brittannië) en Nederland leert dat de verschillen 
per periode en per natie groot waren, maar dat aros
so modo het democratisch socialisme op sociaal-eco
nomisch terrein een overwegend positieve bijdrage 
leverde en in zowel de bewapeningspolitiek als de 
ideologisch botsing der geesten een meer gemengd 
aandeel had. 

De rampen die zich deze eeuw over Europa vol
trokken, in de vorm van oorlogen en massamoor
den, worden gewoonlijk grotendeels toegeschre
ven aan de destructieve kracht van het Europese 
nationalisme. Vaak wordt vergeten dat de 'sociale 
kwestie' evenzeer een ontwrichtende werking had. 
Het vraagstuk van de materiële nood was aanleiding 
tot de oprichting van een communistische bewe
ging die tijdens de jaren dertig onder Stalins leiding 
in de Sovjetunie tientallen miljoenen slachtoffers 
maakte en na de oorlog een groot deel van Oost- en 
Midden-Europa onderwierp aan het regime van de 
politiestaat. 

Minder bekend is dat de sociale kwestie na de 
Eerste W ereldoorlog niet alleen dit links-extremis
me, maar ook het Duitse rechts-extremisme van 
A dolf Hitier de mogelijkheid bood een rol van gro
te betekenis te spelen. Het nationaal -socialisme 
dankte begin jaren dertig zijn verkiezingssuccessen 
grotendeels aan het vertrouwen dat meer dan een 
derde van het Duitse electoraat stelde in Adolf 
Hitiers belofte op krachtdadige wijze de massale 
werkloosheid te bestrijden en een Volksaemeinschcift 
te ontwikkelen waarin een socialisme op nationale 
basis zou worden opgebouwd. In de verkiezings
propaganda van de nazi 's speelde dit perspectief 
een veel grotere rol dan het anti-semitisme. 4 

Voor de Westeuropese sociaal-democratie, die 
de oplossing van het sociale vraagstuk als hoofd
doelstelling koesterde, was r 9 3 3 een rampjaar. 
Niet alleen luidde de Machtübernahme van Adolf 
Hitier in Duitsland een periode van vervolging en 
terreur in. Emstig was bovendien dat deze geslaag
de greep naar de macht mede een gevolg was van 
het gebrek aan vertrouwen bij een groot deel van de 
arbeidersklasse in de sociaal-democratische daad
kracht. Ook in andere landen kon de sociaal-demo
cratie maar beperkt profiteren van de ontevreden
heid over crisis en werkloosheid. 

Na 1 945 kwam er een nieuwe kans om de politieke 
hoofdtaak uit te voeren en die is door de meeste 
sociaal-democratische partijen met beide handen 
aangegrepen. Toen de Tweede Wereldoorlog was 
geëindigd, verkeerde het zwaar gehavende West
Europa in een toestand die zo desolaat was dat het 
gevaar van massale hongersnood dreigde . De herin
neringen aan de vooroorlogse crisis van het kapita
listische stelsel waren nog vers en aanvankelijk 
heerste in de sociaal-democratie een voorkeur voor 
een politiek van radicale hervormingen, die moes
ten leiden naar een 'Derde Weg', een systeem dat 
tussen kapitalisme en communisme in stond . 

Het grote probleem was dat de financiële 
middelen ontbraken om dit ambitieuze programma 
te verwerkelijken. De sociaal-democraat Ernest 
Bevin, die van 1945 tot 1951 minister van Buiten
landse Zaken was in de Britse Labour-regering, 
onderkende al snel het gevaar dat Stalin hetzelfde 
probeerde te doen als Hitier begin jaren dertig had 
gedaan, namelijk de economische misère exploite
ren en met behulp van de communistische partijen 
in West-Europa de macht van het Sovjetsysteem uit 
te breiden tot voorbij het gebied dat door het Rode 
Leger werd bezet. Hij besefte dat slechts één land 
West-Europa kon helpen deze dreiging.afte wen
den: de Verenigde Staten. 

De pleidooien die Bevin in Washington hield 
voor een financieel hulpprogramma ten behoeve 
van de Westeuropese industrialisatie hadden grote 
invloed op de Amerikaanse regering, die in juni 
1947 het Marshall-plan aankondigde .5 Toen StaJin 
de Oosteuropese naties dwong om dit aan alle 
Europese regeringen gerichte hulpaanbod af te 
slaan, sloeg de stemming in de sociaal-democratie 
om. Het 'Derde Weg' -bezwaar tegen de Verenigde 
Staten, de mogendheid van de kapitalistische woe
kerzucht en het dollarimperialisme, verdampte 
snel. 

Nadat Bernstem rond de eeuwwisseling al ge
pleit had voor een hervorming van het kapitalisme, 
week in de jaren twintig en dertig de leuze van de 
internationale klassenstrijd in sociaal-democrati
sche kring geleidelijk voor de doelstelling dat de 
verheffing van de arbeidersklasse gestalte moest 
krijgen binnen de natie en op basis van democrati-

4· Zie Sarah Gordon, Hit/er, Germans and 
the 'jewish ~estion ', Princeton, 1984. 
5 . Alan Bullock, Ernest Bevin. Foreian 

Secretary 194S- i9Sl, Oxford, 1985, 
P· 393 e.v. 
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sche geleidelijkheid. Vanaf 1947 zag men in het 
Marshall-plan niet alleen een mogelijkheid om 
actief mee te werken aan de verdediging van de 
democratie tegen de nieuwe totalitaire dreiging, 
dit project bood ook de kans om via overheids
regulering de sociale rechtvaardigheid te bevor
deren. Al in de jaren dertig werd in de sociaal
democratie de New Deal van de Democratische 
President Roosevelt gewaardeerd als een energieke 
hervormingspolitiek. Zijn opvolger en partijgenoot 
Truman kreeg in de tweede helft van de jaren veer
tig een warm onthaal als de Amerikaanse leider die 
West-Europa in staat stelde de verzorgingsstaat op 
te bouwen. 6 

De rol die de sociaal-democratie in de vervul
ling van deze taak speelde is van grote politieke be
tekenis geweest. Niet alleen als regeringspartij, ook 
als oppositiepartij bepaalde de democratisch-socia
listische beweging tijdens de Koude Oorlog lange 
tijd de politieke agenda met haar eis tot materiële 
verheffing van de minder bedeelde bevolkingsgroe
pen. Met haar inspanningen de sociale kwestie te 
ontmantelen, stimuleerde zij ook de politieke inte
gratie van dit volksdeel binnen de 'burgerlijke' 
democratie, een taak die aansloot bij de scherpe 
afwijzing van het communisme.7 De sociaal-demo
cratie leverde op deze wijze een belangrijke bijdra
ge aan de relatieve maatschappelijke vrede die het 
Westen een grote voorsprong gaf op het Oostblok. 
De interne spanningen in de communistische lan
den, die in de satellietstaten bij herhaling tot 
opstanden leidden tegen de heersende regimes, 
waren een gevolg van de onderdrukking van de vrij
heid èn van het onvermogen om de bevolking een 
redelijke welstand te verschaffen. Dat het Westerse 
stelsel sinds het einde van de Tweede Wereld
oorlog nooit in zijn bestaan is bedreigd, is zeker wat 
betreft de eerste fase van de Koude Oorlog voor 
een belangrijk deel aan de sociaal-democratie te 
danken. 

Opbouw en sanerina 
De onderlinge verschillen bij de opbouw van de 
verzorgingsstaat waren overigens opvallend groot. 
De rol van de Labour-partij was toonaangevend, 
maar van korte duur. De regering-AttJee nam in de 

•984, p. 128- 16o 

sociale politiek vele initiatieven, maar na de verkie
zingsnederlaag van 19 51 moest de partij tot 1964 
de uitbreiding van de verzorgingsstaat overlaten aan 
de Conservatieven. Niettemin waren de prestaties 
van de Labour-regering een voorbeeld voor de Partij 
van de Arbeid, die tot 1958 als partner in een coali
tie een belangrijk aandeel had in het scheppen van 
sociale voorzieningen. 

De talloze politieke crises in het Frankrijk van 
de Vierde Republiek belemmerden tijdens de jaren 
vijftig de industrialisatie die voorwaarde was voor 
de financiering van een sociaal stelsel. Ook de soci
aal-democratische SFIO, die deelnam aan vele kabi
netten, werd door die ontwikkeling in hoge mate 
veroordeeld tot gebrek aan daadkracht. Niettemin 
toonde haar leider Guy Mollet zich in 1956 en 1957 
een slagvaardige premier. In dat laatste jaar gaf hij 
een beslissende impuls aan de onderhandelingen 
over de oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap, de organisatie die zou uitgroeien tot 
een samenwerkingsverband van Westeuropese ver
zorgingsstaten 8 . 

Dat de sociaal-democratie een groot, maar geen 
exclusief aandeel had in de opbouw van de welfare 
state, bleek vooral uit haar rol in de Bondsrepubliek 
Duitsland. De explosieve welvaartsgroei die in de 
jaren vijftig West-Europa ten deel viel, werd door 
niets zozeer bevorderd als het Westduitse Wirt
schcftswunder. De christendemocraat Adenauer en 
zijn minister Erhard waren de succesvolle architec
ten van een markteconomie met sociale inslag. De 
sociaal-democraat Kurt Schumacher, die de doel
stelling onderschreef van een welvaartsstaat op 
basis van democratie en sociale gerechtigheid, had 
de Marshall-hulp echter afgewezen. Een hechte 
samenwerking met de Verenigde Staten betekende 
een inbreuk op de neutrale houding die volgens 
hem de enige mogelijkheid bood op een hereniging 
van de Duitse natie. 

Na de oprichting van de Bondsrepubliek in 1949 
handhaafde de sPo dit standpunt en bleef zij boven
dien in haar propaganda vasthouden aan een ortho
dox-marxistische afwijzing van het kapitalisme. 
Evenals de Britse Labour-partij keerden de West
duitse sociaal-democraten zich ook tegen de econo
mische integratie van West-Europa die in 1957 de 

6. Zie Friso Wielenga, 'De partij van de 
Arbeid en het Marshallplan ' , in Het vijfde 
jaarboek voor het democratisch socialisme. 
Onder redactie van Jan Bank, Paul Ka/ma, 
Manin Ros en Bart Tromp, Amsterdam, 

7· Zie H. Lademacher, 'Frühe Versuche 
zur Änderung der Parteienlandschaft 
schaft nach 1945', in A'![ dem Wen zum 

modernen Parteienstaat . Hrs9. von Hermann 

vonder Dunk und Horst Lademacher, 
Melsungen, 1986, p. 303-319. 
8. Voor dit oordeel over Mollet: René 
Rémond, NotreSièclede 1918à 1988, 
Paris. 1988,p.5o8. 
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verklaarde doelstelling van de EEG werd. Inmiddels 
was de partij echter, sinds de dood van Schumacher 
in I 9 5 2, aan een geleidelijke revisie begonnen van 
haar anti-kapitalistische uitgangspunten, die in 
I 959 werd voltooid met de aanvaarding van het 
modern-reformistische Codesberger programma. 
Op die basis was het mogelijk zeven jaar later toe te 
treden tot een coalitie met de cD u en vervolgens 
vanaf I 969, met de FDP als regeringspartner, di
recte verantwoordelijkheid te dragen voor de ver
dere uitbreiding van sociale voorzieningen. 

In die rol werd de s P D van de jaren zeventig 
geconfronteerd met een crisis van de verzorgings
staat die de sociaal-democratie programmatisch in 
het defensief drong. De tegenslag had niet alleen 
een financieel-economische, maar ook een moreel
ideologische oorzaak. De oliec~isis leidde tot het 
nieuwe verschijnsel van 'stagflatie', een combinatie 
van inflatie, die tot dan toe een symptoom was ge
weest van een expanderende economie, en een 
stagnatie van de groei die niet kon worden bestre
den met het voor sociaal-democraten vcrtrouwde 
Keynesiaanse recept van stimulerende overheids
maatregelen. 

Integendeel, het productievermogen leek be
dreigd te worden door de in het kader van de ver
zorgingsstaat opgelopen belastingen, toegenomen 
bureaucratie en uitgedijde groepsbelangen. De 
ruimte om de investeringen te doen die nodig 
waren voor toekomstige groei, was te klein gewor
den. De overheidstaak van reguleren en verdelen 
leek aan zijn grenzen te zijn gekomen, evenals het 
succes van de politiek die het handelsmerk van de 
sociaal-democratie was geworden. Dat de gangma
ker van de Westeuropese economie, de Bonds
republiek, het minste te lijden had onder de reces
sie was te danken aan het vroegtijdige inzicht van 
Heirnut Schmidt dat het nieuwe karakter van deze 
crisis om snelle saneringsmaatregelen vroeg. 

De verzorgingsstaat kwam ook onder ideolo
gisch vuur te liggen. De protestacties van Parijse 
studenten in mei 1968 waren het hoogtepunt van 
een 'culturele revolutie' waarmee in alle Westerse 
landen een jongere generatie onJer de leuze 'de 
verbeelding aan de macht' afstand nam van de 
bestaande orde. Het verzakelijkte 'establishment' 
werd verweten een verkalkt anti-communisme te 
prediken en slechts geïnteresseerd te zijn in de 
materialistische 'consumptiemaatschappij', die het 
hart was van de verzorgingsstaat. Deze kritiek, die 
samenging met de roep om nieuwe idealen, trof de 

sociaal-democratie frontaal. Zowel de Neder
landse, Westduitse als Britse partij kregen te maken 
met de opmars van 'nieuw links', dat overigens zijn 
roep om verandering vaak ondersteunde door terug 
te grijpen naar oude marxistische recepten en te 
pleiten voor een bezinning op de mogelijkheden het 
bestaande kapitalisme op te heffen. 

Vooral de democratisch socialisten in Frankrijk 
toonden zich ontvankelijk voor het ideaal van een 
socialisme dat verder reikte dan de verzorgde con
sumptiesamenleving. Deze houding werd niet al
leen gestimuleerd door de opstand in Parijs. Ook 
speelde mee dat de Franse partij - anders dan de 
zusterbewegingen in Nederland, Groot-Brittannië 
en de Bondsrepubliek - in een periode waarin 
Frankrijk onder leiding van het Gaullisme de ver
traagde opbouw van de verzorgingsstaat meemaak
te, tot een oppositierol was veroordeeld die pas in 
I 98 r eindigde. Deze staat was dus maar in heel be
perkte mate hun staat. De overtuiging dat zij voor
bestemd waren om door een rupture met de be
staande orde het ware socialisme op te bouwen, 
werd bovendien bevorderd door het Proaram 
Commun dat de Parti Socialiste (waarin de s F 1 0 in 
1 969 was opgegaan) lange tijd verbond met de 
communistische partij. 

Toen de partij van Mittcrrand in I 98 I aan de 
macht kwam, nam hij het initiatief tot een ouder
wets Keynesiaans programma van consumptiebe
vordering en een fors aantal nationaliseringen van 
grote bedrijven. Binnen twee jaar was duidelijk dat 
een enorm tekort op de overheidsuitgaven catastro
fale gevolgen voor de economie dreigde te krijgen. 
Mitterrand besloot het roer om te gooien en een 
einde te maken aan de 'socialistische' experimen
ten. Een hoofdrol in deze saneringsoperatie werd 
gespeeld door zijn minister van financiën Jacques 
Delors, die enkele jaren later als voorzitter van 
de Europese Commissie met steun van de Franse 
President de gestagneerde Europese samenwerking 
('Eurosclerose') nieuwe impulsen wist te geven. 

De mislukking van de radicale politiek was een 
ontnuchterende ervaring, niet alleen voor de Parti 
Socialiste, maar voor de Westeuropese sociaal
democratie in het algemeen. De staat, die voor 
deze beweging altijd het werktuig was geweest om 
de maatschappij in 'progressieve' richting te veran
deren, leek als hervormingsinstrument onbruikbaar 
te zijn geworden. De sociaal-democratie raakte in 
het defensief door de opmars van de overtuiging dat 
de 'maakbaarheid' van de samenleving haar grenzen 
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had bereikt en de omvang van het overheidsappa
raat een belemmering was geworden voor de eco
nomische groei. Het besef dat inperking van de ver
zorgingsstaat onontkoombaar was begon ook onder 
sociaal-democraten langzaam door te dringen, al 
bleef de onwil groot om gedeeltelijk af te breken 
wat eerder was opgebouwd. Deze onverzettelijk
heid drong de Westduitse, Britse en Nederlandse 
partij gedurende het overgrote deel van de jaren 
tachtig in het ideologische defensief en in de politie
ke oppositie. Conservatief-liberale krachten, die 
ook dankzij de reactie op de jaren zestig en zeventig 
het politieke tij meekregen, namen het heft in han
den om leiding te geven aan het terugdringen van 
de overheidsuitgaven. 

Deze achterhoederol tijdens het laatste decenni
um van de Koude Oorlog neemt niet weg dat de 
W esteuropese sociaal-democratie zich voor een 
groot deel verantwoordelijk mag voelen voor de 
magneetfunctie die de verzorgingsstaat op de be
volking van de Oostbloklanden heeft uitgeoefend. 9 
Hoe groot de betekenis was van deze aantrekkings
kracht voor de blijvende ontevredenheid over de 
communistische regimes wordt bevestigd door de 
ontwikkelingen sinds de 'fluwelen revolutie' van 
1 9 8 9. Deze omwenteling was uniek door haar 
a-ideologische, zo niet anti-ideologische karakter. 
Wat de bevolking in deze naties dreef was juist het 
verlangen afscheid te nemen van de sociaal-econo
mische ellende en politieke onderdrukking die het 
product waren van een ideologisch gedachtengoed. 
Men voelde en voelt zich niet geïnspireerd door een 
ideologie, maar door de W esteuropese praktijk van 
democratie en verzorgingsstaat, die voor een be
langrijk deel door toedoen van de sociaal-democra
tie is ontstaan. Het is de wens deel te worden van 
deze werkelijkheid die ook de inspiratiebron is voor 
het verlangen naar aansluiting bij de Europese 
Unie. 

Bewapening 
De bijdrage van de sociaal-democratie aan de inte
gratie van anderbedeelde bevolkingsgroepen in de 
nationale staat en daarmee aan de maatschappelijke 

9 . Kurt Schumacher was een van de eer
sten die , al voor de oprichting van de 
Bondsrepubliek, wees op deze magneet- 'V 
functie. Zie Peter Merseburger, Der 
schwieriae Deutsche. Kurt Schumacher. Eine 
Bioarcifie, Stuttgart, ' 995, p. J06-J07 
1o. D.F.J. Bosscherwijsthieropin 'De 

vrede, had voor het verloop van de Koude Oorlog 
nog een ander belangrijk gevolg, dat echter eerder 
onbedoeld dan gewild was. Met deze prestatie 
werd mede de economische en politieke basis ge
legd voor de W esterse bewapening. Dit resultaat 
was vaak onbedoeld omdat een deel van de sociaal
democratie - dat in de loop van de Koude Oorlog 
steeds groter werd - niet of slechts met tegenzin 
wilde erkennen dat de Sovjetdreiging militair van 
aard was. Voorzover er sprake was van een gevaar, 
wilde men dit afweren door middel van een actieve 
welvaartspolitiek, niet in aanvulling op, maar in 
plaats van militaire bewapening. 

De omslag van 1947, veroorzaakt door Stalins 
bevel aan de Oosteuropese regeringen om de 
Marshallhulp te weigeren en door de daarop vol
gende oprichting van Kominform, werd een jaar 
later gevolgd door de communistische coup in 
Praag en de blokkade van Berlijn, die de militaire 
confrontatie met de Sovjetunie tot een reëel gevaar 
maakte. Voor het grootste deel van de West
europese sociaal-democratie waren deze ontwikke
lingen aanvankelijk aanleiding de door President 
Truman afgekondigde containment-doctrine voluit 
te onderschrijven, evenals de noodzaak van een 
geïntegreerdWesters defensieprogramma. 

Al in de loop van de jaren dertig was de traditio
nele afkeer van het militaire bedrijf afgezwakt en de 
nationale verdediging als doelstelling in beginsel 
aanvaard. De regeringsverantwoordelijkheid die de 
Partij van de Arbeid, Labour en de s FI o tijdens de 
tweede helft van de jaren veertig droegen versterk
te de noodzaak om, onder invloed van de internato
nale spanningen, te participeren in het militaire 
denken en handelen. De positieve reactie op de 
Atlantische machtsvorming is zeker ook gestimu
leerd door de behoefte om, na lange vooroorlogse 
oppositieperiodes, als nieuwkomer in het rege
ringskamp twijfels weg te nemen over de kwaliteit 
van de nationale geloofsbrieven . 10 

Behalve in de economische samenwerking eiste 
Labour-minister Ernest Bevin ook een hoofdrol op 
in de samensmelting van de W esteuropese en 
Amerikaanse veiligheidspolitiek. Als vakbewe-

Partij van de Arbeid en het buitenlandse 
beleid ( 1945- 1 973)' inH . W. vonder 
Dunk e.a., Wederopbouw, welvaart en 
onrust. Nederland in de jaren vi.iftiB en 
zestia, Houten, 1986, p. 63 -85, in het 
bijzonder p. 67 -68 . 
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gingsleider was hij al vóór I 940 een geharnaste 
anti-communist geworden, vooral in reactie op de 
pogingen van de Britse communistische partij om 
de bonden te infiltreren. De politiek van StaJin in 
Oost-Europa en de Balkan was de zet die hij nog 
nodig had om het initiatief te nemen tot de vorming 
van het Atlantisch bondgenootschap. Zijn pogingen 
de Amerikanen te overreden de Britse verplichtin
gen over te nemen bij het steunen van de Griekse 
regering, die strijd voerde tegen communistische 
opstandelingen, waren aanleiding tot de afkondi
ging van de containment-doctrine in 111aart I 947. 

Twee jaar later leverden zijn inspanningen om 
de Amerikanen te betrekken bij de verdediging van 
West-Europa met de oprichting van de NA v o suc
ces op. 1 1 Bevin was bovendien e.::n drijvende kracht 
achter het loslaten van India als Britse kolonie, een 
daad die middelen vrijmaakte voor een versterking 
van de bijdrage die Groot-Brittannië aan het bond
genootschap leverde. Motieven van nationaal be
lang speelden tenminste een bijrol in het besluit een 
belangrijk aandeel aan de Atlantische machtsvor
ming te leveren: de Britse regering besefte dat het 
verzwakte Empire alleen nog een belangrijke rol op 
het wereldtoneel kon spelen door nauw samen te 
werken met de Verenigde Staten. 

De pro-Amerikaanse politiek van Bevin, die ac
tief werd gesteund door premier Attlee, ontmoette 
hevige oppositie in zijn eigen partij. Eind jaren der
tig had ook Labour de nationale bewapening in 
beginsel aanvaard, maar de weerzin tegen het mili
tair bedrijf was groot gebleven. Bevin werd in de 
tweede helft van de jaren veertig op partijcongres
sen 'verraad' aan socialistische idealen verweten. 
Een fors deel van zijn partijgenoten bleef de voor
keur geven aan de 'Derde Weg' en wees de nauwe 
band met het kapitalistische Amerika af. De blijven
de anti-militaire stemming deed de Labour-regering 
in 1947 besluiten om haar beslissing geheim te hou
den de productie van nucleaire wapens in voorbe
reiding te nemen. De partij verkeerde al een jaar in 
de oppositie toen Groot-Brittannië in I 952 zijn 
eerste succesvolle kernproef nam. Binnen enkele 
jaren kwam binnen Labour een ant.-nucleaire cam
pagne op gang die nooit meer zou verdwijnen. 

De Partij van de Arbeid kon in de tweede helft 
van de jaren veertig ter ondersteuning van haar 

11. Bullock, Bevin, p. 614e.v. 
1 2. Frits Rovers, Voor Recht en Vrijheid. 
De Partij van de Arbeid en de Koude Oorlos 
1946-19s8, Amsterdam, 1994, 

Atlantische koers aansluiting zoeken bij een anti
communistische traditie die al dateerde van de 
scheiding tussensoAP en soP in I 909 en die tijdens 
het interbellum niet aan kracht had ingeboet. 
Aanvankelijk stond de toenadering tot de 
Verenigde Staten als gevolg van de afkeurende 
Amerikaanse reacties op de 'politionele' acties op 
gespannen voet met de door de PvdA gesteunde 
pogingen om de Indonesische opstandelingen onder 
de duim te houden. Maar na 1949, toen de kolonia
le erfenis was opgeruimd, schaarde de partij zich in 
grote getale achter de strijd tegen de 'totalitaire' 
machten, zoals het beginselprogramma uit I 959 het 
formuleerde. 

Frits Rovers heeft in zijn proefschrift echter 
laten zien dat de steun voor deze koers geenszins 
onomstreden en zeker niet ongeclausuleerd was. 
Jaap Burger, van 1951 tot 1962 fractievoorzitter 
van de PvdA in de Tweede Kamer, had al kort na de 
oprichting van de NA v o zijn twijfels uitgesproken 
over de bewapeningspolitiek van het bondgenoot
schap. Willem Drees, als minister-president van 
I 948 tot I 958 de dominante figuur in de partij, was 
van mening dat defensie niet teveel geld mocht kos
ten en zeker geen belemmering mocht worden 
voor de vervulling van de sociaal-de.mocratische 
hoofdtaak, de vergroting en verdeling van de wel
vaart. Die opvatting was mede aanleiding tot het in 
1957 genomen besluit van de Nederlandse regering 
om als eerste Westeuropese NA va-lidstaat op 
eigen grondgebied Amerikaanse kernwapens toe te 
laten. 12 

Datzelfde jaar werd de Pacifistisch Socialistische 
Partij (PSP) opgericht, die opereerde onder de 
leuze 'socialisme zonder atoombom' en ook toe
loop kreeg van een aantal ontevreden PvdA-leden. 
Tegenstanders van de nucleaire bewapening die 
daarentegen besloten de sociaal-democratie trouw 
te blijven, begonnen zich meer te roeren. Dat de 
oproep die Jan Tinbergen na de lancering van de 
Russische Spoetnik in 1957 deed tot samenwerking 
met de Sovjetunie, op veel instemming kon reke
nen, bleek vooral uit het in 1959 afgekondigde be
sluit van de PvdA om de ontwapening als officiële 
partijdoelstelling te aanvaarden. 1 3 

SF Ia-leider Guy Mollet was een ferm voorstan
der van de NA v o , maar droeg in de jaren vijftig 

p. 75e.v. 
13. Jan Willem Honig, Difence Policy in 
the North Atlantic Alliance. The case'![ the 
Netherlands, London, 1 99 3, p. 149 
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nauwelijks bij aan de politieke en militaire slagvaar
digheid van de Atlantische alliantie. Zijn partij 
steunde de pogingen om ten koste van grote 
financiële en militaire offers het koloniale imperium 
in Zuidoost-Azië en Noord-Afrika te behouden. 
Deze politiek betekende een grote belasting voor 
de Franse bijdrage aan de NA v o . 

Na sinds I8Jo drie oorlogen tegen Duitsland te 
hebben gevoerd, bleef de Franse veiligheidspolitiek 
ook na de Tweede Wereldoorlog voor een belang
rijk deel in het teken staan van de Duitse kwestie. 
Toen na het uitbreken van de Koreaanse oorlog in 
1950 de Duitse herbewapening Amerikaanse steun 
kreeg en de Fransen na vier jaar dralen hun eigen 
voorstel torpedeerden om Duitse strijdkrachten te 
laten opgaan in een Europese Defensie Gemeen
schap, kreeg de BondsrepubHek in 1955 toegang tot 
de NA v o . De aanhang in de toch al verdeelde s F 1 o 
voor de Atlantische samenwerking werd door deze 
maatregel ondermijnd. De interventie waarmee 
President Eisenhower een jaar later de regeringslei
ders Mollet en Eden dwong een tegen President 
Nasser gerichte Brits-Franse militaire operatie te 
staken, betekende ook voor de Franse socialisten 
een verdere aantasting van het vertrouwen in de 
Amerikaanse bondgenoot. 

Argumenten die werden ontleend aan het natio
nale belang waren ook doorslaggevend voor het 
afwijzende standpunt dat de SPD tijdens de jaren 
vijftig innam tegenover herbewapening en Atlan
tische samenwerking. Bondskanselier Adenauer 
was van mening dat de deling van zijn land veroor
zaakt werd door de scheiding van Europa in een 
communistisch en een democratisch kamp. Het 
Duitse vraagstuk was in zijn ogen een onderdeel van 
de Koude Oorlog. De Bondsrepubliek moest vol
gens hem een hechte band met het Westen smeden 
en een zo groot mogelijke bijdrage aan de economi
sche èn militaire macht van het Atlantische blok 
leveren, zodat op den duur de Sovjetunie kon wor
den gedwongen in te stemmen met een eenwording 
van Duitsland op democratische grondslag. 

De sPo wees deze Politik der Stärke volledig af. 
De partij meende dat de Duitse kwestie niet een 
gevolg, maar de oorzaak van de Koude Oorlog was. 
De Sovjetunie hield om redenen van veiligheid een 
deel van Duitsland bezet en zou dat blijven doen 
zolang het Westen niet bereid was de Duitse een
wording op basis van neutralisme en demilitarise
ring te aanvaarden. De oprichting van een in de 
NA v o geïntegreerd Duits leger werd daarom nog 

feller bestreden dan de economische integratie in 
het Westen. Bewapening voerde volgens de Duitse 
sociaal-democraten de politieke spanningen op die 
alleen konden worden weggenomen door de 
oprichting van een Europees V eûigheidssysteem 
waarin een neutraal Duitsland als eenheid werd 
opgenomen. 

De standpunten die de verschillende We t
europese sociaal-democratische partijen gedurende 
de jaren vijftig innamen tegenover de Westerse 
bewapeningspolitiek vertoonden al met al flinke 
verschillen, die deels door kwesties van nationaal 
belang en deels door binnenlands-politieke over
wegingen werden bepaald. De houding van de SPD 
is behalve door haar afwijkende opvatting over de 
verhouding tussen Koude Oorlog en Duitse kwes
tie ongetwijfeld ook beïnvloed door de behoefte 
zich af te zetten tegen Adenauer, die de sPo 
bestookte met het verwijt zich te gedragen als hand
langer van het communisme. De Franse socialisten 
steunden officieel de NA v o, maar op het bondge
nootschap had die houding nauwelijks een positief 
effect doordat de Franse socialisten afkerig waren 
van de Duitse herbewapening. Bovendien konden 
zij zich om redenen van zowel buitenlands-nationa
le als binnenlands-politieke aard niet losmaken van 
de in Frankrijk breed verspreide illusies over een 
internationale srandeur die niet toeliet dat het kolo
niale rijk verloren ging. 

Ook het standpunt van Labour, dat in de persoon 
van Bevin een grote en constructieve rol speelde bij 
de oprichting van de Atlantische bondgenootschap, 
is niet los te zien van de overtuiging dat the national 
interest, en in het bijzonder de Britse rol in de we
reldpolitiek, een nauwe band met de Amerikanen 
noodzakelijk maakte. Ook de binnenlands-politiek 
geïnspireerde behoefte om te laten zien dat de 
nationale veiligheid bij de sociaal-democraten in 
goede handen was, is bij Labour van belang geweest, 
evenals bij de Partij van de Arbeid. Bij beide partij
en was bovendien het besef aanwezig dat de binnen
landse hoofdtaak, de opbouw van de verzorgings
staat, moeilijk te vervullen was zonder de Atlan
tische samenwerking die met de Marshall-hulp 
begon en met de NA v o een vervolg kreeg. 

De Jaren zestig en zeventig , 
De sociaal-democratische opvattingen over veilig
heidspolitiek ondergingen in de jaren zestig en 
zeventig belangrijke veranderingen, zij het per par
tij in ongelijke mate en in verschillende richting. 
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Tijdens deze decennia kwam de verzorgingsstaat in 
West-Europa tot wasdom. Het gevoel economisch 
afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten nam af. 
De durf en drang om zich af te zetten tegen de 
machtige bondgenoot namen toe. 

De mûitaire krachtsverhoudingen tussen de 
supermogendheden ondergingen belangrijke ver
anderingen, ingeluid door de lancering van de 
Spoetnik in I 957. Deze prestatie betekende dat de 
Sovjetunie kon beschikken over intercontinentale 
raketten, die dan ook in de loop van de jaren zestig 
in grote getale werden geproduceerd. Dit feit had 
grote gevolgen voor de defensiestrategie van de 
NA v o, die was gebaseerd op de nucleaire afschrik
king: elke aanval uit het Oosten zou door de 
Verenigde Staten kunnen wordèn beantwoord met 
het massale gebruik van kernwapens (massive retalia
tion) . Maar wie geloofde er nog in deze aankondi
ging nu de Sovjetunie haar nucleaire arsenaal zozeer 
versterkte? 

De NA v o verving de geldende doctrine door de 
fiexible response, die voorschreef dat agressie bij 
voorkeur met dezelfde militaire middelen zou wor
den beantwoord als waarmee ze werd uitgevoerd. 
De conventionele achterstand, die de geloofwaar
digheid van dit dreigement ernstig ondermijnde, 
werd echter niet weggewerkt. Ook al omdat de 
roep om wapenbeheersing steeds luider klonk, na 
de ondertekening in I 963 van het verdrag tegen 
kernproeven boven de grond en onder water, ont
wikkelde de NA vo in I 967 de Harmel-strategie, 
die vasthield aan de nucleaire afschrikking maar te
gelijk de doelstelling uitsprak diplomatieke toena
dering tot het Oosten te zoeken. Die koers maakte 
in de jaren zeventig de 'ontspanning' mogelijk die 
vooral tot uitdrukking kwam in de ondertekening 
van SALT-I. Deze 'détente' vond in de sociaal
democratie grote weerklank. 

Ook de militaire interventie van de Verenigde 
Staten in Vietnam, die in de tweede helft van de 
jaren zestig grootscheepse vormen aannam, met 
hevige bombardementen op Noord-Vietnam en de 
expeditie van honderdduizenden \merikaanse sol
daten naar Zuid-Vietnam, had grote invloed op 
de sociaal-democratische opinievorming. Vooral 
Nieuw Links greep de oorlog aan om de Verenigde 
Staten te veroordelen als een imperialistische 

mogendheid die een klein en dapper volk met bar
baarse middelen belette een onafhankelijke koers te 
varen. De waardering voor de Vietcong en de com
munistische staat Noord-Vietnam werd nog ver
sterkt door het opkomende Tiers Mondisme, dat de 
door het Westen onderdrukte Derde Wereld koes
terde als het maagdelijk terrein waar idealistische 
politieke experimenten nog mogelijk waren. 

De combinatie van het verlangen naar méér 
'détente' en kritiek op de Verenigde Staten werkte 
het idee in de hand dat de door Washington geleide 
NAvoverantwoordelijk was voor het' blokdenken' 
dat leidde tot een kunstmatig instandgehouden 
wapenwedloop met de Sovjetunie: een conserva
tieve staat die geen ander oogmerk had dan behoud 
van de status quo. Niet het Sovjetcommunisme, 
maar de door Amerika gestimuleerde bewapening 
werd steeds meer als de hoofdvijand gezien. 

Juist in de sociaal-democratische partijen die 
gedurende de eerste fase van de Koude Oorlog de 
Atlantische band het meest hadden gecultiveerd, 
Labour en de Partij van de Arbeid, wonnen deze 
opvattingen snel aan invloed. Het atoompacifisme 
had al in de jaren vijftig zoveel aanhang gekregen 
dat Labour in I 96o de eenzijdige nuclea,ire ontwape
ning officieel tot een programmapunt verhief. De 
partijvertegenwoordigers in de regering (I 964-
I97o en I974-I979) trokken zich weinig aan van 
deze doelstelling, die echter onder de rank and file 
op een groeiende populariteit kon blijven rekenen. 
De steun van premier Callaghan, die in I 976 de 
opvolger was geworden van Harold Wilson, aan 
het NAvo-dubbelbesluit werd niet door een meer
derheid van de partij gedragen. '4 

In de Partij van de Arbeid voltrok zich een ver
gelijkbare ontwikkeling naar een groeiende afkeer 
van bewapening en de NA vo. Al in I 963 had een 
partijconferentie een resolutie aangenomen die 
opriep de defensieuitgaven te verlagen. Het drie 
jaar later opgerichte Nieuw Links, dat pleitte voor 
een voorwaardelijk lidmaatschap van het bondge
nootschap, had binnen korte tijd de beschikking 
over een machtsbasis in de partij die doorwerkte in 
de officicle standpunten. Nadat de Tweede Kamer
fractie zich in I 970 tegen de Amerikaanse politiek 
in Vietnam had uitgesproken, publiceerde zij een 
jaar later samen met het bestuur een nota 

14. Over de defensiepolitiek van Labour 
zie: Dan Keohane, Labour Party Difence 
Policy si nee 1945, Leicester and London, 

'993· 
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('Doelmatig defensiebeleid 11') waarin gedreigd 
werd eenzijdige bezuinigingen op defensie door te 
voeren als de NA v o niet bereid was tot een nieuwe 
verdeling van taken tussen de lidstaten. 1 5 

In het kabinet-Den Uyl ( 197 3- I 977) bezette de 
PvdA met de ministers Vredeling en Van der Stoel 
de departementen van Defensie en Buitenlandse 
Zaken. Zij konden niet verhinderen dat de partij de 
NA v o, waarvan de lidstaten toch de taak hadden 
een solide gemeenschappelijke defensie op te bou
wen, steeds meer ging beschouwen als een instantie 
die moest beantwoorden aan de eis dat Nederland 
minder geld aan de landsverdediging hoefde uit te 
geven. Tegen de wil van het PvdA-congres besloot 
Vredeling de voor kerntaken toegeruste F 16 aan te 
schaffen ('Congressen kopen geen vliegtuigen'), 
maar die daad moest hij bekopen met een groeiende 
impopulariteit. 

De Atlanticus Van der Stoel, die tegen de wil 
van partijvoorzitter Van der Louw minister van 
Buitenlandse Zaken was geworden, werd voor zijn 
eigen partij steeds meer een politieke Kop van Jut. 
In het kabinet moest hij voortdurend strijd leveren 
met zijn partijgenoot Pronk, die als minister van 
Ontwikkelingssamenwerking ook toen al het pro
gressieve paradepaard was van de Nederlandse soci
aal-democratie. Tegen de zin van Van der Stoel 
pleitte de Tweede Kamer-fractie van de PvdA in 
197 S voor het loslaten van de nucleaire afschrik
kingsstrategie, een standpunt dat bij implicatie een 
afwijzing inhield van de Amerikaanse defensiega
rantie. Dat deze strategie van politiek levensbelang 
was zolang de conventionele achterstand van de 
NA v o niet was weggewerkt, werd genegeerd. 
Het aanvullende pleidooi voor eenzijdige bezuini
gingen zou het overwicht van het Warschaupact 
bovendien nog groter maken dan het al was. Het 
verkiezingsprogramma van I 977 ('Voorwaarts') 
zocht aansluiting bij deze opvattingen, een bewijs 
dat vier jaren regeringsverantwoordlijkheid de 
groeiende afkeer van bewapening niet hadden kun
nen indammen. ' 6 

De SPD begon in de jaren zestig aan een ontwik
keling die tegengesteld was aan de koers van de 
Britse en Nederlandse zusterpartij. De radicale ver
andering werd ingeluid door een redevoering van 

Herbert Wehner op 30 juni I 960 in de Bondsdag, 
waarin hij onomwonden verklaarde dat de s P D 

voortaan het lidmaatschap van de NA v o en de EEG 

aanvaardde als uitgangspunt voor de Westduitse 
buitenlandse politiek. Dit abrupte afscheid van de 
anti-Westerse koers was volgens zijn eigen verkla
ring geïnspireerd door electorale overwegingen: 
het verzet tegen de Westbindung dreigde de partij 
ook na de jaren vijftig langdurig te veroordelen tot 
de oppositie. 1 7 

De toenmalige burgemeester van West-Berlijn 
Willy Brandt ondersteunde de koerswijziging, voo
ral uit bezorgdheid over de bescherming van zijn 
stad. Sinds I 966 als minister van Buitenlandse 
Zaken en sinds I 969 als Bondskanselier koos hij ook 
om andere redenen voor een pro-Atlantische koers. 
De s P D had veel in te halen bij het leveren van 
bewijzen dat de partij bereid was het nationale be
lang te dienen door zich een betrouwbare NA va
partner te tonen. Maar belangrijker nog was dat een 
hechte band met de Amerikanen in de ogen van 
Brandt een onmisbare aanvulling was op de Ost

po/itik, die aanvankelijk in Washington argwaan 
opriep. 

De Bondskanselier was van mening dat een 
hechte samenwerking met de Verenigde Staten de 
onmisbare politieke rugdekking moest verschaffen 
voor de toenadering tot Moskou. Alleen die steun 
kon volgens Brandt voorkomen dat de Bonds
republiek in de verhouding tot Moskou rijp zou 
worden voor afPersing. Die overtuiging droeg er 
ook toe bij dat de Bondskanselier zich lange tijd 
opvallend terughoudend toonde in het maken van 
aanmerkingen op de Amerikaanse politiek in 
Vietnam. 

Na het vertrek van Brandt in I 974, afgedwon
gen rloor een spionageschandaal, probeerde 
Schmidt deze tweesporenpolitiek voort te zetten. 
Zijn redevoering van oktober I 977 werd niet in de 
laatste plaats gemotiveerd door de vrees dat de 
dreigende ontkoppeling tussen West-Europa en de 
Verenigde Staten de positie zou verzwakken van de 
Westduitse regering in de onderhandelingen met 
Moskou. De afkeer van nucleaire bewapening die 
tijdens de jaren zeventig greep had gekregen op 
Labour en de PvdA, sloeg in de SPD met vertraging 

15. Honig, DifencePolicy, p. 153 e.v . 
16. Zie Philip van Praag, Strateaie en illu
sie. Elfjaar intern debat in de PvdA (1966- J 
1977), Amsterdam, 1990, p. 135e.v. 

De PvdA en de problemen van oorlog 
en vrede' in: E. H. van der Beugel e.a., 
Te beoinnen bij Nederland. Opstellen over 
oorloa en vrede, Amsterdam, 1 9 8 3, 

17. Peter Siebenmorgen, Gezeiten 
wechsel. A'!.fbruch zur Enspannunaspolitik, 
Bonn, 199o,p. 324. 

en Bart Tromp, 'Socialisme en defensie. P· 252-JOS. 
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maar wellicht mede daardoor begin jaren tachtig 
met eens zo grote heftigheid toe. Het gevolg was 
dat Schmidt door toedoen van zijn eigen partij als 
Bondskanselier ten val kwam. 

De veiligheidspolitiek waarvoor het democra
tisch socialisme in Frankrijk gedurende de jaren 
zestig en zeventig koos is noch met Öe koers van de 
Britse en Nederlandse noch met die van de 
Westduitse partij te vergelijken. Ook al omdat zijn 
oppositionele s F 1 o ernstig had geleden onder een 
aantal afsplitsingen, besloot Guy Mollet in 1962 om 
electorale redenen samenwerking te zoeken met de 
communistische PCF. 18 Dit opportunistische be
sluit werd gesteund door Francois Mitterrand, een 
verklaarde voorstander van de Atlantische samen
werking die in I 969 de leider werd van de nieuwe 
Parti Socialiste. 

De toenadering tot de Pc F leidde in I 9 7 2 tot 
een gemeenschappelijk programma dat echter 
slechts vijf jaar stand hield, mede doordat de Parti 
Socialiste vast wilde houden aan een koers die trouw 
aan de NA v o uitsprak. De partij beriep zich op 
twee argumenten: het machtsevenwicht in Europa 
en het Franse nationale belang. 1 9 Die twee overwe
gingen hielden een onuitgesproken verwijzing in 
naar de blijvende betekenis die de Duitse kwestie 
voor de PS had. In de jaren zeventig werddeNAvo 
door de Franse socialisten gewaardeerd als een 
middel om te voorkomen dat de Bondsrepubliek 
met haar Ostpolitik zou afglijden naar een neutralis
me dat in strijd was met het Franse nationale 
belang. Zolang Bonn afhankelijk bleef van de 
Amerikaanse bescherming, zou ook een door socia
listen geleid Frankrijk achter de wal van dit militai
re protectoraat haar buitenlandse speelruimte kun
nen blijven vergroten. 

Uiteraard was de waardering van de PS voor de 
NA v o ook een onderdeel van de binnenlands-elec
torale strijd tegen de erfgenamen van een 
Gaullisme dat sinds het midden van de jaren zestig 
af tand had genomen van het bondgenootschap. 
Bovendien konden de Franse socialisten met hun 
Atlantische koers koers bewijzen rl.at hun alliantie 
met PCF geenszins tot sympathie voor het Sovjet
communisme had geleid. Die houding werd nog 
eens ondersteept door de kritiek van Mitterrand op 
de lauwe reactie die President Giscard gaf op de 

Sovjetinval in Afghanistan in december '979· Zo is 
de politiek van Franse socialisten tijdens de jaren 
zeventig samen te vatten met de ogenschijnlijk 
paradoxale conclusie dat, afgezien van buitenlands
politieke overwegingen, zowel de binnenlandse 
strijd tegen 'rechts' als het electorale verbond met 
de communisten belangrijk bijdroegen aan hun 
waardering voor de NA v o. 

De jaren tachtiB 
De verkiezing van Reagan in november I 98o, die 
van meet af aan duidelijk maakte de Sovjetunie te 
willen bestrijden met een hernieuwd bewapenings
offensief en ideologische retoriek ('evil empire'), 
belastte aanvankelijk de betrekkingen met bondge
noten die de 'détente' niet in gevaar wilden bren
gen. Na het aantreden van Mitterrand in Frankrijk 
en Heirnut Kohl in de Bondsrepubliek werd echter 
duidelijk dat het plan voor de plaatsing van nieuwe 
Amerikaanse systemen, dat in de meeste 
Westeuropese landen massale protesten opriep, de 
volledige steun had van de regeringen in Parijs en 
Bonn. De rol van de Franse President was opmer
kelijk, omdat hij zich begin I 9 8 3 tijdens de 
Westduitse verkiezingscampagne nadr~elijk ach
ter Kohl schaarde en afstand nam van de s PD. 

In een redevoering voor de Bondsdag berispte 
hij de Westduitse sociaal-democraten met de op
merking dat de pacifisten in het Westen actief 
waren maar dat de raketten in het Oosten stonden. 
Hij keerde zich af van een partij die, onder invloed 
van de 'vredesbeweging', met haar verzet tegen 
een Westers antwoord op de bewapeningsinitiatie
ven van de Sovjetunie snel en radicaal afstand nam 
van de politiek die de afgetreden Schmidt had 
gevolgd. 

De sPo keerde zich tegen de afschrikkingsstra
tegie van de NA v o en nam het initiatief tot bespre
kingen met de ooR-leiding over de instelling van 
een kernwapenvrije zone in Centraal-Europa. 
Geïnspireerd door de eigen ideëen uit de jaren vijf
tig over gemeenschappelijke veiligheid wilde de 
SPD het Atlantisch bondgenootschap laten opgaan 
in een Sicherheitspartnerschcift met het Oosten. 
Zowel anti-Amerikaanse noties als het apocalypti
sche argument dat het nucleaire tijdperk geen ande
re keuze liet dan ten onder gaan of samen overle-

18. Jean Touchard, La Gauche en France 
depuis 1900, Paris, 1981, p. Jo4-3o5. 
1 9· Jacques Kergoat, Le Porti Socialiste, 
Paris, 1983, p. 294· 
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ven, speelden in deze opinievorming een grote 
rol. 2o 

Ook Labour en de PvdA lieten zich in hun opvat
tingen over veiligheidspolitiek sterk beïnvloeden 
door de 'vredesbeweging'. In de Britse partij leidde 
de opmars van de anti-nucleaire sentimenten in 
19 8 1 tot het uittreden van prominente leden als 
Roy Jenk.ins, Shirley Williams en David Owen, die 
de nieuwe Social Demoeratic Party oprichtten. Twee 
jaar later sprak Labour zich uit tegen het nieuwe pro
ject voor de nationale afschrikkingsmacht, de 
Trident. 

In de PvdA werden kritiek op de NA v o en ver
zet tegen nucleaire bewapening steeds meer be
schouwd als bewijzen van politiek correct gedrag. 
Leider Den Uyl ging na enige aarzeling accoord met 
het volgen van de 'vredesbeweging' en de categori
sche afwijzing van het NAvo-dubbelbesluit. Tij
dens de korte periode ( 1 9 8 1 - 19 8 2) waarin de PvdA 
onder zijn leiding zitting nam in een kabinet met de 
christendemocraten, veranderde er weinig aan deze 
houding. Den Uyl kreeg van Schmidt het verwijt te 
horen dat hij handelde uit electoraal opportunisme. 
De PvdA-leider nam afstand van Van der Stoel, die 
bijna twintig jaar zijn belangrijkste raadsman in 
kwesties van buitenlandse politiek was geweest. 
Toen deze aanhanger vandeNAvo in 19 8 2 aankon
digde het politieke beroep vaarwel te willen zeg
gen, deed Den Uyl geen pogingen hem tegen te 
houden. 

In een artikel over de veiligheidspolitiek van de 
sociaal-democratie sinds de tweede helft van de 
jaren zeventig, schrijven Marnix Krop en Bart 
Tromp dat een groot deel van het democratisch 
socialisme zich in deze periode ontwikkelde van een 
'loyale' tot een 'kritische' vleugel van de Pax 
Americana en feitelijk 'op de rand van de breuk' 
met de NA v o balanceerde. Dat oordeel is nog te 
geflatteerd. 2 ' De Westduitse, Britse en Neder
landse partij keerden zich in de jaren tachtig met 
hun verzet tegen de bewapeningspolitiek van de 
NA v o direct tegen de nucleaire afschrikkingstrate
gie die essentieel was voor de band tussen West
Europa en de Verenigde Staten. Door tegelijkertijd 

het lidmaatschap te blijven steunen probeerde men 
op deze wijze van binnenuit het politieke funda
ment van het bondgenootschap te ondermijnen. 

Het op een andere plaats2 2 door Krop aange
voerde argument dat democratische socialisten 
nooit zover gingen als De Gaulle, die in 1966 
Frankrijk terugtrok uit de militaire organisatie van 
de NA v o, overtuigt niet. Voor deze maatregel stel
de de Franse President iets in de plaats, namelijk de 
introductie van een eigen kernmacht, terwijl hij 
bovendien zijn politieke verbondenheid met het 
bondgenootschap meermalen had onderstreept 
door in tijden van grote spanning (Berlijn 1958-
1960, Cuba 1962) de Verenigde Staten zonder 
reserves te steunen. Een groot deel van de sociaal
democratie poogde begin jaren tachtig daarentegen 
de defensiestrategie van de NA v o te ontmantelen 
door in de politiek hoog oplopende kwestie van het 
dubbelbesluit afstand te nemen van het bondge
nootschap en de Amerikaanse regering ook te kriti
seren om haar reactie in andere kwesties van geschil 
met de Sovjetunie (bv. Afghanistan). 

Tenen machtspolitiek en voor samenwerkins 
Het socialistische gedachtengoed over internationa
le politiek heeft altijd een utopische lading gehad. 
Aanvankelijk, in de tweede helft van de 1 9de eeuw, 
stelde het de internationale soHdariteit van de 
arbeidersklasse tegenover het belang van een bour
geoisie die de natie gebruikte voor het bevorderen 
van haar egoïstische doeleinden. Deze saamhorig
heid bleek echter in 1914 een fictie te zijn. Na de 
Eerste Wereldoorlog begon het democratisch 
socialisme zich nog meer te oriënteren op zijn func
tie binnen de nationale staat, al organiseerde het 
zich ook in een overkoepelende organisatie, de 
Socialistische Arbeiders Internationale (sA 1). 

Het utopisch bewustzijn verdween niet, maar 
richtte zich op het door 19e eeuwse radicaal-libera
le opvattingen geïnspireerde en door de Ameri
kaanse President Woodrow Wilson gepropageerde 
ideaal van een internationale gemeenschap die was 
gebaseerd op samenwerking en die blokvorming en 
machtspolitiek afwees. Ontwapening en collectieve 

20. Dit laatste argument inspireerde 
Timothy Garton Ash tot de vraag hoe de 
NA v o - lidstaten er sinds 1949 in waren 
geslaagd te overleven. Timothy Garton 
Ash, In naam van Europa. Duitsland en het 
nespleten continent, Amsterdam, 1993, 
p. 392. 

hij morgen heersen op aard? Socialisme 
en internationalisme', in: Het tiende jaar
boek voor het democratisch socialisme. Onder 
redactie van Marnix Krop, Martin Ros, 
Saskia Swivelina en Bart Tromp, 
Amsterdam, 1989, p. 9- 21, in het bij · 
zonder p. J7 · J8. 

'lntroduction: between bridge and 
bridgehead. Europc's demoeratic left 
and the Atlahtic Alliance', in: Cornelis 
A. van Minnen and Rio D. Praaning 
(eds), The Europeon Democratie Lift and 
the Atlantic Alliance, Middelburg, 1989, 
p. 9-2 1 , in het bijzonder p. 1 1. 

2 1. Marnix Krop en Bart Tromp, 'Zal 2 2. Koen Koch en Marnix Krop, 
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veiligheid werden de sleuteltermen van een visioen 
dat moest leiden naar de vreedzame oplossing van 
conflicten. De traditionele afkeer van het militaire 
bedrijf, dat van oudsher beschouwd werd als een 
product van het kapitalistische systeem, ging hand 
in hand m t een groot vertrouwen in de pacifi
cerende mogelijkheden van de Volkenbond. 

In de jaren dertig bleek dit systeem van collec
tieve veiligheid echter machteloos te staan tegen
over het agressieve imperialisme van Adolf Hitler. 
De Volkenbond reageerde niet met collectieve 
daadkracht, maar met een poging tot appeasement. 

Toen in september 1938 Londen en Parijs toegaven 
aan de eis van Hitier het Tjechische Sudetenland bij 
Duitsland in te lijven, raakte de SA 1 verdeeld en 
bleek zij niet in staat deze Brits-Franse politiek te 
veroordelen. 2 3 In het aangezicht van de brutale 
Duitse agre sie bleven de sociaal-democratische 
partijen zich vastklampen aan de ontwapening. Die 
houding werd door het traditionele anti-militaris
me ingegeven, maar zeker ook door de diepe vrees 
voor nieuw oorlogsgeweld die na de Eerste 
Wereldoorlog tot ver over de grenzen van de 
sociaal-democratie heerste. 

Deze combinatie van ontzag voor een sterke 
tegenstander, afkeer van bewapening en een utopi
sche voorkeur voor internationale harmonie kreeg 
in de loop van de jaren zestig en zeventig opnieuw 
grote invloed op het gedrag van een aantal sociaal
democratische partijen. Door de uitbreiding van 
haar nucleaire arsenaal dwong de Sovjetunie het 
besef af dat samenwerking in het tijdperk van de 
atoombewapening onontkoombaar was. De 
Verenigde Staten werden in de sociaal-democratie, 
vooral als gevolg van hun militaire avontuur in 
Vietnam, steeds meer beschouwd als een hegemo
niale mogendheid, behept met een exclusief milita
risme dat een belemmering was voor de 'ontspan
ning'. 

Voor de sociaal-democratie bood de 'détente' 
de mogelijkheid een verhullend vocabulaire te cul
tiveren dat nauw aansloot bij haar traditionele 
opvattingen over internationale p')litiek. Er was 
geen vijand meer, maar alleen een kunstmatig 'vij
andbeeld', er waren geen conflicten maar slechts 
'misverstanden' en machtsvorming moest als poli-

23. André Gerrits, 'Internationalisme 
en nationale belangen. De discussies over 
het communisme in de SAI', in Het zesde 
jaarboek voor het democratisch socialisme. 
Onder redactie van jan Bank, Pa u/ Ka/ma, 

tieke eis wijken voor 'gemeenschappelijke verant
woordelijkheid'. De Westerse bewapening die ook 
in de Westduitse versie van de ontspanningspolitiek 
aanvankelijk een voorwaarde was voor de diploma
tieke toenadering, werd steeds meer als een obsta
kel voor vruchtbare contacten gezien. 

Deze veranderingen waren niet alleen het 
gevolg van wijzigingen in de internationale verhou
dingen. Met dit teruggrijpen naar de oude recepten 
van internationale samenwerking en eenzijdige 
wapenbeperking werd ook een programmatisch 
vacuüm opgevuld. Deze leemte was ontstaan door 
de crisis in het sociaal-democratische gedachten
goed die werd veroorzaakt door de tegenspoed 
waarmee de verzorgingsstaat te kampen had. Er 
was behoefte aan nieuw élan en als 'actiepartij' 
zocht een groot deel van de sociaal-democratie aan
sluiting bij het maatschappelijk protest van een 
'vredesbeweging' die appelleerde aan oude anti
militaristische reflexen. Zoals Egon Bahr, de veilig
heicisstrateeg vandes PD, het achteraf formuleerde: 
afwijzing van de Westerse kernbewapening was 
voor de Westduitse sociaal-democratie een kwestie 
van electorale identiteit geworden. 24 

Deze programmatische leemte werd niet als 
zodanig ervaren door de Franse socialisten, die in 
de jaren zeventig nog een grote toekomst zagen 
weggelegd voor een radicale rupture met het kapita
lisme. Die overtuiging stond volgens de PS vol
doende garant voor haar electorale élan: ook daar
om kon zij blijven vasthouden aan haar binnen de 
Westeuropese sociaal-democratie afwijkende 
standpunt over bewapening. 

De romantiek van de linkse eenheid 

Sociaal-democratie en communisme zijn beide 
loten van dezelfde marxistische stam. Hebben ge
voelens van ideologische verwantschap een rol 
gespeeld in het oordeel van de sociaal-democratie 
over het Sovjet-communisme? De vraag lijkt niet 
voor de hand te liggen, omdat het democratisch so
cialisme zeker na de Eerste Wereldoorlog zijn 
bestaansrecht voor een deel ontleende aan de afwij
zing van het dictatoriale beginsel, de alleenheer
schappij van de partij, dat de politieke essentie 
vormde van het Leninisme. De SAI werd in 1923 

Martin Ros en Bart Tromp, Amsterdam, 
1985, p. 12o- 148 
24. Florian Gerster, Zwischen Paz!fismus 
und Verteidiauna. Die Sicherheitspolitik der 
SPD, Baden- Baden, 1994, p. toS-to6. 
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opgericht als reactie op de stichting, vier jaar eer
der, van de Kommunistische Internationale die het 
Leninistische 'democratisch centralisme' als orga
nisatorisch uitgangspunt hanteerde. 

Niettemin bleef de SA 1 gedurende het interbel
lum de opvatting huldigen dat de resultaten van de 
Russische Revolutie moesten worden verdedigd 
tegen de krachten van de contra-revolutie. Die 
houding werd bepaald door het dilemma van de 
'tweefrontenoorlog' die de sociaal-democratie 
meende te moeten voeren: tegen het dictatoriale 
communisme, maar ook tegen het 'burgerlijke' 
kapitalisme. Hoewel de Komintern het democra
tisch socialisme tot het midden van de jaren dertig 
verketterde als een 'sociaal-fascisme', bleef de soci
aal-democratie spaarzaam met het leveren van kri
tiek op de terreur van Stalin: men wilde vermijden 
dat 'het kapitaal in de kaart werd gespeeld'. Toen 
StaJin vervolgens opdracht gaf de sociaal-democra
tie het aanbod te doen samen te werken in een 
'volksfront' tegen fascisme en nationaal-socialisme, 
raakte de SAI zo verdeeld dat de organisatie uit 
elkaar begon te vallen. 25 

In Frankrijk werd inderdaad in I 9 3 6 een volks
frontregering gevormd, die onder leiding stond van 
de sociaal-democraat Léon Blum. Zijn coalitie, die 
door de communisten slechts halfslachtig werd 
gedoogd, miste daadkracht. Niettemin is deze 
'samenwerking' de bron geworden van een hard
nekkige mythevorming over de mogelijkheid van 
linkse eenheid. Mede geïnspireerd door deze mythe 
werkten de Franse socialisten van september I 944 
tot mei I 947 met de communisten samen in een 
regering. Gedurende deze periode bestond in de 
s F 1 o aanzienlijke sympathie voor de Sovjetunie, die 
in heel West-Europa op politiek krediet kon reke
nen na haar grote aandeel in de 'anti-fascistische' 
strijd. Toen de Franse sociaal-democraten zich 
afkeerden van de PCF en de kant van het Westen 
kozen in de beginnende Koude Oorlog, raakten de 
partijen verwikkeld in een fanatieke vete waarin de 
SFIO door de communisten consequent werd aan
geduid als 'Ie parti américain'. 

Zoals gezegd werd de hernieuwde samenwer
king in de jaren zestig en zeventig ingegeven door 
electoraal-opportunistische overwegingen. De be
lijdenis aan de romantiek van de linkse eenheid was 
voor de Parti Socialiste allerminst aanleiding de 

25. Zie Gerrits in Zesde jaarboek. 
26. Geciteerd in Gcoffrey Whcatcroft, 

Sovjetunie te herontdekken als de thuisbasis van het 
socialisme. Integendeel, tijdens de jaren zeventig 
kreeg Solzjenitsyns aanklacht tegen de Sovjet
terreur (Goelaa Archipel) een invloed op Franse 
intellectuelen die ook doorwerkte in de PS. De 
overtuiging dat de Franse socialisten de erfdragers 
waren van les droits de J'homme kreeg nieuwe impul
sen. De breuk met de PCF in 1977 is door die ont
wikkeling zeker bespoedigd. Het besluit van 
Mitterrand om niettemin in I981 enkele commu
nisten tot minister te benoemen had de bedoeling 
de Pc F de mogelijkheid te ontnemen tot het voeren 
van de destructieve oppositie die de regering van 
Blum ruim veertig jaar eerder tot machteloosheid 
had veroordeeld. 

In de Labour-partij bestond van oudsher veel 
sympathie voor de Sovjetunie, die echter samen
ging met een resolute afwijzing van de Britse com
munistische partij als politieke partner. Schuld
gevoelens over de militaire interventie van Groot
Brittannië in de burgeroorlog die na de Russische 
Revolutie was uitgebroken, speelden een rol in het 
besluit van de eerste Labour-regering, in I 9 24, om 
de Sovjetunie te erkennen. Een belangrijke rol in de 
samenstelling van het partijprogramma uit 19 1 8 
werd gespeeld door Sidney Webb, die in de jaren 
dertig met zijn vrouw Beatrice Soviet Communism: A 
New Civilization schreef. Dit werk is ooit getypeerd 
als 'despite severe competition, the most preposte
rous hook ever written about Soviet Russia'. 26 Ook 
na de Tweede Wereldoorlog kende de Labour-partij 
een pro-Sovjetstroming, maar in de loop van de 
Koude Oorlog verloor deze groepering snel aan 
invloed. 

Gevoelens van verwantschap met het Sovjet
communisme zijn in de Nederlandse sociaal-demo
cratie altijd beperkt geweest. Ook in de PvdA kon 
de Sovjetunie gedurende de eerste naoorlogse jaren 
op sympathie rekenen op grond van haar bijdrage in 
de militaire strijd tegen Hitier, maar na het uitbre
ken van de Koude Oorlog was deze stemming snel 
verdwenen. Daarvoor al sloot de Nederlandse soci
aal-democratie evenals de Britse zusterpartij elke 
toenadering tot communisten in eigen land uit. 

De opkomst van Nieuw Links gaf geen opleving 
te zien van verwantschapsgevoelens met het Sovjet
communisme en evenmin ,van de wens samenwer
king te zoeken met de c P N. Daarentegen beleefde 

'The Paradoxical case ofTony Blair', in: 
TheAtlantic, June 1996, p. 22 - 40. 
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de mode van het anti-anti-communisme bloeiende 
tijden: kritiek op het communisme werd afgewezen 
als een uiting van aanhankelijkheid aan het kapitalis
tisch-imperialistische Amerika. Voorzover er spra
ke was van toegenomen sympathie voor communis
tische dictaturen, richtte de geestdrift zich vooral 
op (aspirant-)regimes in de Derde Wereld 
(Vietcong, Cuba) die in een direct conflict verwik
keld waren met de Verenigde Staten. 

Was het op aandrang van Nieuw Links door de 
partij overgenomen pleidooi de DDR te erkennen 
ideologisch gemotiveerd? Over die vraag rezen 
twijfels toen een partijdelegatie onder leiding van 
voorzitter !en van den Heuvel in september 197 5 
een bezoek aan Oost-Berlijn afsloot met de verkla
ring dat de doelstelling van de DDR om een 'socia
listische maatschappij' te vestigen werd onder
schreven en dat bouw van de muur 'historisch juist' 
was geweest. Premier Den Uyl veroordeelde deze 
uitspraken. Zelf omschreef hij overigens hetzelfde 
jaar de militaire verovering van Zuid-Vietnam door 
het communistische Noord-Vietnam als een 
'bevrijding'. 2 7 

Nergens was de verhoudii!lg tussen sociaal
democraten en communisten historisch zo zwaar 
belast als in Duitsland. De door de s P D actief 
gesteunde Weimar-democratie werd door natio
naal -socialisten èn communisten aangevallen. In 
november I 9 3 2, twee maanden voor Hitiers Macht

übernahme werkten ze tijdens een staking in Berlijn 
zelfs samen om het bestaande systeem te destabili
seren. Het pact dat Stalin in augustus 1 9 3 9 met 
Hitier sloot bezorgde de sinds 19 3 3 zwaar vervolg
de democratisch-socialisten een regelrecht trauma. 
In april 1946 volgde het bewijs dat de Duitse soci
aal-democraten ook na de Tweede Wereldoorlog 
door het communisme als vijand werden be
schouwd. In de door het Rode Leger bezette 
Ostzone werd de s P D gedwongen op te gaan in de 
Socialistische Einheitspartei Deutschland (sE D ), een 
organisatie die weldra door communisten werd 
beheerst. 
Deze ervaringen hadden van Kurt Schumacher een 
felle anti-communist gemaakt, voor wie geen mid-

27 . Henri Beunders, 'De PvdA, de hor
zel van des Po' in Denkend aan Duitsland. 
Een essay aver moderne Duitse aeschiedenis en 
eniae ho~Jdstukken over Nederlands-Duitse 
betrekkinoen in de Jaren zeventia, Den 
Haag, 1983, p. 119-145en LoCasteleijn 
en Marnix Krop,' Rechtlijnig en tegen
draads. Max van der Stoel, Nieuw Links 

denweg bestond tussen democratie en partijdicta
tuur. In de jaren tachtig gaven zijn politieke erfge
namen echter steeds meer de voorkeur aan het ver
ruilen van de ideologische strijd voor een zucht naar 
toenadering die mede werd geïnspireerd door het 
populaire anti-anti-communisme. De Ostpolitik, 
begin jaren zeventig gelanceerd onder de leuze 
Wandel durch Annäherunn, leed volgens Timothy 
Garton Ash onder het verzuim om in de contacten 
met het Oosten onderscheid te maken tussen staat 
en samenleving. 28 De Bondsrepubliek opende on
derhandelingen met de heersende regimes, in de 
aanvankelijke hoop langs die weg op de lange duur 
veranderingen in het communistisch stelsel te 
bewerkstelligen die vooral de grenzen met de DDR 

poreuzer zouden maken. Het leggen van contacten 
met de leiders aldaar werd echter een doel op zich
zelf, dat niet in gevaar gebracht mocht worden door 
toenadering tot dissidente groeperingen die voor 
dezelfde liberalisering ijverden waaraan de Bonds
republiek en haar Westerse bondgenoten lippen
diensten bewezen. Niet Wandel, maar stabiliteit 
werd de doelstelling van de Ostpolitik . 

In de jaren zeventig, toen de s P D regeringsver
antwoordelijkheid droeg, stelde de partij zich op 
het standpunt dat Bonn geen andere keus bleef dan 
te onderhandelen met andere regeringen en het 
zich niet kon permitteren deze gesprekspartners in 
de problemen te brengen. De regering van de 
Bondsrepubliek stond in deze opstelling allerminst 
alleen. 

Nadat in I 97 5 de Helsinki-afspraken over vrije 
uitwisseling van mensen en informatie waren 
ondertekend, werden in Tsjechoslowakije Charta 
en in Polen het Kor opgericht. Met een beroep op 
de 'derde mand' oefenden zij kritiek uit op de com
munistische heersers in hun land, maar W est
europese leiders als Bondskanselier Schmidt en 
President Giscard hielden zich aan het standpunt 
dat zelfs de schijn van instemming moest worden 
vermeden met dissidente activiteiten: de 'ontspan
ning' zou daardoor in groot gevaar worden 
gebracht. De in zijn eigen partij verguisde Minister 
van Buitenlandse Zaken Van der Stoel was een uit-

en de buitenlandse politiek van de Partij 
van de Arbeid', in Het vijftiende Jaarboek 
voor het democratisch socialisme. Onder 
redactie van Frans Becker, Martin Ros, Saskia 
Stuivelina en Bart Tromp, Amsterdam, 
1994, p. 270-3 •5, in het bijzonder 
p. 308. 
28. Ash, In naam van Europa, passim. 
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zondering toen hij in maart I 977 tijdens een bezoek 
aan Praag leiders van Charta ontmoette. 29 

Nadat de SPD in oktober I982 uit de regering 
was verdwenen, zette de cou- kanselier Kohl de 
Ostpolitik voort, maar met duidelijk andere accen
ten. Door zijn ondubbelzinnige steun aan het 
NA va-dubbelbesluit liet hij blijken de politiek van 
toenadering tot het Oosten niet te willen voortzet
ten ten koste van de band met de Westerse bondge
noten. Bovendien verklaarde hij in I 9 84: '.. . het 
echte probleem van de tweedeling van Duitsland en 
Europa schuilt in het feit dat de volken van 
Centraal- en Oost-Europa hun vrijheid en zelfbe
schikking worden ontzegd' .3° Deze politieke 
hoofdzaak werd door de belangrijkste sociaal
democratische partij van West-Europa, de SPD, 
steeds nadrukkelijker genegeerd. 

In een kennelijke poging de co u/FoP -regering 
te overtroeven als gesprekspartner voor de com
munistische regimes, probeerde de oppositionele 
sPo de politieke verwantschap met het regime in de 
DDR te exploreren. Contacten met dissidenten die 
ijverden voor vrijheid van meningsuiting, werden 
consequent gemeden. De besprekingen met het 
bewind van Honecker leidden tot de ondertekening 
van documenten waarin gemeenschappelijke poli
tieke grondbeginselen werden geformuleerd. 

De sPo verklaarde de Oost-Westtegenstelling 
te willen 'de-ideologiseren', een doelstelling die 
betekende dat het verschil tusst'ln democratie en 
dictatuur zoveel mogelijk moest worden gecamou
fleerd. Of zoalssPO-voorzitter Willy Brandt het in 
I 985 formuleerde: ' ... het veiligstellen van de vre
de is belangrijker dan het verschil van mening over 
theorieën'. 3 1 Dat deze opvattingen ondenkbaar 
zouden zijn geweest voor de burgemeester van 
West-Berlijn en voor de Bondskanselier die het ini
tiatief nam tot de Ostpolitik, geeft aan welke evolu
tie de sPo in minder dan twintig jaar had doorge
maakt. 

Nationaal en electoraal: cifkeer van machtspolitiek 

Gevoelens van ideologische verwantschap met het· 
communisme lijken nauwelijks van belang te zijn 
geweest voor deze ontwikkeling, die eerder beves
tigt hoe vaak overwegingen van nationaal belang en 
electorale opportuniteit de politiek van het demo-

cratisch socialisme hebben bepaald. Dat gold me
nigmaal voor de sociaal-economische politiek en 
voor de koers in de bewapening. Wat de SPD be
treft ging het ook op voor de pogingen die de partij 
gedurende de jaren tachtig ondernam om de ideolo
gische strijd met het communisme toe te dekken. 
Zoals Herhert Wehner in 1960 radicaal voor de 
Westbinduns koos om te voorkomen dat de West
duitse sociaal-democratie ook in de toekomst lang
durig in de oppositie zou worden gedrukt, zo tonen 
de inmiddels bekend geworden verslagen van 
gesprekken tussen sPo-politici en ooR -functiona
rissen aan dat Oskar Lafontaine en zijn partijgeno
ten in de jaren tachtig de medewerking zochten van 
het communistische regime om de kiezers in de 
Bondsrepubliek het bewijs te kunnen leveren dat de 
behartiging van Duitse belangen bij de sPo in bete
re handen was dan bij Kohl's co u .3 2 

Wat waren de gevolgen geweest als de sociaal
democratie met haar kritiek op de Westerse defen
siepolitiek succes had gehad? Zou dan de uitkomst 
van de Koude Oorlog, de ineenstorting van het 
communisme, zijn vertraagd of was misschien zelfs 
het uiteindelijke resultaat anders uitgepakt? Er be
staat onder historici grote overeenstemming over 
de stelling dat het sociaal-economische falen van het 
Sovjetimperium, dat lange tijd gemaskeerd werd 
door de omvangrijke olieopbrengsten die in de 
jaren tachtig terugliepen, voor deze afloop van 
grote betekenis is geweest. De vraag of toenadering 
en 'ontspanning' dit resultaat hebben beïnvloed 
roept daarentegen veel controverse op, evenals de 
kwestie of de Sovjetunie is bezweken onder de tij
dens de jaren tachtig door Reagan opgevoerde druk 
van de wapenwedloop. 

In haar oorspronkelijke opzet was de Westerse 
toenaderingspolitiek onderdeel van de ideologische 
strijd: het was de bedoeling het gedrag en mogelijk 
zelfs het politieke karakter van de communistische 
vijand te veranderen door toegenomen economisch 
verkeer, verdragen over wapenbeheersing en af
spraken over mensenrechten. De Westerse kredie
ten die in de jaren zeventig naar het Oostblok 
begonnen te stromen, werden echter door de com
munistische regimes vooral gebruikt om consump
tiegoederen te subsidiëren en langs die weg de 
ontevredenheid over de materiële misère in te 

29. Het is jammer dat Castcleijn en Krop 
dit wapenfeit niet vermelden in hun por
tret van Van der Stoel, dat wel in het 
algemeen melding maakt van diens acti -

viteiten op het gebied van de mensen
rechten en ook overigens recht doet aan 
diens grote verdiensten. Zie vijftiende 
jaarboek, p. JOO - JO 1. 

JO. Ash, In naam van Europa, P· 29. 

3 1. Idem, P·399· 
J2 . Ash, In naam van Europa, p. 409 e.v. 
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damm n. Dit economisch contact droeg bij aan de 
stabiliteit van de regimes en aan het uitstellen van 
veranderingen. Het heeft de levensduur van het 
éénpartijsysteem eerder verlengd dan verkort. 

De in Helsinki afgesloten overeenkomst over de 
vrije uitwisseling van mensen en informatie leidde 
in de jaren zeventig aanvankelijk niet tot grotere 
bewegingsvrijheid voor dissidenten en werd soms 
zelfs gevolgd door heviger repressie. Niettemin 
boden deze afspraken voor dissidente individuen en 
groeperingen mogelijkheden om machthebber aan 
te spreken op beloftes die in een internationale 
overeenkomst waren vastgelegd. Ondanks de nei
ging van verreweg de meeste Westeuropese politi
ci om in die gevallen afzijdig te blijven, hebben de 
inspanningen van dissidenten die zich beriepen op 
'Helsinki' op den duur de val van de communisti
sche regimes waarschijnlijk mede bespoedigd. Zo 
speelde het Kor een invloedrijke rol in de voor het 
Poolse communistische regime uiteindelijk funeste 
activiteiten van het vakverbond Solidariteit. 

De tijdens de jaren zeventig afgesloten verdragen 
over wapenbeheersing (sALT-I en -11) konden niet 
verhinderen dat de Sovjetunie haar strategische nu
cleaire arsenaal in hoog tempo bleef uitbreiden op 
onderdelen die niet in het verdrag waren geregeld. 
Bovendien begon Moskou in 1 9 7 5 de ss 2 o te statio
neren. Pas in 1987 kon met de ondertekening van 
het r N F-verdrag de eerste effectieve wapenbeheer
singsovereenkomst worden afgesloten. Het is mo
gelijk dat deze overeenkomst, die voor de NA v o 
het nadeel had dat de nucleaire koppeling tussen 
West-Europa en de Verenigde Staten dreigde te 
worden verbroken, Gorbatsjov ervan heeft over
tuigd dat het Westen met minder dan het onderste 
uit de kan genoegen wilde nemen . Dat besef kan 
het voor hem makkelijker hebben gemaakt om 
twee jaar later zijn collega's in het Politbureau te 
overreden geen wapengeweld te gebruiken om de 
opstanden in Oost-Europa neer te slaan . 
Ook in dat geval is het echter van groot belang 
geweest dat de afsluiting van het 1 N F-verdrag pas 
mogelijk werd nadat de NA v o de pl tatsing van de 

ss2o's had beantwoord met een stationering van 
Amerikaanse systemen: een daad waartegen het 
grootste deel van de sociaal-democratie zich verzet
te. Was deze plaatsing uitgebleven, aldus een ver
klaring die Gorbatsjov achteraf aan Heirnut 
Schmidt gaf, dan was er geen accoord gekomen.33 

De gesc!Uedenis van het NAvo-dubbelbesluit 
laat zien dat het oorspronkelijke uitgangspunt van 
de Harmei-strategie - een solide bewapeningspoli
tiek als grondslag voor diplomatieke toenadering 
achteraf nog succesvoller is gebleken dan de opstel
ler van deze strategie, of wie anders dan ook, had 
durven dromen. Prominente historici als Timothy 
Garton Ash, Archie Brown en John Lewis Gaddis 
zijn - bij al hun verschillen van opvatting - alle drie 
de mening toegedaan dat niet alleen de plaatsing in 
West-Europa van Amerikaanse raketten, maar ook 
en wellicht nog meer de bewapeningsinitiatieven 
van Reagan, zeker invloed hebben gehad op de con
clusie van het Moskouse Politbureau dat een nieu
we politiek onontkoombaar was. De druk die uit
ging van het gevaar dat het Westen de Sovjetunie 
een nieuwe wapenwedloop zou opdringen, ver
snelde de noodzaak om de vraag te beantwoorden 
hoe de technologisch-economische achterstand kon 
worden weggewerkt: door oude recept~n of door 
een radicale hervorming. 34 Deze pressie kwam niet 
dankzij, maar ondanks het grootste deel van de 
sociaal-democratie tot stand. 

Vooral de s P D zag in de Westerse bewapening 
een obstakel voor haar pogingen om de Oost
Westtegenstelling te overbruggen door de ge
sprekspartners in het Oosten veiligheid aan te bie
den in de vorm van een Sicherheitsaemeinschafi. Het 
uitgangspunt van dit streven bleek echter een ver
gissing te zijn. De spanningen in Europa waren niet 
een gevolg van de wapenwedloop die de West
duitse sociaal-democraten door eenzijdige beper
kingen wilden opheffen, maar van de onderdruk
king waarmee de communistische regimes hun be
volking onder de duim hielden. 

Niet de Westerse bewapening maar het bestaan 

van het Westen, met zijn magneet van welvaart èn 
vrijheid, vormde de grote bedreiging voor de heer-

33. Gerster, Zwischen Pazifismus und 
Verteidigung, p. 49· 
34· Ash, In naam van Europa, p. 445 e.v ., 
Arcbie Brown, The Gobachev Factor, 
Oxford, 1996,p. 226e.v. enjohn 
Lewis Gaddis, The United States and the 
End'!}' the Cold War. lmplications, 
Reconsiderations, Provocations, New York , 

1992, p. 44 e.v. Zie voor het effect van 
de Westerse bewapeningspolitiek ook 
de vcrklaringen van sovjetfunctionaris 
sen in Stephen Sestanovich, 'Did the 
West Undo thc East? ' , in The National 
Interest, Spring 1993, p. 26-35, het 
interview met V. Falin (oud-ambassa
deur in de bondsrepubliek) in Die Zeit, 

1 3 maart 1992 en de vcrklaring van 
oud-minister van buitenlandse zaken 
A. Bessmertnych in Richard Pipes, 
'Misinterpeting the Cold War: thc 
Hardliners Had lt Right' in Foreign 
A.Jfairs, January/February 1995, p. •59· 
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sende regimes in het Oosten. Tijdens de Koude 
Oorlog probeerde de Sovjetunie dit gevaar te neu
traliseren door een excessieve bewapening op te 
bouwen waarmee West-Europa politiek kon wor
den gechanteerd. Toen het communisme in 1989 
verdween, losten ook de politieke spanningen tus
sen Oost en West op, hoewel er een enorm arse
naal aan kernwapens bleef bestaan en nog bestaat. 
Egon Bahr behoort tot de weinige sociaal-democra
ten dre heeft toegegeven dat hij met zijn fixatie op 
eenzijdige wapenbeperking een politieke beoorde
lingsfout heeft gemaakt: 'Ik dacht: als we eerst voor 
veiligheid zorgen, dan volgen maatschappelijke en 
politieke veranderingen daar vanzelf. Precies het 
omgekeerde is gebeurd. '35 

Van oudsher heeft de sociaal-democratische bewe
ging met de vraag geworsteld wat een 'socialisti
sche' buitenlandse politiek kon zijn in een wereld 
die niet socialistisch is. Het antwoord is altijd blij
ven steken in een pleidooi voor het Wilsoniaanse 
ideaal van harmonie en gemeenschappelijke verant
woordelijkheid. De traditionele afkeer van bewa
pening, die gedurende de jaren zeventig en tachtig 
in de sociaal-democratie weer een grote en vaak 
electoraal geïnspireerde invloed kreeg, is het resul
taat van een hardnekkig misverstand . Democratisch 
socialisten hebben van oudsher een sterke voorkeur 
voor 'bruggen bouwen'3 6 en samenwerking zoe
ken, om langs die weg een internationale orde te 
vestigen die is gebaseerd op collectieve veiligheid. 
De humanistische traditie van de sociaal-democra
tie, gericht op harmonie en rechtvaardigheid, lijkt 
vaak een beletsel te zijn voor het inzicht dat in de 
jungle van de internationale verhoudingen grote 
mogelijkheden liggen voor een politieke onder
wereld die uitsluitend denkt en handelt in termen 
van naakte macht en afpersing. 

De sociaal-democratische huiver voor bewape
ning en machtspolitiek heeft menigmaal geleid tot 
he! sluiten van de ogen voor het onaangename feit 

dat conflicten in de internationale politiek vaak niet 
het resultaat zijn van 'misverstanden', maar van ag
ressief en imperialistisch gedrag. Indien de krachten 
van de beschaving niet bereid zijn zich in voldoende 
mate tegen dit gevaar te wapenen, worden ze chan
tabel en lopen de kans zich te moeten aanpassen aan 
de grillen van de brutaalste. Samenwerking blijven 
zoeken op basis van kwetsbaarheid leidt tegenover 
een dergelijke tegenstander tot de noodzaak van 
'appeasement', tot het doen van concessies aan de 
(potentiële) agressor. Dat was in de jaren dertig 
niet anders dan tijdens de Koude Oorlog. En in het 
tijdperk van Saddam Hoessein en Milosevic is het zo 
gebleven. 

Gedurende de Koude Oorlog heeft de West
europese sociaal-democratie twee leiders gekend 
die minder dan wie ook illusies hadden over het 
imperialistische karakter van de Sovjetstaat en de 
noodzaak van Westerse machtsvorming voluit er
kenden: Ernest Bevin en Heirnut Schrnidt. Beiden 
drukten met hun initiatieven een stempel op het 
verloop van de Koude Oorlog. Bevindeed dat door 
de Amerikanen te overreden West-Europa een 
economisch hulpprogramma aan te bieden dat de 
industrialisatie en de opbouw van de verzorgings
staat mede mogelijk maakte. Bovendien was hij de 
gangmaker van een veiligheidssamenwerking die in 
1 949 leidde tot de oprichting van de NA v o. 
Schmidt reageerde in de jaren zeventig adequaat op 
de economische recessie en de monetaire crisis; 
was een van de initiatiefnemers van de 'derde 
mand' die (ondanks het passieve gedrag van hemzelf 
en andere Westeuropese regeringsleiders) voor 
dissidenten een steun in de rug bleek; en deed een 
oproep die resulteerde in het NA va-dubbelbesluit. 
Het is veelzeggend voor de naoorlogse geschiedenis 
van de Westeuropese sociaal-democratie dat zowel 
Bevin als Schmidt in hun eigen partij impopulair 
waren - de laatste zelfs zozeer dat hij gedwongen 
werd tot een tragische afgang. 

35· Ash , In naam van Europa, p. 418-9. 
36. Koch en Krop in The Europeon 
Demoeratic Lift, t 7. 
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