
het de moeite waard om de ver
zorgingsstaat West-Europa aan 
de wereld ten voorbeeld te stel
len . 

Voor mij geldt in elk geval, dat 
de briljante uiteenzetting van 

De nieuwe dag
boeken van Bram 
Sterner dink 

Lo Casteleijn bespreekt: 

Bram Stemerdink, T ussen dromen, dad en 

en twijfels; de sociaal-democratie in Neder

land, Amsterdam: Van Gennep, '993· 

In 1986 verscheen de eerste bun
del 'Dagboeken' van Bram 
Stemerdink. Vorig jaar werd het 
vervolg gepubliceerd onder de 
nogal geforceerde titel T ussen dro
men, daden en twijfels. Het eerste 
bock had hoofdzakelijk betrek
king op de periode van het kabi
net Den Uyl (1973-1977), waar
in de auteur staatssecretaris en 
later minister van Defensie was. 
Het ging over conflicten tussen 
generaals en ministers, over de 
ruzies met Secretaris-Generaal 
Luns van de N avo en over 'de aan
koop van deeeuw' (de F-16). Het 
vervolg in de tweede bundel dag
boeken is minder spectaculair. Ze 
bestrijken de periode 1986-
199 3, toen Stemerdink dee! uit
maakte van de PvdA-Tweede 
Kamerfractie. Hij is in dit hoek 
vee! meer dan in de eerste af
levering een (in toenemende ma
te geergerde) waamemer. 

In de eerste dagboekaantekenin-
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Guehenno juist vanwege zijn te
kortschietende therapie een eru
diete aansporing vormt om 
behoud en uitbouw van wat wij 
nu hebben belangrijker te vinden 
dan de aanpassing aan vemieu-

gen van de nieuwe bun del zien we 
Bram Stemerdink als een enthou
siast Kamerlid dat in 1986, kort 
voor de wisseling van de wacht in 
de PvdA-fractie door het afscheid 
van Den Uyl, gekozen wordt tot 
lid van het fractiebestuur ('bu
reau'). Nog vol goede moed, wil 
hij een bijdrage leveren aan de 
vernieuwing van de PvdA. Maar 
de vernieuwingsdiscussie in de 
Partij van de Arbeid na de verkie
zingen van 1986 verloopt moei
zaam. Vernieuwing zou volgens 
Stemerdink alleen kans van sla
gen hebben gehad als ze was 
gedragen door gei"nspireerd lei
derschap. Hij beschouwt demo
derne invulling van de sociaal
democratische uitgangspunten, 
zoals solidariteit, als de voor
naamste opdracht van de PvdA. 
Ondanks interessante aanzetten 
in de gedachtenvorming (onder 
meer in het rapport Schuivende 
panel en) ontbrak het de PvdA vol
gens Stemerdink vooral aan Iei
ding en aan vechtlust. Het bleef te 
vee! bij mooie woorden. 

Stemerdink geeft zelf geen uitge
werkt beeld van zijn opvattingen 
over behoud van de solidariteit in 
eigentijdse vorm - dagboeknoti
ties zijn nu eenmaal geen essays. 
Maar hij laat duidelijk blijken hoe 
hij het niet wil hebben. Paul 
Kalma ging volgens Stemerdink 

wingen, die daadwerkelijk het 
einde van de democratic inlui· 
den. 

THIJS WOLTGENS 

Buraemeester van Kerkrade 

in zijn bock Het socialisme op sterk 
water te ver met het over boord 
zetten van de ideologische lading 
van partijstandpunten. Hij waar
deert vemieuwers van het slag 
Kalma trouwens wei, omdat die 
hun opvattingen tenminste bere
deneren. Die waardering ont
breekt ten ene male voor fractie
voorzitter Kok. Die voer niet 
aileen een verkeerde, te weinig 
principiele politieke koers, maar 
hanteerde ook nog eens de ver
keerde methode. Kok liet in de 
ogen van Stemerdink lastige poli
tieke vraagstukken op hun beloop 
en gaf geen Ieiding aan de discus
sic over de nieuwe koers van frac
tie en partij. 

Bram Stemerdink is er de man 
niet naar om ter wille van de lieve 
vrede zoete broodjes te bakken. 
Hij kwam daardoor echter steeds 
meer aileen te staan en zijn con
tacten met de fractieleiding ver
slechterden. In september 1989, 
bij het begin van de kabinetsfor
matie die het kabinet Lubbers-3 
zou opleveren, besloot Sterner
dink zich niet meer kandidaat te 
stellen voor het fractiebestuur. 
Het lijkt de inleiding te zijn ge
weest tot het passeren van 
Stemerdink bij de verdeling van 
de ministersposten in het kabinet 
Lubbers-Kok. 
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Met afgrijzen, zo blijkt uit zijn 
dagboeknotities, heeft Sterner
dink de deelname van de PvdA 
aan het kabinet Lubbers-Kok ge
volgd. Het werd een uitverkoop 
van idealen. Het ging Stemerdink 
niet aileen om de politieke reuze
zwaaien die de PvdA in de peri o
de 1986-199 3 op vele terreinen 
maakte, maar ook om de manier 
waarop de fractie keer op keer 
voor het blok werd gezet. In
tu s n liet hij zich de sociaal
d •mocratische ideal en niet zo 

maar afpakken. Politici die van de 
ene dag op de andere radicaal van 
mcning veranderden, krijgen in 
het dagbock een veeg uit de pan. 
Koopkracht die zou worden her
stcld of gehandhaafd, mocht plot-_ 
scling dalen. Ziektewet en w A o 
wcrden verkwanseld. Ook be
klaagt Stemerdink zich over het 
gcbrck aan discussie over de 
Ncderlandse betrokkenheid bij 
de Golfoorlog. 'Fractieleden die 
jarenlang protesteerden als er 
maar een losse A odder werd afge
schoten stemden nu voor onmid
d llijk militair ingrijpen' ( 16 
januari 1991). De PvdA achtte 
altijd internationale militaire 
opcraties aileen aanvaardbaar als 
zc onder VN-commando werden 
uitgevoerd. In de Golf kon het 
ineens zonder. Slechts twee frac
tielcden, waaronder Stemerdink, 
bleven zich ook bij het begin van 
d geallieerde acties ter bevrij
ding van Koeweit verzetten tegen 
die draai. Stemerdink vreesde dat 
de militairc middelen de buiten
landse politick zouden gaan bepa
len,eenkritiekdiehijbegin 1993 
naar aanleiding van de Priori
t itcnnota van minister Ter Beek 
herhaaldc. 
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Gedesi llusioneerd 
Tijdens een door Andre van der 
Louw georganiseerde bijeen
komst over de toeicomst van de 
PvdA in de Rode Hoed zei 
Stemerdink dat 'het meeregeren 
zonder dat er wat te regeren valt 
ons in de huidige problemen heeft 
gestort of anders gezegd het weg
masseren van de principiele 
tegenstellingen in de Nederland
se politick leidt ertoe dat in het 
dagelijks beleid elk richtingge
voel ontbreekt' ( 2 7 oktober 
1991 ). Oat is de rode draad in de 
nieuwe bundel dagboeken van 
Bram Stemerdink. Ze geven een 
openhartige inkijk in de aardighe
den en vooral ook de onaardighe
den van politici en van de poli
tick. Stemerdink zet zichzelf 
trouwens ook te kijk, bij voor
beeld in zijn redelijke en onrede
lijke reacties op het in 1989 
gemiste ministerschap. 

Aan het slot van het hoek is 
Stemerdink een gedesillusio
neerd politicus geworden. Begin 
199 3 besloot hij zich niet meer 
kandidaat te stellen voor de Ka
mer, vooral omdat hij 'niet in 
staat (is) uit te leggen waarom de 
PvdA de afgelopen jaren verant
woordelijkheid heeft genomen 
voor vele van de beleidsdaden van 
(het) kabinet' (13-4-1993). A1 
met al krijgen de notities van de 
voormalige minister van Defen
sie gaandeweg het karakter van de 
dagboeken van een dolende rid
der (zonder vrees of blaam, dat 
wei). 

Op verschillende plaatsen in het 
hoek blijkt Stemerdinks verbon
denheid met Israel. Hij was in 
1986 aileen bereid toestemming 

te verlenen voor de economisch 
belangrijke levering van onder
zeeboten aan Saoedi-Arabie, op 
voorwaarde dat ook de geldende 
terughoudendheid van militaire 
transacties met Israel zou worden 
losgelaten. Hij beschrijft span
nend hoe in de discussie in de 
PvdA-fractie economische en po
litieke overwegingen in die kwes
tie om de voorrang streden. De 
order ging overigens niet door. 
Het duurde tot de Golfoorlog en 
de stationering van Nederlandse 
Patriot-eenheden bij Jeruzalem 
voor er enig schot kwam in de 
militaire betrekkingen tussen 
Nederland en Israel. 

En dan is er de levering van 
militaire goederen aan Israel tij
dens de Jom Kippoer oorlog 
(oktober 1973), die vorig najaar 
de nodige opwinding veroorzaak
te. De aantekeningen van Ste
merdink wekken de indruk dat de 
bewindslieden van Defensie, 
Vredeling en Stemerdink, buiten 
het kabinet om, in een solo-actie, 
het initiatief namen voor levering 
van wapens aan Israel. W at daar
door in het hoek onderbelicht 
blijft, is dat militaire leveranties 
wei degelijk door minister-presi
dent Den Uyl en de meest be
trokken ministers, Vander Stoel 
en Vredeling, onder ogen zijn ge
zien. In het archief van J. M. den 
Uyl bevindt zich een in de eerste 
dagen van de Jom Kippoer oorlog 
geschreven, uit inlichtingenkrin
gen afkomstige notitie waarin 
specifieke opties voor levering 
door Nederland van munitie 
(tankgranaten) de revue passe
ren. De bewindslieden van 
Defensie hebben het overleg ter
zake kennelijk niet willen af
wachten en zijn tot actie overge-
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gaan zonder vervolgens de colle
ga 's in te lichten. 

Overziet men het geheel van 
Stemerdinks gepubliceerde dag
boeken, dan is er een belangrijke 
(de belangrijkste?) episode in 
diens politieke Ieven die noch in 
de eerste noch de tweede bundel 
dagboeknotities aan bod komt: 
de kruisrakettenkwestie van 
1979. Stemerdink gaf (samen 
met Klaas de Vries) de discussie 
over de kruisvluchtwapens bin
nen de PvdA-fractie een beslis
sende wending ten koste van frac
tieleden als Van der Stoel en 
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Dankert ). De aanvaarding van 
de motie-Stemerdink na enkele 
spannende Kamerdebatten eind 
1979 bracht het kabinet Van Agt 
op de rand van de afgrond, om
dat die motie uitsprak dat Neder
land 'thans niet' kon instemmen 
met plaatsing van middellange
afstandskemwapens op zijn 
grondgebied. Misschien doet 
Bram Stemerdink ook daar ooit 
nog eens een boekje over open. 

LO CASTELEIJN 

is politicolooa, werkzaam op het 
ministerie van Difensie. 

Noten 
1. Bram Stemerdink, Daaboeken, 
Amsterdam, 1986. 
2. Zie bij voorbeeld het interview met 
Stemerdink in Het Parool van 2 5 septem· 
her 1993 en de terugblik op de oliecrisis 
van 1973 door D. Hellemaen T. Witte 
in het Zaterdags Bijvoegsel van NRC

Handelsblad van 30 oktober 1993. 
3. Zie hierover L. Casteleijn en 
M. Krop, 'Rechtlijnig en tegendraads; 
Max van der Stoel, N ieuw Links en de 
buitenlandse politiek van de PvdA', in: 
Frans Becker e.a. (red), van Troelstra tot 
Den Uyl. Het vijftiende jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam: 
wss/ Arbeiderspers, 1994, biz. 2 Jo-
3 14; zie vooral biz . 290 e. v. 
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