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Twintig jaar geleden sloot Daniel
Yergin zijn studie over het ontstaan van de Koude Oorlog af
met de woorden: 'Th ere are no
final anwers, only the spectacle
of men and women moved by
ambitions and opportunities, beset by fears and dangers, struggling to find transient eertamties
midst the onrush of events. We
cannot therefore regard the story
ofthe shattered peace as merel y a
fascinating and tragïc history. It
is, in truth, still the story of the
origins of our time.'' Het geldt
ook voor de volgende episodes
van de Koude Oorlog, met inbegrip van de afsluiting .
Na de ineenstorting van het
Sovjet-communisme zijn de nevels van de angsten voor een
militaire bezetting of voor een
lange nucleaire winter op aarde
opgetrokken, maar een terugblik
op de daarmee afgesloten periode blijft zinvol - ze was zo ingrij pend dat geen van de belangrijkste politieke problemen in de
huidige wereld goed kan worden
begrepen los van de nalatenschap
van de politieke en militaire
strijd tussen het Sovjet-communisme en het democratische
Westen.
De beste uiteenzetting die in
Nederland over de Koude Oorlog tot dusver verscheen, is
Ronald Havenaars Van Koude
Oorlos naar nieuwe chaos - 19 391993. De kracht van zijn verhan-

deling ligt in een overtuigende
keuze van sprekende feiten en
een bondig geformuleerde ontleding van de loop der gebeurtenissen langs één strakke lijn,
waarop men, ondanks de vele
details en incidenten, zowel de
voornaamste inzet als de doorslaggevende momenten overzichtelijk in het oog houdt. Na de
zege van de anti-Hitler-coalitie

KOUD E OORLOG EN
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De sociaaldemocratie
na de Koude
Oorlog
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van het Verenigd Koninkrijk, de
Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten op Duitsland in 1 945 werden de jaren I945-I95o gekenmerkt door een ambitieuze
triomfalistische koers van de
Sovjet-leiding: de snelle opbouw
van communistische één -partij regimes in Midden- en ZuidoostEuropa en de pogingen om,
vooral via machtsverschuivingen
in Duitsland, ook een krachtige
greep te krijgen op de situatie in
het Westen van het continent,
waar oorlogsmoeheid en wensdromen over een duurzame vrede domineerden. Negen maanden na de gezamenlijke overwinning van de anti-Hitler-coalitie
gaf StaJin zijn vastberadenheid in
deze publiekelijk te kennen door
de verklaring dat hij een oorlog
tussen de Sovjet-Unie en het
Westen onvermijdelijk achtte.
In deze eerste na-oorlogse
periode maakte StaJin echter een
grote misrekening. Havenaar
wijst daar met nadruk op. Het
betreft het fiat dat StaJin in I 9 so
gaf aan de poging van de NoordKoreaanse communisten om
Zuid-Korea te veroveren door
middel van een militaire verrassingsaanval. Vanaf dat moment
kwam de mobilisatie van het
Westen pas goed op gang: tussen
I 950
en I 953 groeiden de
Amerikaanse strijdkrachten van
2, 8 naar 5 miljoen manschappen
en kwam het ook in WestEuropa, in het kader van de
Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie, tot effectievere militaire afweer, onder andere door
snelle opbouw van nieuwe
Duitse strijdkrachten.
Als essentiële gegevens voor
de Oost-West verhoudingen die
in die periode onstonden, beschouwt Havenaar dat het
Westen zich met de politiek van
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indamming (containment) tot een verdedigende
opstelling bepaalde, in de hoop dat het Kremlin op
den duur zijn expansieve ambities zou opgeven,
maar ook dat 'de NA va-partners op deze behoudende koers een belangrijke uitzondering maakten
door al in het begin van de jaren vijftig de grondwettelijk vastgelegde doelstelling van de Bondsrepubliek te onderschrijven dat alle Duitsers in vrijheid over hun lot moesten kunnen beschikken .'
Met haar 'Alleinvertretungsanspruch' weigerde de
regering in Bonn het bestaansrecht van de ooR te
erkennen en streefde zij gesteund door de
Atlantische partners naar een verenigd Duitsland
dat geïntegreerd zou zijn in deN Ava. ' 2
Havenaars boek biedt een knappe samenvatting
van de gecompliceerde gebeurtenissen die zich tijdens de Koude Oorlog hebben voorgedaan in de
jaren zeventig, toen zich binnen het Westelijke
kamp toenemende onzekerheid en onderlinge spanningen voordeden, onder andere vanwege de oorlog in Vietnam, de politieke initiatieven richting
Oost-Europa van Willy Brandt, de Jom Kipoeroorlog en de olieboycot door de Arabische landen,
de val van de Amerikaanse president Nixon door
het Watergate-schandaal en de moeizame onderhandelingen over de Helsinki-akkoorden. In zijn
beoordeling van die situatie benadrukt Havenaar
dat 'het marxisme-leninisme voor de leiders van de
Sovjet-Unie de automatische piloot dreigde te worden van een imperialisme dat meer nadelen dan
voordelen bracht. Hoe die balans zou uitvallen hing
voor een groot deel af van de vraag of de dubieuze
suçcessen in de Derde Wereld konden worden aangevuld met een geslaagde poging de welvarende
Bondsrepubliek, met haar bloeiende consumptieindustrie, te dwingen tot politieke inschikkelijkheid. .. . Terwijl de onderhandelingen met de
Verenigde Staten over wapenbeheersing doorgingen, bleef het Kremlin in woord en daad duidelijk
maken dat de "détente" geen beletsel kon zijn om te
interveniëren in landen van de Derde Wereld en
gebruik te maken van de Westeuropese angst voor
de groeiende Sovjet-macht. '3
In aansluiting hierop kent hij uiteraard groot
gewicht toe aan de veranderingen in de publieke
opinie in de Verenigde Staten en het optreden van
president Ronald Reagan die, profiterend van een
1. Dani el Yergin, Shottered peace. The
Oriains '![ the Cold War and the National
Security State, Boston, 1977, p 41 o .
2. Ronald Havenaar, Van Koude Oorloa

sterke economische opleving, in november 1984
met een unieke meerderheid werd herkozen en het
Star Wars-project doorzette zonder zich iets aan te
trekken van de protesten van de Sovjet-Unie en van
de vredesacties in West-Europa. Toen men in het
Kremlin besefte dat de deels vanuit Moskou geïnspireerde en deels van daaruit materieel gesteunde
vredesacties geen effect sorteerden en dat de NA va
de politiek van Reagan zou voortzetten, besloot
men zijn strategische nederlagen op militair-technisch en economisch terrein te erkennen en de
Koude Oorlog te 'beëindigen' door serieuze onderhandelingen over wapenreductie. Deze koers,
ongewild en afgedwongen, leidde door het achterwege laten van militair geweld, tot bevrijding van
de door het Sovjet-leger bezette landen in Oost- en
Midden-Europa en hun vertraagde aansluiting bij de
feestelijkheden die zich in West-Europa in 1945
hadden voorgedaan.
De verkiezingsoverwinning van de Duitse christen-democraten onder Heirnut Kohlliet de ovjetleiding ook weinig ruimte voor illusies in de Duitse
kwestie. Alle politieke, diplomatieke en propagandistische offensieven ten spijt, leed Moskou in deze
kwestie de grootste en meest complete nederlaag.
Duitsland werd verenigd en in zijn geheel verankerd in het Westeuropese integratiestreven en het
NA va-bondgenootschap; daarmee had de SovjetUnie de slag om de macht in het midden van
Europa, de voornaamste inzet in de Koude Oorlog,
volledig verloren. Vrijwel alle terreinwinst die
Stalins legers sed rt 1 9 3 9 hadden geboekt werd
prijsgegeven; na ruim een halve eeuw Tweede
Wereldoorlog en Koude (Derde) Wereldoorlog
herinneren alleen de inmiddels door alle betrokkenen aanvaarde Russisch-Poolse en Pools-Duitse
grenzen op de huidige kaart van Europa nog aan de
expansiepolitiek die vanuit Moskou werd gevoerd. ·
Een en ander luidde ook de ontmanteling in van
de staatsmacht van de volgelingen van Lenin en
Stalin; zes jaar nadat zij hun internationale ambities
hadden opgegeven was de Sovjet-staat van de aardbodem verdwenen.
Herwaarderins orthodoxe visie

Het beeld dat Havenaar van de Koude Oorlog
biedt, houdt een herwaardering in van de 'orthonaar nieuwe chaos 1939- 1993,
Amsterdam, 1993, p 355·
3. ibidem p 267 en p 247.
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doxe' richting onder de historici, 'die de expansiedrang van Lenins erfgenamen als de oorzaak van de
tegenstelling tussen de demo ratische en de communistische wereld zagen'. Havenaar onderscheidt
daarnaast een 'revisionistische' school, die 'opgang
maakte met de stelling dat de Sovjet-Unie sinds
1945 in Oost-Europa slechts garanties zocht voor
haar veiligheid en het geschil tussen Oost en West
te wijten was aan het door kapitalistische winstbejag geïnspireerde imperialisme van de Verenigde
Staten', en e~n 'symmetrische' richting, die 'het
gedrag van de twee supermogendheden als onderling verwisselbaar bestempelde' en 'de scherpte
van hun conflict voor een belangrijk deel toeschreef
aan misverstanden, die door afspraken te vermijden
zouden zijn'. 4 Hij acht het pleit b_eslecht ten gunste
van de orthodoxe gedachtengang, gebaseerd op en
wantrouwen jegens de communistische ambities en
methodes. De voornaamste zwakte die hij in revisionistische en symmetrische wereldbeelden signaleert, is dat daarin 'een essentieel politiek feit op de
achtergrond raakte, namelijk dat het Sovjet-imperium een politiek kaartenhuis was, opgebouwd uit
regimes die geen hervormingen konden doorvoeren zonder het gevaar te lopen te worden weggevaagd en die hun bestaan uitsluitend dankten aan
een vanuit Moskou geregisseerde onderdrukking.
Daarom was de verrassing vrijwel compleet toen
deze satellietregiems binnen korte tijd capituleerden nadat Gorbatsjov had duidelijk gemaakt dat ze
niet langer konden rekenen op de steun van het
Sovjet-leger. Dit vaarwel aan de "Brezjnev-doctrine" had een zo vernietigende uitwerking op hun
politiek zelfvertrouwen dat hun weerstand tot een
minimum beperkt bleef en de volksrevolutie zich
bijna overal snel en vreedzaam kon voltrekken.' 5
De grote lijn moge hier en daar misschien wat te
strak recht zijn getrokken, kritiek op Havenaars
beeld van het verloop van de gebeurtenissen in de
Koude Oorlog zal zich slechts op ondergeschikte
punten waar kunnen maken.
Bij enk Ie onderwerpen schetst hij, dunkt mij, een
te vereenvoudigde voorstelling van .~:aken. Het eerste betreft het ontstaan van de Koude Oorlog.
Havenaar benadrukt terecht dat de Sovjet-politiek
de voornaamste bron van de internationale span4· ibid m p

I 0· I I ,

5· ibidem p 372 - 373.
6. Uit de rede die Chroestsjov namens
de Communistische Partij van de Sovjet-

ningen was, maar verwijst in antwoord op de vraag
wat de drijvende kracht in de tot expansie geneigde
politiek van de Sovjet-Unie te eenzijdig naar de rol
van Stalin. De geciteerde uitlating van de Sovjetdictator tegen de Joegoslavische communist Djilas
- 'Er is een groot verschil met vroegere oorlogen:
wie een gebied bezet voert daar zijn eigen maatschappijvorm in. Iedereen voert zijn eigen stelsel in
zover zijn troepen komen. Een andere mogelijkheid is er niet.' - zegt op zich te weinig. Stalinweek
op dat punt allerminst af van de expansiepolitiek die
de Sovjet-macht vanaf haar ontstaan heeft gevoerd,
daarin gesteund door de activiteiten van de door
Lenin gestichte en altijd vanuit Moskou, in dienst
van de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie,
geregisseerde Communistische Internationale. Als
ideologische grondslag voor deze Comintern diende het leerstuk van het 'proletarisch internationalisme'; het bracht de aangesloten communistische
partijen er in het interbellum toe openlijk naar uitbreiding van de Sovjet-Unie te streven met een
Sovjet-Duitsland, een Sovjet-Holland, enzovoorts
- hetzij door een revolutie, hetzij door bevrijdingsacties van het Rode Leger, en ook na de opheffing
van de Comintern in 1943 is deze gedachtengang
nooit geheel prijsgegeven.
Na de dood van StaJin bood de politiek van de
Sovjet-leiding de wereld allerminst meer veiligheid. Nooit was de mensheid dichter bij de afgrond
van een nucleaire ramp dan toen zijn opvolger,
Chroestsjov, zich - op weg naar het ook door hem
erkende doel van de verovering van 'de internationale dictatuur van het proletariaat' 6 - Liet verleiden
tot spectaculair politiek en militair avonturisme
door in 1 96 2 in het geheim kernraketten op Cuba
te plaatsen om de Verenigde Staten te kunnen chanteren.
Ook traditionele Russisch-nationalistische aspiraties speelden voor, tijdens en na Stalin, een sterk
onder chatte rol, zeker bij het mobiliseren van de
krachten die nodig waren voor het doorvoeren van
de politiek van het Kremlin.
Het is bovendien jammer dat Havenaar nauwelijks aandacht heeft besteed aan de nu en dan ingewikkelde keuze waarvoor de politieke en militaire
leiders in het Westen waren geplaatst in de nooit
geheel stabiele economische en militaire, diploma-

Unie hield op de eerste dag van de laatste grote, internationale bijeenkomst
van de leiders van de communistis he
partijen, november 1960 in Moskou.

Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend.
Deaeschiedenis van de CPN 1938 - 1991,
Amsterdam, 1995, p 379 en Collectie
CPN, IISG.
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tieke en politieke verhoudingen; op nieuwe vragen
lag het antwoord zelden meteen voor de hand.
Vooral de centrale sector van het front van de
Koude Oorlog, Duitsland, zou voorbeelden van
interessante dilemma's hebben kunnen bieden.
Havenaar besteedt wel aandacht aan de koersveranderingen van de Duitse sociaal-democraten, maar
komt niet toe aan hun, vanuit de bijzondere positie
en de eigen belangen van het Duitse volk voortvloeiende motieven, voor het enigszins verleggen
van de koers ten opzichte van de ooR. Egon Bahr,
een van de bekendste architecten van de buitenlandse politiek van de SPD, merkte naar aanleiding
van de bouw van de grensmuur tussen de ooR en
de Bondsrepubliek in 1961, op: 'Niemand was in
staat ons te helpen ... Wij stonden toen voor de
keus om te berusten of zelf een oplossing te zoeken.' Vandaar het omzichtig speuren doordes Poleiding naar verandering van de situatie door aanvaardbare vormen van toenadering - daarbij enigermate gehinderd door de voorbarige klompendans voor de ooR van Nieuw Links in de Partij van
de Arbeid, al zei Bahr dat er bij deze gelegenheid
niet bij. 'We moesten proberen in het denken van
de tegenstander (hier stond hem Moskou voor ogen
- G v) een verandering te bereiken. De toenmalige
minister van Buitenlandse zaken van de DDR noemde deze "verandering door toenadering" een "agressie op vilten pantoffels". '7
Minstens zo verheugend als sommige op zich
bedenkelijke, diplomatieke, ideologische en politieke manoeuvres van de SPD was voor de DDR-leiding het optreden van Franz-Joseph Strauss, kanselier-kandidaat van de Duitse christen-democraten,
die het DDR-regiem in 1983, toen het bijna in
doodsnood verkeerde, uit de brand hielp met het
eerste Westelijke krediet van één miljard oM .
'Door het toestaan van kredieten en door de
bereidheid om de DDR voor economische en nieteconomische zaken jaarlijks een aanzienlijke som in
oM te betalen, heeft de Bondsrepubliek er wellicht
toe bijgedragen dat de ooR langer overeind is
gebleven dan zonder die bijdragen het geval zou zijn
geweest,' concludeerde C. van Paridon, die de ontwikkeling van de na-oorlogse Duitse economie
onderzoekt. 8
7. Egon Bahr, Ost-politik en Wende.
Kuyper-voordracht aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, november
'994. P 5, 7 en Jo.

De sociale kwestie
Tijdens de Koude Oorlog, speelde de sociaaldemocratie in West-Europa een bijzondere rol. In
zijn boek heeft Ronald Havenaar daaraan geen bijzondere aandacht besteed; op uitnodiging van de
redactie van s&.P was hij bereid dat alsnog te doen
in de voorafgaande beschouwing. Op zijn verzoek
worden daar hier door mij enkele kanttekeningen
bij geplaatst.
De politieke confrontatie ging, zoals Havenaar
schrijft, aan beide zijden van het Koude Oorlogsfront gepaard met pogingen om de noodzakelijke
steun voor de gevoerde politiek te mobiliseren met
toenemende welvaart en sociale zekerheid. Havenaar geeft van deze fundamentele dimensie echter
een te vereenvoudigd beeld door geen oog te hebben voor het verschil in de uitgangsposities in de
sociaal-economische wedijver tussen het Westen
en het Sovjet-regiem. Er bestond in de jaren twintig
in economisch, technisch en cultureel opzicht al een
enorme voorspong van West-Europa en NoordAmerika op heel Oost-Europa en in het bijzonder
op de jonge Sovjet-Unie - ook los van de on tredderende effecten van de bijna tien jaar durende
wereldoorlog en burgeroorlog die in dat gebied
woedden. Wat dat betreft was de Westelijke voorsprong in levenspeil voor decennia gegarandeerd,
zeker na de Tweede Wereldoorlog die in OostEuropa veel verwoestender is geweest dan in het
Westen. In die situatie vormde de bewapeningswedloop die Moskou tegen het Westen aanging
voor de relatief primitieve Sovjet-economie dan
ook een veel zwaardere belasting dan voor de
NAVo-landen.
Door de ongelijkheid in de krachtsverhouding te
negeren, geeft men steun aan de veronderstelling
dat de uitkomst van de Koude Oorlog argumenten
biedt voor lof op de in het Westen fungerende kapitalistische vrije markeconomie en voor uitbreiding
daarvan. Dat de landen met een meer of minder
sociaal hervormd en in elk geval een sociaal verzacht kapitalisme de Koude Oorlog in economisch
opzicht beter hebben doorstaan dan de landen van
het Sovjet-blok is geen reden om de pogingen op te
geven de kapitalistische economie grondiger te hervormen in dienst van de maatschappelijke behoef8. C. van Paridon, Wie een muur b"Ouwt
voor een ander ... ; Kuyper-voordracht aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam,
november 1994, p 1 o2.
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ten . In de ondergang van wat in Moskou 'het reëel
bestaande socialisme' heette, is geen reëel _motief te
vinden voor de gedachte dat 'kapitalisme' een beter
maatschappelijk stelsel is dan wat sociaal-democraten als 'socialisme' voor ogen stond en hier en daar
nog altijd voor ogen staat.
Havenaar spreekt van het 'ontmantelen' van de
sociale kwestie. Dit houdt echter een verwachting
in dat er geen sprake meer is van fundamentele
sociale vraagstukken. Maar dat is een al te optimistisch beeld van de maatschappelijke realiteit in en
na de Koude Oorlog.
Havenaar dateert het begin van de huidige crisisverschijnselen in de sociaal-democratie in de jaren
zeventig. Maar er zijn belangrijker gronden aan te
wijzen voor de problemen waar_zij mee worstelde
dan de bekrompen 'onwil' om 'gedeeltelijk af te
breken wat eerder was opgebouwd', waar hij op
duid t .
De economische crisis die zich in West-Europa
sinds de jaren zeventig ontwikkelde en opnieuw
langdurige massawerkloosheid met zich mee
bracht, ondermijnde het zelfvertrouwen en de
geloofwaardigheid van de sociaal-democratie die in
de eerste periode van de Koude Oorlog een crisisvrije economie in het vooruitzicht had gezien.
Havenaar overschat de betekenis van de oliecrisis
als oorzaak voor de stagflatie die met inflatie en
werkloosheid gepaard ging. De inflatie woekerde al
veel langer, mede dankzij de militaire uitgaven, en
ook met betrekking tot de werkloosheid speelden
andere factoren mee, zoals de ingrijpende technische ontwikkelingen en het daar als vanouds mee
samenhangende en nog altijd onbeheerste verloop
van de economische conjunctuur in het internationale kapitalisme.
Havenaar noemt 'de in het kader van de verzorgingsstaat opgelopen belastingen, toegenomen
bureaucratie en uitgedijde groepsbelangen', maar
vermeldt niet de in het kader van de bewapening
opgelopen belastingen, toegenomen bureaucratie
en uitgedijde groepsbelangen. Ook in de langs deze
weg ontstane tekorten in de overheidsfinanciën niet alleen in de Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten - moeten buitensporigheden worden meegerekend; men hoeft maar te denken aan uit de
hand gelopen particuliere winsten, de smeergelden
en de gouden handdrukken voor wie betrokken
waren bij het zich breed makende militair-industriële complex, waar niemand minder dan de

Republikeinse president en ex-generaal Eisenhower
tegen het einde van zijn ambtsperiode indringend
voor had gewaarschuwd.
De druk van de directe en indirecte lasten van
de Koude Oorlog (in termen van het percentage
van het bruto nationaal product dat voor militaire
uitgaven werd besteed) waren bijzonder hoog in de
Sovjet-Unie - tweemaal zo hoog als in de Verenigde Staten! In de Noord-Atlantische coalitie liepen ze sterk uiteen: de Verenigde Staten betaalden,
gerekend naar het percentage van het bruto nationaal product, gemiddeld vier maal en GrootBrittannië en Frankrijk gemiddeld twee maal zo
veel als de Bondsrepubliek en kleine NA va -landen
als Nederland. Het internationale niveau van bewapeningsuitgaven kwam over heel de planeet duurzaam op hoog niveau te liggen en belemmerde een
krachtiger aanpak van de sociale- en de milieuvraagstukken.
Waarom zouden sociaal-democraten de voortzetting en dreigende uitbreidingen van militaire
uitgaven zonder meer als vanzelfsprekend en onvermijdelijk beschouwen en de uitgaven voor de
verzorgingstaat ook voor hen onmiddellijk de
meest aangewezen rubriek zijn in de grootboeken
van de Westerse economie om te hoog opgelopen
staatschulden te verminderen? Lag het met het
vooruitzicht van overal blijvende hoge bewapeningslasten niet voor de hand ook andere mogelijkheden te zoeken om ontspanning in de internationale situatie te bevorderen? En klemde dit niet
temeer omdat aantasting van sociale verworvenheden werd gevraagd in een periode waarin het oorlogsgevaar leek te wijken doordat de ontwikkeling
van de kernwapens tot een militaire patstelling had
geleid?
Jegor Gajdar, tijdens de hervormingen onder
president Jeltsin enige tijd premier van Rusland,
kon de gang van zaken aan het einde van het communisme in zijn land kort samenvatten: 'Het
Sovjetrijk stortte ineen toen de rekeningen betaald
moesten worden. '9 Minder snel en graag wordt
uitgesproken dat de effecten van de bewapeningswedloop ook op de sociaal-economische situatie in
het Westen menig rampzalige effect hebben gehad.
President Reagan brak in de jaren tachtig alle
records bij het doen stijgen van het federale begrotingstekort in de Verenigde Staten, onder andere
door een verdubbeling van de militaire uitgaven.
Bezuinigingen op de overheidsuitgaven zijn in vele

9· de Volkskrant 20 juni 1996 .
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landen niet voor niets al vele jaren het alles beheersende politieke thema. Dit terugdringen van het
financieringstekort is goeddeels de uitgestelde afrekening van kosten van de Koude Oorlog. Dat laat
men doorgaans buiten beschouwing, waardoor
men de problemen van de staatsfinanciën te eenzijdig in de context van het uit de hand lopen van
sociale voorzieningen plaatst.
Er is zeker reden voor een kritische terugblik op
het doen en laten van de sociaal-democratie tijdens
de Koude Oorlog, waar ze lichtzinnig en met naïeve illusies een verzoenende opstelling tegenover
een onmiskenbaar expansiestreven van het Sovjetcommunisme verkoos. Maar er is ook alle reden te
waken voor Lichtzinnigheid en illusies in haar
opstelling tegenover de huidige internationale verhoudingen en de sociale relaties binnen de kapitalistische wereldeconomie.
'Loon voor de anast'

Na afloop van de Koude Oorlog lijkt het er ondertussen vaak wel op dat er nog slechts één centraal
thema voor het politieke debat is toegestaan: hoe de
economische kracht voor de concurrentie op de
vrije kapitalistisch wereldmarkt verder te versterken. De onverantwoord grote 'vrijheid' van ondernemen, brengt de deelnemers aan de krachtmetingen in de wereldwijde competitie ertoe, willen ze
overleven, even doof en blind te blijven voor
schadelijke maatschappelijke gevolgen van hun
doen en laten als de minst scrupuleuze tegenspelers. Dit staat in de politiek nauwelijks meer ter
discussie. Nog altijd wordt als bijna vanzelfsprekend een ondoorda hte 'economische groei'
nagestreefd, waarin de hoofdzaak blijkt dat al sneller al meer massa's industriële producten worden
afgezet - veelal afgestemd op denkbeeldige behoeften, de kopers aangepraat met behulp van reclame
ten dienste van dol draaiende producenten.
Toenemende verkwisting en onverantwoorde aantasting van het milieu zijn het voornaamste maatschappelijke resultaat.
De sociaal-democratie verliest haar levensvatbaarheid als ze op deze problemen niet een heldere
visie en een overtuigend alternatief zal weten te
ontwikkelen. De productie zal minder op kortzichtige particuliere belangen en meer op algemene
1 o. Gosta Esping-Andersen, 'Het
gouden tijdperk voorbij: de toekomst
van de verzorgingsstaat in de nieuwe
wereldorde', in: s&..P 1996, nr. 2.

behoeften van de mensheid moeten worden afgestemd. Om corrigerend te kunnen ingrijpen zijn
vooral meer kennis van het functioneren kapitalistische wereldeconomie vereist en een krachtiger, op
morele beginselen gebaseerd internationalisme.
Er is nu en in de toekomst geen deugdelijke aanpak denkbaar van zulke fundamentele problemen
als milieubehoud en migratie, veiligheid, werkgelegenheid en sociale rechtvaardigheid, zonder een
internationale benadering; en dit geldt niet alleen
waar het om de toenemende vervlechting van de
landen van Europa gaat. Het voeren van de Koude
Oorlog leidde ertoe dat er direct en indirect een
groot beslag werd gelegd op materiële middelen en
intellectuele capaciteiten die node gemist werden
bij de aanpak van andere wereldproblemen. Zo was
er veel aandacht voor de militaire en diplomatieke
betekenis van landen in Afrika, Azië en de Derde
Wereld, maar weinig voor een op hun eigen sociaal-economische en culturele merites en belangen
gebaseerde integratie in de internationale gemeenschap.
In de Koude Oorlog werd in Europa de strijd
tussen democratie en dictatuur beslist en allerminst
die tussen kapitalisme en wat de sociaal-democratie
als socialisme ziet.
De sociaal-democratie heeft zich altijd meer voor
ogen gesteld dan het voor haar rekening nemen van
de corrigerende sociale hulpverlening, terwijlliberalisme en conservatisme in staat en maatschappij
de dienst bleven uitmaken.
Toch belanden ook sommige socialisten bij het
overwegen van de recente geschiedenis in de
gedachtengang waarin het succes van de sociaaldemocratie bij het tot stand brengen van sociale
vooruitgang in West-Europa tijdens de Koude
Oorlog wordt geduid als een gunstig effect van de
politieke dreiging die uitging van het Sovjet-communisme. Gosta Esping-Andersen sprak kortgeleden in dat verband van 'het gouden tijdperk' voor
het ontstaan van de na-oorlogse verzorgingsstaat, 10
en Arie van der Zwan van het 'loon voor de angst in
het Westen voor het communisme.' 11
Het is in zekere zin een echo van de megalomane communistische visie op de arbeidersbeweging
in de kapitalistische wereld uit de jaren dertig en de
1 1 • A. van der Z wan, 'Bestaat er voor
het socialisme nog een herkansing?', in:
s&..P 1996 nr 5·
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Amerikaanse hegemonie in de wereldeconomie,
jaren vijftig - een grootheidswaan die bovenal
waardoor een reorganisatie van de internationale
getuigde van minachting voor de dof en slaafs
geachte werkende mensen in het Westen, die niet economische orde tot stand kwam - het fundamen tele nieuwe feit voor de internationale verhoudinin staat zouden zijn eigener beweging, buiten de
gen na '945 - en de financieel -economisch
communisten, sociale vcrbeteringen te bereiken. In
'beschermde ruimte' ontstond, zonder welke de
alle landen van Noord- en Noord- West-Europa zijn
snelle en succesvolle wederopbouw en de sociale
de electorale en organisatorische krachten en de
verbeteringen niet mogelijk zouden zijn geweest.
politieke en intellectuele capaciteiten van de comMaar ze heeft de geboden kansen, als altijd, wel
munistische partijen in het politieke krachtenveld
zelf, en uit zichzelf, moeten benutten.
na de Tweede Wereldoorlog echter vrijwel altijd te
verwaarlozen geweest. Oost-Duitsland vormde
Een halve eeuw Partij van de Arbeid
daarop een uitzondering, maar dit slechts dankzij
Het vijftigjarig bestaan van de Partij van de Arbeid
rechtstreeks ingrijpen vanuit de Sovjet-Unie.
zou een mooie gelegenheid kunnen zijn geweest om
Alleen in Frankrijk en Italië en enige tijd ook in
aandacht te besteden aan de ervaringen die in deze
Finland fungeerden communistische partijen als
halve eeuw zijn opgedaan. Daar is het helaas niet
een reële en in sommige periodes belangrijke polivan gekomen. In die periode hebben zich binnen de
tieke factor. Het reëel bestaande Sovjet-socialisme
sociaal-democratie vele interessante politieke
heeft, niet alleen voor de maatschappelijke ontwikdebatten voorgedaan. Maar hoewel ruim vier van
keling in zowel Oost- als West-Europa, maar ook
de vijf decennia waarin de Partij van de Arbeid een
voor de reputatie van het socialisme, als doelstelbelangrijke politieke rol vervulde zich afspeelden in
ling en ideaal en als democratische politieke beweeen politiek klimaat dat door de Koude Oorlog
ging, niet anders dan rampzalige gevolgen gehad.
werd bepaald, heeft zich in de laatste dertig jaar
Als politiek rechtse en centrum-stromingen zich
vanwege de internationale situatie minder dan
geen grondige gedachtenwisseling meer voorgedaan over een op realisme gebaseerd veiligheidsbevoordien verzetten tegen deelname van sociaalleid en de pacifistische opvattingen die binnen de
democraten aan het landsbestuur en eerder bereid
Nederlandse sociaal-democratie zijn blijven
waren tot compromissen, dan toch, als altijd, alleen
bestaan. 1 3 Daardoor kon het gebeuren dat men in
zo lang de sociaal-democratie daarvoor aanhang had
Hier de Partij van de Arbeid! Vijftig jaar geschiedenis in
weten te mobiliseren. Wat betreft de 'gouden
interviews, nota bene de enige publikatie die ter
jaren' voor de West-Europese sociaal-democratie,
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de PvdA
pal na de Tweede Wereldoorlog, lijken Espingis verschenen, als commentaar op de ondergang van
Andcrscn en Van der Zwan over het hoofd te zien
de Sovjet-Unie slechts de volgende uitlatingen van
dat haar eigen politieke initiaticven de doorslag
Ger Harmsen tegenkomt:
gaven. Deze meest succesvolle periode uit haar
'Wc hebben geen ongelijk gehad. Machtsgeschiedenis, met de electorale hoogtepunten en de
verhoudingen hebben niet toegelaten dat we meer
tot dan toe ongekend sterke greep op het landsbebereikt hebben. Dat is er gebeurd. De Sovjet-Unie
stuur, was mogelijk omdat de sociaal-democraten
is gesneuveld op de wapenwedloop. Een interne
toentertijd, zoals Bart Tromp het samenvatte, zich
ideologisch en programmatisch had voorbereid op · progressieve ontwikkeling is afgesneden omdat ze
de wapenwedloop verloren hadden tegen het schatde hoofdpunten van de politieke agenda: op de
rijke Amerika. Dat is er gebeurd. Daarom is dit
urgente sociale hervormingen na de crisis van de
experiment mislukt.' Hij laat in het midden wat
jaren dertig en op de wederopbouw na de Tweede
voor goeds hij verwachtte van een Westelijke
Wereldoorlog; bovendien kon ze partijmensen
nederlaag in de wapenwedloop.
naar voren brengen, die alom respekt afdwongen
Harmscn stelt ook: 'De Golfoorlog vond ik een
door hun praktische bekwaamheid - doortastend als
het moment daar is zonder de voorzichtigheid uit grote politieke blunder. Steun verlenen aan het
Amerikaanse olie-imperialisme, vond ik een blunhet oog te verliezen. ' 2 De sociaal-democratie kon
der. Koeweit was toch veel reactionairder dan
in dat 'gouden tijdvak' profiteren van de
r 2. Bart Tromp, 'Gouden jaren voor
het democratisch socialisme ' ; Voorwoord in: Jan Bank e.a., In dienst van het

cratie tussen aanpassin9 en vernieuwin9,

13. S. Rozemond, 'PvdA en herstel van
vrede en veiligheid', in: s&P maart

194t;- 19t;O. Amsterdam, 1987.
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Irak.' Het gaat er niet om dat Harmsen van mening
is dat het regiem van Saddam in Irak minder reactionair is dan het regiem in Koeweit, maar om het feit
dat hij kennelijk nog steeds van mening is, dat een
'progressief' geacht regiem het recht heeft met zijn
strijdkrachten een land te gaan bezetten, na de
regering ervan, al dan niet terecht, als zijnde 'reactionair' te hebben bestempeld. '4 Deze visies vallen
niet te rijmen met de elementaire beginselen van de
sociaal-democratie.
Zulke opvattingen over hoe een socialistische
maatschappij zou kunnen ontstaan, hebben sinds
lang een diepe, onoverbrugbare kloof geschapen
tussen sociaal-democraten en communisten. Ze
was al zichtbaar toen StaJin in de periode 19 391940, gedekt door het pact met Hitier, propagandistisch gesteund door alle bij de Camintern aangesloten communistische partijen in West-Europa, de
daad bij het woord voegde, het Rode Leger de
grenzen van Polen, Estland, Letland en Litouwen
liet schenden, er een Sovjet-regiem vestigde en een
oorlog voerde tegen Finland, dat zich niet gewonnen gaf maar ten koste van grote militaire inspanningen en veel mensenlevens inlijving bij de SovjetUnie wist te beletten. De imperialistische strategie
van Moskou veroorzaakte het grote conflict tussen
de democratische landen in hetWesten en het communisme, toen Moskou na de Tweede Wereldoorlog ook in het nieuwe Polen, in Hongarije,
Roemenië en Oost-Duitsland één-partij-staten
schiep en daar filiaalhouders van het Kremlin-communisme in het zadel zette en in 1948 in het door
een linkse coalitie geregeerde Tsjecho-Slowakije
zelfs een machtsgreep door de communisten gelastte en ondersteunde - ze was en bleef de doorslaggevende factor bij het doen ontstaan en bij het in stand
houden van veertig jaar Koude Oorlog in Europa.
Verzwakt zelfvertrouwen
Ronald Havenaar veroordeelt het verzet van enkele
socialistische partijen in West-Europa tegen de
afschrikkingsstrategie van de NA v o in de jaren
tachtig: 'Door tegelijkertijd het Hdmaatschap te
blijven steunen, probeerde men op deze wijze van
binnenuit het politieke fundament van het bondgenootschap te ondermijnen.' Ongetwijfeld zal menigeen, die zich heeft ingespannen genoemd verzet
in de Partij van de Arbeid vorm te geven, een der~
14. Hier de Partij van de Arbeid! ViifiiB jaar
aeschiedenis in interviews. Onder redactievan Martin Mevius, Lennart Booij en

gelijke, scherp en onomwonden geformuleerde
conclusie niet zonder wrevel en neiging tot protest
kunnen lezen - vooral vanwege het beeld van een
doelbewuste poging tot ondermijning. Maar het
zou onverstandig zijn de ogen te sluiten voor het
feit dat de door Havenaar gewraakte opstelling
indertijd hoop wekte bij de leiders van het Sovjetcommunisme en onrust en twijfel onder de bond genoten van de sociaal-democratie in de Koude
Oorlog. Alleen door een openhartige herbezinning
op de overwegingen die in die periode tot deze
standpunten leidden, en door het trelçken van heldere conclusies voor de toekomst, kan verzwakt
zelfvertrouwen worden herwonnen.
Een partij wordt alleen maar raadselachtiger zo
lang ze niet duidelijk kan maken dat haar leden zich
verenigen op grond van gemeenschappelijke politieke beginselen en doelstellingen - en deze behoren verder te reiken dan verlangens naar gezellig
samen zijn van mensen met goede bedoelingen die
in het genoemde jubileumboekje nogal eens de
toon zetten. Er zijn natuurlijk vele goede redenen
om ideologische verstarring te voorkomen, geen
verabsoluteerde theoretische concepties als uitgangspunt te kiezen en geen complete alternatieven
voor de bestaande maatschappelijke orde uit te
werken. Maar daarvoor wordt tegenwoordig zo
vaak en zo gemakkelijk gewaarschuwd, dat het
beter is eraan te herinneren dat er niets tegen een
wensdroom over de toekomst kan zijn die, kritisch
overdacht, wordt gepreciseerd in concrete, realistische doelstellingen, uitmondend in programma's
en richtlijnen voor het praktisch optreden, op
grond waarvan aanhang kan worden gemobiliseerd.
Er is nog altijd enige ruimte voor idealen en
enige grond voor het geloof in een enigszins maakbare vorm van beschaving. Het antwoord op de
vraag of er in deze tijd van verontrustend ernstige
milieu- en migratieproblemen en van onoverzichtelijke sociaal-economische en politieke wereldverhoudingen meer of minder redenen zijn voor optimisme of voor pessimisme, is van weinig belang
voor wie zich kunnen vinden in de houding van
mensen als Albert Camus, een sleutelfiguur in elke
terugblik op het debat onder de Europese intellectuelen tijdens de Koude Oorlog: 'Hij die op de
mensheid vertrouwt is een dwaas, maar hij die aan
de gebeurtenissen wanhoopt een lafaard'. '5

Erik van Bruggen. Amsterdam, 1996,

p 2J2 · 2J5.

15. Albert Camus, Ni victimes ni
bourreaux, Combat, t 946.
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