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 Inleiding

In mei 1987 verzamelde zich een bont gezelschap van activisten uit Oost- en 
West-Europa in een kerk in Warschau. Arrestaties en het weigeren van visa 
door de autoriteiten was niet voldoende gebleken om deze ontmoeting 
tussen Poolse opposanten en Westerse vredesactivisten te verhinderen. 
Via sluiproutes en met behulp van logeeradressen en vermommingen was 
een groot aantal van hen er in geslaagd de politie en douane te misleiden.1

De meer dan tweehonderd deelnemers die de conferentie wisten te 
bereiken, waren getuige van een ontmoeting die een hoogtepunt vormde in 
de al enkele jaren durende onafhankelĳ ke dialoog over het Ĳ zeren Gordĳ n 
heen. Sommigen achtten het überhaupt plaatsvinden van de conferentie al 
voldoende om van een succes te spreken. Inhoudelĳ k bleek ‘succes’ echter een 
groot woord. Hoewel veel van de deelnemers al langere tĳ d contact met elkaar 
onderhielden, regende het misverstanden en meningsverschillen tussen Oost 
en West. Westerse activisten hekelden de exclusieve focus van de Polen op 
misstanden in het eigen blok, terwĳ l Poolse deelnemers het gevoel hadden 
dat de Westerse bezoekers hun eigen democratieën niet voldoende op waarde 
schatten. Op het gebied van ontwapening en de offfĳiciële relaties tussen Oost 
en West lagen de opvattingen zo ver uit elkaar, dat er geen gemeenschap-
pelĳ ke conclusie te bereiken was. Het gezamenlĳ ke doel dat de activisten 
voor ogen hadden – het doorbreken van de Oost-Westdeling – bleek niet 
voldoende om de onderlinge verdeeldheid te overwinnen.2 Desondanks zag de 
West-Duitse deelnemer Christian Semler de bĳ eenkomst als een stap vooruit:

‘the predominant factor of the seminar was the willingness to listen to 
each other (which can not always be taken for granted), to acknowledge 
calmly difffering interests while conceding that one’s own considerations 
may be only tentative.’3

Historicus Padraic Kenney concludeert achteraf: ‘The seminar laid bare, 
as no exchange of documents possibly could, both how far East and West 

1 Padraic Kenney, A Carnival of Revolution. Central Europe 1989 (Princeton, Oxford 2002) 
115-116. 
2 Janet Fleischman, ‘Beyond the Blocs? Peace and Freedom Hosts International Seminar In 
Warsaw’, Across Frontiers (summer/fall 1987) 27-28. Sol NL 140 – 2 (Epstein, Friedensseminar, 
1987). IKV 470 – 1 (Semler, East-West dialogue, 1987). A Kelly 461 – 3 (Seminar Warschau, 1987). 
De codes verwĳ zen naar een archievenlĳ st achterin.
3 IKV 470 – 1 (Semler, East-West dialogue, 1987).
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had come toward one another in the last few years, but also how much still 
divided the hosts from most of their guests’.4

De gedeelde onafhankelĳ ke opstelling in het Oost-Westconflict en het 
gezamenlĳ ke doel dat conflict tot het verleden te laten behoren, was een 
goede basis om een dialoog tot stand te brengen, maar volstond niet om 
de meningsverschillen te overwinnen. De discussies tussen activisten in 
Oost en West draaiden om moeilĳ ke onderwerpen die ook in West-Europa 
tot heftige meningsverschillen leidden.

In het bĳ zonder ging het om de tegenstelling tussen de wens van de 
Westerse activisten om vrede en ontspanning na te streven en de hoop 
van de Oost-Europese oppositie dat het Westen haar zou steunen in haar 
vrĳ heidsstrĳ d. Veel Westerse activisten hadden zich graag evenzeer voor 
de vrĳ heid van Oost-Europa als voor vrede op het hele continent ingezet. 
Theoretisch sloten vrede, ontspanning, vrĳ heid en solidariteit elkaar niet 
uit. De werkelĳ kheid zag er echter anders uit. De Oost-Europese regimes 
waren alleen bereid om over ontwapening en ontspanning te spreken als 
de Westerse zĳ de niet te veel onwelgevallige onderwerpen aanroerde. 
Daarnaast bestond er het risico dat de vrĳ heidsstrĳ d in Oost-Europa de 
stabiliteit van de Europese veiligheidsordening zou aantasten. Dit maakte 
het in de praktĳ k noodzakelĳ k om vast te stellen wat op de korte termĳ n 
de prioriteit moest hebben: vrede en ontspanning of vrĳ heid en solidariteit?

Dit vraagstuk kon onderverdeeld worden in twee dilemma’s die onderling 
sterk verbonden waren: de keuze tussen de twee waarden vrede of vrĳ heid 
en tussen de handelingsmogelĳ kheden ontspanning of solidariteit. Omdat 
deze vier concepten op theoretisch niveau niet onverenigbaar waren, was 
de verbinding met de dagelĳ kse realiteit van het Oost-Westconflict in beide 
discussies van cruciaal belang. Die verbinding met de praktĳ k was het 
sterkst in het handelingsdilemma ontspanning of solidariteit. Hier werden 
de praktische gevolgen van de keuzes in het waardedilemma zichtbaar, wat 
de tegenstelling verder aanscherpte. In de worsteling met deze dilemma’s 
ging het lang niet altĳ d om concrete aanwĳ zingen van de zĳ de van de 
Oost-Europese regimes over wat zĳ  onacceptabel vonden. Vaak handelden 
Westerse politici en activisten vooral naar de eigen inschattingen van wat 
de vrede en ontspanning zou schaden.

Deze indeling in twee dilemma’s maakt het mogelĳ k een onderscheid te 
maken tussen de theoretische discussies over waarden en het handelen van 
de organisaties in de praktĳ k. In werkelĳ kheid was deze scheiding echter 
minder helder dan in een analyse achteraf kan lĳ ken. Beide dilemma’s, die 

4 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 116-117. 
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deel uitmaakten van één grote tegenstelling, liepen door elkaar en waren 
vaak nauwelĳ ks van elkaar te scheiden. De twee dilemma’s dienen in deze 
studie daarom als ordeningsschema en niet als model waarin alle discussies 
in West-Europa zouden moeten passen.

Veel van de Westerse deelnemers aan het seminar van 1987 hadden voor 
hun reis naar Warschau de dilemma’s uitvoerig met de eigen achterban en 
met emigranten uit Oost-Europa bediscussieerd. Aangekomen in Oost-
Europa, bleken de antwoorden die zĳ  moeizaam hadden geformuleerd niet 
aan te sluiten bĳ  de overtuigingen binnen de Oost-Europese oppositie. Zo 
kwamen er opnieuw discussies tot stand, nu niet alleen over, maar ook 
met de oppositie in Oost-Europa. De consideratie voor de wensen van de 
machthebbers achter het Ĳ zeren Gordĳ n bleek strĳ dig met de verlangens 
van de onafhankelĳ ke dialoogpartners in de oppositie.

De discussie over deze dilemma’s in eigen land en de transnationale 
dialoog vol misverstanden en meningsverschillen met Oost-Europa die daar 
op volgde, vormen samen de rode draad in dit onderzoek naar de Westerse 
omgang met de Poolse oppositie in de jaren tachtig. Zĳ  staan centraal in een 
verhaal over verhitte Koude Oorlogsdebatten en voorzichtige toenadering 
over het Ĳ zeren Gordĳ n heen in een tĳ dperk dat het laatste decennium van 
het Oost-Westconflict bleek te zĳ n.

Dat de jaren tachtig bĳ  uitstek het decennium van debat en onafhan-
kelĳ ke toenadering werden, had meerdere oorzaken. Ten eerste diende 
zich na jaren van ontspanning een nieuwe ĳ stĳ d in het Oost-Westconflict 
aan. De wapenwedloop leefde weer op en verschillende escapades van de 
Sovjet-Unie buiten de eigen grenzen, onder andere in Afghanistan, zetten 
de ontspanning onder druk.5 In West-Europa, dat zeer van de jaren van 
detente had geprofĳ iteerd, leidde de terugkeer naar confrontatie tussen 
de blokken tot frustratie. Heftige discussies over de wapenwedloop en de 
toekomst van de ontspanningspolitiek waren het gevolg. In steeds meer 
kringen was daarbĳ  de overtuiging te horen dat vrede, ontspanning en de 
toekomst van Europa te belangrĳ k waren om alleen aan de supermachten 
of de eigen regeringen over te laten. Dit idee vormde de basis voor het proces 
van toenadering tot Oost-Europa ‘van onderop’.6 Bĳ zonder is dat de ontspan-
ningspolitiek, die oorspronkelĳ k op hoog politiek niveau uit pragmatische 

5 Bernd Stöver, Der Kalte Krieg 1947-1991. Geschichte eines radikalen Zeitalters (München 2007) 
403-411, 421-423. 
6 S.R. Ashton, In search of Detente. The Politics of East-West Relations since 1945 (Basingstoke, 
London 1989) 197, 213-214. Het idee dat de ontspanning niet aan de supermachten overgelaten 
kon worden, kwam o.a. voor in het IKV en de SPD. Zie daarvoor de respectievelĳ ke hoofdstukken. 
Zie ook Interview Gerd Poppe, 14-10-2010, Berlĳ n.
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motieven was ontstaan, in deze periode de meningsvorming van een groot 
aantal West-Europese maatschappelĳ ke organisaties en media begon te 
beïnvloeden. Het redden van de ontspanningspolitiek werd steeds meer 
een zaak van iedereen.

Ten tweede waren de jaren tachtig een decennium van uitersten. Na de 
spanningen van de eerste helft van de jaren tachtig brak na 1985 onver-
wacht een nieuw tĳ dperk van ontspanning aan, dat werd afgesloten met 
het plotselinge einde van het Oost-Westconflict. Zowel de spanningen van 
de eerste helft als de ongekende hervormingen van de tweede helft van 
het decennium lokten sterke discussies uit over het Oost-Westconflict en 
zĳ n dilemma’s. De verbeterde betrekkingen tussen Oost en West en de 
afnemende repressie in Oost-Europa na 1985 legden de weg open voor een 
nieuw hoogtepunt in de toenadering tussen de blokken op elk gewenst 
niveau.

Ten derde dienden zich vanaf de late jaren zeventig in Oost-Europa steeds 
meer openlĳ k opererende oppositiebewegingen aan. Het was vanuit het 
Westen steeds moeilĳ ker vol te houden dat de regeringen de enige aange-
wezen gesprekspartners in Oost-Europa waren. Het Westen werd daarom 
geconfronteerd met de vraag of en hoe het een dialoog met de oppositie 
kon combineren met de offfĳ iciële dialoog met Oost-Europa.

De Poolse oppositie speelde een hoofdrol in de golfbeweging van span-
ning en ontspanning in de jaren tachtig. Zĳ  maakte bovendien, meer dan 
bewegingen in andere landen, de tegenstand tegen de regimes in Oost-
Europa zichtbaar in het Westen. In de zomer van 1980 legden arbeiders 
in Polen het werk neer. Deze stakingen leidden tot de oprichting van de 
eerste Oost-Europese onafhankelĳ ke vakbond Solidarność (Solidariteit). 
De gebeurtenissen in Polen waren olie op het vuur van de debatten in 
West-Europa. De oordelen over de acties van de Poolse arbeiders raakten 
onherroepelĳ k verstrengeld in de lopende discussies over ontwapening en 
ontspanning. De angst voor een reactie uit Moskou, en de gevolgen daarvan, 
was groot. Op 13 december 1981 besliste de Poolse partĳ leider, generaal 
Wojciech Jaruzelski, de meer dan vĳ ftien maanden durende machtsstrĳ d 
door de staat van beleg uit te roepen.7

De Poolse gebeurtenissen spitsten de discussies over de verhouding 
tussen vrede en vrĳ heid verder toe. Sinds de Sovjet-invasie na de Praagse 
lente in 1968 was de keuze tussen ontspanning of solidariteit in Europa 
niet meer zo acuut geweest. In plaats van beginnende euforie over de 

7 Łukasz Kamiński, ‘Fenomen “Solidarności”’, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 8 (2009) 
nr. 5-6 (100-101) 9-13.
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ontspanning heerste ditmaal echter duidelĳ ke spanning tussen Oost en 
West. In de context van een nieuwe kernwapenwedloop maakte de Poolse 
vrĳ heidsstrĳ d velen in West-Europa er pĳ nlĳ k bewust van dat zĳ  de vrede 
op het continent betaalden met onvrĳ heid voor Oost-Europese bevolking. 
Zoals bĳ  elke Oost-Europese opstand zette Solidarność de schĳ nwerper 
op het West-Europese handelingsdilemma. Gevoelsmatig en principieel 
lag solidariteit met de Poolse arbeiders voor de hand, maar dit delfde vaak 
het onderspit ten opzichte van het eigen belang bĳ  ontspanning op het 
continent.

Eind jaren tachtig speelde de Poolse oppositie opnieuw een centrale rol 
in de gebeurtenissen die Oost-Europa weer in het blikveld van de West-
Europaan drongen. Polen was één van de eerste landen waar de opstanden 
en politieke hervormingen werden ingezet, die zouden leiden tot de om-
wentelingen van 1989. Wederom was het land het toneel van stakingen 
die vervolgens uitmondden in een ronde tafelconferentie en halfvrĳ e 
verkiezingen. Deze werden op 4 juni 1989 overtuigend gewonnen door de 
oppositie.8

Met haar activiteiten in 1980-1982 en 1988-1989 maakte Solidarność de 
Westerse dilemma’s uiterst concreet. Zĳ  zette bestaande Westerse aannames 
op hun kop. Bovendien opende zĳ  de weg naar een dialoog ‘van onderop’ 
door West-Europa onder de neus te wrĳ ven dat er in Oost-Europa meer 
gesprekspartners waren dan alleen de offfĳ iciële communistische organen.

De debatten over de dilemma’s vrede of vrĳ heid en ontspanning of 
solidariteit werden vooral in linkse kringen in het Westen fel gevoerd. Tra-
ditioneel voelden linkse organisaties zich sterk verbonden met ontspanning, 
pacifĳ isme, solidariteit en vrĳ heidsstrĳ d. De angst leefde sterk dat openlĳ ke 
solidariteit met de Oost-Europese vrĳ heidsstrĳ d de offfĳ iciële gesprekken 
met Oost-Europa en de bereikte resultaten op het gebied van ontspanning 
en ontwapening zou schaden. Dit zorgde ervoor dat een keuze tussen de 
traditionele verbondenheid met onderdrukten en het behoud van de op 
ontwapening en ontspanning gerichte politiek noodzakelĳ k leek.

Bovendien werden linkse kringen in het Westen beïnvloed door de ideolo-
gische wortels en de afkeer van het Westerse kapitalisme die zĳ  deelden met 
de Oost-Europese regimes. Zelfs linkse bewegingen die al lang geen enkele 
illusie over de verwerkelĳ king van het socialistische ideaal in Oost-Europa 
meer koesterden, vonden het soms moeilĳ k zich eenduidig aan de kant 
van de Oost-Europese oppositie te scharen. In het gepolariseerde politieke 

8 Zie uitgebreider Dominik Trutkowski, Der Sturz der Diktatur. Opposition in Polen und der 
DDR 1988/1989 (Berlĳ n 2007).
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klimaat van de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig voelde aansluiting 
bĳ  de kritiek op de mensenrechtensituatie en het gebrek aan democratie 
in Oost-Europa gemakkelĳ k als een bondgenootschap met rechtse ‘Koude 
Oorlogsdenkers’. De claim die rechtse politici in het Westen op de Oost-
Europese oppositie legden, stond solidariteit van linkse activisten in de 
weg. Op dezelfde wĳ ze hadden opposanten in Oost-Europa moeite om door 
de lovende perscommentaren van hun regeringsgetrouwe kranten heen 
te prikken en in de Westerse vredesactivisten niet alleen maar ‘nuttige 
idioten’ van Moskou te zien. Het enthousiasme van gevestigde politici aan 
beide zĳ den voor de oppositie aan de andere zĳ de van het Ĳ zeren Gordĳ n 
stond onderlinge solidariteit tussen de bewegingen ‘van onderop’ in de weg. 
Het bleek niet gemakkelĳ k in de bondgenoot van de vĳ and een vriend te 
ontwaren.9

Rechtse kringen worstelden in veel mindere mate met deze dilemma’s. 
De geringere belangstelling voor ontspanning en ontwapening en het gro-
tere wantrouwen tegenover de Oost-Europese machthebbers maakten het 
gemakkelĳ ker om voor solidariteit met de vrĳ heidsstrĳ d van de oppositie 
te kiezen. Dat betekent overigens niet dat de dilemma’s alleen in linkse 
kringen gevoeld werden. Ook menig Realpolitiker rechts van het politieke 
midden beschouwde het behoud van de status quo als voorwaarde voor 
een vreedzaam samenleven. Met hun pragmatische rechtvaardigingen 
wisten zĳ  echter gemakkelĳ ker te ontkomen aan de emotionele lading die 
de keuzes in linkse kringen vaak kregen.

Dit onderzoek focust op de discussie in linkse kringen, omdat de dilem-
ma’s daar het meeste wrongen. Daarbĳ  staan drie bewegingen centraal die 
bĳ zonder sterk met deze dilemma’s verbonden waren: de vredesbeweging, 
de sociaaldemocratie en de vakbeweging. De vredesbeweging worstelde 
sterk met de tegenstelling tussen vrede of vrĳ heid. Omdat de omgang met 
het Oost-Westconflict de core business van de vredesbeweging vormde, 
kwamen de dilemma’s hier in hun zuiverste vorm voor. Voor de sociaal-
democratie als hoeder van de ontspanningspolitiek speelde juist de keuze 
tussen ontspanning en solidariteit een cruciale rol. De West-Duitse sociaal-
democratie had immers aan de wieg van de Europese ontspanningspolitiek 
gestaan. De vakbeweging, ten slotte, worstelde met hetzelfde dilemma, 
maar dan vanuit de gevoelde verplichting tot vakbondssolidariteit. De 
vakbeweging had als zusterorganisatie bovendien de meest directe band 
met Solidarność. Ook de vredesbeweging meende een deel van zichzelf 

9 Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent (New York 1993) 
42.
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in Solidarność te herkennen als onafhankelĳ ke sociale beweging die de 
vanzelfsprekendheden van de Koude Oorlog ter discussie stelde. Tussen de 
sociaaldemocratie en Solidarność waren de gevoelens van verwantschap 
vermoedelĳ k het geringst. Geen van beide spraken zĳ  expliciet over hun 
overeenkomsten als politieke beweging. Alle drie de bewegingen werden 
door Solidarność uitgedaagd hun opvattingen te herzien en een dialoog 
aan te gaan. In hoeverre zĳ  die uitdaging aangingen, verschilt sterk per 
beweging en per land.

De twee landen die in deze studie centraal staan, zĳ n Nederland en 
de Bondsrepubliek Duitsland. In beide landen woedde het debat over de 
dilemma’s bĳ zonder heftig, vanwege de cruciale rol die beide vervulden in 
de internationale ontwikkelingen van de vroege jaren tachtig. De Bonds-
republiek was als frontstaat in het Oost-Westconflict met uitzonderlĳ ke 
belangen in het Oostblok gevoeliger voor de f luctuaties tussen Oost en 
West dan veel andere landen. Nederland raakte in de vroege jaren tachtig 
eveneens in het middelpunt van het internationale debat over de Oost-
Westbetrekkingen. Dit was het gevolg van de omvangrĳ ke Nederlandse 
maatschappelĳ ke mobilisering tegen nieuwe Westerse bewapening.

De ophef draaide om het NAVO-dubbelbesluit van 1979, waarin de NAVO-
landen besloten 573 nieuwe middellange afstandsraketten in West-Europa 
te plaatsen als de Sovjet-Unie voor die tĳ d niet haar nieuwe kernwapens zou 
weghalen. In de beoogde plaatsingslanden riep dit een golf van maatschap-
pelĳ k protest op, met als uitschieters Nederland en de Bondsrepubliek. In 
West-Duitsland trok de discussie diepe kloven in het linkse kamp omdat 
juist de sociaaldemocratische bondskanselier Helmut Schmidt de aanzet 
tot het voornemen had gegeven en dit nu met hand en tand verdedigde. 
Een heftige tegenbeweging vanuit de vredesbeweging kon het plaatsings-
besluit in 1983 niet verhinderen. In Nederland, waar de vredesbeweging 
relatief vroeg mobiliseerde, werd het besluit wel herhaaldelĳ k uitgesteld. 
De uitzonderlĳ ke kracht van de Nederlandse vredesbeweging werd in het 
buitenland ook wel aangeduid met ‘Hollanditis’. Doordat Nederland na 1983 
het enige land leek te zĳ n waar de vredesbeweging nog kon slagen, stond dit 
land voor even centraal in de Oost-Westdiscussies.10 Tegen deze achtergrond 

10 Tim Geiger, ‘Die Regierung Schmidt–Genscher und der NATO-Doppelbeschluss’, in: Philipp 
Gassert, Tim Geiger, Hermann Wentker ed., Zweiter Kalter Krieg und Friedensbewegung. Der 
NATO-Doppelbeschluss in deutsch-deutscher und internationaler Perspektive (München 2011) 
95-122, aldaar 104-110, 114-121. Laurens Jan Hogebrink, ‘Voorbĳ  de ‘hollanditis’. Over de interna-
tionale rol van het IKV’, in: Mient Jan Faber e.a. ed., Zes jaar IKV campagne (Amersfoort 1983) 
47-68. Remco van Diepen, Hollanditis. Nederland en het kernwapendebat, 1977-1987 (Amsterdam 
2004) 10, 13, 217.
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polariseerde het debat over Oost-Westkwesties in de Bondsrepubliek en 
Nederland sterk.

Per stroming en land staat hier de meest toonaangevende organisatie cen-
traal. Zo wordt de Nederlandse vredesbeweging gerepresenteerd door het 
Interkerkelĳ k Vredesberaad (IKV); een beweging die in de jaren tachtig niet 
alleen in Nederland, maar ook binnen de West-Europese vredesbeweging 
een dominante positie innam.11 Voor West-Duitse zĳ de ligt de keuze uit de 
versnipperde vredesbeweging minder voor de hand. De reden dat hier de 
Grünen fungeren als tegenhanger van het IKV is dat deze jonge partĳ  zich als 
integraal onderdeel van de vredesbeweging beschouwde en één van diens 
belangrĳ kste institutionele en politieke pĳ lers vormde.12 Bovendien zagen 
zowel het IKV als de Oost-Europese oppositie de Grünen als belangrĳ kste 
West-Duitse bondgenoot inzake Oost-Westgerelateerde kwesties.13 Deze 
blik van buitenaf rechtvaardigt een naast elkaar zetten van twee in essentie 
zo verschillende organisaties als een kerkelĳ ke vredesorganisatie en een 
politieke partĳ . De verschillen in speelruimte die dat opleverde zullen in het 
onderzoek naar voren komen. De keuzes in de overige stromingen spreken 
voor zich. In geval van de sociaaldemocratie zĳ n dat de Partĳ  van de Arbeid 
(PvdA) in Nederland en de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in 
de Bondsrepubliek. Bĳ  de vakbeweging gaat het om de grootste Nederlandse 
vakcentrale Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en de West-Duitse 
eenheidscentrale Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

11 Philip Everts, Laat dat maar aan ons over! Democratie, buitenlands beleid en vrede (Leiden 
1996) 218-219.
12 Silke Mende, "Nicht rechts, nicht links, sondern vorn." Eine Geschichte der Gründungsgrünen 
(München 2011) 341. De eigen schrĳ fwĳ ze was in deze jaren DIE GRÜNEN. Hier is van de hoofdlet-
ters en het Duitse lidwoord afgezien. 
13 Internationaal secretaris van het IKV Wim Bartels noemt de Grünen achteraf ‘een fantas-
tische bondgenoot’ (Interview Wim Bartels, 22-11-2011, Amsterdam). Algemeen secretaris van 
het IKV Mient Jan Faber schreef over de omgang met Oost-Europa: ‘IKV en Grünen zitten wat 
dit onderwerp betreft, vrĳ wel op één lĳ n. En wat meer zegt: het is één van we weinige terreinen 
waarop de Grünen het onderling eens zĳ n’. (Mient Jan Faber, min x min = plus. Dagboekaanteke-
ningen (Weesp 1985) 157). Tegen dat laatste spreekt overigens IKV 337 – 5 (Müller, Konsultation 
Grünen-IKV, 1984), evenals hoofdstuk 6. In teksten uit de Oost-Europese oppositie (evenals 
binnen het END-netwerk) werden IKV en de Grünen vaak in één adem genoemd als organisaties 
die, net als de respectievelĳ k Britse en Franse vredesorganisaties END en CODENE, positief 
tegenover de oppositie stonden. Zie o.a. Sol NL 135 – 1 (To all whom it may concern, 1986). Sol 
NL 139 – 3 (Minkiewicz, Niet alleen kontakt, 1986). Anna Smółka-Gnauck, Między wolnością a 
pokojem. Zarys historii Ruchu “Wolność i Pokój” (Warschau 2012) 157-162. Michael Ploetz, Wie 
die Sowjetunion den kalten Krieg verlor. Vor der Nachrüstung zum Mauerfall (Berlĳ n, München 
2000) 168-169.
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De eerste vraag die hier voor deze zes organisaties centraal staat, is hoe 
zĳ  zich positioneerden ten opzichte van de Poolse gebeurtenissen in een 
context die wisselde van uitzonderlĳ ke spanning tot nieuwe ontspanning. 
Daarbĳ  komen zowel de dilemma’s als de transnationale dialoog aan bod. 
Hoe beïnvloedden de gebeurtenissen in Polen het Oost-Westdebat binnen 
de organisaties? Hoe gingen de organisaties om met de uitdagingen aan 
hun standpunten over vrede en ontspanning? De sterkste test voor de 
uitkomsten van de debatten vormde de vraag wat men concreet voor de 
Poolse oppositie kon of moest doen. De hulpverlening dient daarom als 
testcase voor de praktische uitwerking van de debatten.

De discussie over de dilemma’s verliep vaak volgens vergelĳ kbare 
patronen: in de meeste organisaties bestond een fractie die uit zorg om 
de ontwapening en ontspanning bereid was de eis van vrĳ heid voor Oost-
Europa voorlopig in de ĳ skast te zetten, terwĳ l een andere fractie inzette 
op het tonen van openlĳ ke solidariteit en het aangaan van nauwe contacten 
met de oppositie. Dit onderzoek toont hoe deze kampen zich in het kielzog 
van de Poolse gebeurtenissen formeerden. Het laat echter ook zien dat 
de realiteit in menige organisatie complexer was dan deze geschetste 
tweedeling. De discussie vertonen vergelĳ kbare patronen, maar liepen 
toch in elke organisatie anders. Om deze reden analyseert dit onderzoek 
de nuances van de debatten in de verschillende organisaties met behulp 
van de contemporaine begrippen, in plaats van de dilemma’s dwingend aan 
de debatten op te leggen. Ondanks de overeenkomsten in argumentatie, 
hadden alle zes de discussies hun eigen bĳ zonderheden.

De tweede vraag die centraal staat is hoe de Poolse gebeurtenissen en 
de daardoor uitgelokte debatten over de Oost-Westverhouding invloed 
uitoefenden op de dialoog van deze organisaties met Oost-Europa. Terwĳ l 
de jaren zeventig het decennium waren geweest waarin het contact met de 
Oost-Europese regeringen werd aangegaan, leken na het verschĳ nen van 
Solidarność de onafhankelĳ ke bewegingen aan de beurt. Hoe antwoordden 
de verschillende organisaties op deze uitdaging? Maakten ze de overstap 
naar nieuwe partners ‘van onderop’ of bleef het contact met de machtheb-
bers centraal staan? Hoe gingen zĳ  om met de onenigheid die met deze 
onafhankelĳ ke activisten aan het licht kwam? Bleven de Westerse orga-
nisaties geloven in de projectie van hun eigen ideeën op de Oost-Europese 
oppositie of waren zĳ  in staat de misverstanden en meningsverschillen af 
te bouwen?

Zowel in de debatten in het Westen als de dialoog met het Oosten 
speelden Poolse emigranten in het Westen een rol. In de debatten gaven 
zĳ  een voorproefĳ je van de standpuntbepaling van de oppositie en in de 
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transnationale dialoog konden zĳ  bemiddelen en misverstanden uit de weg 
ruimen. De vraag is of zĳ  de debatten en de keuzes in de Oost-Westdialoog 
wisten te beïnvloedden. Konden zĳ  een rol vervullen als transnationale be-
middelaars, of bleven ook zĳ  gevangen in hetzelfde onbegrip dat de dialoog 
tussen linkse kringen in het Westen en de Oost-Europese oppositie gĳ zelde?

Werkwĳ ze en methode

Dit onderzoek beoogt een transnationale geschiedenis te schrĳ ven. Het 
begrip transnationaal wordt in discussies vaak verschillend of zelfs geheel 
niet gedefĳinieerd. De defĳinities die er bestaan, zĳ n bovendien sterk bepaald 
door de eerdere vormen van grensoverschrĳ dende geschiedschrĳ ving 
waartegen historici zich afzetten. Historicus Kiran Klaus Patel contrasteert 
transnationale geschiedenis bĳ voorbeeld met de meer gevestigde voor-
ganger internationale geschiedenis. Internationale geschiedenis beschrĳ ft 
volgens Patel het contact tussen statische, gescheiden nationale entiteiten 
via geïnstitutionaliseerde, bĳ voorbeeld diplomatieke, kanalen. Transnatio-
nale geschiedenis kenmerkt zich naar zĳ n mening door grotere flexibiliteit 
en nadruk op agency in plaats van structuren en instituties. Zĳ  probeert 
de natie te overstĳ gen als het belangrĳ kste kwalifĳ icerende concept, zonder 
haar als historisch raamwerk overbodig te maken: transnationale geschiede-
nis staat niet los van nationale fenomenen. Het belangrĳ kste verschil tussen 
transnationale en internationale geschiedenis ligt in de focus op handelende 
individuen, spontane dialogen, netwerken en onconventionele grensover-
schrĳ dingen, in plaats van op vaste nationale entiteiten en gevestigde 
communicatiekanalen. Dit contrast tussen internationale, diplomatieke 
geschiedenis en transnationale maatschappelĳ ke contacten is eveneens te 
vinden bĳ  historici als Patricia Clavin, Philipp Ther en Jennifer Jenkins.14 Al 
bĳ  de pioniers van de transnationaliteit in de sociale wetenschappen Joseph 

14 Kiran Klaus Patel, ‘Transnationale Geschichte – Ein neues Paradigma?’, http://geschichte-
transnational.clio-online.net/forum/id=573&type=diskussionen. Jennifer Jenkins, ‘Trans-
nationalism and German History’, http://geschichte-transnational.clio-online.net/forum/
id=875&type=diskussionen. Patricia Clavin, ‘Defĳ ining Transnationalism’, Contemporary 
European History 14 (2005) nr. 4, 421-439, aldaar 422, 424-425, 431, 433-434, 437-438. Patricia 
Clavin, ‘Time, Manner, Place: Writing Modern European History in Global, Transnational 
and International Contexts’, European History Quarterly 40 (2010) 624-640, aldaar 628, 632, 
635. Philipp Ther, ‘Comparisons, Cultural Transfers, and the Study of Networks. Toward a 
Transnational History of Europe’, in: Heinz-Gerhard Haupt, Jürgen Kocka ed., Comparative and 
Transnational History. Central European Approaches and New Perspectives (New York, Oxford 
2009) 204-225. 
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Nye en Robert Keohane stond transnationaliteit voor niet door regeringen 
gestuurde grensoverschrĳ dende interactie.15

Een andere defĳ initie ontstaat zodra transnationale geschiedenis met 
vergelĳ kende geschiedenis gecontrasteerd wordt, waar Padraic Kenney en 
Gerd-Rainer Horn voor kiezen. Terwĳ l vergelĳ kende geschiedenis vaak leidt 
tot het onderscheiden van nationale bĳ zonderheden, richt transnationale 
geschiedenis zich volgens hen vooral op grensoverschrĳ dende fenomenen. 
Daarbĳ  gaat het om het simultaan plaatsvinden van ontwikkelingen en niet 
noodzakelĳ kerwĳ s om de beschrĳ ving van transnationale ontmoetingen 
of vervlechtingen. Uit Kenneys studies naar de transnationaliteit van de 
Oost-Europese oppositie blĳ kt overigens dat dergelĳ ke contacten en beïn-
vloeding een cruciale rol speelden in het ontstaan van grensoverschrĳ dende 
fenomenen. Transnationale geschiedschrĳ ving gelooft niet in Zeitgeist, zo 
stelt Kenney, maar in de kracht van grensoverschrĳ dende ontmoetingen.16

Verschillende historici erkennen dat transnationale geschiedenis meer 
trekken heeft van een nieuwe blikrichting dan van een methodologie. Voor 
dat laatste verwĳ zen zĳ  vaak naar het concept histoire croisée van Michael 
Werner en Bénédicte Zimmermann, die ook zelf hun onderzoeksmethode 
als ‘eine Form des Zugangs zur Transnationalität’ presenteren. Histoire 
croisée richt zich op vervlechting, niet alleen van het onderzoeksonderwerp 
over grenzen heen, maar ook tussen onderzoeker, onderzoeksobject en 
de verschillende onderzoeksniveaus. Daarmee pleiten zĳ  voor een vorm 
van geschiedschrĳ ving die niet alleen boven het nationale uitstĳ gt, maar 
ook in een bĳ zondere mate aan zelfreflectie doet. Daarnaast vragen zĳ  de 
historicus vooraf vastgestelde categorieën los te laten en zich te laten leiden 
door de vragen en begrippen die de onderzoeksperiode en het materiaal 
opwerpen.17

15 Joseph S. Nye Jr., Robert O. Keohane, ‘Transnational Relations and World Politics. An 
Introduction’, in: Joseph S. Nye Jr., Robert O. Keohane ed., Transnational Relations and World 
Politics (Cambridge, MA 1973) ix-xxix. 
16 Padraic Kenney, Gerd-Rainer Horn, ‘Introduction. Approaches to the Transnational’, in: 
Gerd-Rainer Horn, Padraic Kenney ed., Transnational moments of change. Europe 1945, 1968, 1989 
(Lanham etc 2004) ix-xix. Padraic Kenney, ‘Electromagnetic Forces and Radio Waves or Does 
Transnational History Actualy Happen?’, in: Robert Brier ed., Entangled Protest. Transnational 
Approaches to the History of Dissent in Eastern Europe and the Soviet Union (Osnabrück 2013) 
43-52. Zie ook Kenney, A Carnival of Revolutions (2002) passim. 
17 Michael Werner, Bénédicte Zimmermann, ‘Beyond comparison: Histoire Croisée and 
the challenges of ref lexivity’, History and Theory 45 (February 2006) 30-50. Peter van Dam, 
‘Vervlochten geschiedenis. Hoe histoire croisée de natiestaat bedwingt’, TvG 125 (2012) 1, 96-109, 
aldaar 105-109.
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De asymmetrie van de twee nationale cases in hun omvang en hun relatie 
tot Oost-Europa maakt het onderwerp van dit onderzoek minder geschikt 
voor een puur vergelĳ kende benadering. Dit betekent niet dat vergelĳ king 
geen rol speelt: waar verschillende cases opduiken, dienen vergelĳ kingen 
zich immers aan. De keuze voor twee landen en drie verschillende linkse 
bewegingen biedt de mogelĳ kheid de nationale en bewegingsspecifĳ ieke 
ontwikkelingen meer profĳiel te geven in contrast met een zusterorganisatie 
in een buurland of een andere organisatie in eigen land. Daarbĳ  vindt een 
dubbele vergelĳ king plaats: zowel nationaal als tussen verschillende bewe-
gingen. De verschillende cases lichten elkaar uit en geven elkaar betekenis.18 
De Nederlandse zĳ de wordt dankzĳ  de West-Duitse cases in de context van 
het Oost-Westconflict geplaatst. Voor de West-Duitse zĳ de tonen juist de 
Nederlandse parallellen de grote nationale uitzonderingen.

Het onderwerp van dit onderzoek leent zich zeer voor een transnatio-
nale, vervlochten benadering: het gaat immers over grensoverschrĳ dende 
waarneming en dialoog tussen onderling sterk verbonden maatschappelĳ ke 
organisaties. De zes organisaties zĳ n niet alleen voor de historicus elkaars 
contrastvloeistof, maar fungeerden ook in de jaren tachtig al als elkaars 
referentiepunten. Zĳ  raakten in hun besluitvorming en daadwerkelĳ ke 
handelen vervlochten. De Poolse emigranten en de oppositie die tussen de 
zes cases heen en weer bewogen en al in de jaren tachtig met vergelĳ kende 
oordelen kwamen, vormen een verdere vervlechtingsfactor. De insteek van 
transnationale geschiedenis fungeert daarom hier als uitgangspunt om deze 
vervlechtingen de ruimte te geven en niet met nationale of institutionele 
vergelĳ kingen te overdekken. De aanbeveling uit te gaan van in de periode 
zelf opgeworpen vragen en begrippen, is eveneens nuttig gebleken. In som-
mige gevallen creëert echter juist ook categorisering achteraf de samenhang 
en duidelĳ kheid die eerder ontbrak.

De transnationale aanpak stuurt de focus en vragen binnen dit onderzoek. 
Zo ligt de nadruk op grensoverschrĳ dende contacten en samenwerking 
op het niveau van maatschappelĳ ke organisaties. Aandacht voor hogere 
politieke niveaus en meer conventionele diplomatieke vormen van contact 
ontbreekt niet. Door de invalshoek van het onderzoek gaat het daarbĳ  vooral 
om de vraag hoe dat niveau zich verhield tot het contact ‘van onderop’. Ook 
het onderscheid tussen formeel diplomatiek contact en een dialoog op lagere 

18 Deborah Cohen, Maura O’Connor, ‘Introduction’, in: Deborah Cohen, Maura O’Connor ed., 
Comparison and history. Europe in cross-national perspective (New York, London 2004) xi-xx, 
aldaar xv-xvi. Peter Baldwin, ‘Comparing and generalizing: why all history is comparative, yet 
no history is sociology’, in: ibidem, 1-22, aldaar 3-7, 18.
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niveaus speelt een rol in het onderzoek. Door de focus op maatschappelĳ ke 
grensoverschrĳ dende contacten ontstaat op een rĳ k en gedetailleerd beeld 
van de worsteling in de omgang met Oost-Europa op het niveau van de 
samenleving.

De basis voor deze studie is een uitvoerig bronnen- en literatuuronder-
zoek in de archieven van de betrefffende organisaties; in het bĳ zonder 
van de internationale afdelingen.19 De verhouding tussen literatuur- en 
archiefonderzoek verschilt sterk per organisatie. Aan het ene uiterste 
bevindt zich de FNV wier Oost-Europabeleid nog vrĳ wel onbeschreven 
is. Archiefmateriaal voert hier de boventoon. Aan het andere uiterste 
staat de SPD. Haar beleid ten opzichte van Oost-Europa, en Polen in 
het bĳ zonder, is onderwerp van een groot aantal studies geweest. Het 
bronnenonderzoek in het archief van de internationale afdeling bĳ  het 
partĳ bestuur van de SPD vormt daarom een aanvulling op eerder onder-
zoek, dat zich hoofdzakelĳ k concentreerde op het Willy Brandtarchief.20 

19 Het archief van het IKV, de PvdA en de FNV is te vinden in het IISG in Amsterdam. Het 
archief van de SPD en de DGB bevindt zich in het Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) in Bonn. 
De Grünen beheren hun eigen Archiv grünes Gedächtnis (AgG) in Berlĳ n. Van elke organisatie 
heb ik ook systematisch publicaties onderzocht (IKV: Kernblad, Grünen: Kommune, PvdA: S&D, 
Voorwaarts, SPD: NG/FH, FNV: De Vakbondskrant, DGB: Welt der Arbeit, GMH). De spelling 
van citaten uit bronnen en contemporaine publicaties is stilzwĳ gend verbeterd, vanwege het 
grote aantal spelfouten en het onbreken van diakritische tekens, vooral in Poolse namen. Een 
uitzondering is gemaakt voor bewust afwĳ kende spelling. 
20 Zie Bernd Rother, ‘Zwischen Solidarität und Friedenssicherung. Willy Brandt und Polen in 
den 1980er Jahren’, in: Friedhelm Boll, Krzysztof Ruchniewicz ed., "Nie mehr eine Politik über 
Polen hinweg". Willy Brandt und Polen (Bonn 2010) 220-263. (Willy Brandtarchief (WBA), bĳ  
gelegenheid ook partĳ bestuur (PB) en Socialistische Internationale (SI)). Robert Brier, ‘The 
Helsinki Final Act, the second stage of Ostpolitik, and human rights in Eastern Europe. The 
case of Poland’, in: Rasmus Mariager, Karl Molin, Kjersti Brathagen ed., Human Rights in Europe 
during the Cold War (Londen etc. 2014) 75-94. (WBA, in mindere mate PB en enkele persoonlĳ ke 
archieven). Garton Ash, In Europe’s Name (1993) (WBA en PB). Patryk Pleskot, Kłopotliwa panna 
“S”. Postawy polityczne Zachodu wobec “Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980-1989) (Warschau 
2013) (WBA, andere persoonlĳ ke archieven, Poolse archieven). Gerhard Besier, ‘Socjaldemokracja 
niemiecka i polska opozycja w latach 1966-1990’, in: Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński, ed., 
Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie. Stan badań i postolaty badawcze (Warschau 2008) 
49-76. (WBA, PB, SI). Małgorzata Świder, ‘“Wann werden die Sowjets in Polen einmarschieren?” 
O groźbie interwencji sowieckiej w Polsce (1980-1982). Widziane z Bonn’, in: Wojciech Polak 
e.a. ed., O Polskę wolną! O Polskę Solidarną. NSZZ Solidarność w latach 1980-1989 (Gdańsk 2011) 
389-403. (Regeringsstukken en WBA). Belangrĳ ke stukken uit Brandts archief zĳ n in gedrukte 
vorm toegankelĳ k: Uwe Mai, Bernd Rother, Wolfgang Schmidt, Willy Brandt. Berliner Ausgabe 
Band 10. Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982-1992 (Berlin 
2009). 
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Voor elke organisatie zĳ n aanvullend nog interviews gevoerd met drie à 
vier nauw betrokkenen.21

Een vergelĳ kbare bronnenbasis ligt ten grondslag aan het onderzoek 
naar de rol van Poolse emigranten als bemiddelaars in de Oost-Westdialoog. 
Van de Solidarność Informatiebureaus in Amsterdam, Bremen en Brussel 
en een emigrantengroep in West-Berlĳ n zĳ n de materialen onderzocht. 
Deze informatie is verder aangevuld met interviews met en publicaties van 
emigranten in beide landen.22

Het literatuur- en het archiefonderzoek vormt het fundament van deze 
studie. De interviews fungeren als aankleding van de schriftelĳ ke bronnen: 
ze geven het verhaal kleur. Tegelĳ kertĳ d zĳ n ze ook als inhoudelĳ ke bron 
van belang. Offfĳ iciële beleidsdiscussies laten zich goed documenteren, 
maar dat geldt lang niet altĳ d voor de overige omgang met Oost-Europa. 
Juist binnen de transnationale dialoog met Oost-Europa gebeurde veel offf 
the record: vanwege het informele karakter van de contacten, omdat ze 
gevoelig lagen bĳ  de eigen organisatie of om geen onnodige aandacht van 
de Oost-Europese regimes te trekken. Om deze informatie te verkrĳ gen, 
zĳ n er vooral interviews gevoerd met de personen in de organisaties die de 
meeste contacten onderhielden met de Oost-Europese oppositie.

Vragen over de betrouwbaarheid van bronnen achtervolgen elke vorm van 
historisch onderzoek, maar de historica die gebruik maakt van interviews 
wordt bĳ zonder uitgedaagd om zich op dit gebied te rechtvaardigen. Omdat 
zĳ  haar eigen bronnen creëert, moet zĳ  zich bewust zĳ n van de rol die 
zĳ zelf en de omstandigheden waarin het gesprek plaatsvindt in de vorming 
van het verhaal spelen. Ook de onbetrouwbaarheid van herinneringen 
vormden een probleem op het pad van oral history. De voornaamste factor 

21 IKV: Mient Jan Faber, Wim Bartels, Gied ten Berge, Grünen: Lukas Beckmann, Eva Quistorp, 
Elisabeth Weber, Frieder Wolf, PvdA: Jan Marinus Wiersma, Paul Schefffer, Riet van der Zedde, 
SPD: Gert Weisskirchen, Hans Koschnick, Jürgen Schmude, FNV: Johan van Rens, Leo Mesman, 
Madeleine van Laar, DGB: Peter Seideneck, Ilse Brusis, Josef Neumann, Klaus Reifff. Verschil-
lende gesprekspartners gaven mĳ  ook toegang tot persoonlĳ ke archieven, daarnaast heb ik nog 
achtergrondgesprekken gevoerd. Zie daarvoor de interviewlĳ st achterin.
22 Het gaat om de archieven van het Solidarność Informatiebureau Amsterdam in het IISG, 
het Informations- und Koordinationsbüro Solidarność Bremen in de Forschungsstelle Osteuropa 
van de Universiteit Bremen, de Towarzystwo Solidarność in de Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur in Berlĳ n en van het Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność za granicą in het 
archief van de Komisja Krajowa van Solidarność in Gdańsk. Interviews zĳ n gevoerd met Jan 
Minkiewicz, Sasza Malko, Paweł Malko, Michał Korzec, Jan Zielonka, Barbara Malak, Krzysztof 
Apt, Iwona Tuge, Edward Klimczak, Witold Kamiński, Wojciech Drozdek, Eva Maria Slaska, 
Tadeusz Knade, Jerzy Lisiecki, Dorota Leszczyńska, Marek Wolski en Christof Hyla. Enkelen 
gaven daarbĳ  inzage in eigen documentatie. Onderzochte emigrantenpublicaties zĳ n o.a. 
Informatiebulletin Solidarność, Informationsbulletin Solidarność, Pogląd, Kultura en Kontakt.
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van onbetrouwbaarheid zit niet in de mondelinge component. Ook veel 
schriftelĳ ke teksten zĳ n niet vrĳ  van omissies, oordelen, fouten en dubbele 
agenda’s, die echter door de valse autoriteitsverlening van het op schrift 
stellen gemakkelĳ ker uit het oog verdwĳ nen. Oral history heeft op dat 
opzicht zelfs een voorsprong dankzĳ  het inzicht in de context waarin een 
bron tot stand is gekomen. Ook biedt een interview de mogelĳ kheid door 
foutieve herinneringen en vastgeroeste verhalen heen te breken. In alle 
gevallen is het daarom zaak kritisch te blĳ ven, bronnen te combineren en 
zich bewust te zĳ n van de efffecten van temporele afstand.23

In dit onderzoek is daarom altĳ d naar bevestiging in andere bronnen 
gezocht. Bĳ  citaten en parafrases uit interviews en memoires is bovendien 
altĳ d in de tekst vermeld dat het om een beoordeling achteraf gaat, zodat 
niet alleen de auteur, maar ook de lezer zelf een inschatting kan maken 
van het belang van de temporele vervreemding. De citaten en anekdotes 
uit de interviews kleden zo het contemporaine bronnenmateriaal aan 
met subjectievere maar ook meer kleurrĳ ke persoonlĳ ke indrukken en 
herinneringen.24

Inbedding in het onderzoek

Dit onderzoek grĳ pt terug op verschillende historiografĳ ische ontwik-
kelingen en stromingen. Een belangrĳ ke ontwikkeling is de trend om de 
geschiedenis van het Oost-Westconflict steeds meer op het niveau van de 
samenleving te beschrĳ ven. Een tweede ontwikkeling is de tendens dat in 
het maatschappelĳ ke en historiografĳische debat over de ontspanningspoli-
tiek de nuance toeneemt. De concrete historiografĳ ische stromingen waar 
het onderzoek bĳ  aansluit zĳ n de recente belangstelling voor de Westerse 
reactie op Solidarność en de transnationale Oost-Westdialoog.

23 A. Portelli, ‘What makes oral history diffferent’, in: A. Portelli, The death of Luigi Trastulli. 
Form and Meaning in Oral History (New York 1992) 45-58, aldaar 54, 56-57. John Tosh, The pur-
suit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history (Londen 2002) 
296-297, 303-307. Paul Thompson, The Voice of the Past. Oral History (Oxford 2000) 138-142. In 
mĳ n eigen geval ben ik me er van bewust dat mĳ n leeftĳ d, nationaliteit en geslacht het interview 
beïnvloeden, in sommige gevallen zelfs heel expliciet. Ook de omstandigheden beïnvloeden 
het gesprek. In vrĳ wel alle gevallen heb ik de gesprekspartner laten kiezen voor de plaats waar 
het interview plaats vond. De interviews zĳ n over het algemeen gevoerd in de taal waarin de 
betrokken gedurende de jaren tachtig de Oost-Westdebatten aangingen. 
24 Portelli, ‘What makes oral history diffferent’ (1992) 50, 52.
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De historiografĳie van het Oost-Westconflict heeft de afgelopen vĳ fenzes-
tig jaar een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. Door de lange duur van 
het conflict was het voor historici en politicologen geen optie te wachten 
met de duiding tot na de afloop. Dat leidde tot verklaringsmodellen die 
mee f luctueerden met het conflict zelf. Zo overheerste onder Westerse 
historici aanvankelĳ k een ‘orthodoxe’ benadering die de nadruk legde op 
het ideologische karakter van het conflict en de schuld van de Sovjet-Unie. 
Deze stroming was sterk beïnvloed door contemporain denken en diende 
ter rechtvaardiging van de Westerse Koude Oorlogsinspanningen. Dat 
veranderde vanaf de jaren zestig toen in het kielzog van het afnemende 
anticommunisme en het opkomende linkse engagement in Westerse sa-
menlevingen een historiografĳ ische tegenstroming van ‘revisionisten’ tot 
stand kwam. Zĳ  gaven niet de schuld aan het expansionisme van Moskou, 
maar veronderstelden juist ‘legitieme’ veiligheidsbelangen aan de zĳ de 
van de Sovjet-Unie. De schuld voor het conflict legden zĳ  vooral bĳ  de 
kapitalistische Verenigde Staten. Weer een decennium later probeerden 
‘postrevisionistische’ historici voorbĳ  dit schuldvraagstuk te reiken. Daarbĳ  
maakten zĳ  vooral gebruik van realistische theorieën die uitgingen van 
het primaat van het veiligheidsbelang van de staat en die weinig aandacht 
besteedden aan ideologische aspecten. Dit had als gevolg dat deze historici 
niet alleen de schuldvraag ontliepen, maar in feite elk oordeel over beide 
systemen achterwege lieten.25

In de jaren negentig kwamen wetenschappers eindelĳ k in de positie dat 
zĳ  schreven over een periode die zĳ  van begin tot eind konden overzien. 
Doordat archiefmateriaal van de andere zĳ de van het conflict beschikbaar 
kwam, nam de symmetrie van de beschrĳ ving toe. Dit stimuleerde nieuwe 
vragen en analyses.26 De jaren negentig brachten bovendien een hernieuwde 
interesse in ideologie en ideeëngeschiedenis. Dit kwam niet alleen voort 
uit politiek triomfalisme over de overwinning van het kapitalisme op 
het communisme. Het kwam vooral ook voort uit aanwĳ zingen voor het 
belang van ideologie in nieuw beschikbaar gekomen bronnenmateriaal en 
van een algemene opleving van cultuurgeschiedenis. Bovendien leek het 

25 Ann Lane, ‘Introduction: The Cold War as History’, in: Klaus Larres, Ann Lane ed., The Cold 
War. The Essential Readings (Oxford etc. 2001) 1-16, aldaar 1-12. Jacco Pekelder, ‘Na het strĳ ken 
van de Sovjet-vlag. Geschiedschrĳ ving over de Koude Oorlog sinds 1989/1990’, TvG 114 (2001) 
nr. 2, 227-249, aldaar 240-242, 248. 
26 Pekelder, ‘Na het strĳ ken van de Sovjet-vlag’ (2001) 227-228. Odd Arne Westad, ‘Introduc-
tion: Reviewing the Cold War’, in: Odd Arne Westad ed., Reviewing the Cold War. Approaches, 
Interpretations, Theory (Londen, Portland 2000) 1-23, aldaar 1, 3, 6. John Lewis Gaddis, We Now 
Know. Rethinking Cold War History (Oxford 1997) 282.
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postrevisionistische realisme te hebben afgedaan nadat het de gebeurtenis-
sen van 1989 niet had voorspeld en ook achteraf nauwelĳ ks kon verklaren.27

De vanaf de jaren zeventig en tachtig ingezette trend om niet alleen 
de supermachten, maar ook kleinere landen te bestuderen, kwam vanaf 
het midden van de jaren negentig in een stroomversnelling. Steeds meer 
historici lieten de puur bipolaire benadering los en toonden aan hoe kleinere 
landen niet alleen door de supermachten, maar ook door nationale over-
wegingen beïnvloed werden en op hun beurt eveneens de supermachten 
beïnvloedden.28 Ook nam in de loop van de jaren negentig de aandacht voor 
de invloed van het Oost-Westconflict op lagere maatschappelĳ ke niveaus 
en het gebied van cultuur toe.29

Deze multipolaire en multiperspectivistische benaderingen leidden in 
Nederland en Duitsland tot studies die verder keken dan de ‘hoge politiek’. 
In plaats van het handelen van staatshoofden en diplomaten, stonden in 
toenemende mate civiele verdediging, vredesactivisme en andere maat-
schappelĳ ke uitwerkingen van het conflict centraal.30

27 Jos van der Linden, ‘Geschiedschrĳ ving over de Koude Oorlog sinds 2000. De hypothesen 
van Gaddis getoetst’, TvG 126 (2013) nr. 1, 92-106, aldaar 99-105. Pekelder, ‘Na het strĳ ken van 
de Sovjet-vlag’ (2001) 228-229, 240-242, 246. John Lewis Gaddis, ‘On Starting All Over Again: A 
Naïve Approach to the Study of the Cold War’, in: Westad, Reviewing the Cold War (2000) 27-42, 
aldaar 33, 35-36. De prominente post-revisionist John Lewis Gaddis kwam later zelf terug op 
zĳ n eigen eerdere geringe aandacht voor ideologie en morele oordelen: Gaddis, We Now Know 
(1997) 282-283, 288-291. 
28 Pekelder, ‘Na het strĳ ken van de Sovjet-vlag’ (2001) 229, 232, 235-236. Sari Autio-Sarasmo, 
‘A New Historiography of the Cold War?’, European History Quarterly 41 (2011) nr. 4, 657-664, 
aldaar 658-659. Lane, ‘Introduction’ (2001) 11-12. 
29 Pekelder, ‘Na het strĳ ken van de Sovjet-vlag’ (2001) 238-240. Autio-Sarasmo, ‘A New Histo-
riography’ (2011) 663-664. 
30 Enkele voorbeelden voor Nederland: Bart van der Boom, Atoomgevaar? dan zeker B.B.: de 
geschiedenis van de bescherming bevolking (Den Haag 2000). Van Diepen, Hollanditis (2004). B. 
Schoenmaker, J.A.M.M. Janssen ed., In de schaduw van de muur. Maatschappĳ  en krĳ gsmacht 
rond 1960 (Den Haag 1997). J. Hofffenaar en G. Teitler ed., De Koude Oorlog. Maatschappĳ  en 
krĳ gsmacht in de jaren ’50 (Den Haag 1992). Jan Hofffenaar, Jan van der Meulen, Rolf de Winter 
ed., Confrontatie en ontspanning. Maatschappĳ  en krĳ gsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (Den 
Haag 2004). Bob de Graafff, Cees Wiebes ed., Hun crisis was de onze niet. Internationale crises en 
binnenlandse veiligheid 1945-1960 (Den Haag 1994). Enkele voorbeelden voor de Bondsrepubliek: 
Christoph Becker-Schaum e.a. ed., "Entrüstet euch!" Nuklaerkrise, NATO-Doppelbeschluß und 
Friedensbewegung (Paderborn etc 2012). Gassert, Geiger, Wentker, Zweiter Kalter Krieg (München 
2011). Hubertus Knabe, Der diskrete Charme der DDR. Stasi und Westmedien (Berlĳ n 2002). 
Michael Geyer, ‘Der Kalte Krieg, die Deutschen und die Angst’, in: Klaus Naumann ed., Nachkrieg 
in Deutschland (Hamburg 2011) 267-318. Zie hieronder ook de historiografĳ ie van Duits-Poolse 
maatschappelĳ ke contacten. 
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Dit bracht ook de organisaties die in dit onderzoek centraal staan in het 
blikveld van historici. Het is niet verwonderlĳ k dat de sociaaldemocratie de 
meest uitgebreide historiografĳ ie kent. De beschrĳ ving van het beleid van 
de PvdA en SPD ligt immers het dichtst bĳ  klassieke politieke geschiedenis 
op regeringsniveau en is er gedeeltelĳ k zelfs identiek aan. In Nederland is 
onderzoek naar het Oost-Europabeleid van de regering pas sinds de vroege 
jaren negentig onderwerp van uitgebreidere historische interesse geworden. 
In de jaren daarvoor was de Nederlandse geschiedschrĳ ving, in navolging 
van de Nederlandse politiek, vooral Atlantisch gericht.31 De historische 
interesse voor de positiebepaling van de PvdA in het Oost-Westconflict, 
beperkt zich tot nu toe tot de jaren vĳ ftig en de debatten over veiligheid en 
de erkenning van de DDR in de jaren zestig en zeventig. De jaren tachtig 
en de omgang met de rest van Oost-Europa komen er in deze studies nog 
bekaaid vanaf.32

Dit steekt schraal af bĳ  de uitvoerige historiografĳ ie over het Oost-
Europabeleid van de West-Duitse regering en de SPD in het bĳ zonder. In 
tegenstelling tot in Nederland was de politieke en historische interesse 
voor Oost-Europa hier al vroeg aanwezig. In het enorme aantal studies dat 
sinds 1969 over de nieuwe Ost- en Deutschlandpolitik van de West-Duitse 
regering is verschenen, speelt de SPD een cruciale rol. Dit geldt zelfs voor 
studies over de tĳ d na 1982, toen de SPD vanuit de oppositie haar eigen 
Ostpolitik voortzette. Ook bestaat er een groot aantal studies specifĳ iek over 
het Oost-Europabeleid van de partĳ .33 Polen is na de DDR het land dat in 

31 H.W. Bomert, Nederland en Oost-Europa: meer woorden dan daden. Het Nederlands Oost-
Europabeleid, geanalyseerd binnen het kader van het CVSE-proces (1971-1985) (Utrecht 1990). 
Jacco Pekelder, Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen 1949-1989 (Amsterdam 1998). 
Floribert Baudet, ‘Het heeft onze aandacht ’. Nederland en de rechten van de mens in Oost-Europa 
en Joegoslavië, 1972-1989 (Amsterdam 2001). 
32 Frits Rovers, Voor recht en vrĳ heid: De Partĳ  van de Arbeid en de Koude Oorlog, 1946-1958 
(Amsterdam 1994). Jacques Neeven, ‘Tussen begrip en schuimbekkende haat. De Partĳ  van de 
Arbeid en Oost-Europa 1946-1959’, in: Marnix Krop e.a. ed., Oost-Europa en de sociaal-democratie. 
Identiteit, beleid, aanwezigheid. Het dertiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amster-
dam 1992) 48-68. Wouter Gortzak, ‘Nieuw Links, de erkenning van de DDR en de SED-archieven’, 
in: ibidem, 69-87. Frank Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid. Het debat over vrede en veiligheid 
binnen de PvdA in de periode 1958-1977 (Amsterdam 2001). Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 
234-303, 367-370. Maarten Brinkman, ‘De Partĳ  van de Arbeid in de Koude Oorlog’, in: M.L. 
Roholl, E. Waegemans, Cees Willemsen ed., De Lage Landen en de Sovjetunie. Beeldvorming en 
betrekkingen (Amsterdam 1989) 42-59.
33 Een selectie: Frank Fischer, “Im deutschen Interesse”. Die Ostpolitik der SPD von 1969 bis 
1989 (Bremen 2001). Andreas Vogtmeier, Egon Bahr und die deutsche Frage. Zur Entwicklung der 
sozialdemokratischen Ost- und Deutschlandpolitik vom Kriegsende bis zur Vereinigung (Bonn 
1996). Klaus Moseleit, Die "Zweite" Phase der Entspannungspolitik der SPD 1983-1989. Eine Analyse 
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deze historiografĳ ie het meest in de belangstelling staat.34 Er bestaat zelfs 
een eigen historiografĳ ie van de omgang van de partĳ  met Solidarność, met 
studies van de hand van de historici Bernd Rother, Robert Brier, Małgorzata 
Świder en Gerhard Besier.35

Ook de vredesbeweging in Nederland en Duitsland kent een uitgebreide 
historiografĳ ie, die als geheel niet los te zien valt van het Oost-Westconflict. 
Wat de omgang met Oost-Europa betreft is de aandacht tot nu toe voorna-
melĳ k gericht geweest op de DDR. In Nederland heeft Beatrice de Graaf 
onderzoek gedaan naar Nederlandse kerkelĳ ke contacten met de DDR en 
de bemoeienissen van de Stasi.36 In Duitsland hebben onder andere Regina 
Wick en Udo Baron het Duitslandbeleid van de Grünen en hun beïnvloeding 
door de Stasi onderzocht. Over de omgang met de rest van Oost-Europa is 
beduidend minder geschreven.37

ihrer Entstehungsgeschichte, Entwicklung und der konzeptionellen Ansätze (Frankfurt am Main 
etc. 1991). Manfred Uschner, Die Ostpolitik der SPD. Sieg und Niederlage einer Strategie (Berlin 
1991). Georg Lehmann, Öfffnung nach Osten. Die Ostreisen Helmut Schmidts und die Entstehung 
der Ost- und Entspannunspolitik (Bonn 1984). 
34 Een selectie: Dieter Bingen, Die Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 
1949-1991 (Baden-Baden 1998). Katarzyna Stokłosa, Polen und die deutsche Ostpolitik 1945-1990 
(Göttingen 2011). Boll, Ruchniewicz, Nie mehr (2010). Dominik Pick, Brücken nach Osten. Helmut 
Schmidt und Polen (Bremen 2011). Ludwig Elsing, Sozialdemokratie und Polen. Die Polenpolitik 
der SPD bis zum Warschauer Vertrag (Bonn 1981). 
35 Rother, ‘Zwischen Solidarität und Friedenssicherung’ (2010) 220-263. Besier, ‘Socjal-
demokracja niemiecka’ (2008) 49-76. Bernd Rother, ‘Willy Brandts Besuch in Warschau im 
Dezember 1985’, in: Friedhelm Boll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer ed., Versöhnung und Politik. 
Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960er-Jahre und die Entspannungspolitik (Stuttgart 
2009) 329-233. Patryk Pleskot, ‘Jaruzelski – tak, Wałęsa – nie. Kontrowersyjna podróż Wil-
ly’ego Brandta do Polski w grudniu 1985 r. jako przejaw zachodnioniemieckiej polityki wobec 
Solidarności’, in: Polak, O Polskę wolną! (2011) 381-388. Świder, ‘“Wann werden die Sowjets” (2011) 
389-403. Małgorzata Świder, ‘Bońskie spojrzenie na polski Sierpień ‘80’, in: Wojciech Polak e.a. 
ed., Czas przełomu. Solidarność 1980-1981 (Gdańsk 2010) 227-241. Brier, ‘The Helsinki Final Act’ 
(2014) 75-94. Algemene studies over sociaaldemocraten en Solidarność: Bernd Rother, ‘Mieszane 
odczucia – reakcja zachodnioeuropejskich socjaldemokratów na powstanie “Solidarności”, in: 
Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński ed., Świat wobec “Solidarności” 1980–1989 (Warschau 2013) 
242-253. Bent Boel, ‘Western European Social Democrats and Dissidence in the Soviet Bloc 
during the Cold War’, in: Brier, Entangled Protest (2013) 151-169. 
36 Beatrice de Graaf, Over de Muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging 
(Amsterdam 2004). 
37 Udo Baron, Kalter Krieg und heißer Frieden. Der Einfluss der SED und ihrer westdeutschen 
Verbündeten auf die Partei 'Die Grünen' (Münster, Hamburg, Londen 2003). Regina Wick, Die 
Mauer muss weg – Die DDR soll bleiben. Die Deutschlandpolitik der Grünen von 1979 bis 1990 (Stutt-
gart 2012). Zie ook Gerd Langguth, ‘Die Deutschlandpolitik der Grünen’, in: Manfred Langner 
ed., Die Grünen auf dem Prüfstand. Analyse einer Partei (Bergisch Gladbach 1987) 423-480. (zie 
voor meer historiografĳ ie van de Duitslandpolitiek hoofdstuk 4). Eén van de weinige studies 
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De vakbeweging komt er vooral in Nederland historiografĳ isch slechter 
vanaf. Over het Oost-Europabeleid van de FNV en haar voorgangers is weinig 
meer te vinden dan enkele contemporaine publicaties.38 De omgang van de 
DGB met de DDR is al wel kritisch door historici beschreven.39 Vooral sinds 
het laatste decennium gaat de aandacht, dankzĳ  Rolf Gawrich, Friedhelm 
Boll, Małgorzata Świder, Nathalie Bégin en Dominik Pick, ook uit naar de 
omgang van de DGB met Polen en Solidarność in het bĳ zonder.40

Gezien de grotere geografĳische nabĳ heid en het wederzĳ dse historische 
en politieke belang van Polen en de Bondsrepubliek is het niet verrassend 
dat zich in Duitsland, naast de meer politieke studies, al een uitgebreide 
historiografĳ ie van de maatschappelĳ ke Duits-Poolse betrekkingen heeft 
ontwikkeld.41 De geschiedschrĳ ving van de Nederlands-Poolse betrekkingen 

voorbĳ  de DDR is een ongepubliceerde scriptie: Julia Metger, Die Grünen und die unabhängigen 
Bewegungen in Ostmitteleuropa in den frühen 1980er Jahren. Getrennt durch den Eisernen 
Vorhang? (ongepubliceerde magisterscriptie, FU Berlĳ n, 2007).
38 Studiecentrum voor vredesvraagstukken, Cahier nummer 5, praktikum-groep: ‘Het NVV en de 
Koude Oorlog’ (Nĳ megen 1976). Nick van Liere, Studiecentrum voor vredesvraagstukken, Cahier 
nummer 15, NVV en de Oost-West tegenstelling: Van Koude Oorlog naar ontspanning (Nĳ megen 
1979). Zie de literatuurlĳ st voor mĳ n eigen publicaties.
39 Selectie: Jens Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland. Die Beziehungen 
zwischen DGB und FDGB vom kalten Krieg zur Neuen Ostpolitik 1955 bis 1969 (St. Ingberg 2010). 
Hans-Hermann Hertle, Nicht-Einmischung. Die DGB/FDGB-Beziehungen von 1972 bis 1989 oder Der 
Beitrag der Spitzenfunktionärs-Diplomatie zur gewerkschaftlichen Lähmung im demokratischen 
Umbruch- und deutschen Einigungsprozeß (Berlin 1990). (Zie ook hoofdstuk 8). 
40 Małgorzata Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken. Deutsche “Hilfe für Solidarność” als 
Beispiel der deutsch-polnischen Beziehungen in den achtziger Jahren’, in: Brücken zwischen den 
Kulturen. Geistige Grundlagen. Historische Beispiele. Zeitfragen (Frankfurt am Main 2009) 231-247. 
Friedhelm Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung und humanitärer Hilfe. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund und Solidarność 1980-1982’, in: Ursula Bitzegeio, Anja Kruke, Meik Woyke 
ed., Solidargemeinschaft und Emanzipation im 20. Jahrhundert. Beiträge zu Gewerkschaften, Na-
tionalsozialismus und Geschichtspolitik (Bonn 2009) 199-218. Friedhelm Boll, Małgorzata Świder, 
‘The FRG. Humanitarian Support without Big Publicity’, in: Idesbald Goddeeris ed., Solidarity with 
Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980-1982 (Lanham 2010) 159-183. 
Nathalie Bégin, ‘Kontakte zwischen Gewerkschaften in Ost und West. Die Auswirkungen von 
Solidarność in Deutschland und Frankreich. Ein Vergleich’, AfS 45 (2005) 293-324. Zie hoofdstuk 7 
uit Dominik Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN w latach 1971-1983 (ongepubliceerd 
proefschrift, Warschau/Frankfurt Oder 2010; publicatie verwacht 2015). Een vroegere en bredere 
studie is: Rolf Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund und polnische Gewerkschaftsbewegung. 
Der DGB als transnationaler Akteur und seine Beziehungen zur “offfĳiziellen” und “oppositionellen” 
Gewerkschaftsbewegung in der Volksrepublik Polen (1970-1989) (Bonn 1996).
41 Politiek (een selectie): Bingen, Die Polenpolitik (1998). Mateusz Wiliński, Stosunki polsko-
niemieckie w latach 1982-1990 (Katowice 2007). Maatschappelĳ k (een selectie): Boll, Wysocki, 
Ziemer, Versöhnung und Politik (2009). Madajczyk, Popieliński, Polsko-niemieckie kontakty (2008). 
Waldemar Kuwaczka, Entspannung von Unten. Möglichkeiten und Grenzen deutsch-polnischen 
Dialogs (Stuttgart, Bonn 1988). Albrecht Riechers, Christian Schröter, Basil Kerski ed., Dialog 
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staat daarentegen nog in de kinderschoenen.42 In dezelfde asymmetri-
sche verhouding staat ook het onderzoek naar Poolse emigratie.43 Deze 
asymmetrie op vrĳ wel alle gebieden heeft tot gevolg dat het voorliggende 
onderzoek aan Nederlandse zĳ de grotendeels pionierswerk is, terwĳ l er 
aan West-Duitse zĳ de wel een groot aantal historiografĳ ische resultaten 
voorhanden is om op te leunen en mee in debat te gaan. Dit beïnvloedt het 
karakter van het onderzoek over de verschillende cases.

Door de temporele nabĳ heid van de periode is de historiografĳ ie van het 
Oost-Westconflict lang gedomineerd door de nasleep van de debatten uit 
de jaren tachtig. De geschiedschrĳ ving over de rol van de ontspanningspoli-
tiek en het vredesactivisme in het Oost-Westconflict kreeg daardoor een 
sterke morele, emotionele of oordelende dimensie, die in historiografĳie over 
vroegere periodes minder voorkomt. Sinds de latere jaren negentig weten 
steeds meer historici zich aan deze dimensie te ontworstelen, maar pas in 
de laatste tien jaar begint het debat als geheel er meer afstand van te nemen.

In de vroege jaren negentig werd in Nederland ‘het gelĳ k van rechts’ 
verkondigd. Reagans harde lĳ n en de Westerse bewapening zouden de 
Sovjet-Unie op de knieën hebben gedwongen, terwĳ l linkse ontspannings-
politiek, vredesactivisme en toenadering tot de machthebbers het einde 
van de Koude Oorlog alleen maar hadden vertraagd.44 Linkse publicisten 
verdedigden, maar gingen ook over tot zelfkritiek. Daarbĳ  spraken zĳ  liever 
niet van ‘het gelĳ k van rechts’, maar van ‘het ongelĳ k van links’.45 Een deel 

der Bürger. Die gesellschaftliche Ebene der deutsch-polnischen Nachbarschaft (Osnabrück 2005). 
Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010).
42 Duco Hellema, Ryszard Żelichowski, Bert van der Zwan ed., Poland and The Netherlands: 
a Case Study of European Relations (Dordrecht 2011). Ryszard Żelichowski, Stosunki polsko-
holenderskie w Europie pojałtańskiej (Warschau 2014).
43 Zie voor Duitsland o.a.: Christoph Pallaske, Migrationen aus Polen in die Bundesrepublik 
Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren. Migrationsverläufe und Eingliederungsprozesse 
in sozialgeschichtlicher Perspektive (Münster 2002). Basil Kerski, Krzysztof Ruchniewicz, Pol-
nische Einwanderung. Zur Geschichte und Gegenwart der Polen in Deutschland (Osnabrück 2011). 
Henryk Olesiak, Polska emigracja politiczna w Republice Federalnej Niemiec. Szkice z psychologii 
społecznej (Düsseldorf 1987). Małgorzata Świder, ‘Das Informationsbüro der Solidarność in 
Bremen im Spiegel von Archivmaterialien des Deutschen Gewerkschaftsbundes’, Inter Finitimos 
7 (2009) 203-216. De enige Nederlandse studies zĳ n: Cathelĳ ne Pool, Migratie van Polen naar 
Nederland in een tĳ d van versoepeling van migratieregels (Den Haag 2011). Wim Willems, Hanneke 
Verbeek ed., Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland (Amersfoort 2012). 
44 Zie o.a. Frits Bolkestein, Onverwerkt verleden (Amsterdam 1998). A.G. Knevel, ‘Situatie 
Oostblok toont gelĳ k van ‘rechts’ en het ongelĳ k van ‘links’’, RD 25-1-1990, 9. 
45 Arnold Koper, Constant Vecht, Max van Weezel, ‘Ten geleide’, in: Arnold Koper, Constant 
Vecht, Max van Weezel ed., Alles moest anders. Het onvervuld verlangen van een linkse generatie 
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van de critici van de ontspanning richtte de pĳ len overigens niet alleen op 
links, maar liet zien dat ook rechtse politici mensenrechten omwille van de 
stabiliteit en het geloof in de ontspanningspolitiek op een laag pitje hadden 
gezet. CDA-minister Hans van den Broek nam bĳ voorbeeld in 1986 bĳ  de 
uitreiking van de Erasmusprĳ s aan de Tsjechische opposant Václav Havel 
vergaande maatregelen om de Tsjechoslowaakse regering niet te schoffferen. 
Historicus Maarten Brands concludeerde:

‘Het gaat (…) helemaal niet om gelĳ k, laat staan om rechts. Ik ken rechtse 
politici die wanneer het om het Oostblok ging, immense flaters hebben 
begaan. Maar de term ‘gelĳ k’ is nog minder op zĳ n plaats. (…) Het ongelĳ k 
van de wereldverbeteraars staat hier buiten. Gelovigen hebben nooit 
ongelĳ k. Wel lĳ den zĳ  vaak aan verblinding (…). Die verblinding is echter 
links noch rechts, zĳ  komt bĳ  alle geloven voor.’46

In de Bondsrepubliek stelden prominente politici als Helmut Schmidt en 
Helmut Kohl dat het NAVO-dubbelbesluit Moskou op de knieën had ge-
dwongen en de vredesbeweging ongelĳ k had gehad.47 Vooral uit CDU/CSU-
kringen klonk weer de kritiek die zĳ  vanaf 1969 op de sociaaldemocratische 
toenadering tot het Oostblok had laten neerdalen, maar tĳ dens haar eigen 
regeringsperiode een tĳ d lang had ingeslikt. CDU-partĳ voorzitter Volker 
Rühe sprak venĳ nig van Wandel durch Anbiederung. Hĳ  beschuldigde de 
SPD ervan dat haar toenadering was omgeslagen in slĳ men en aanpappen.48

West-Duitse vredesactivisten en sociaaldemocraten verdedigden zich 
tegen de aantĳ gingen. Een belangrĳ k deel van de SPD stelde vol overtui-
ging dat sociaaldemocraten voor de Oost-Europese regimes bedreigender 
waren geweest dan rechtse hardliners. Terwĳ l ze die laatsten gemakkelĳ k 

(Amsterdam 1991) 7-9. Vera Ebels-Dolanová, ‘Vervreemdende ontmoetingen’, in: ibidem, 164-176, 
aldaar 176. MvT 225 – 1 (Van Traa, Open Forum). Nico Scheepmaker, ‘Links af ’, Het Vrĳ e Volk 
10-2-1990, 9. Piet Reckman, ‘Perestrojka op z’n Nederlands’, DW 18-2-1990, Plus 13. J.W. van Houdt, 
‘Nog is links niet verloren’, Nederlands Dagblad 31-1-1990, 7. 
46 Martin van den Heuvel, Dick Verkĳ k, Schuld en boete. Bĳ dragen van twee anti’s aan het 
communismedebat (Soesterberg 1998) (zie voor Van den Broek blz. 35 – Zie ook: Baudet, Het 
heeft onze aandacht (2001) 197-199). M.C. Brands, ‘O, dat gezeur links en rechts over gelĳ k of 
ongelĳ k (NRC Handelsblad 20 februari 1990)’, in: Piet Blaas, Annette de Weger ed., Professor dr. 
M.C. Brands. Bibliografĳie (Amsterdam 2012) 60-63. 
47 Gunter Hofmann, Polen und Deutsche. Der Weg zur europäischen Revolution 1989/90 (Berlĳ n 
2011) 248-251, 275-280. Jürgen Leinemann, ‘Der schneidige Weise. SPIEGEL-Reporter Jürgen 
Leinemann über die deutsche Mission des Helmut Schmidt’, Der Spiegel (1993) nr. 51, 25-27. 
48 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 155-156, 163, 224-226, 329. Hofmann, Polen und Deutsche 
(2011) 72-74. 
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ideologisch konden neutraliseren, slaagden sociaaldemocraten erin hun 
denkbeelden geleidelĳ k in communistische regeringskringen te laten 
doordringen, zo stelt Egon Bahr achteraf. Dergelĳ ke sociaaldemocratische 
beïnvloeding en door de ontspanning teweeg gebrachte liberalisering 
zouden cruciaal zĳ n geweest in het bewerkstellingen van het einde van 
het conflict. Tegen de verwĳ ten dat zĳ  de idealen van een Duitse een-
heid en vrĳ heid voor Oost-Europa hadden opgegeven verdedigden zĳ  zich 
met verwĳ zing naar de dialectiek van de ontspanning. Om hun doelen te 
bereiken, moesten zĳ  erover zwĳ gen of zelfs het tegenovergestelde zeggen. 
Bahr verzette zich zowel tegen het triomfalisme in rechtse kringen in het 
Westen als tegen de claims van de Oost-Europese oppositie:

‘Ich sehe es als geschichtlich unhaltbare Vereinfachung, zu behaupten, 
daß es zur Veränderung und zum Zusammenbruch der kommunistischen 
Herrschaft in Osteuropa nur durch Druck von unten, also der Bevöl-
kerung, oder durch Druck von außen, durch amerikanische Rüstung, 
gekommen ist. Die Veränderung im Denken der Herrschenden durch 
sozialdemokratische Ideen und Argumente war auch unentbehrlich.’49

Ook in de Bondsrepubliek wezen critici erop dat zelfreflectie aan beide 
zĳ den gewenst was omdat de CDU als regeringspartĳ  een vergelĳ kbaar 
beleid had gevoerd als de SPD voor haar. De meeste kritische aandacht ging 
hier eveneens uit naar links.50

Deze debatten en posities liepen in de jaren tachtig naadloos over in 
de historiografĳ ie. Aan de ene zĳ de stonden historici die betoogden dat 
de leningen aan Oost-Europa in het kader van de ontspanningspolitiek 
de levensduur van de systemen aldaar alleen maar onnodig hadden ver-
lengd. De vredesbeweging had dat eveneens gedaan door zich tegen de 

49 Bahr in: Dieter Dowe ed., Die Ost- und Deutschlandpolitik der SPD in der Opposition 1982-1989. 
Papiere eines Kongresses der Friedrich-Ebert-Stiftung am 14. und 15. September 1993 in Bonn (Bonn 
1993) 11-40, 46, 77, 158-159, 170, 181, 185, 188. Zie ook: Daniel Küchenmeister ed., Die Ost- und 
Deutschlandpolitik. Vom Wandel durch Annäherung zu einer europäischen Friedensordnung 
(Berlin 1999) 107-126. Axel Schmidt-Gödelitz ed., Das verfemte Dokument. Zum 10. Jahrestag des 
SPD/SED-Papiers “Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit” (Berlĳ n 1997) 7-49. 
Garton Ash, In Europe’s name (1993) 119, 204. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 69, 72-76, 82, 
87, 92-93, 120-121, 264, 268-269, 283-287, 448. Willy Brandt, Erinnerungen (Frankfurt 1989) 354, 
405. Andreas Buro, Totgesagte leben länger. Die Friedensbewegung von der Ost-West-Konfrontation 
zur zivilen Konfliktbearbeitung (Wiesbaden 1997) 195-198. 
50 Peter Schneider, ‘Man kann sogar ein Erdbeben verpassen. Plädoyer für eine Vergangen-
heitsbewältigung der Linken’, Die Zeit (1990) nr. 18. ‘Eine klammheimliche Kungelei’, Der Spiegel 
(1992) nr. 35, 44-49.
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kernwapenplaatsingen te verzetten die volgens hen juist de nagel aan de 
doodskist van het Oostblok waren geweest.51

Aan de andere zĳ de bevonden zich historici en politicologen, al dan niet 
van sociaaldemocratische huize, die voor de ontspanningspolitiek in de 
bres sprongen. Volgens hen zou de ontspanning de omstandigheden hebben 
gecreëerd waarin oppositiebewegingen in Oost-Europa konden ontstaan.52

Een derde positie in het debat, die eveneens al wortels had vóór 1989, 
maar slechts weinig politieke invloed verkreeg, was de gematigde ont-
spanningskritiek van Oost-Europaspecialisten en sympathisanten met 
de Oost-Europese oppositie. Historici en politicologen als Timothy Garton 
Ash, Ulrike Ackermann, Hubertus Knabe en Dieter Bingen waren bereid de 
ontspanningspolitiek lof toe te zwaaien voor haar aanvankelĳ ke successen 
op het gebied van verzoening en het vergroten van het contact tussen Oost 
en West. Volgens hen hadden de leningen aan Oost-Europa de systemen in 
Oost-Europa juist verzwakt, door de groeiende schuldenlast en het uitstel-
len van hervormingen. Net als voor 1989 bleven zĳ  echter kritisch over de 
exclusieve nadruk op veiligheid, stabiliteit, kleine individuele verbeteringen 
en contacten op staatsniveau die de ontspanningspolitiek vooral in de jaren 
tachtig kenmerkte. Zĳ  pleitten voor meer aandacht voor de oppositie en 
voor de noodzaak van politieke stellingnamen. Veiligheid was belangrĳ k, 
maar het was niet alles.53

51 Jefffrey Herf, War by Other Means. Soviet Power, West German Resistance, and the Battle of 
the Euromissiles (New York etc. 1991) 31, 36, 38, 40, 42-44, 149, 225-232. Ronald Havenaar, ‘Het 
ondankbare gelĳ k van Ernest Bevin en Helmut Schmidt’, S&D 10 (1996) 537-554. Ronald Have-
naar, Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos (1939-1993) (Amsterdam 1993) 308, 338-339, 360-373. 
John Lewis Gaddis, The Cold War (Londen etc. 2005) 181-183, 187, 198-199. Daniel Friedrich Sturm, 
‘“Metternich” in Moskau. Egon Bahrs Wandel durch Annäherung’, DA 42 (2009) nr. 5, 841–846, 
aldaar 846. 
52 Wilfried Loth, Overcoming the Cold War. A history of Détente 1950-1991 (Basingstoke, New 
York 2002) 217-219. Moseleit, Die “Zweite” Phase der Entspannungspolitik (1991) 17, 29. Heinrich 
Potthofff, Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990 (Berlĳ n 1999) 195-196. Heinrich 
Potthofff, ‘Die Deutschlandpolitik der Bundesregierungen der CDU/CSU-FDP-Koalition (Kohl/
Genscher), die Diskussion in den Parteien und in der Öfffentlichkeit 1982-1989’, in: Deutscher 
Bundestag ed., Materialien der Enquete-Kommission “Aufarbeitung von Geschichte und Folgen 
der SED-Dikatur in Deutschland” (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages) Band V/3 (Baden-
Baden 1995) 2065- 2113, aldaar 2093-2095. Uschner, Die Ostpolitik der SPD (1991) 113-114, 123, 140. 
Bernd Faulenbach, ‘Europa im Zeichen der Entspannungspolitik’, in: Hans-Joachim Veen, Ulrich 
Mählert, Peter März ed., Wechselwirkungen Ost-West. Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 
1975-1989 (Keulen, Weimar, Wenen 2007) 17-29, aldaar 22-24. 
53 Ulrike Ackermann, Sündenfall der Intellektuellen. Ein deutsch-französischer Streit von 1945 
bis heute (Stuttgart 2000) 179-190. Hans Michael Kloth, Rüdiger Rosenthal, ‘Einstellungen und 
Verhaltensweisen in beiden deutschen Staaten gegenüber Widerstand und Opposition in der 
DDR in den siebziger und achtziger Jahren’, in: ibidem, Band VIII/2 1436-1505. Knabe, Der diskrete 
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Garton Ash’ ontspanningskritiek uit 1993 had grote invloed op het 
maatschappelĳ ke debat van de jaren negentig en de latere historiografĳ ie.54 
Hĳ  bekritiseerde de basisaanname dat het bieden van meer zekerheid aan 
Oost-Europese regimes heilzaam zou werken:

‘The idea of liberalisation through stabilisation, with its behaviourist 
core of relaxation through reassurance, was always f lawed. The West 
could never provide enough reassurance to make communist rulers relax, 
because the internal tensions came from the very nature of their regimes 
and not merely from the external tensions of the Cold War.’55

Solidarność zag hĳ  als keerpunt dat defĳ initief aantoonde dat de uitgangs-
punten niet klopten:

‘The belief that political change in Eastern Europe could only come from 
those who held power, through reform from above (…) was always flawed. 
Nonetheless, in the 1960s it was a working hypothesis shared by many 
in Eastern Europe, and the opposition groups outside the party scarcely 
existed. However, after the 1970s had demonstrated the limits of reform 
from above and the sixteen months of Solidarity in Poland had shown 
the possibilities of social self-organisation from below, it should no longer 
have been credible.’56

De dialectiek van de ontspanning, waar veel politici zich achteraf op be-
roepen, beschrĳ ft Garton Ash als ‘judo’. De veronderstelling was dat om de 
status quo op te hefffen eerst het tegenovergestelde moest worden gedaan. 

Charme (2002) 15. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 207-208, 217-220. Garton Ash, In Europe’s Name 
(1993) 312-342. Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945 (Londen 2010) 500, 573, 611-612. 
Judt was net als Garton Ash goed bevriend met enkele Oost-Europese intellectuelen (Tony Judt, 
‘Saved by Czech’, NYRB, 11-3-2010), maar hĳ  is ook kritisch over hun bĳ drage aan 1989: Judt, 
Postwar (2010) 576, 589-590.
54 Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 13, 49-50, 64, 119-120, 150, 153, 157-159, 170, 
185, 194. Küchenmeister, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1999) 28, 129. ‘Protokoll der 47. Sit-
zung. Öfffentliche Anhörung: “Internationale Rahmenbedingungen der Deutschlandpolitik, 
1949-1989”, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-Kommission Band V/1 (1995) 132-237, 
aldaar 215-218, 225-227. Stephan Bickhardt, ‘Entspannungspolitik von unten. Aktivitäten von 
nichtstaatlichen Gruppen und ihre Nachwirkungen’, in: Deutscher Bundestag ed., Materialien 
der Enquete-Kommission "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen 
Einheit" (13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages) Band VIII/1 (Baden-Baden 1999) 753-775, 
aldaar 753-754. 
55 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 367-368.
56 Ibidem, 340.
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Dit bracht ontspanningspolitici ertoe de status quo te erkennen, te streven 
naar het stabiliseren van de staten in Oost-Europa en de democratische 
oppositie grotendeels te negeren. De discussies achteraf lopen snel uit op 
een welles-nietesstrĳ d, omdat onuitgesproken intenties zich nu eenmaal 
niet achteraf laten bewĳ zen. Volgens Garton Ash vloerde de ‘judo’ van 
de ontspanningspolitiek het Oostblok wel degelĳ k, maar anders dan de 
ontspanningspolitici hadden verwacht. In plaats van de Oost-Europese 
staten te stabiliseren zodat ze zich konden hervormen, brachten de Westerse 
leningen de Oost-Europese staten geleidelĳ k tot de afgrond. ‘They got it right 
because they got it wrong!’, concludeert hĳ  over deze politici.57

Garton Ash weigert aan één van de Westerse partĳ en het volledige gelĳ k 
toe te kennen. Hĳ  acht het zelfs mogelĳ k dat beide zĳ den gelĳ k hadden. 
Terwĳ l de bewapening Moscow confronteerde met de conclusie dat ze 
vastgelopen was, boden de sociaaldemocratische ideeën een uitweg.58 Er 
bestaat bĳ  hem geen twĳ fel dat ontspanningspolitiek haar bĳ drage leverde 
aan 1989. Hĳ  vindt echter ook dat de politici fout zaten met hun beslissing 
de bewegingen ‘van onderop’ te negeren en wĳ st daarbĳ  op een paradox in 
de ontspanningspolitiek. In 1993 verklaarde hĳ  voor de Duitse Bondsdag:

‘Ohne Entspannungspolitik keine Solidarność. (…) wenn es [aber] richtig 
ist, daß die Solidarność zum Teil ein Ergebnis der Entspannung war, dann 
muß man, auf die kürzeste Formel gebracht, zu dem Schluß kommen: Die 
Entspannung war schlecht für die Entspannung. (…) Ich glaube (…), daß 
Ostpolitik das erste Loch in der Mauer war und Solidarność das zweite.’59

Sinds de vroege jaren negentig is het debat over de ontspanningspolitiek 
genuanceerder geworden, mede dankzĳ  het aantreden van een nieuwe gene-
ratie historici en politicologen die geen posities van voor 1989 te verdedigen 
hebben. Met een simpele overwinningsverklaring voor de wapenwedloop 
kan serieuze geschiedschrĳ ving geen genoegen nemen, zo stelde Eckhard 
Conze in 2010.60 De aandacht is verschoven van aanval en verdediging naar 

57 Ibidem, 75-80, 204-206, 366-369. ‘Protokoll der 47. Sitzung’ (1995) 226-227. 
58 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 119-121. 
59 ‘Protokoll der 47. Sitzung’ (1995) 215-218.
60 Eckart Conze, ‘Modernitätsskepsis und die Utopie der Sicherheit. NATO-Nachrüstung 
und Friedensbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik’, Zeithistorische Forschungen/
Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 7 (2010) nr. 2, http://www.zeithistorische-
forschungen.de/16126041-Conze-2-2010, 2. In Nederland valt te denken aan Jacco Pekelder, 
Floribert Baudet en Beatrice de Graaf. In Duitsland zĳ n bĳ voorbeeld Oliver Bange, Michael 
Ploetz, Martin Klimke en Tim Geiger te noemen. 
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een meer genuanceerde weging van de voor- en nadelen van het beleid, zoals 
die al eerder in de betogen van enkele Oost-Europaspecialisten voorkwa-
men. De perceptie van het beleid in de Oost-Europese oppositie heeft daar 
een belangrĳ ke rol in gekregen. De manier waarop de ontspanningspolitiek 
contact tussen Oost en West op verschillende niveaus stimuleerde, mensen-
rechten institutionaliseerde en de basis voor propaganda over West-Duits 
revanchisme wegnam, geldt inmiddels vrĳ wel universeel als een positieve 
bĳ drage aan het einde van het Oost-Westconflict. Garton Ash’ theorie dat de 
leningen Oost-Europa ongewild destabiliseerden, is eveneens steeds meer in 
de literatuur te vinden, net als zĳ n suggestie dat de hervormers in Moskou 
wel degelĳ k inspiratie haalden uit gesprekken met Westerse politici.61 
Tegelĳ kertĳ d heeft het debat aan nuance gewonnen door de toenemende 
zelfkritiek van het verdedigende kamp. Meer en meer erkennen ook historici 
die in de jaren tachtig de ontspanningspolitiek fervent verdedigden, dat 
deze te eenzĳ dig op de Oost-Europese machthebbers en ontwapening en te 
weinig op mensenrechten gericht was. Hoewel zĳ  de ontspanningspolitiek 
het voordeel van de twĳ fel blĳ ven geven, sluiten zĳ  niet meer hun ogen voor 
haar tekortkomingen tegenover de Oost-Europese oppositie.62

Een vergelĳ kbare verschuiving van de contemporaine loopgraven naar 
nieuwe nuance, kenmerkte het debat over de beïnvloeding van de Westerse 
vredesbeweging door het Oostblok. Het bleek in de vroege jaren negentig 
niet moeilĳ k in de Oost-Europese archieven bevestiging te vinden van eer-
dere vermoedens dat de Oost-Europese geheime diensten grote plannen met 
de Westerse vredesbeweging hadden en enorme hoeveelheden propaganda 
en fĳinanciering naar West-Europa lieten stromen. Onderzoekers als Gerhard 
Wettig en Rudolf van Hüllen concludeerden daaruit dat de vredesbeweging 

61 Zie bĳ v. Jacques Lévesque, ‘The emancipation of Eastern Europe’, in: Herrmann, Richard 
K., Richard Ned Lebow ed., Ending the Cold War. Interpretations, Causation, and the Study of 
International Relations (New York etc. 2004) 107-129, aldaar 109, 117, 125. Brier, ‘The Helsinki 
Final Act’ (2014) 75-76, 78, 83-84, 88. Kacper Szulecki, The Figure of the Dissident. The emergence 
of Central European dissidentism and its impact on the transnational debates in late-Cold War 
era (Konstanz 2012) 36-38, 162-164. Sarah B. Snyder, Human Rights Activism and the End of the 
Cold War. A Transnational History of the Helsinki Network (Cambridge 2011) 217-249. Idesbald 
Goddeeris, ‘Focus: Solidarność. Solidarność, the Western World, and the End of the Cold War’, 
European Review 16 (2008) nr. 1, 55-64, aldaar 62. 
62 Bernd Rother, ‘Common Security as a Way to Overcome the (Second) Cold War? Willy 
Brandt’s Strategy for Peace in the 1980s’, in: Frédéric Bozo e.a. ed., Visions of the End of the Cold 
War in Europe, 1945-1990 (New York, Oxford 2012) 239-252, aldaar 248-250. Rother, ‘Zwischen So-
lidarität’ (2010) 221-222, 250-251, 260-263. Bernd Faulenbach, Das sozialdemokratische Jahrzehnt. 
Von der Reformeuphorie zur Neuen Unübersichtlichkeit. Die SPD 1969-1982 (Bonn 2011) 516-519, 
536-543. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 66-68, 75-76, 87-88, 96-97, 286-287, 456-462. 
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in West-Europa bewust of onbewust Moskou in de kaart speelde en voor 
een belangrĳ k deel vanuit Moskou geïnitieerd en gestuurd werd.63

Deze conclusies vielen slecht bĳ  historici als Benjamin Ziemann en 
Holger Nehring die zich tegen deze beschuldigingen verzetten door juist 
de Westerse oorsprong van de vredesbeweging te benadrukken. Met hun 
eenzĳ dig afwĳ zende reactie en gebrek aan aandacht voor de inderdaad 
bestaande beïnvloeding lieten zĳ  zich in een uit de jaren tachtig daterend 
discours van aanval en verdediging drukken.64

In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw zochten onderzoe-
kers als Udo Baron, Michael Ploetz en Beatrice de Graaf wél de nuance op. 
Ook zĳ  doken diep in de Oost-Europese archieven. Daaruit concludeerden 
zĳ  dat de communistisch geïnspireerde vredesbeweging naar de pĳ pen 
van Moskou danste en een deel van de overige vredesactivisten daarin 
mee wist te krĳ gen. Zĳ  stelden echter ook vast dat de geheime dienst haar 
tanden stukbeet op het meer onafhankelĳ ke deel van de vredesbewe-
ging. Propaganda-inzet en Oost-Europese besluiten achtten zĳ  terecht 
onvoldoende bewĳ s voor daadwerkelĳ ke beïnvloeding, hoe graag de Oost-
Europese machtscentra dit zelf ook wilden geloven. Het Oostblok had het 
West-Europese vredesengagement geenszins eenzĳ dig geïnitieerd en het 
slaagde er op geen enkel moment in de vredesbeweging helemaal voor 
zĳ n eigen doelen te gebruiken. Hooguit wist het via de communistische 
bondgenoten in het Westen enkele ontwikkelingen en discussies te sturen.65

63 Rudolf van Hüllen, ‘Der “Krefelder Appell”’, in: Jürgen Maruhn, Manfred Wilke ed., Ra-
ketenpoker um Europa. Das sowjetische SS20 Abenteuer und die Friedensbewegung (München 
2001) 216-253. Gerhard Wettig, ‘Die Sowjetunion in der Auseinandersetzung über den NATO-
Doppelbeschluss 1979-1983’, VfZ 57 (2009) nr. 1, 217-259. Gerhard Wettig, ‘Der Kreml und die 
Friedensbewegung Anfang der achtziger Jahre’, VfZ 60 (2012) nr. 1, 143-149. Jürgen Maruhn, 
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64 Holger Nehring, Benjamin Ziemann, ‘Führen alle Wege nach Moskau? Der NATO-
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236-239. Zie voor erkenningen van Oost-Europese invloed van kritische vredesactivisten: E.P. 
Thompson, Double exposure (Londen 1985) 13, 51-53. Rüdiger Schlaga, Die Kommunisten in der 
Friedensbewegung – erfolglos? Die Politik des Weltfriedensrates im Verhältnis zur Außenpolitik 
der Sowjetunion und zu unabhängigen Friedensbewegungen im Westen (1950-1979) (Münster 1991).
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Friedensbewegung? (2004). Baron, Kalter Krieg (2003) 4, 261, 265-267. Udo Baron, ‘Das KOFAZ, 
die “Grünen” und die DKP in der Friedenskampagne’, in: Maruhn, Wettig, Die verführte 
Friedensbewegung (2002) 69-95. Heidemeyer, Helge, ‘NATO-Doppelbeschluss, westdeutsche 
Friedensbewegung und der Einfluss der DDR’, in: Gassert, Geiger, Wentker, Zweiter Kalter Krieg 
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Zo heeft de historiografĳ ie zich in de vĳ fentwintig jaar na het eind 
van het conflict geleidelĳ k weten te bevrĳ den uit het welles-nietes met 
hindsight. Aandacht voor de complexiteit van de historische realiteit en 
de speelruimtes binnen de werkelĳ ke en waargenomen binnenlands- en 
buitenlandspolitieke grenzen staat daarbĳ  centraal. Het is veel interes-
santer te zien waaruit het verwachtingspatroon en referentiekader van de 
organisaties bestond en hoe ver en met welke redenen zĳ  zich binnen dit 
speelvak bewogen, dan om met kennis van de afloop een belerend vingertje 
te hefffen. De Poolse gebeurtenissen van 1980-1982 en de nasleep daarvan 
bieden een uitstekende gelegenheid daartoe, omdat ze in een context van 
internationale spanningen zowel de uitgangspunten als resultaten van de 
ontspanningspolitiek onder druk zetten en de vredesbeweging op haar 
hoogtepunt met ongemakkelĳ ke vragen confronteerden. In plaats van 
fĳ inalistisch de vraag te stellen wat de ontspanning en het vredesactivisme 
bĳ droegen aan 1989, is het in dit onderzoek de bedoeling te kĳ ken naar hoe 
organisaties omgingen met de uitdaging die Solidarność voor de ontspan-
ning en het vredesactivisme betekende. De tĳ dsspanne van tien jaar maakt 
het mogelĳ k de ontwikkelingen te volgen in de golfbeweging van spanning 
naar ontspanning en te zien hoe de ten tĳ de van spanning geformuleerde 
uitgangspunten in de nieuwe omstandigheden functioneerden.

De directe historiografĳ ische tradities waarin dit onderzoek staat, zĳ n 
van recentere datum. De geschiedschrĳ ving over de Westerse reactie op 
Solidarność en de transnationale dialoog tussen Oost en West, is pas de 
laatste vĳ f jaar echt tot bloei gekomen. Eerder onderzoek had een meer 
incidenteel karakter en was sterk verbonden met de algemene ontwik-
kelingen in de historiografĳ ie van het Oost-Westconflict. Een vroege studie 
van Arthur Rachwald uit 1990 werd bĳ voorbeeld duidelĳ k beïnvloed door 
de bipolaire focus en de sterke oordelen van die tĳ d. Zĳ n oordeel over de 
Europese ontspanningspolitiek was vernietigend.66

Recentere studies zoals die van Helene Sjursen, Andrzej Paczkowski, 
Douglas Selvage en Gregory Domber zochten meer de nuance op. Net als 
Rachwald zagen zĳ  een groot verschil tussen de Amerikaanse en Euro-
pese benadering, maar zĳ  gaven vanuit een multipolaire benadering een 

(2011) 247-267, aldaar 252-267. De Graaf, Over de muur (2004) 153-162, 209-213, 223-230. Carel 
Horstmeier, ‘Die Beziehungen der niederländischen kommunistischen Partei (CPN) zur SED’, 
JHK (Berlĳ n 1998) 157-185, aldaar 164-165, 178-180. Zie ook Nehring, Ziemann, ‘Führen alle Wege 
nach Moskau?’ (2011) 86. 
66 Arthur R. Rachwald, In search of Poland. The Superpowers’ Response to Solidarity, 1980-1989 
(Stanford 1990) 56.



40   

genuanceerder oordeel over de handelingsmotieven van de West-Europese 
politici en belichtten bovendien de samenwerking tussen beide zĳ den.67

Nog recenter onderzoek van Patryk Pleskot legde de scheidslĳ n niet 
noodzakelĳ kerwĳ s ter hoogte van de Atlantische Oceaan. Hĳ  onder-
scheidde ‘een scherpste Amerikaanse lĳ n, een Franse middenweg vol van 
tegenstrĳ digheden en een voorzichtigste Duitse lĳ n.’ Een Europees land als 
Groot-Brittannië plaatste hĳ  aan Amerikaanse zĳ de, terwĳ l de Canadezen 
aan Duitse zĳ de thuishoorden.68 De naamgevers van Pleskots drie lĳ nen 
zĳ n eveneens de drie landen die tot nu toe in het algemeen het meest in de 
historiografĳ ische belangstelling staan.69

In navolging van de historiografĳische trend om het Oost-Westconflict ook 
op lagere niveaus te bekĳ ken, is in de laatste jaren meer interesse in de maat-
schappelĳ ke reactie op Solidarność ontstaan. Ook hier speelden nationale 
vergelĳ kingen aanvankelĳ k een grote rol. Jarosław Szarek contrasteerde 
in 2005 de uitgebreide maatschappelĳ ke mobilisering in Frankrĳ k met de 
terughoudendheid in Oostenrĳ k, Canada en bovenal de Bondsrepubliek. 
Stefan Berger kwam een jaar later tot een vergelĳ kbare tweedeling met 
Frankrĳ k en Italië aan de ene en de Bondsrepubliek, Oostenrĳ k, Nederland 

67 Helene Sjursen, The United States, Western Europe and the Polish Crisis. International Re-
lations in the second Cold War (Basingstoke, New York 2003) 10-14, 26-30, 33, 36, 61, 63. Douglas 
Selvage, ‘The politics of lesser evil: The West, the Polish crisis and the CSCE review conference 
in Madrid, 1981-1983’, in: Leopoldo Nuti ed., The Crisis of Détente in Europe. From Helsinki to 
Gorbachev, 1975-1985 (London, New York 2009) 41-54. Andrzej Paczkowski, ‘Świat i blok sowiecki 
wobec “kryzysu polskiego” oraz stanu wojennego’, in: P. Piotrowski ed., Wokół “mniejszego zła”. 
Stan wojenny w Polsce. Materiały pokonferencyjne (Wrocław 2010) 16-37, aldaar 23-28, 32-37. 
Gregory F. Domber, ‘Transatlantic Relations, Human Rights, and Power Politics’, in: Poul Vil-
laume, Odd Arne Westad ed., Perforating the Iron Curtain. European Détente, Transatlantic 
Relations, and the Cold War, 1965-1985 (Kopenhagen 2010) 195-214.
68 Patryk Pleskot, ‘Determinacja, appeasement czy Realpolitik? Politiczne reakcje państw 
zachodnich wobec fenomenu “Solidarności”, in: Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, NSZZ 
Solidarność 1980-1989. Tom 7. Wokół “Solidarności”(Warszawa 2010) 81-166, aldaar 83, 88-89, 92, 
102-103, 108. Pleskot, Kłopotliwa panna “S” (2013) 200-203, 246-283, 376-385. ‘najostrzejszą linię 
amerykańską, pośrednią i pełną sprzeczności linię francuską oraz najbardziej ostrożną linię 
niemiecką.’ 
69 Een selectie: VS: Gregory F. Domber, ‘The AFL-CIO, The Reagan Administration and 
“Solidarność”’, The Polish Review (2007) nr. 3, 277-304. Lee Trepanier, ‘The U.S. Foreign Policy 
Establishment’s Perception of Poland (1980-1981), in: Lee Trepanier, Spasimir Domaradzki, 
Jaclyn Stanke ed., The Solidarity Movement and Perspectives on the Last Decade of the Cold War 
(Krakau 2010) 107-118. Frankrĳ k: Andrej Chwalba, Czasy “Solidarności”. Francuscy związkowcy i 
NSZZ “Solidarność” 1980-1990 (Krakau 1997). Marcin Frybes, ‘French Enthusiasm for Solidarność’, 
European Review 16 (2008) nr. 1, 65-73. Magdalena Heruday-Kiełczewska, Reakcja Francji na 
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981-styczeń 1982 (Lublin 2012). BRD: zie 
onderstaande uitgebreidere historiografĳ ie.
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en de Scandinavische landen aan de andere zĳ de.70 Veel van deze oordelen 
leunden zwaar op uit in de jaren tachtig daterende rivaliteit tussen de 
Bondsrepubliek en Frankrĳ k.71

Sindsdien heeft onder andere de Belgische historicus Idesbald Goddeeris 
veel gedaan om de Westerse maatschappelĳ ke reactie op de Poolse gebeur-
tenissen in kaart te brengen. Ook hĳ  maakte onderscheid tussen de betrok-
ken houding in Frankrĳ k en de terughoudende opstelling in bĳ voorbeeld 
Oostenrĳ k. Hĳ  pleitte echter eveneens voor meer aandacht voor nationale 
verklaringen en plaatste vraagtekens bĳ  de nationale competitie die de 
debatten van de jaren tachtig en de historiografĳ ie van daarna beheerste. 
Omdat in alle landen de reactie werd bepaald door zeer uiteenlopende ideo-
logische, nationale, pragmatische en instrumentele overwegingen, is er geen 
universele meetlat te gebruiken. Solidariteitsacties met Polen, zo toonde ook 
Pleskot, werden slechts zelden door diepe morele verontwaardiging alleen 
ingegeven. Goddeeris stelde bĳ voorbeeld dat in Frankrĳ k, Italië en België 
meer openlĳ ke hulp voor Solidarność ontstond dan de Bondsrepubliek, 
Oostenrĳ k en Groot-Brittannië, omdat in die eerste landen de hulp werd 
opgestuwd door de rivaliteit tussen vakcentrales die ontbrak in landen 
met een eenheidscentrale. Ook speelde de geografĳ ische nabĳ heid tot het 
Oostblok een rol in de omgang met de Poolse gebeurtenissen.72 Dankzĳ  
deze overwegingen is in de laatste jaren een historiografĳ ie ontstaan die 
de reactie in de verschillende landen minder oordelend tegemoet treedt:

‘Although one could argue that the Polish underground would not have 
survived without French money and printing presses, this still does 
not mean that the contribution of the other countries was less crucial. 
Ostpolitik was important too,’

70 Jarosław Szarek, ‘Zachód wobec stanu wojennego’, in: Adam Borowski ed., Drogi do 
niepodlegości. Solidarność 1980-2005 (Warschau 2005) 337-351, aldaar 337-338, 339-343. Stefan 
Berger, ‘Solidarność, Western Solidarity and Détente: A Transnational Approach’, European 
Review 16 (2008) 1, 75-84, aldaar 75-76.
71 Zie bĳ v. Marion Gräfĳ in Dönhofff, ‘An Polen scheiden sich die Geister’, in: Heinrich Böll, 
Freimut Duve, Klaus Staeck ed., Verantwortlich für Polen? (Hamburg 1982) 66-70. Alfred Grosser, 
‘Die Bundesrepublik, die Ethik und die Selbstbeschränkung’, in: ibidem 131-137. Klaus-Peter 
Schmid, ‘Im Zerrspiegel der Franzosen’, Die Zeit (1982) nr. 2. Zie ook Timothy Garton Ash, The 
Polish Revolution (New Haven-Londen 1983, derde druk 2002) 320-321, 329-338.
72 Idesbald Goddeeris, ‘Introduction. Solidarity, Ideology, Instrumentality and other Issues’, 
in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 1-18, aldaar 2-15. Pleskot, Kłopotliwa Panna “S“ 
(2013) 829.
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aldus Goddeeris. Hĳ  noemde het relatieve belang van deze nationale 
factoren als de reden dat de solidariteit met Polen zich nooit tot een ware 
transnationale beweging ontwikkelde.73

De aanzienlĳ ke invloed van nationale factoren zorgde voor een zekere 
homogeniteit in de reactie van de samenleving en de regering van een land. 
Het betekende echter geenszins dat beide automatisch identiek waren. 
Maatschappelĳ ke organisaties konden immers beduidend vrĳ er optreden 
dan een aan diplomatie gebonden regering, zo stelde Pleskot terecht. In 
Frankrĳ k en de Verenigde Staten waren de vakcentrales beduidend acti-
vistischer dan de regering. In Zweden, Denemarken en de Bondsrepubliek 
riskeerden de vakcentrales met hun openlĳ ke steun voor Solidarność 
conflicten met hun politieke broeders van de sociaaldemocratie. Anderzĳ ds 
toonde Groot-Brittannië, waar de regering zich sterker uitsprak dan de 
samenleving, dat ook de omgekeerde verhouding mogelĳ k was.74

De toegenomen aandacht voor de nationale omstandigheden en de 
ontmaskering van het competitieve discours hebben vooral grote gevolgen 
gehad voor de historiografĳie van de West-Duitse solidariteit met Solidarność. 
Nieuwe aandacht is ontstaan voor de massale humanitaire hulpverlening 
vanuit de West-Duitse samenleving.75 Ook gaven historici als Bégin, Boll en 
Świder nationale factoren een belangrĳ kere rol, door te laten zien hoe zeer 
het voorzichtige optreden van een West-Duitse organisatie als de DGB te 

73 Goddeeris, ‘Focus: Solidarność’ (2008) 62-63. Idesbald Goddeeris, ‘The Transnational Scope 
of Western Labour’s Solidarity with Solidarność’, LHR 75 (2010) nr. 1, 60-75. Zie ook Berger, 
‘Solidarność’ (2008). Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010). Jaworski, Kamiński, Świat wobec 
“Solidarności” (2013).
74 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 337, 384-386. Bent Boel, ‘Denmark. Internati-
onal Solidarity and Trade Union Multilateralism’, in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 
219-242, aldaar 219-220, 226-227, 230. Rachwald, In search of Poland (1990) 50. Klaus Misgeld, ‘A 
Complicated Solidarity. The Swedish Labour Movement and Solidarity’, (http://socialhistory.org/
en/publications/complicated-solidarity) 26-30. Goddeeris, ‘Introduction’ (2010) 5, 8-9. Berger, 
‘Solidarność’ (2008) 78. Szarek, ‘Zachód wobec stanu wojennego’ (2005) 337-338. Albert Riechers, 
Hilfe für Solidarność. Zivilgesellschaftliche und staatliche Beispiele aus der Bundesrepublik Deut-
schland in den Jahren 1980 – 1982 (Bonn 2006) 15. Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 401. Het 
door Ackermann geopperde idee dat de combinatie van een terughoudende regering en groot 
maatschappelĳ k engagement typisch West-Duits was, gaat dus niet op. Ackermann, Sündenfall 
(2000) 189.
75 Barbara Cöllen, Bartosz Dudek, Krzysztof Ruchniewicz ed., Polenhilfe. Als Schmuggler 
für Polen unterwegs (Dresden, Wrocław 2011). Riechers, Hilfe für Solidarność (2006). Ewelina 
Poniedziałek, Marek Poniedziałek, Filantropĳ na Pomoc Niemców dla Polaków w latach 1970-1989 
(Poznań, Kalisz 2010). Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) (H9). Filip Gańczak, 
‘Niemiecka solidarność’, Pamięć.pl (2012) nr. 2, 37-40. Zie ook de documentaire Lew Homann, 
Pakete der Solidarität (Duitsland/Polen 2011).
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wĳ ten was aan de context van de Ostpolitik en de moeizame Duits-Poolse 
betrekkingen.76 Niet iedereen liet daarbĳ  het rivaliserende discours los. 
Sommige historici sloegen juist door naar de andere kant door de Franse 
samenleving te verwĳ ten dat haar hulpverlening vooral retorisch was.77

De eenzĳ dige veroordeling van de Bondsrepubliek in de eerdere historio-
grafĳ ie verdiende een antwoord, maar deze verdedigende betogen hebben 
niet de nuance die nodig is om het competitieve discours te overstĳ gen. 
Een kritische opstelling blĳ ft nodig. Zo stelde Andrea Genest terecht dat 
humanitaire hulpverlening geen afdoende vervanging was voor politieke 
demonstraties: ‘So viele Bürger sich in dieser Zeit an den Hilfsaktionen betei-
ligten, sie blieben doch weitgehend unpolitisch. Die wahre Bedeutung der 
Solidarność wurde den Menschen in der Bundesrepublik kaum bewußt.’78 
De openlĳ ke politieke solidariteit van de Fransen voedde misschien geen 
monden, maar voorzag wel in een behoefte aan erkenning die het indruk-
wekkende humanitaire engagement uit West-Duitsland niet in die mate 
kon geven. Dieter Bingen stelde daarom terecht: ‘Symbolische Politik war 
nicht der Deutschen Stärke, ihre politische Bedeutung wurde gerade in der 
polnischen Krise und gegenüber den Polen unterschätzt.’79 Aandacht voor 
de nationale factoren in de West-Duitse reactie op Solidarność blĳ ft nodig, 
maar zonder in een onkritische verdedigende toon te vervallen. De recente 
studies van Brier, Pick, Besier en Rother wĳ zen de weg naar een dergelĳ ke 
historiografĳ ie.80

76 Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 293-324. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 159-183. Świder, ‘Zwischen-
menschliche Brücken’ (2009) 231-247. Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 199-218. 
Zie ook Berger, ‘Solidarność’ (2008) 78-81. Nina Dombrowsky, ‘Solidarität mit Solidarność? 
Politische Reaktionen aus der Bundesrepublik auf die Entstehung der “Solidarność” und die 
Ausrufung des Kriegszustandes in der Volksrepublik Polen 1980-1982’, DA (2008) nr. 1, 68-75, 
aldaar 74. Goddeeris, ‘Introduction’ (2010) 4.
77 Barbara Cöllen, ‘Die deutschen Gewerkschaften: Diskrete Solidaritat mit der Solidarność’, 
in: Cöllen, Dudek, Ruchniewicz, Polenhilfe (2011) 59-78. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 168. PA 
Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). ‘Wywiad z prof. Dr hab. Martinem w dniu 21 czerwca 
2006 r.’, in: Poniedziałek, Poniedziałek, Filantropĳ na Pomoc (2010) 292-294, aldaar 292.
78 Andrea Genest, ‘Die Solidarność aus deutscher Perspektive’, Potsdamer Bulletin für zeithis-
torische Studien (2005) nr. 34/35, 17-22, aldaar 19. Zie ook Martin Jander, ‘Keine Solidarität mit 
Solidarność. Eine verpasste Chance der demokratischen Linken’, NG/FH 47 (2000) nr. 10, 601–604.
79 Bingen, Die Polenpolitik (1998) 211. Zie ook Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 68-69. 
80 Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 75-94. Rother, ‘Zwischen Solidarität und Friedens-
sicherung’ (2010) 220-263. Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 49-76. Pick, Społeczny 
wymiar stosunków PRL-RFN (2010). Ook de meer kritische toon is overigens blĳ ven bestaan. 
Zie daarvoor o.a. Pleskot, ‘Jaruzelski – tak, Wałęsa – nie’ (2011) 381-388.



44   

Nuancering is overigens ook op zĳ n plek in het geval van de eenzĳ dige 
succesverhalen over Frankrĳ k.81 Pleskot wees er terecht op dat de afwĳ zing 
van de staat van beleg niet altĳ d zo eenduidig was als achteraf graag wordt 
gesuggereerd. Ook in Frankrĳ k waren naast protesten rechtvaardigingen 
van het ingrĳ pen te horen – en niet alleen van communistische zĳ de.82

Door hier de reactie in de Bondsrepubliek niet met de voor de hand 
liggende tegenpool Frankrĳ k te vergelĳ ken, maar met een land dat nau-
welĳ ks in internationale vergelĳ kingen en de historiografĳ ie opduikt, zoals 
Nederland, is het mogelĳ k het historische oordeel over West-Duitsland uit 
het rivaliserende betoog van aanval en verdediging te halen. Tegelĳ kertĳ d 
ontstaat er zo meer zicht op de reactie van een land dat tot nu toe genegeerd 
is.83

Naast de multipolaire en multiperspectivistiche benaderingen is inmiddels 
ook de transnationale blik in de historiografĳ ie van de Koude Oorlog door-
gedrongen. Aanvankelĳ k ging de interesse vooral uit naar transnationaal 
Oost-Westcontact dicht bĳ  het regeringsniveau. Politicologen als Thomas 
Risse en Matthew Evangelista toonden al in de jaren negentig belangstelling 
voor specialistennetwerken tussen Oost en West en hun rol in de ontwik-
keling van Gorbatsjovs hervormingsbeleid.84 Politicologen als Margaret 

81 Zie bĳ v. Chwalba, Czasy ‘Solidarności’ (1997) 33-34, 69, 80-81. Frybes, ‘French Enthusiasm’ 
(2008) nr. 1, 65-73. 
82 Pleskot, ‘Determinacja’ (2010) 102. Zie de geciteerde Franse intellectuelen in: Jean-Françios 
Martos, De Poolse contrarevolutie. Door wie haar hebben gemaakt (Amsterdam 1984) 54, 56. 
83 Er is een aantal artikelen verschenen: Harco Esselink, Gĳ s Vollaers, Toby Witte, ‘Met een 
kaars voor het raam. Nederland en de Poolse crisis’, in: Duco Hellema, Toby Witte ed., ‘Onmachtig 
om te helpen’. Nederlandse reacties op de socialistische dreiging (Amsterdam 1995) 131-142. Rob 
Verhofstad, ‘The Polish Crisis of 1981 as seen from the Netherlands’, in: Trepanier, Domaradzki, 
Stanke, The Solidarity Movement (2010) 89-105. Floribert Baudet, “That Poland be Polish again”? 
Dutch policy on Poland, 1977-1989’, in: Hellema, Żelichowski, Van der Zwan, Poland and the 
Netherlands (Dordrecht 2011) 185-210, aldaar 194-210 (Zie voor Baudets andere publicaties 
hoofdstuk 2. Zie de literatuurlĳ st voor mĳ n eigen publicties). Verwĳ zingen naar Nederland in 
de internationaal vergelĳ kende literatuur zĳ n op één hand te tellen: Pleskot, Kłopotliwa Panna 
“S” (2013) 184, 186, 192, 202, 246, 330, 480, 718. Berger, ‘Solidarność’ (2008) 75-76. 
84 Thomas Risse-Kappen, ‘Ideas do not f loat freely: transnational coalitions, domestic struc-
tures, and the end of the cold war’, International Organisation 48 (1994) nr. 2, 185-214, aldaar 
193-204, 208-214. Matthew Evangelista, ‘The paradox of state strength: transnational relations, 
domestic structures, and security policy in Russia and the Soviet Union’, International Organi-
zation 49 (1995) nr. 1, 1-38. Matthew Evangelista, Unarmed Forces: The Transnational Movement 
to End the Cold War (Ithaca 1999). Een recent voorbeeld van dit soort onderzoek is Snyder, 
Human Rights Activism (2011) 53-80, 115-134, 217-249. Inmiddels is er zelfs een internationale 
onderzoeksgroep rondom de specialistenconferenties van het Pugwashnetwerk: http://www.
writing-pugwash-histories.org/research-network/ 
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Keck, Kathryn Sikkink en Sidney Tarrow wezen er in dezelfde tĳ d op dat 
oppositionele groepen in dictatoriale staten profĳĳ t konden hebben van 
transnationale contacten. Buitenlandse organisaties konden druk op hun 
regeringen uitoefenen die zĳ  zelf, door repressie, niet tot stand konden 
brengen.85

Recenter is de aandacht voor de inhoud van deze transnationale 
contacten tussen Oost-Europese bewegingen en Westerse groeperingen, 
zonder dat de invloed op hogere politieke niveaus daarbĳ  een rol speelt.86 
De aandacht hiervoor was het eerst zichtbaar in nationale en binationale 
studies over Westerse vredesgroepen die betrokken raakten bĳ  dergelĳ ke 
contacten, zoals de onderzoeken van Patrick Burke, Beatrice de Graaf en 
Holger Nehring.87

Dankzĳ  Padraic Kenney, Kacper Szulecki en Robert Brier is deze Oost-
Westdialoog vervolgens ook vanuit Oost-Europees en transnationaal stand-
punt bekeken.88 Brier spreekt over het tot stand komen van ‘transnational 
epistemic communities’ waarin activisten in Oost en West met grotendeels 
nationale doelen toch een zekere gemeenschappelĳ kheid wisten te vinden. 
Hĳ  veronderstelt het bestaan van een vorm van oppositionele ‘buitenlandse 
politiek’. Het Westerse publiek was een middel in de eigen politieke strĳ d. 
Brier neemt afstand van fĳ inalistische betogen en benadrukt sterk juist de 
uitzichtloosheid van oppositioneel handelen in de vroege jaren tachtig.89 

85 Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink, Activists beyond borders. Advocacy networks in inter-
national politics (Ithaca, Londen, 1998). Thomas Risse, Kathryn Sikkink, ‘The socialization of 
International Human Rights Norms into Domestic Practices’, in: Thomas Risse e.a. ed., The 
Power of Human Rights. International Norms and domestic Change (Cambridge 1999) 1-38. Sidney 
Tarrow, The New Transnational Activism (Cambridge 2005). 
86 Ther, ‘Comparisons, Cultural Transfers’ (2009) 204-205.
87 Patrick D.M. Burke, European Nuclear Disarmament. A study of transnational social 
movement theory (Westminster 2004) 144-205. De Graaf, Over de Muur (2004) 150-153, 189-193, 
213-215, 244-252. Holger Nehring, ‘Creating Seecurity from Below: peace movements in East and 
West Germany in the 1980s’, in: Kevin McDermott, Matthew Stibbe ed., The 1989 Revolutions 
in Central and Eastern Europe. From Communism to Pluralism (Manchester 2013) 136-153. Zie 
ook April Carter, Peace Movements. International protest and world politics since 1945 (Londen, 
New York 1992) 117-119, 150, 183-185, 204-208. Curt Stauss, ‘Entspannungspolitik von unten: 
Aktivitäten von nichtstaatlichen Gruppen und Verbänden und ihre Nachwirkungen’, in: Deut-
scher Bundestag, Materialien der Enquete-Kommission. Band VIII/2 (1999) 2320-2337. Bickhardt, 
‘Entspannungspolitik von unten’ (1999) 753-775. 
88 Zie voor meer recent onderzoek op dit gebied de bundels Brier, Entangled protest (2013) en 
Veen, Mählert, März, Wechselwirkungen Ost-West (2007).
89 Robert Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten. Zu den kulturhistorischen Kontexten 
der ‘Außenpolitik’ polnischer Oppositioneller in den 1980er Jahren’, in: Bianka Pietrow-Ennker 
ed., Russlands imperiale Macht: Integrationsstrategien und ihre Reichweite in transnationaler 
Perspektive (Wenen, Keulen, Weimar 2012) 357-382, aldaar 357-365, 378-382. Robert Brier, 
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Politicoloog Szulecki gaat nog sterker uit van een instrumentele aanpak van 
de oppositie. Volgens hem gebruikten Oost-Europese opposanten bewust 
het mensenrechtendiscours en de Westerse vredesbeweging om te werken 
aan meer draagvlak voor de eigen ideeën in West-Europa. De Oost-Europese 
oppositie wist op deze manier het West-Europese discours over vrede en 
mensenrechten te ‘kapen’:

‘The dissidents were successful in dragging large parts of the peace move-
ments to their side, attracting their attention, even gradually altering 
their priorities and in the end – subsuming the issue of peace under 
human rights.’90

Volgens Kenney, die vooral ook de transnationale uitwisselingen binnen 
Oost-Europa heeft onderzocht, wist de Oost-Europese oppositie het initiatief 
in de dialoog pas vanaf 1987 naar zich toe te trekken.91

Kenney, Szulecki en Brier wĳ zen alle drie op de rol van Oost-Europese 
emigranten in deze transnationale uitwisseling en beïnvloeding. Zo schrĳ ft 
Kenney:

‘Thanks to the effforts of some Central Europeans living in the West, who 
could understand the reticence on both sides, and the diffferent languages 
of peace and activism, attitudes slowly began to change.’92

Volgens Szulecki werden de emigranten bewust door de oppositie ingezet 
om de Oost-Europese boodschap in het Westen te verspreiden. Brier stelt 
dat emigranten een belangrĳ ke rol speelden vanwege hun toegang tot 
onderwerpen die in Oost-Europa taboe waren.93

Wat deze studies gemeen hebben is dat zĳ  laten zien hoe de dialoog 
beïnvloeding en meningsverschillen teweeg bracht. Vooral de menings-
verschillen zĳ n beduidend breder historiografĳisch gedocumenteerd dan de 

‘Historicizing 1989. Transnational Culture and the Political Transformation of East-Central 
Europe’, European Journal of Social Theory 12 (2009) 3, 337-357, aldaar 347-349. Robert Brier, 
‘Entangled Protest. Dissent and the Transnational History of the 1970s and 1980s’, in: Brier, 
Entangled Protest (2013) 11-42, aldaar 12-13, 25, 29-30.
90 Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 81, 85, 103-106, 109, 118, 126-127 164, 172. 
91 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 91-120. 
92 Ibidem, 95-97. 
93 Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 81, 85, 103-104. Brier, ‘Solidarität in unübersicht-
lichen Zeiten’ (2012) 378-379. Brier, ‘Historicizing 1989’ (2009) 348. Ook Burke wĳ st op het belang 
van emigrantenintiatieven voor de dialoog tussen END en Charta 77. Burke, European Nuclear 
Disarmament (2004) 88, 167. 
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dialoog zelf. Slechts weinig auteurs verbinden daar ook een analyse aan.94 
Een uitzondering is Kenney, die stelt dat West-Europese activisten meer 
onenigheid hadden met Oost-Europese activisten, omdat zĳ  zich lieten 
beïnvloeden door de nabĳ heid van de Sovjet-Unie en het voor Oost-Europa 
weinig relevante onderscheid tussen links en rechts.95

Het voorliggende onderzoek richt de transnationale blik weer naar het 
Westen, voorbĳ  de eerdere nationale of binationale focus. Centraal staan 
de ideeën die in het Westen aan de dialoog ten grondslag lagen en de vraag 
hoe deze ideeën in confrontatie met de Oost-Europese oppositie al dan niet 
veranderden. Meer dan eerder onderzoek biedt deze studie een blik op de 
meningsverschillen en misverstanden tussen Oost en West en een struc-
turele benadering van de bemiddelende rol van emigranten. Dit onderzoek 
wil leemtes vullen, verbanden leggen, transnationale verbindingen laten 
zien en bestaand onderzoek in een nieuw perspectief plaatsen. Het gaat 
erom een bĳ drage te leveren aan een transnationale geschiedenis van het 
Oost-Westconflict op maatschappelĳ k niveau - ‘van onderop’. Daarbĳ  is het 
de bedoeling voorbĳ  de oordelende toon te reiken die in de historiografĳ ie 
van het Oost-Westconflict nog steeds niet helemaal verdwenen is. Het doel 
is een antwoord te geven op de vraag hoe de Koude Oorlogsproblematiek 
binnen Westerse linkse maatschappelĳ ke organisaties werd uitgevochten 
en uiteindelĳ k uitgroeide tot een transnationale uitwisseling over het 
Ĳ zeren Gordĳ n heen.

Opzet

De vraag naar de omgang van Nederlandse en West-Duitse linkse bewegin-
gen met de Poolse oppositie wordt hier beantwoord in acht hoofdstukken. 
Het eerste hoofdstuk geeft een inleidende schets van de ontwikkeling van de 
Oost-Westverhouding tussen conflict en ontspanning. Bĳ zondere aandacht 

94 Zie bĳ v. Burke, European Nuclear Disarmament (2004) 169-173, 176. Carter, Peace Movements 
(1992) 185, 194-197. Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 345-351. Hans-H. Hücking, 
‘Unabhängige Friedensinitiativen in Osteuropa’, in: Josef Janning, Hans-Josef Legrand, Helmut 
Zander ed., Friedensbewegungen. Entwicklungen und Folgen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Europa und den USA (Keulen 1987) 255-270. Holger Nehring, ‘Transnationale Netzwerke der 
bundesdeutschen Friedensbewegung’, in: Becker-Schaum, "Entrüstet euch!" (2012) 213-228, aldaar 
220-222. Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten’ (2012) 378-379. Bickhardt, ‘Entspan-
nungspolitik von unten’ (1999) 359-360. Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 317-331. Kacper 
Szulecki, ‘Neophyten, Häretiker, Dissidenten: Polnische Linksintellektuelle und der (Anti-)
Kommunismus’, JHK (Berlĳ n 2011) 61-88, aldaar 87-88.
95 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 91-97, 116-119. 
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gaat daarbĳ  uit naar de veranderingen in de Westerse maatschappelĳ ke 
waarneming van Oost-Europa, het ontstaan van het voor de jaren tachtig zo 
kenmerkende vredesactivisme en de ontwikkelingen in de Oost-Europese 
oppositie. Het tweede hoofdstuk gaat in op de waarneming van de gebeur-
tenissen in Polen in de jaren tachtig vanuit het Westen. Daarnaast schetst 
het de historische achtergronden van de Poolse emigratie, in het bĳ zonder 
in het tĳ dperk van Solidarność.

Vervolgens gaat de aandacht als eerste uit naar de vredesbeweging, 
waar de dilemma’s in hun meest transparante vorm werden uitgevochten, 
om daarna de sociaal-democratie en de vakbeweging aan bod te laten 
komen. Deze zes hoofdstukken zĳ n elk volgens een vergelĳ kbaar stramien 
opgebouwd om overeenkomsten, verschillen en vervlechtingen duidelĳ ker 
naar voren te laten komen. In het eerste deel van elk hoofdstuk gaat de 
aandacht uit naar de eerste rode draad in dit onderzoek: het Oost-Westdebat 
over de twee dilemma’s. Vervolgens komt de tweede rode draad aan bod: 
de transnationale dialoog tussen Oost en West. Bĳ zondere aandacht gaat 
daarbĳ  uit naar de misverstanden en meningsverschillen met de oppositie 
en de bemiddelende rol van Poolse emigranten.


