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1 Accommodatie en conflict tussen Oost 
en West

Als de verschillende protagonisten uit dit onderzoek de voorgeschiedenis 
van de Oost-Westbetrekkingen in de jaren tachtig hadden moeten schrĳ ven, 
dan waren er vermoedelĳ k twee radicaal verschillende verhalen ontstaan. 
De gemiddelde Poolse opposant of emigrant zou de voorgeschiedenis 
zĳ n begonnen bĳ  ‘Jalta’. Deze conferentie tussen de Geallieerden in 1945 
vormde voor de Polen het beginpunt van de Europese, ideologische deling. 
Daarnaast stond zĳ  symbool voor de uitverkoop van hun land door de eigen 
Westerse bondgenoten.1

De meeste aanhangers van West-Europese linkse bewegingen – de andere 
hoofdpersonen in dit onderzoek – zouden waarschĳ nlĳ k een ander verhaal 
vertellen. Geboren aan de goede zĳ de van het Ĳ zeren Gordĳ n, zouden zĳ  
weinig woorden vuil maken aan de oorsprong of verwerpelĳ kheid van de 
Europese deling. Volgens historicus Tony Judt leek het voor West-Europeanen 
na verloop van tĳ d ‘quite natural that there should be an impermeable ar-
med barrier running from the Baltic to the Adriatic’.2 Garton Ash beschreef 
dit proces van gegroeide desinteresse en acceptatie in West-Europa in 1983:

‘For a decade after 1945 the hope of one united Europe (…) was still 
cherish ed in London as well as Warsaw (…). Then the vision of Europe 
gradually faded into the reality of a west European economic community. 
(…) Those diverse branches of the European family of nations who live 
behind the “Iron Curtain” are covered in a think grey fog. Occasionally, 
they are remembered as poor cousins are remembered. Generally, they 
are forgotten as poor cousins are forgotten. Siberia starts at Checkpoint 
Charlie. Now and then east Europeans break through the fog, individually, 
like Solzhenitsyn, or collectively, like the Hungarians in 1956 of the Czechs 
and Slovaks in 1968. The ‘West’ reacts with astonishment; with a compli-
cated mixture of admiration and embarrassment; with indignation, when 
the Soviet Union pulls the fog back into place again. Then we forget.’3

1 Garton Ash, In Europe’s Name, 1-2, 5 (1993). Judt, Postwar (2010) 135. Zie ook Jacques Rupnik, 
‘Eastern Europe and the new Cold War’, in: Richard Crockat, Steve Smith, The Cold War past and 
present (Londen etc. 1987) 190-205, aldaar 196. 
2 Judt, Postwar (2010) 195-196. 
3 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 319.
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Niet de oorsprong van de deling, maar de poging uit de jaren zestig en 
zeventig om de deling dragelĳ ker te maken, zou vermoedelĳ k het beginpunt 
van hun voorgeschiedenis zĳ n. Zĳ  zouden geen verhaal vertellen over 
ideologische tegenstellingen, maar over het managen van spanningen en 
het streven naar vrede en veiligheid. Op de drempel naar de jaren tachtig, 
ontkwamen echter ook zĳ  niet aan herinneringen aan ‘Jalta’ en de meest 
ĳ zige jaren van de Koude Oorlog.4

Die Koude Oorlog zelf was zeker niet de monolithische periode waar 
hĳ  achteraf gemakkelĳ k voor gehouden wordt. Meermaals verkondigden 
optimisten voor 1990 het einde ervan. Historicus Jost Dülfffer kiest er daarom 
met goede reden voor liever te spreken van het ‘Oost-Westconflict’.5 Daarbĳ  
is het zaak, zoals historicus Michael Ploetz terecht opmerkt, bewust te 
blĳ ven van het feit dat de golfbewegingen buiten Europa vaak heel anders 
verliepen. Vanuit West-Europa en Amerika bezien mocht het conflict mis-
schien trekken van een ‘Long Peace’ hebben, zoals de prominente Koude 
Oorlogsonderzoeker John Lewis Gaddis eind jaren tachtig opperde, maar 
dat gold niet voor de bevolking van communistische dictaturen of de landen 
waar de plaatsvervangende conflicten tussen Oost en West werden uitge-
vochten.6 ‘The 1970s were not the 1950s,’ stelde Gaddis. Judt riposteerde 
daarop verontwaardigd: ‘Well, yes they were – in El Salvador, for example, 
not to mention Chile.’7

I. Ontspanning, vrede en de ‘tweede Koude Oorlog’

Van Koude Oorlog naar ontspanning in de jaren veertig tot de jaren 
zeventig

Eén van de periodes waarop het begrip ‘Koude Oorlog’ voor grote delen 
van de wereld van toepassing is, waren de late jaren veertig en de vroege 
jaren vĳ ftig. Deze periode kenmerkte zich door sterke confrontatie tussen 

4 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 1-2, 5, 7. Vergl. Rupnik, ‘Eastern Europe’ (1987) 191-193 
voor positievere beoordelingen van Jalta. 
5 Jost Dülfffer, Europa im Ost-West-Konflikt 1945-1990 (München 2004) 4-5.
6 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 9-11, 15. John Lewis Gaddis, The long peace. Inquiries into 
the history of the Cold War (New York, Oxford 1987) 216, 223-231, 244-245. Gaddis komt later op 
de ideeën in dit artikel terug: Gaddis, ‘On Starting All Over Again’ (2000) 32-33. Zie ook Richard 
Crockat, The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in world politics, 1941-1991 
(Londen, New York 1995) 6.
7 Tony Judt, Reappraisals. Reflections on the forgotten twentieth century (Londen 2008) 372. 
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de supermachten, waarbĳ  geen van beide zĳ den erin slaagde de andere 
tot wĳ ken te bewegen. De Westerse Geallieerden verzetten zich in 1948 
succesvol tegen de poging van Moskou om West-Berlĳ n aan het Westerse 
kamp te onttrekken door die enclave maandenlange vanuit de lucht te 
bevoorraden. Toen vanaf 1949 ook de Sovjet-Unie in bezit was van de 
atoombom, verstarde de patstelling verder. De veiligheid in de wereld werd 
voortaan bepaald door een evenwicht van wederzĳ dse afschrikking onder 
de naam Mutually Assured Destruction (MAD). Dit had het efffect dat de 
Koude Oorlog inderdaad ‘koud’ bleef en directe militaire confrontaties 
tussen de supermachten over het algemeen met een sisser afliepen.8

De offfensieve retoriek aan beide zĳ den bleef echter in stand. Zo fĳ inan-
cierden de Verenigde Staten de, op Oost-Europa gerichte, radiozender Radio 
Free Europe. De pogingen van Oost-Europese zĳ de om de ontvangst hiervan 
onmogelĳ k te maken, bevestigde voor de Oost-Europese bevolking alleen 
dat dit het waard moest zĳ n om naar te luisteren.9

Nadat de nieuwe Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov in 1956 afrekende 
met de persoonlĳ kheidscultus van zĳ n voorganger Jozef Stalin, leek een 
dooi in de betrekkingen mogelĳ k. Eerste hoopvolle doodverklaringen 
van de Koude Oorlog bleken echter prematuur. Chroesjtsjovs uitlatingen 
over ‘vreedzame coëxistentie’ betekenden geenszins het begraven van 
de ideologische strĳ dbĳ l tussen Oost en West. Periodieke confrontatie 
bleef de norm, met als hoogtepunten de bouw van de Muur in 1961 en de 
Cubacrisis in 1962.10

Deze laatste twee hoogtepunten toonden de noodzaak aan van een 
nieuwe verhouding tussen Oost en West. Naar aanleiding van de Cuba-
crisis verbeterden de supermachten hun onderlinge communicatie en 
ondernamen zĳ  stappen richting wapenbeheersing. Door conflicten als 
de oorlog in Vietnam bleef confrontatie echter nog lange tĳ d overheersen. 
Dat veranderde in de jaren zeventig met de detente-politiek van president 
Richard Nixon en zĳ n minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Zĳ  
besloten de status quo voorlopig te accepteren. Door de Sovjet-Unie niet met 
confrontatie, maar met onderhandelingen tegemoet te treden, probeerden 

8 Gaddis, The long peace (1987) 240-241. Judt, Postwar (2010) 145-147. Gabriel Partos, The world 
that came in from the cold. Perspectives from East and West on the Cold War (Londen 1993) 54-73. 
9 Partos, The world that came in from the cold (1993) 79-91. Anna Mazurkiewicz, ‘Die “Stimme 
Freies Polen” aus München’, Inter Finitimos 6 (2008) 146-169, aldaar 156-157. 
10 Stöver, Der Kalte Krieg (2007) 386, 393.
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zĳ  haar te integreren in het internationale politieke systeem en de kans op 
verdere Sovjetexpansie te verkleinen.11

De bouw van de Muur leidde tot nieuwe strategische inzichten aan de 
andere zĳ de van de oceaan. De West-Berlĳ nse burgemeester Willy Brandt 
constateerde teleurgesteld dat de Westerse Geallieerden niet van zins waren 
tegen deze agressieve en eenzĳ dige vastlegging van de status quo op te 
treden. Geconfronteerd met een fysiek gedeelde stad en gebrek aan steun 
om met harde middelen daar iets aan te veranderen, besloten Brandt en zĳ n 
adviseur Egon Bahr het over een andere boeg te gooien. Zĳ  constateerden, 
in lĳ n met jarenlang groeiend ongenoegen in delen van de West-Duitse 
oppositie, dat de politiek van confrontatie van de regering Adenauer beide 
Duitslanden alleen maar verder uit elkaar gedreven had. Wat de Bondsre-
publiek niet met behulp van anderen had kunnen bereiken, moest zĳ  dan 
maar alleen voor elkaar proberen te krĳ gen. Na de jaren van confrontatie 
kozen Brandt en Bahr voor overleg. Daarvoor was het noodzakelĳ k eerst 
de status quo te accepteren. In kleine stappen en onderhandelingen werkte 
Brandt naar het vergroten van de bewegingsvrĳ heid tussen de stadsdelen. 
Bahr doopte deze strategie in 1963 Wandel durch Annäherung. Door onder-
handelingen met de Oost-Europese machthebbers zouden zĳ  Oost-Europa 
in ‘homeopathische doses’ proberen te veranderen. Bahr leunde daarbĳ  
sterk op nieuwe Amerikaanse concepten:

‘Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, 
dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst 
nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröfffnet Aus-
sichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks 
nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat. (…) Wenn es richtig 
ist, und ich glaube, es ist richtig, daß die Zone [DDR] dem sowjetischen 
Einflußbereich nicht entrissen worden kann, dann ergibt sich daraus, daß 
jede Politik zum direkten Sturz des Regimes drüben aussichtslos ist. Diese 
Folgerung ist rasend unbequem und geht gegen unser Gefühl, aber sie ist 
logisch. Sie bedeutet, daß Änderungen und Veränderungen nur ausgehend 
von dem zur Zeit dort herrschenden verhaßten Regime erreichbar sind.’12

11 Peter Bender, Neue Ostpolitik. Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag (München 1986) 
115-117. Jussi M. Hanhimäki, ‘Ironies and Turning Points: Detente in Perspective’, in: Westad, 
Reviewing the Cold War (2000) 326-342, aldaar 328.
12 Egon Bahr, ‘“Wandel durch Annäherung”. Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing, 
15. Juli 1963’, http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0091_
bah&l=de. Zie ook: Dieter Groh, Peter Brandt, ‘Vaterlandslose Gesellen’. Sozialdemokratie und 
Nation 1860-1990 (München 1992) 278-281. 
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Toen Brandt in 1966 minister van Buitenlandse Zaken werd, drong deze 
denkwĳ ze door in de Bondsregering. Washington volgde deze nieuwe West-
Duitse buitenlandspolitieke onafhankelĳ kheid met argusogen, ondanks 
de parallellen met het Amerikaanse beleid.13 Het Oostblok reageerde nog 
wantrouwender. Een reeks landen eiste dat de Bondsrepubliek eerst de DDR 
moest erkennen voordat zĳ  diplomatieke relaties met haar zou aangaan. Dit 
betekende een omkering van Hallstein-doctrine, die er voor had gezorgd 
dat dat Bonn gedurende de jaren vĳ ftig en de vroege jaren zestig contact 
weigerde met alle landen die de DDR erkenden.14

Een domper op de internationaal groeiende euforie over de ontspanning 
vormde het neerslaan van de Praagse Lente in 1968. Veel politici wilden 
zich niet uit het veld laten slaan en deden de gebeurtenissen af als een 
‘ongeluk op de weg naar detente’. Brandt zag het verbale wapengekletter 
van Moskou over West-Duits revanchistisch interventionisme juist als een 
verdere aanmoediging voor zĳ n politiek van toenadering en verzoening. 
De gebeurtenissen in Praag brachten hem tot de conclusie dat Moskou de 
eerste aanspreekpartner moest zĳ n. Bĳ  coalitiepartner CDU/CSU (Christ-
lich Demokratische Union/Christlich Soziale Union) nam de twĳ fel toe of 
überhaupt met Oost-Europa te praten viel.15

De nieuwe Ostpolitik van Brandt en Bahr kreeg daarom pas echt mo-
mentum toen Brandt in 1969 het kanselierschap overnam en in de FDP 
(Freie Demokratische Partei) een partner vond met meer vertrouwen in 
de ontspanning. De nieuwe regering ging over tot de facto erkenning van 
de DDR en sloot in rap tempo verdragen af met Moskou (1970), Warschau 
(1970) en Praag (1973). Daarnaast schiepen het Viermächteabkommen 
(1971) van de Geallieerden over Berlĳ n en het Grundlagenvertrag (1972) 
tussen de Bondsrepubliek en de DDR een basis voor de omgang met het 
andere Duitsland. In deze, minutieus uitonderhandelde verdragen, legde 
de Bondsrepubliek de onschendbaarheid van de Oost-Europese grenzen 
vast, inclusief de omstreden Oder-Neissegrens tussen de DDR en Polen. Niet 

13 Stöver, Der Kalte Krieg (2007) 388-392. Werner Link, ‘Détente auf deutsch und Anpassung 
an Amerika: Die Bonner Ostpolitik’, in: Detlef Junker ed., Die USA und Deutschland im Zeitalter 
des Kalten Krieges 1945-1990. Ein Handbuch. Band II 1968-1990 (Stuttgart, München 2001) 56-65, 
aldaar 56-61. 
14 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 36-38, 54-56. De tegenreactie aan Oost-Europese zĳ de 
werd de Ulbricht-doctrine genoemd, hoewel Gomułka volgens Wanda Jarząbek een even grote rol 
speelde. Het dissidente Roemenië was al wel in 1967 relaties aangegaan met de Bondsrepubliek. 
(Wanda Jarząbek, ‘Deutsche ‘Neue’ Ostpolitik aus polnischer Perspektive 1966-1972’, in: Boll, 
Ruchniewicz, Nie mehr (2010) 70-96, aldaar 70-78). 
15 Stokłosa, Polen und die deutsche Ostpolitik (2011) 152-153. Rupnik, ‘Eastern Europe’ (1987) 
196-197. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 115-116. Herf, War by Other Means (1991) 36. 
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meer het bestrĳ den van de status quo, maar het verzachten van de gevolgen 
ervan werd uitgangspunt van het nieuwe beleid. De CDU/CSU veroordeelde 
deze politiek als uitverkoop van de Duitse belangen.16

De West-Duitse ontspanningspolitiek beoogde net als de Amerikaanse 
detente-politiek het Oost-Westconflict hanteerbaar te maken. Als onderdeel 
van een over Oost en West verdeelde natie had de Bondsrepubliek echter 
nog meer belangen bĳ  toenadering tot Oost-Europa. De weigering in Bonn 
om de Duitse en Europese deling te erkennen had, zo concludeerden de 
West-Duitse sociaaldemocraten, de deling alleen maar verdiept. Juist door 
wel met de regimes te praten en in onderhandeling tot kleine verbeteringen 
te komen zou de deling minder absoluut worden en een gezamenlĳ k Duits 
natiegevoel behouden blĳ ven. Op de lange termĳ n zou de grotere vrĳ -
heid die hierdoor in Oost-Europa ontstond en de verbeterde relatie met 
Moskou een Duitse hereniging denkbaar maken. Veel West-Duitse politici 
koesterden de veronderstelling dat het afbouwen van buitenlandse dreiging 
Moskou in staat zou stellen de teugels tegenover de satellietstaten meer te 
laten vieren. De verwachting was dat de afbouw van externe spanningen 
de Oost-Europese staten voldoende zelfvertrouwen en stabiliteit zou geven 
om interne ontspanning toe te staan.17

Voor Oost-Europa vormde de ontspanningspolitiek een gemengd genoe-
gen. De toenadering bracht diplomatieke erkenning en buitenlandse valuta 
waar de regimes grote behoefte aan hadden. De DDR en Polen profĳiteerden 
van omvangrĳ ke leningen, die zĳ  onder andere inzetten om de bevolking 
met meer consumptiegoederen te kunnen paaien. Daarvoor betaalden de 
regimes met meer maatschappelĳ k contact met het welvarende Westen, 
wat juist de ontevredenheid van de eigen bevolking weer aanwakkerde. 
Bovendien brachten de Westerse leningen en de gecreëerde verslaving aan 
een levenspeil dat op eigen kracht niet vol te houden was, de Oost-Europese 
staten steeds meer in de buurt van een bankroet. Zo bleek de ontspanning 
een onverwachte nagel aan de doodskist van het communisme.18

Eenzelfde gemengd genoegen vormden de West-Duitse pogingen zich met 
Polen te verzoenen. De Poolse regering stond erop dat de Bondsrepubliek 
de Oder-Neissegrens zou erkennen. Voor Moskou was deze volharding 
onbegrĳ pelĳ k: de grens liep immers tussen Polen en de DDR. Het feit dat 

16 Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 32-33. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 37-38, 
58, 70-74, 126, 367.
17 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 59-67, 126-127, 138-139, 176-177. Bender, Neue Ostpolitik 
(1986) 79-81, 161-162. 
18 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 55-56, 188-191, 195-196. Pick, Brücken nach Osten (2011) 
27, 31, 33, 38-39. Jarząbek, ‘Deutsche ‘Neue’ Ostpolitik’ (2010) 94-96. 
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de Sovjet-Unie het voortbestaan van die grens garandeerde was altĳ d een 
belangrĳ k argument geweest voor de band tussen Moskou en Warschau. 
Op haar beurt gebruikte de Poolse regering propaganda over West-Duits 
revanchisme om de eigen heerschappĳ  en de sterke band met de Sovjet-Unie 
tegenover de Poolse bevolking te rechtvaardigen. De behoefte aan veiligheid 
tegenover de West-Duitsers was voor de Poolse regering echter groter dan de 
behoefte op anti-Duitse propaganda terug te kunnen vallen. De erkenning 
van de Oder-Neissegrens door de regering-Brandt was daarmee niet alleen 
een belangrĳ ke stap in de richting van ontspanning en verzoening, maar 
tastte ook de legitimiteit van het regime aan. Kort na de ondertekening van 
het verdrag van Warschau, gingen in Polen arbeiders de straat op. Brandt 
constateerde tot zĳ n vreugde dat propaganda over West-Duitse inmenging, 
in tegenstelling tot bĳ  de Praagse Lente, achterwege bleef. In latere jaren 
maakte Warschau alsnog dankbaar gebruik van het verzet van de CDU/CSU 
tegen erkenning van de grens om het West-Duitse vĳ andbeeld toch levend 
te houden.19 Brandts knieval voor het monument voor de getto-opstand in 
Warschau in 1970, was voor de Poolse regering dan ook geenszins het sterke 
symbool van de Duits-Poolse verzoening dat het, na aanvankelĳ ke kritiek, 
in het Westen werd. In Polen vermeden de media het volledig afdrukken 
van deze iconische foto om de propaganda niet te ondergraven.20

Het verdrag van Warschau loste zeker niet alle strĳ digheden en oud 
zeer tussen beide landen op. De positie van de Duitse minderheid in Polen, 
de schadeloosstelling van voormalige dwangarbeiders, het karakter van 
de grenserkenning en fĳ inanciële kwesties bleven hete hangĳ zers waarop 
incidenteel doorbraken werden bereikt.21

Niet alleen in de omgang met de Bondsrepubliek, maar ook op het 
bredere internationale toneel bleek de ontspanning gemengde gevolgen 
te hebben voor Oost-Europa. Tussen 1972 en 1975 vonden in Helsinki de 

19 Dieter Korger, Die Polenpoltik der deutschen Bundesregierung von 1982-1991 (Bonn 1993) 46, 
59-60. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 105, 221, 227-229. Zie voor voorbeelden van propa-
ganda Obraz wroga w propagandzie PRL (Poznań 2004) 20-31. ‘Prawda attackiert bundesdeutsche 
Stiftungen’, SZ 22-9-1980. 
20 Basil Kerski, ‘Willy Brandt in Warschau. Kontinuïtät und Wandel in der deutschen Polen-
Politik (1970-1990-2010)’, Dialog (2010-2011) nr. 94, 30-38, aldaar 31-32. Krzysztof Ruchniewicz, 
Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahr-
hundert (Dresden 2005) 142-143. Adam Krzemiński, ‘Der Kniefall. Warschau als Erinnerungsort 
deutsch-polnischer Geschichte’, Merkur 54 (2000) nr. 11, 1076-1088, aldaar 1086-1088. Hofmann, 
Polen und Deutsche (2011) 18, 71. Ook het feit dat Brandt voor een joods (en dus niet zozeer voor 
een Pools) monument knielde riep ongemakkelĳ ke gevoelens op, vooral omdat het regime de 
jaren ervoor een antisemitische campagne had gevoerd. 
21 Korger, Die Polenpolitik (1993) 43-52. Pick, Brücken nach Osten (2011) 47-51, 64, 87-91. 
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onderhandelingen van de Conferentie voor Vrede en Samenwerking in 
Europa (CVSE) plaats tussen regeringen uit Oost en West. Deze conferentie 
berustte op een voorstel van de Sovjet-Unie. Dankzĳ  hardnekkig onder-
handelen van wantrouwige Westerse landen zoals Nederland bevatten de 
akkoorden niet alleen afspraken over veiligheid en economische betrek-
kingen, maar ook over mensenrechten.22

Desondanks leken de Helsinki-akkoorden vanwege de erkenning van de 
status quo in eerste instantie vooral een succes voor het Oostblok. Het Oost-
Europese triomfalisme maakte veel Westerse politici en Oost-Europese 
burgers sceptisch over de uitkomst. Al snel bleek echter dat Oost-Europa 
haar internationale erkenning duur had betaald. Door de akkoorden van 
Helsinki te ondertekenen hadden de regimes hun binnenlandse critici 
een sterk wapen in handen gegeven.23 Na verloop van tĳ d ontdekten ook 
Westerse politici de kracht van de mensenrechtenparagrafen van Helsinki. 
Op de vervolgconferenties, die de uitkomsten van Helsinki moesten toetsen, 
ontwikkelden de, voorheen zeer terughoudende, Verenigde Staten zich 
tot de belangrĳ kste aanklager van mensenrechtenschendingen in het 
Oostblok.24

Deze ommezwaai in het Amerikaanse beleid had zĳ n wortels in de 
groeiende ontevredenheid in eigen land over het feit dat de detente het 
Oost-Westconflict slechts in zĳ n huidige staat bevroor. Het Amerikaanse 
congres vroeg zich in toenemende mate af wat het terugkreeg voor het 
inslikken van de kritiek op Oost-Europa. In 1974 dwong het daarom af 
dat verdere toenadering tot Moskou voortaan zou worden gekoppeld 
aan het vergroten van de mogelĳ kheden tot emigratie van joden uit de 
Sovjet-Unie. De Amerikaanse president Gerald Ford hield midden jaren 
zeventig op het woord ‘detente’ te gebruiken en zĳ n opvolger Jimmy Carter 
zette de relaties met Moskou door contact met Sovjetdissidenten en actief 
mensenrechtenbeleid verder onder druk. Ook leed de detente onder het feit 
dat beide supermachten het begrip verschillend invulden en vaak strengere 
standaarden voor de ander hanteerden dan voor zichzelf. Leonid Brezjnev, 
Sovjetleider vanaf 1964, achtte het bĳ voorbeeld heel goed mogelĳ k de 
relaties op het Europese continent ontspannen te houden en tegelĳ kertĳ d 

22 Snyder, Human Rights Activism (2011) 2-7, 16-28, 35. Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’ (2001) 
76-80, 90-93. 
23 Anatoly Adamishin, Richard Schifter, Human Rights, Perestroika, and the end of the Cold War 
(Washington 2009) 69-70, 152-155. Daniel C. Thomas, The Helsinki efffect. International norms, 
human rights, and the demise of communism (Princeton, Oxford 2001) 94-97, 120-121.
24 Snyder, Human Rights Activism (2011) 96-97, 102-108, 148-149. Thomas, The Helsinki efffect 
(2001) 122-131, 138-142. 
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met verdere bewapening en interventies in de derde wereld te streven 
naar vergroting van zĳ n macht. De acties van de Sovjet-Unie in Afrika 
en Zuidoost-Azië vormden voor de Amerikanen echter een belangrĳ ke 
reden om te constateren dat de ontspanning klaarblĳ kelĳ k dood was. 
Omgekeerd zag de Sovjet-Unie de Amerikaanse link tussen ontspanning 
en mensenrechten als een inbreuk op de detente. Zo claimden beide zĳ den 
dat de ander uiteindelĳ k ervoor verantwoordelĳ k was dat de ontspanning 
een vroege dood stierf.25

In Europa, waar de detente tot relatieve rust en stabiliteit had geleid, 
zette het geloof dat de ontspanning heilzaam zou werken zich echter wel 
voort, zo schrĳ ft S.R. Ashton:

‘The alternatives – Cold War and detente – had been tried and found 
wanting. The fĳ irst was too dangerous and too expensive. The second 
required a degree of confĳidence, trust and tolerance which simply did 
not exist. But for the Europeans it was diffferent. They had much more in 
common, much more to lose and therefore much more which was worth 
preserving. Detente had served the Europeans well.’26

Het gemak waarmee Amerikaanse regering de ontspanning afschreef, 
viel niet goed in West-Europa, vooral in West-Duitsland. Europese landen 
hadden er een groot geopolitiek belang bĳ  de ontspanning te behouden 
en waren tegelĳ kertĳ d meer dan de Verenigde Staten in staat de ontspan-
ningspolitiek in Europa te scheiden van de gebeurtenissen in de rest van 
de wereld. Mondiale ontwikkelingen waren voor hen minder van belang. 
Tegelĳ kertĳ d liet ook de DDR, een over het algemeen trouwe bondgenoot 
van Moskou in Oost-Europa, zich niet door de ramkoers van de Sovjet-Unie 
van ontspanning met de Bondsrepubliek afhouden.27

25 Gaddis, The Cold War (2005) 181-183, 187, 198-199. Hanhimäki, ‘Ironies and Turning’ (2000) 
327, 329-333, 337-338. Raymond L. Garthofff, ‘The failure of the Detente of the 1970s’, in: Larres, 
Lane, The Cold War (2001) 157-180. 
26 Ashton, In search of Detente (1989) 213-214.
27 Oliver Bange, ‘‘Keeping detente alive’: inner-German relations under Helmut Schmidt and 
Erich Honecker, 1974-1982’, in: Nuti, The Crisis of Detente (2009) 230-243, aldaar 234-238. Link, 
‘Détente auf deutsch’ (2001) 63-64. Manfred Becht, SPD, Ost-West-Konflikt und europäische 
Sicherheit. Sozialdemokraten und sicherheitspolitische Zusammenarbeit in Westeuropa (Frankfurt 
1994) 74-77. 
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De ‘tweede Koude Oorlog’ en de ‘tweede fase’ van de ontspanning in de 
jaren tachtig

In de vroege jaren tachtig namen de spanningen tussen Oost en West toe: 
de wapenwedloop laaide op, de Sovjet-Unie intervenieerde in Afghanistan, 
in Polen braken stakingen uit en de Verenigde Staten kregen een nieuwe 
president die de Sovjet-Unie betitelde als ‘rĳ k van het kwaad’. Nadat de 
ontspanningspolitiek in Amerika al langere tĳ d tanende was, kwam die 
nu ook in Europa onder druk te staan.

Wapenbeheersing was al sinds jaar en dag een gespreksonderwerp tussen 
Oost en West. Tot de jaren zestig waren initiatieven echter altĳ d stukgelopen 
op wederzĳ ds wantrouwen. In het kielzog van de ontspanningspolitiek 
kwamen enkele bindende afspraken over ontwapening tot stand, maar deze 
lieten voldoende ruimte om de wapenwedloop op andere gebieden voort te 
zetten.28 In 1977 plaatste de Sovjet-Unie nieuwe, op West-Europa gerichte, 
middellange afstandswapens, die in het Westen bekend werden onder de 
naam SS20. De West-Duitse kanselier Helmut Schmidt wees erop dat deze 
wapens in een ‘grĳ ze zone’ vielen die nog niet door verdragen werd bestreken. 
Hĳ  vreesde dat na plaatsing van deze wapens een beperkte kernoorlog in 
Europa mogelĳ k werd en zo de Europese veiligheid losgekoppeld zou worden 
van die van de Verenigde Staten.29 Zĳ n oproep het evenwicht in Europa te 
herstellen, leidde tot het NAVO-dubbelbesluit van december 1979. De NAVO 
kondigde aan 573 Cruise Missiles – in de volksmond: kruisraketten – en 
Pershing II te plaatsen. Tegelĳ kertĳ d bevatte het dubbelbesluit het aanbod 
onderhandelingen over beheersing van deze categorie wapens aan te gaan. 
De Sovjet-Unie zag dit besluit als een aanval op de ontspanningspolitiek en 
startte een uitgebreide propagandacampagne om het Westen daarvan de 
schuld te geven. In de beoogde plaatsingslanden creëerde het voornemen 
grote maatschappelĳ ke onrust. De betekenis van de nieuwe kernwapens 
draaide hierbĳ  voor veel tegenstanders 180 graden. Thomas Rochon vat dit 
trefffend samen:

‘The deployments were meant to reinforce the American commitment to 
defend Western Europe with its own nuclear arsenal. By 1981, however, 
the cruise and Pershing II missiles were widely interpreted as an attempt 
by the United States to ensure that any nuclear war with the Soviet Union 

28 Stöver, Der Kalte Krieg (2007) 395-401. 
29 Geiger, ‘Die Regierung Schmidt–Genscher’ (2011) 96-100. 
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would be confĳined to Europe – precisely the opposite meaning from that 
originally intended.’30

Vanuit Amerikaans oogpunt vormde niet het dubbelbesluit, maar de Sovjet-
invasie in Afghanistan in december 1979 de doodssteek voor de ontspanning. 
President Carter concludeerde dat dit de ware aard van het Sovjetregime 
toonde en reageerde met harde sancties, waaronder een boycot van de Olym-
pische Spelen in Moskou in 1980. De West-Europese bondgenoten voelden 
zich minder gekrenkt en waren vooral geïrriteerd over Carters gebrek aan 
consultatie. In de hoop de spanningen op het eigen continent in toom te 
houden, beperkten de Bondsrepubliek en Frankrĳ k zich tot de verklaring 
dat de ontspanningspolitiek nog een dergelĳ ke slag niet zou overleven.31

De internationale spanningen namen nog verder toe met de uitbraak van 
stakingen in Polen in 1980. Binnen het Warschaupact bestond angst dat het 
‘Poolse virus’ op andere landen zou overslaan: vooral de DDR riep Moskou 
op snel in te grĳ pen.32 In het Westen vreesden de politici een herhaling van 
1968. Met een mengeling van angst en sympathie volgde de buitenwereld de 
Poolse ontwikkelingen op de voet. Toen niet Moskou maar het Poolse leger 
zelf ingreep, streden afkeuring en opluchting om de overhand.33

Ten slotte beschouwde een deel van de West-Europese bevolking het 
aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan als een 
groter gevaar voor de ontspanning dan de gebeurtenissen in Afghanistan en 
Polen. Reagans retoriek tegen de Sovjet-Unie en zĳ n hoge defensie-uitgaven 
bracht herinneringen aan de vroege Koude Oorlogsjaren naar boven. Het 
bezorgde hem in Moskou en delen van West-Europese linkse kringen het 
imago van een trigger-happy cowboy die een beperkte kernoorlog in Europa 
voor mogelĳ k zou houden.34 Dit beeld versterkte hĳ  verder toen hĳ  in 1983 

30 Thoman R. Rochon, Mobilizing for Peace. The Antinuclear Movement in Western Europe 
(Princeton, New Jersey 1988) 52. Loth, Overcoming the Cold War (2002) 164, 168, 172-173. Geiger, 
‘Die Regierung Schmidt–Genscher’ (2011) 104-121.
31 Ashton, In search of Detente (1989) 158-160. William Curti Wohlforth, The Elusive Balance. 
Power and Perceptions during the Cold War (Ithaca, Londen 1993) 224-227. Garthofff, ‘The failure 
of the Detente’, 172-175. 
32 Monika Tantzscher, “Was in Polen geschieht, ist für die DDR eine Lebensfrage!” – Das 
MfS und die polnische Krise 1980/1981’, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-
Kommission. Band V/1 (1995) 2601-2760. Loth, Overcoming the Cold War (2002) 174-175. 
33 Paczkowski, ‘Świat i blok sowiecki’ (2010) 17-18.
34 Ashton, In search of Detente (1989) 163-164, 167. Bernd Stöver, Die Befreiung vom Kommunis-
mus. Amerikanische Liberation Policy im Kalten Krieg 1979-1991 (Keulen, Weimar, Wenen 2002) 
851-859, 862-863. David E. Hofffman, The Dead Hand. The Untold Story of the Cold War Arms Race 
and Its Dangerous Legacy (New York 2009) 32-33, 42, 56. 
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aankondigde een raketschild te willen ontwikkelen, het Strategic Defence 
Initiative (SDI), dat het fundament onder MAD weg zou slaan en de binding 
tussen de Europese en de Amerikaanse defensie bedreigde.35

Deze opeenstapeling van factoren maakte de vroege jaren tachtig tot 
een periode waarin het Oost-Westconflict weer aanspraak kon maken op 
de titel ‘Koude Oorlog’. Politicoloog Fred Halliday sprak in 1983 van ‘the 
second cold war’.36 Volgens Judt was deze periode uitzonderlĳ k gevaarlĳ k, 
omdat beide zĳ den daadwerkelĳ k geloofden dat de andere zĳ de serieuze 
voorbereidingen voor een kernoorlog trof.37 Historicus Georg Schild noemt 
1983 ‘das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges’, omdat de Sovjet-Unie, in 
tegenstelling tot bĳ  eerdere crises, dit keer niet geloofde dat de tegenstander 
een kernoorlog wilde vermĳ den, terwĳ l de Amerikanen dachten de Koude 
Oorlog al gewonnen te hebben.38 Andere historici noemen de term ‘tweede 
Koude Oorlog’ achteraf te dramatisch. Inderdaad ziet de periode er met 
kennis van de ontwikkelingen na 1985 beduidend anders uit. In 1983 was 
echter niet te voorspellen hoe lang deze ‘ĳ stĳ d’ zou duren en welke gevolgen 
hĳ  zou hebben.39

In de context van de veranderende internationale omstandigheden, 
veranderde ook de ontspanningspolitiek. In de vroege jaren tachtig gingen 
voorstanders van de ontspanning er meer dan voorheen van uit dat de 
machtsverhoudingen in Europa stabiel waren en omwille van het behoud 
van de vrede stabiel moesten blĳ ven. Het bereiken van het oorspronkelĳ ke 
doel van de ontspanning – het overwinnen van de status quo – werd steeds 
minder voorstelbaar. Het was opnieuw Egon Bahr die aan de wieg stond van 
deze ideeën. Via een VN-commissie onder leiding van de Zweedse premier 
Olof Palme wist hĳ  zĳ n concept van gemeinsame Sicherheit internationale 
bekendheid te geven. In plaats van tegen elkaar, moesten Oost en West mét 
elkaar tot veiligheid zien te komen. Dit leidde ertoe dat een groot aantal 
West-Europese politici ondanks de toegenomen spanningen toenadering 
bleef zoeken tot de machthebbers in Oost-Europa.40

35 Sean N. Kalic, ‘Reagan’s SDI announcement and the European reaction: diplomacy in the 
last decade of the Cold War’, in: Nuti, The Crisis of Detente (2009) 99-110, aldaar 99-106. 
36 Fred Halliday, The making of the Second Cold War (Londen 1983).
37 Judt, Postwar (2010) 590-591. Zie ook Loth, Overcoming the Cold War (2002) 182. Hofffman, 
The Dead Hand (2009) 60-62, 88, 96.
38 Georg Schild, 1983. Das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges (Paderborn 2013) 7-8, 13-14, 
206-208.
39 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 92. Nehring, Ziemann, ‘Führen alle Wege nach Moskau?’ 
(2011) 91-92. Zie ook Crockat, The Fifty Years War (1995) 4-6.
40 Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 133-134, 306-307, 318-319. Moseleit, Die “Zweite” Phase 
der Entspannungspolitik (1991) 17-28, 69-71. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 12, 270-271. 
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De Bondsrepubliek was wederom één van de drĳ vende krachten 
achter deze toenadering, ook toen in oktober 1982 de voorheen ontspan-
ningskritische CDU/CSU het roer overnam. De partĳ , die jarenlang de 
fĳ inanciële stabilisering van de DDR had afgekeurd, beloofde nu zelf een 
miljardenkrediet aan Oost-Berlĳ n. Slechts in de ietwat grotere aandacht 
voor mensenrechten en in de krampachtige omgang met de erkenning van 
de Poolse Westgrens onderscheidde de Ostpolitik van deze regering zich van 
die van de voorganger.41

De nieuwe West-Duitse regering bekrachtigde in 1983 de plaatsing van de 
middellangeafstandswapens uit het NAVO-dubbelbesluit, die de SPD vanuit 
de oppositie inmiddels fel bestreed. In Nederland wist de aanzienlĳ ke maat-
schappelĳ ke druk het plaatsingsbesluit wel op de lange baan te schuiven, 
maar uiteindelĳ k niet te voorkomen. De Nederlandse aarzeling verhinderde 
niet dat Moskou in 1983 wegliep van de onderhandelingstafel, zelf nieuwe 
wapens in de DDR en Tsjechoslowakĳ e plaatste en een nieuwe anti-Westerse 
propagandacampagne startte. Hiermee verspeelde Moskou veel krediet 
in West-Europa en wekte het Kremlin wrevel bĳ  de eigen bondgenoten.42

De kansen voor de ontspanning keerden pas weer in 1985 met het aan-
treden van de nieuwe Sovjetleider Michail Gorbatsjov. Met zĳ n politiek van 
glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen) wist hĳ  in het Westen, 
meer dan in eigen land, vertrouwen en enthousiasme te wekken. Zĳ n ont-
wapeningsvoorstellen en de relatieve vrĳ heid die hĳ  Oost-Europa gunde, 
kwamen vooral voort uit de hoop het socialisme te redden. Zĳ n zorg gold 
eerder de last van de defensie-uitgaven dan de dreiging uit het Westen.43

De sleutel voor verandering lag ook aan de andere zĳ de van de oceaan, 
waar Reagan aan het einde van zĳ n eerste termĳ n een andere toon aan 
begon te slaan. Nu hĳ  de Amerikaanse positie veilig had gesteld, wilde 
Reagan graag persoonlĳ k met de Sovjetleiders tot een oplossing voor het 
kernwapenprobleem komen. Volgens Schild schrok hĳ  van de reacties die 
de stationering van de nieuwe NAVO-wapens had opgeroepen. Omdat zĳ n 
harde retoriek zĳ n morele afkeer van kernwapens en MAD jarenlang had 

41 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 31-33, 112, 180-181. Korger, Die Polenpolitik (1993) 46-47.
42 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 279-280. Hofffman, The Dead Hand (2009) 62-63, 70. 
43 Judt, Postwar (2010) 592-595, 599-601, 604. Snyder, Human Rights Activism (2011) 158, 218-220, 
227. Loth, Overcoming the Cold War (2002) 189-191, 197-198, 205-206. Karen Dawisha, Eastern 
Europe, Gorbachev, and Reform. The Great Challenge (Cambridge etc. 2e editie 1990) 216-217. 
Risse-Kappen, ‘Ideas do not f loat freely’ (1994) 206-207. 
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overschaduwd, bleven zĳ n vĳ anden en critici lang wantrouwig over zĳ n 
intenties.44

Desondanks bleken Reagan en Gorbatsjov in directe onderhandelingen 
zaken te kunnen doen: vooral over veiligheidskwesties, maar op den 
duur ook over mensenrechten. In 1987 leidde dit tot een akkoord over de 
Intermediate-range Nuclear Forces (INF) uit het dubbelbesluit. Dit betekende 
dat het besluit in Nederland niet uitgevoerd hoefde te worden.45

Gorbatsjovs hervormingen hadden eveneens revolutionaire uitwerkin-
gen in Oost-Europa. De communistische partĳ en in Hongarĳ e en Polen 
beschouwden zĳ n koers als een steun in de rug voor hun eigen beleid. In 
beide landen kwamen in 1989 rondetafelgesprekken met de oppositie tot 
stand en nam de regering opzienbarende stappen: Hongarĳ e opende in mei 
de grens met Oostenrĳ k en Polen schreef in juni halfvrĳ e verkiezingen uit. 
Gorbatsjov zag deze ontwikkelingen aan zonder de noodzaak te voelen in 
te moeten grĳ pen. In oktober 1989 verklaarde het Kremlin de Brezjnev-
doctrine, die de inval in Praag in 1968 had gelegitimeerd, dood. Wat hem 
betreft mocht Oost-Europa Frank Sinatra’s aanbeveling volgen: ‘I did it my 
way’. Landen als Tsjechoslowakĳ e en de DDR, die de eigen maatschappĳ  
nog steeds in een ĳ zeren greep hielden, volgden deze ontwikkelingen met 
angst en afkeer. Zĳ  moesten toezien hoe hun bevolking de voorbeelden 
uit de buurlanden volgde en eveneens de straat op ging. In de DDR zetten 
demonstraties en de emigratie van burgers via Hongarĳ e en West-Duitse 
ambassades in buurlanden de regering onder druk. Een poging de reismo-
gelĳ kheden te versoepelen, leidde op 9 november 1989 tot de val van de 
Muur. De regimes in Tsjechoslowakĳ e, Bulgarĳ e en Roemenië vielen niet 
veel later.46

Deze gebeurtenissen maakten van de – gedurende de jaren tachtig 
al bĳ na opgegeven – wens van een verenigd Duitsland opeens weer een 
concrete mogelĳ kheid. Bĳ  de eerste vrĳ e Oost-Duitse verkiezingen in 1990 
koos de meerderheid voor een snelle weg naar Duitse eenheid. Na intensief 

44 Loth, Overcoming the Cold War (2002) 169, 171, 184-188, 220-221. Hofffman, The Dead Hand 
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overleg met en tussen de voormalige Geallieerden sloot op 3 oktober 1990 
Oost-Duitsland zich bĳ  de Bondsrepubliek aan.47

Historici hebben zich sinds 1989 veelvuldig over de vraag gebogen welke 
factoren cruciaal waren voor het ontstaan van de omwentelingen van 1989 
en 1990. Die discussie is complexer dan de tegenstelling tussen triomfalisten 
van het NAVO-dubbelbesluit en de ontspanningspolitiek. Veel genoemde 
andere verklaringen zĳ n de uitzonderlĳ ke stappen van Gorbatsjov, het 
economische falen van het Oostblok en het verzet van de Oost-Europese 
bevolking.48 Het werkelĳ ke antwoord op de vraag hoe de omwentelingen 
ontstonden, ligt in een complexe combinatie van factoren. Garton Ash stelt 
dan ook terecht vast: ‘whenever an author seizes on a single element and 
says this is the explanation, the key, you know he is wrong.’49 Dit onderzoek 
belicht zonder fĳ inalistisme enkele van die factoren.

Van ‘De Russen komen’ tot ‘Liever een Rus in mĳ n keuken dan een 
kruisraket in mĳ n achtertuin’

Het Oost-Westconflict f luctueerde niet alleen op het niveau van de su-
permachten, maar had ook wisselende uitwerkingen op maatschappelĳ k 
niveau: ‘De Koude Oorlog was niet in de laatste plaats een ideologische con-
frontatie die zich binnen de Amerikaanse en Westeuropese samenlevingen 
zelf voltrok,’ stelden de voormalige communisten Anet Bleich en Max van 
Weezel in 1982. De beoordeling van het Oostblok en het communisme in 
de West-Europese bevolking veranderde onder invloed van internationale 
gebeurtenissen, de duur van het conflict en binnenlandse ontwikkelingen.50

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog profĳiteerden Westerse 
communisten en de Sovjet-Unie sterk van de rol die beiden in het verzet en 
de bevrĳ ding gespeeld hadden. In het traditioneel sterk anticommunistische 
Nederland, dat tot 1942 geweigerd had de Sovjet-Unie diplomatiek te erken-
nen, beleefde de Communistische Partĳ  Nederland (CPN) hoogtĳ dagen. De 

47 Potthofff, ‘Die Deutschlandpolitik’ (1995) 2098. Charles S. Maier, Dissolution. The Crisis of 
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49 Timothy Garton Ash, ‘1989!’, NYRB 5-11-2009.
50 Anet Bleich en Max van Weezel, ‘Koude Oorlog, stalinisme en linkse intellectuelen’, in: 
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opleving bleek echter kortstondig. Toen de CPN in 1948 instemde met de 
communistische staatsgreep in Praag had dat ernstige repercussies voor de 
populariteit en het ledenaantal van de partĳ .51 Haar instemmende reactie 
op het neerslaan van de Hongaarse opstand in 1956 bracht de CPN nog meer 
in het verdomhoekje. Een woedende menigte belegerde het partĳ kantoor, 
daarbĳ  nauwelĳ ks gehinderd door de politie.52 Meer en meer gold de partĳ  
in deze jaren als vĳ fde colonne, die in geval van een oorlog geïnterneerd en 
nu al uit belangrĳ ke functies geweerd moest worden.53

In West-Duitsland kende de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 
een vergelĳ kbaar patroon van relatieve populariteit tussen 1945 en 1948 
en vervolgens een snel dalend ledental. De angst voor een vĳ fde colonne 
was hier nog veel sterker aanwezig vanwege de samenwerking van de KPD 
met de ‘kameraden’ in de Sovjet-zone. Ook in de Bondsrepubliek kreeg de 
partĳ  met restrictieve maatregelen te maken, met als climax de rechterlĳ ke 
beslissing in 1956 de KPD als gevaar voor de democratische ordening te 
verbieden. Daarmee verdween overigens niet het communisme, noch de 
potentiële vĳ fde colonne uit de West-Duitse samenleving.54

In beide landen kwam een vergelĳ kbare anticommunistische consensus 
tot stand, waarin harde woorden en sensatiezucht over de misstanden 
in het Oostblok en gelĳ kstellingen tussen fascisme en communisme een 
belangrĳ ke rol speelden. Sociaaldemocraten behoorden in beide landen tot 
de meest fervente bestrĳ ders van hun vermeende ideologische partners.55

In Nederland bleek het beduidend gemakkelĳ ker dan in West-Duitsland 
te concluderen dat de Sovjetdreiging een sterk Westers bondgenootschap 

51 M.D. Bogaarts, ‘De Nederlandse reacties op Praag 1948’, in: Bob de Graafff, Cees Wiebes ed., 
Hun crisis was de onze niet. Internationale crises en binnenlandse veiligheid 1945-1960 (Den Haag 
1994) 48-82. 
52 N. Bootsma, ‘‘Ongure elementen?’ Nederland en de Hongaarse vluchtelingen, 1956’, in: De 
Graafff, Wiebes, Hun crisis was de onze niet (1994) 83-99. D. Hellema, ‘‘Rock ’n Roll in de aanval’. 
De Hongaarse furie van November 1956’, in: ibidem, 100-114. 
53 Van der Boom, Atoomgevaar? (2000) 19-21, 28-29. Bogaarts, ‘De Nederlandse reacties op 
Praag’ (1994) 70-74, 77-80. 
54 Patrick Major, The death of the KPD. Communism and Anti-Communism in West Germany, 
1945- der SED und ihre 1956 (Oxford 1997) 238-256, 270-292, 294-298. Heike Amos, Manfred Wilke, 
‘Die Deutschlandpolitik der SED und ihre “bürgerlichen Bündnispartner” in der Bundesrepublik 
1949 bis 1989’, JHK (Berlin 2010) 49-65, aldaar 50-58.
55 Anet Bleich, Max van Weezel ed., Ga dan zelf naar Siberië!!! Linkse intellektuelen en de koude 
oorlog (Amsterdam 1978) 85-98. Kai-Uwe Merz, Kalter Krieg als antikommunistischer Widerstand. 
Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (München 1987) 9-11, 185-189, 236-243. Ernst Nolte, Der 
Weltkonflikt in Deutschland. Die Bundesrepublik und die DDR im Brennpunkt des Kalten Krieges 
1949-1961 (München 1981) 57, 59, 62-64, 69-72. 



ACCOMMODATIE EN CONFLIC T TUSSEN OOST EN WEST 65

en hoge defensiebudgetten noodzakelĳ k maakte.56 Voor de Bondsrepu-
bliek betekende de inbedding in het Westen immers een op de lange baan 
schuiven van de hoop op hereniging. De Bondsrepubliek bleef zichzelf 
grondwettelĳ k verplichten naar eenwording te streven. De afkorting DDR 
bleef in de Bondsrepubliek nog lang taboe; men sprak daar simpelweg over 
de ‘Zone’.57 Vanwege het Duitse verleden riep het besluit van de Bondsrege-
ring in 1955 zich opnieuw te bewapenen en toe te treden tot de NAVO breed 
maatschappelĳ k verzet op. Tot 1960 betoonden de sociaaldemocraten zich 
tegenstander van deze keus voor het Westen, ondanks het feit dat zĳ  deel 
uitmaakten van de anticommunistische consensus.58

In beide landen probeerde een minderheid zich aan de Koude Oorlogsdi-
chotomie te onttrekken. Vanuit een strikt pacifĳ istisch standpunt of vanuit 
het geloof in de mogelĳ kheid van een ‘Derde Weg’ tussen communisme 
en kapitalisme plaatsten zĳ  zichzelf tussen kampen. In de gepolariseerde 
context van de Koude Oorlog werd een dergelĳ ke opstelling gemakkelĳ k 
geïnterpreteerd als steun aan de Sovjet-Unie. In sommige gevallen sloeg de 
aversie tegen het heersende anticommunisme inderdaad door naar de an-
dere zĳ de. Hoewel de pacifĳistische eisen van de vredesbeweging aansluiting 
vonden bĳ  de angst onder de bevolking dat een kernoorlog niet te overleven 
zou zĳ n, bleef in beide landen een meerderheid achter het veiligheidsbeleid 
van de regering staan.59

Pas vanaf de latere jaren vĳ ftig begon onder invloed van vreedzame 
coëxistentie en de duur van het conflict het anticommunisme ook in andere 
lagen van de bevolking te eroderen. Terwĳ l de Nederlandse en West-Duitse 
regering standvastig bleven in hun afkeer van elke vorm van toenadering 

56 Van der Boom, Atoomgevaar? (2000) 11-17, 22, 26-27. Herman de Liagre Böll, ‘De rode beer 
in de polder – Het ontstaan van de Koude Oorlog in Nederland’, in: Divendal, Nederland, links 
(1982) 11-35, aldaar 17-18, 22-23. 
57 Wilfried Loth, ‘Germany in the Cold War: Strategies and Decisions’, in: Westad, Reviewing 
the Cold War (2000) 242-258, aldaar 247-248. Bender, Neue Ostpolitik (1986) 15-17, 22-23. Garton 
Ash, In Europe’s Name (1993) 28-29, 141.
58 Havenaar, ‘Het ondankbare gelĳ k’ (1996) 540-541. Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie. 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart (Stuttgart 
2006) 182-184. Geyer, ‘Der Kalte Krieg’ (2011) 274-280. 
59 Nolte, Der Weltkonflikt (1981) 76-77, 97-107. Andrei S. Markovits, Philip S. Gorski, Grün 
schlägt Rot. Die deutsche Linke nach 1945 (Hamburg 1997) 71-78, 81-83. Geyer, ‘Der Kalte Krieg’ 
(2011) 267-275, 281-288, 303-316. Gjalt Zondergeld, ‘PSP, Provo en Vietnam. Links protest in de 
jaren zestig en zeventig’, in: Hofffenaar, Van der Meulen, De Winter, Confrontatie en ontspanning 
(2004) 81-99, aldaar 82-86. Ron Leĳ ser, ‘Derde Weg, christelĳ k anti-millitarisme en pacifĳ istisch-
socialisme’, in: Divendal, Nederland, links (1982) 99-115, aldaar 99-109.
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tot Oost-Europa, groeide in delen van de bevolking het idee dat het tĳ d werd 
met deling van het continent te leren leven.60

In de jaren zestig droeg het volwassen worden van een nieuwe generatie 
die in een gedeeld Europa was opgegroeid bĳ  aan een grotere acceptatie er-
van. Een belangrĳ k deel van deze generatie identifĳiceerde anticommunisme 
met de mufffe jaren vĳ ftig en het zwĳ gen over de Tweede Wereldoorlog. 
Anti-anticommunisme, een zoektocht naar nog onbesmette socialistische 
ideeën en een sterke kritiek op het eigen blok, wonnen aan terrein in deze 
generatie. Vooral in de Bondsrepubliek was het verzet tegen het anticom-
munisme en de Amerikaanse politiek een manier om zich af te zetten tegen 
het gedrag van de oudere generatie in de Nazitĳ d.61

De communistische partĳ en profĳiteerden slechts in beperkte mate van 
dit linkse reveil. In de Bondsrepubliek mocht in 1969 dankzĳ  de ontspan-
ningspolitiek weer een Deutsche Kommunistische Partei (DKP) worden 
opgericht. Door haar onvoorwaardelĳ ke trouw aan Moskou was zĳ  echter 
weinig aantrekkelĳ k voor een nieuwe generatie activisten.62 De CPN, die 
zich sinds 1963 onafhankelĳ k tegenover de Sovjet-Unie opstelde, wist meer 
jongeren aan te spreken. In 1974 keerde de CPN terug in de schoot van 
Moskou, maar na enkele jaren nam de kritiek op de Sovjet-Unie onder 
invloed van de hervormingsgezinde vleugel in de partĳ  weer toe. Vanaf het 
midden van de jaren tachtig liepen de ledenaantallen en de populariteit van 
de CPN desondanks sterk terug en verdween de partĳ  zelfs uit de Tweede 
Kamer.63

De linkse opleving van de jaren zestig en zeventig richtte zich onder 
meer op buitenlandspolitieke onderwerpen. Protestdemonstraties 
tegen het Amerikaanse optreden in Zuidoost-Azië en Latĳ ns-Amerika, 

60 D. Hellema, ‘Van de Geest van Geneve tot de Hongaarse revolutie. Nederland en de Sovjet-
dreiging 1954-1956’, in: Hofffenaar, Teitler, De Koude Oorlog (1992) 178-197, aldaar 180-189, 196-197. 
Duco Hellema, Maarten Kuiper, ‘Nederland en de Russische ‘glimlach’, 1953-1960’, in: Hellema, 
Witte, ‘Onmachtig om te helpen’ (1995) 49-65. Bender, Neue Ostpolitik (1986) 19-22, 51, 79, 118-119. 
Wolfrum, Die geglückte Demokratie (2006) 185. 
61 Judt, Postwar (2010) 322, 394-395, 401, 403-406, 416-421. Norbert Frei, 1968. Jugendrevolte 
und globaler Protest (Bonn 2008) 78-89, 109-110, 141-146. Markovits, Gorski, Grün schlägt Rot 
(1997) 89-93, 95-98, 106-110, 119-122. Hans Righart, De wereldwĳ de jaren zestig. Groot-Brittannië, 
Nederland, de Verenigde Staten (Utrecht 2004) 43-66, 134-138. 
62 Markovits, Gorski, Grün schlägt Rot (1997) 99-101. Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere 
kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977 (Köln 2007) 216, 262-265. 
63 Rob Milikowski, ‘De autonome politiek van de CPN’, Komma. Tĳ dschrift voor Politiek en 
Sociaal Onderzoek 2 (1981) nr. 2, 53-70. Arthur Stam, De CPN en haar buitenlandse kameraden. 
Proletarisch internationalisme in Nederland (Soesterberg 2004) 164, 181-183, 189, 224, 319-323, 
330-333, 350, 392, 419-420, 437-442. 



ACCOMMODATIE EN CONFLIC T TUSSEN OOST EN WEST 67

solidariteitscomités met de derde wereld en luid geuite afkeer van de NAVO 
waren geschikte middelen om duidelĳ k te maken hoe anders deze activisten 
over de wereld dachten. Daarmee wisten zĳ  geleidelĳ k ook de agenda’s van 
meer gevestigde linkse organisaties te beïnvloeden.64

Een stuk buitenland dat vaak werd genegeerd was Oost-Europa. Het 
toegenomen enthousiasme van deze protestgeneratie voor marxistische 
ideeën richtte zich liever op onafhankelĳ ke communistische staten 
als China, Cuba of Albanië. Zeker sinds het neerslaan van de Praagse 
Lente was haar duidelĳ k geworden, dat de socialistische idealen die zĳ  
nastreefde geen plaats hadden in Oost-Europa. Westerse linkse activisten 
toonden daarom meestal weinig interesse in de wereld achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n. Oost-Europa was vooral een pĳ nlĳ ke herinnering aan hoe zeer 
idealen konden vastlopen. Dit gevoel werd versterkt door de toegenomen 
zichtbaarheid van de Oost-Europese oppositie vanaf de jaren zeventig. In 
december 1973 verscheen Goelag Archipel van Aleksander Solzjenitsyn. In 
de jaren daarop trokken de Ausbürgerung van Oost-Duitse socialistische 
dissidenten als Wolf Biermann en Rudolf Bahro de aandacht, evenals de 
nieuwe openlĳ ke oppositie in Tsjechoslowakĳ e en Polen. De reacties die 
zĳ  in West-Europese linkse kringen opriepen, varieerden sterk. Terwĳ l 
sommige Westerse activisten vooral sceptisch waren, zagen anderen in 
de oppositie een socialistisch alternatief. Een deel van links reageerde op 
de repressie met de ontwikkeling van een links, op Oost-Europa gericht 
mensenrechtenactivisme.65

Eén van de uitzonderingen op de desinteresse tegenover Oost-Europa, 
was de West-Duitse studentenleider Rudi Dutschke, die als tiener uit de 
DDR vluchtte. Hĳ  zocht al in de jaren zestig contact met de Oost-Europese 

64 Ph.P. Everts, Controversies at home: Domestic factors in the foreign policy of the Netherlands 
(Dordrecht 1985) 52, 54, 62-63. Rimko van der Maar, Welterusten mĳ nheer de president. Nederland 
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65 Mende, “Nicht rechts” (2011) 168, 173-174, 252-254. Judt, Postwar (2010) 420-421, 559-563. 
Ackermann, Sündenfall (2000) 131-132, 147-158, 171-172, 181-183. Reinhard Crusius, Rudi Dutschke, 
Manfred Wilke, ‘Einleitung’, in: Rudi Dutschke, Manfred Wilke ed., Die Sowjetunion, Solsche-
nizyn und die westliche Linke (Reinbeck bei Hamburg 1975) 9-15. Manfred Wilke, ‘Solschenizyn 
und der Westen’, in: Veen, Mählert, März, Wechselwirkungen Ost-West (2007) 149-171. Hubertus 
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aldaar 112-113. Anet Bleich, Max van Weezel, ‘Und weil der Mensch ein Mensch ist’, in: Koper, 
Vecht, Van Weezel, Alles moest anders (1991) 11-36, aldaar 29-31. Ebels-Dolanová, ‘Vervreemdende 
ontmoetingen’ (1991) 172-173. 
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oppositie en stootte daarbĳ  op grote verschillen in beoordeling.66 Garton 
Ash stelt trefffend:

‘If you were to take a teacher from the class of ’68 in Frankfurt and 
a teacher from the class of ’68 in Kraków, and soberly compare their 
values and ideals, you might well conclude that the person to the East 
was actually closer to the West.’67

De afkeer van het kapitalistische Westen en van het anticommunisme 
leidden bĳ  Westerse linkse activisten niet zelden tot de neiging Oost-Europa 
toch positiever te zien dan het Westen. De linkse activist Gerd Koenen legt 
dit achteraf uit:

‘Der graue Utilitarismus und das armselige Angebot der sozialistischen 
Waren- und Lebenswelt hatte etwas scheinbar Grundehrliches, schwer 
Erarbeitetes, auf seine Weise Kämpferisches – jedenfalls in der Perspek-
tive deren die die kapitalistischen Gesellschaften der “freien Welt” wegen 
ihres hemmungslosen Kommerzialismus, ihres frivolen Reichtums und 
schnöden Egoismus ablehnten.’

Dergelĳ ke sympathieën leidden er toe dat linkse activisten in de Bonds-
republiek geregeld ‘Geh doch rüber!’ kregen toegeroepen. Ook Nederland 
kregen activisten toegebeten dat ze zelf achter het Ĳ zeren Gordĳ n moesten 
gaan leven als ze er zo enthousiast over waren.68

In Nederland leidde de afkeer van de anticommunistische consensus 
en wantrouwen tegenover West-Duitsland in de loop van de jaren zestig 
steeds vaker tot pleidooien voor erkenning van de DDR. Een deel van de 
bevolking bezag ‘het andere Duitsland’ met toenemende welwillendheid.69 
Ook in de Bondsrepubliek groeide de positieve houding tegenover de DDR, 
in het bĳ zonder bĳ  de jongere generatie, in protestants-christelĳ ke kringen 
en in links-liberale media. De positieve beoordeling van de DDR door de 
protestgeneratie berustte vaak op een negatieve, onvolledige redenering. 

66 Crusius, Dutschke, Wilke, ‘Einleitung’ (1975) 11-12. Gerd Koenen, ‘Von 1968 nach 1989 und 
zurück. Osteuropa und die westdeutsche Neue Linke’, Osteuropa 58 (2008) nr. 7, 5-16, aldaar 7-11, 
14.
67 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 394. 
68 Koenen, Das rote Jahrzehnt (2007) 208-212, 216-221, 223, 225, 264. Zie ook Bettina-Dorotee 
Mecke ed., Das Jahr 1968: Die geteilte Revolte (Darmstadt 2009) 12, 14, 26. Bleich, Van Weezel, Ga 
dan zelf naar Siberië!!! (1978).
69 Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 211-212, 234-251, 272-275, 307-316, 374-381, 478. 
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Uit afkeer van het eigen systeem prezen velen het Oost-Duitse alternatief, 
zonder kritisch te kĳ ken wat dat alternatief precies inhield. Uit de wens 
boete te doen voor het verleden en het nationale discours achter zich te 
laten, accepteerden veel jonge West-Duitsers de deling als straf, zonder 
er over na te denken dat die wel erg ongelĳ k uitviel aan beide zĳ den van 
het Ĳ zeren Gordĳ n. Zĳ  realiseerden zich niet dat het vanuit het Westen 
gemakkelĳ k praten was.70

In beide landen kende de protestbeweging van de jaren zestig en zeventig 
een langdurige nasleep. Ten eerste was er vooral in de Bondsrepubliek 
een kleine minderheid die naar terroristisch geweld greep.71 Ten tweede 
bestonden er in beide landen kleine communistische kaderpartĳ tjes, die 
in kelders en achterkamertjes de revolutie bediscussieerden. Omdat ieder 
van deze groepjes de waarheid over de juiste weg naar het communisme 
in pacht meende te hebben, was de onderlinge rivaliteit groot. Maoïstische 
partĳ tjes als de Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW), de KPD-
Aufbauorganisation (KPD/AO) en de Kommunistische Eenheidsbeweging 
Nederland (marxistisch-leninistisch) (KENml), evenals trotskistische 
groepen als de Gruppe Internationale Marxisten (GIM) en de Internationale 
Kommunistenbond (IKB) verzetten zich tegen het socialistische model 
van Moskou. Andere partĳ tjes, zoals de Kommunistischer Bund (KB), 
vonden het belangrĳ ker het communisme in het algemeen te verdedigen 
tegen ‘Westers-imperialistische’ aantĳ gingen. Na de dood van Mao in 1976 
raakten vooral de maoïstische partĳ tjes in verval en openden ze zich voor 
nieuwe sociale bewegingen. Een deel van het West-Duitse ledenbestand 
vond politiek onderdak bĳ  de Grünen. In Nederland oriënteerden veel van 
de partĳ tjes zich steeds meer op de Socialistische Partĳ  (SP), die vanaf 
de late jaren zeventig zĳ n maoïsme afschudde en vanaf de jaren negentig 
steeds succesvoller werd.72 Een derde ‘erfgenaam’ van de protestbeweging 
wantrouwde juist elke vorm van buitenlandse blauwdrukken. Deze stro-
ming, die zichzelf in de Bondsrepubliek omschreef met de aanduiding 
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pearance of Communism in the Netherlands’, in: Uwe Backes, Patrick Moreau ed., Communist 
and Post-Communist Parties in Europe (Göttingen 2008) 16-38.
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‘ondogmatisch links’, koesterde daarom een sterke antipathie tegen de op 
Peking of Moskou gerichte K-Gruppen. Dat gevoel was wederzĳ ds.73

De jaren tachtig luidden op regeringsniveau een ruk naar rechts in. In 
Groot-Brittannië nam in 1979 Margaret Thatcher het roer over en in de Ver-
enigde Staten kwam in 1981 Ronald Reagan aan de macht. Nederland werd in 
de jaren tachtig, met een kleine onderbreking in 1981-1982 en eind 1989, door 
een CDA-VVD-coalitie geregeerd. In de Bondsrepubliek nam in 1982 Kohl het 
stokje over van Schmidt. Linkse activisten, in toenemende mate bĳ gestaan 
door linkse oppositiepartĳ en, richtten zich in deze jaren onder meer op de 
onderwerpen vrede en kernwapens. Uit anti-anticommunisme toonden veel 
van deze activisten begrip voor de veiligheidsbelangen van de Sovjet-Unie 
in de machtsstrĳ d met de Verenigde Staten. Oost-Europadeskundige Karel 
van het Reve uitte in 1983 nog maar eens zĳ n ergernis hierover:

‘Het lĳ kt of in het brein van de Westerse intellectueel, tegelĳ k met melo-
dieën van de Dreigroschenoper, uit de jaren dertig stukjes sympathie met 
het Sovjetbewind zĳ n blĳ ven zitten, die een des te hardnekkiger leven 
zĳ n gaan leiden naarmate de echte, grote, algemene, fellowtravelende, 
Jan Romeinachtige sympathie uitsterft.’74

‘Nuttige idioten van Moskou?’ De vredesbeweging tussen Oost en West

Vanaf de aankondiging van president Carter in 1977 dat de Verenigde Staten 
een neutronenbom zouden ontwikkelen, werd de angst voor kernbewa-
pening het voornaamste onderwerp van maatschappelĳ k activisme in 
West-Europa. Bahr verwierp in de Bondsrepubliek dit nieuwe wapen als 
‘eine Perversion des Denkens’. In Nederland mobiliseerde het comité ‘Stop 
de Neutronenbom!’ de maatschappelĳ ke verontwaardiging. Dit door de CPN 
gedomineerde en vanuit Oost-Europa gefĳ inancierde comité was daarin zo 
succesvol dat niet-communistische vredesorganisaties moeilĳ k konden 
weigeren samen te werken. Het kerkelĳ ke IKV wist aanvankelĳ k niet uit de 

73 Mende, “Nicht rechts” (2011) 171-179, 195-196, 220. In Nederland zĳ n de klein-linkse partĳ en 
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schaduw van deze campagne te treden. Oost-Europa beschouwde dit succes 
als blauwdruk voor latere bemoeienissen met de Westerse vredesbeweging.75

Carter blies zĳ n plannen uiteindelĳ k af, maar met het NAVO-dubbelbesluit 
van 1979 bood zich een nieuw strĳ dtoneel aan. In Nederland liep de relatief 
grote en vroegtĳ dige vredesmobilisering van 1977 vrĳ wel naadloos over in 
de strĳ d tegen het dubbelbesluit. Wel kwam er verandering in de organisatie 
die de strĳ d domineerde. De CPN bleek met ‘Stop de Neutronenbom’ op het 
verkeerde paard te hebben gewed. Nu de neutronenbom van tafel was kon 
het IKV, dat in 1977 een eigen, langdurige campagne tegen kernwapens in 
Nederland had gelanceerd, de wind in de zeilen krĳ gen. Het IKV nam zowel 
nationaal als internationaal de leiding in de mobilisering tegen plaatsing 
van de nieuwe kernwapens. Het was nauw betrokken bĳ  de organisatie van 
de demonstratie in Bonn op 10 oktober 1981, met circa 300.000 deelnemers. 
Ook trok het de brede coalitie die op 21 november 1981 circa 400.000 mensen 
op de been bracht in Amsterdam. Deze coalitie van vredesorganisaties, 
linkse politieke partĳ en verenigde zich in het Komitee Kruisraketten 
Nee (KKN). Dit comité, waar zich later ook de FNV bĳ  aansloot, was in 
1983 verantwoordelĳ k voor de organisatie van een nieuwe demonstratie 
met ca. 550.000 deelnemers.76 Toen in omringende landen de plaatsing 
daadwerkelĳ k begon, kwam de Nederlandse vredesbeweging in lastiger 
vaarwater. Een volkspetitionnement met 3,75 miljoen handtekeningen kon 
het tĳ  niet meer keren. Nadat in 1985 ook in Nederland de kogel door de 
kerk ging, desintegreerde de vredescoalitie.77

In de Bondsrepubliek kwam de nieuwe golf van vredesactivisme later en 
gefragmenteerder op gang dan in het uitzonderlĳ k vroege gemobiliseerde 
Nederland. Drie jaar later dan in Nederland speelden ook hier aanvankelĳ k 
communistisch geïnspireerde organisaties een belangrĳ ke rol in het proces 
van mobilisering. Zĳ  wisten hun stem te laten horen in het Krefelder Appell 
van 1980, waarin de minimale consensus van de West-Duitse vredesbewe-
ging verwoord was. Dit appel tot Westerse ontwapening werd in de jaren 
daarna door miljoenen ondertekend en werd ondersteund door prominente, 
duidelĳ k niet-communistische activisten als Petra Kelly en haar partner, 
ex-generaal Gerd Bastian. Communistische groeperingen wisten ook een 
grote rol te verkrĳ gen in het in 1982 opgerichte Koordinationsausschuß (KA) 
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van de vredesbeweging. Ook sociaaldemocratische, christelĳ ke en grüne 
vredesinitiatieven verenigden zich in dit orgaan. Het kernwapenvraagstuk 
leidde echter niet alleen tot ophef en onrust op straat, maar ook binnen de 
gelederen van de sociaaldemocratie. SPD-kanselier Schmidt verloor door 
de heftige discussies van de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig in 
zĳ n partĳ  geleidelĳ k de steun van zĳ n achterban en zĳ n coalitiepartner, 
waardoor de partĳ  in oktober 1982 de regeringsmacht voor de oppositie-
bankjes moest verruilen. De sociaaldemocraten en de vakbonden sloten 
zich vervolgens aan bĳ  de vredesbeweging. Gezamenlĳ k brachten zĳ  
op 22 oktober 1983 in het hele land meer dan een miljoen mensen op de 
been. Dat kon echter niet verhinderen dat de Bondsdag datzelfde jaar nog 
instemde met het plaatsingsbesluit.78

Door de concrete dreiging van de plaatsing van NAVO-wapens en 
de grote invloed van communistisch geïnspireerde vredesgroepen was 
in beide landen het activisme eenzĳ dig gericht op de bestrĳ ding van 
Westerse bewapening. Een deel van de vredesbeweging geloofde daad-
werkelĳ k dat de Verenigde Staten de meeste schuld aan de wapenwedloop 
droegen en dat de Sovjet-Unie handelde uit bedreiging van haar legitieme 
veiligheidsbelangen.79

Een deel van de Westerse vredesbeweging nam geen genoegen met een 
dergelĳ k eenzĳ dig verhaal. De Britse historicus en vredesactivist Edward P. 
Thompson ontwikkelde een alternatief voor deze unilaterale ontwapenings-
strĳ d en het daarin inherente idee dat Westerse bewapening de grootste 
boosdoener was. Hĳ  noemde de hernieuwde spanningen van de late jaren 
zeventig en vroege jaren tachtig het bewĳ s dat beide supermachten verslaafd 
waren aan bewapening en ze allebei even schuldig waren aan het conflict. 
Hĳ  riep er daarom toe op een positie van ‘equidistantie’ in te nemen. 
Vanuit een onafhankelĳ ke opstelling, met even grote afstand tot beide 
supermachten, zou het mogelĳ k zĳ n deze ‘exterministische’ structuren ‘van 
onderop’ te destabiliseren.80 Thompson was één van de leidende fĳ iguren 

78 Conze, ‘Modernitätsskepsis und die Utopie der Sicherheit’ (2010) 6-8. Helge Heidemeyer, 
‘NATO-Doppelbeschluss, westdeutsche Friedensbewegung und der Einfluss der DDR’, in: Gas-
sert, Geiger, Wentker, Zweiter Kalter Krieg (2011) 247-267. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 157, 
164. Mende, “Nicht rechts” (2011) 340-341. 
79 Burke, European Nuclear Disarmament (2004) 54-55. Zie ook o.a. Herman Fontein, ‘Oost-
Europa voor het blok’, in: Wim Bartels e.a. ed., Tussen Oost en West Europa (Amersfoort 1983) 
14-34, aldaar 25-26, 33-34.
80 Burke, European Nuclear Disarmament (2004) 54-60. Maarten van Dullemen, ‘‘De kruisra-
ketten komen niet. We houden ze tegen’. E.P.Thompson over de noodzaak van een ongebonden 
Europese vredesbeweging’, DGA 19-8-1981, 3-4.
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achter de Britse vredesgroep Nuclear Disarmament (END) en het END-appel 
van 1980. Deze verklaring riep op tot de creatie van een onafhankelĳ k, 
kernwapenvrĳ  Europa van Polen tot Portugal en stuurde daarmee aan op 
een tweezĳ dige ontwapeningsstrĳ d. Deze strĳ d zou gevoerd moeten worden 
door een blokoverstĳ gende, transcontinentale beweging ‘van onderop’ die 
het conflict bĳ  de basis zou aanpakken:

‘We must commence to act as if a united, neutral and pacifĳ ic Europe 
already exists. We must learn to be loyal, not to ‘East’ or ‘West’, but to each 
other, and we must disregard the prohibitions and limitations imposed 
by any national state.’81

Voor Thompson gold de gelĳ ktĳ dige veroordeling van de bewapening in 
Oost en West als lakmoestest voor de vredesbeweging. Een dergelĳ ke 
aanpak was een sterk middel tegen de eenzĳ digheid van de communis-
tisch geïnspireerde vredesbeweging, maar droeg ook het gevaar in zich 
van gelĳ kstellingen tussen het democratische Westen en het dictatoriale 
Oosten. Zelf schrok hĳ  overigens niet terug voor mensenrechtenkritiek op 
Oost-Europa.82

Het END-appel werd de spil in een internationaal netwerk van vredes-
bewegingen dat in jaarlĳ kse conventies bĳ eenkwam. Hoewel alle deelne-
mende organisaties het appel onderschreven, liet hun gelĳ kgestemdheid 
te wensen over. Eén van de voornaamste terugkerende strĳ dpunten in 
het permanente organisatiecomité, de Liaison Committee (LC), vormde de 
praktische omgang met Oost-Europa. Al bĳ  de eerste conventie in Brussel 
in 1982 leidde de vraag of de door de Oost-Europese staten ingestelde Oost-
Europese vredesraden uitgenodigd moesten worden tot heftig debat. Deze 
offfĳ iciële comités waren de uitvoerders van de staatspropaganda over het 
onderwerp vrede. Deze vredesraden waren geërgerd over het feit dat zĳ  
uiteindelĳ k slechts als waarnemers aanwezig mochten zĳ n.83

Bĳ  de tweede conventie in West-Berlĳ n in 1983 keerde de discussie terug. 
Voorzichtige vredesactivisten wilden de offfĳ iciële vredesraden niet tegen 

81 Carter, Peace Movements (1992) 115, 117-118. Thompson, Double exposure (1985) 10, 42. Burke, 
European Nuclear Disarmament (2004) 49-52. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 91.
82 Van Diepen, Hollanditis (2004) 121, 167-168. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 434-435. 
Thompson, Double exposure (1985) 54. Burke, European Nuclear Disarmament (2004) 54-55. 
‘Menschenrechte im Kern der Frage des Friedens. Gespräch mit E.P. Thompson’, taz 25-11-1981. 
83 Burke, European Nuclear Disarmament (2004) 48, 149-151, 156-159. Carter, Peace Movements 
(1992) 118, 206-207. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 174-176. Zie ook de LC-notulen uit 1982 in 
IKV 200 en PvdA 2575.
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zich in het harnas jagen, terwĳ l anderen, juist in West-Berlĳ n, gevoelige 
onderwerpen als de Duitse deling en solidariteit met de meer oppositionele 
Oost-Duitse vredesbeweging niet uit de weg wilden gaan. De Sovjetvre-
desraad gooide met een open brief olie op het vuur. Hĳ  wist echter niet 
te voorkomen dat verschillende conventiegangers in Oost-Berlĳ n hun 
geestverwanten uit de Oost-Duitse oppositie ontmoetten.84

Tĳ dens de conventie in Perugia in 1984 slaagden gematigde Westerse 
activisten er eindelĳ k in de Oost-Europese vredesraden aan de discussies 
deel te laten nemen. Dat verliep niet zonder strubbelingen. Tĳ dens de ope-
ningssessie liep een groep activisten het podium op om te protesteren tegen 
het feit dat wel Oost-Europese regimevertegenwoordigers aanwezig waren, 
maar dat de uitgenodigde onafhankelĳ ke activisten uit de Oost-Europese 
oppositie niet hadden kunnen komen. Dit leidde tot grootte woede onder 
de Oost-Europese vredesraden. De voorstanders van een offfĳ iciële dialoog 
met Oost-Europa wisten ternauwernood te voorkomen dat de ‘offfĳ iciële’ 
Oost-Europeanen stante pede vertrokken. De demonstranten verenigden 
zich dezelfde dag nog in het Netwerk voor de Oost-Westdialoog, dat zich 
exclusief op contact met onafhankelĳ ke Oost-Europese activisten richtte. 
De fronten in de discussie over wie de aanspreekpartner was in Oost-Europa 
institutionaliseerden zich.85

De discussie laaide weer bĳ zonder hevig op toen de Liaison Committee 
besloot voor de conventie in Coventry niet alleen vredesraden, maar ook de 
Oost-Europese communistische partĳ en zelf uit te nodigen. Na langdurige 
discussie werd besloten de invitatie niet terug te trekken. Wel werden de, 
op individueel initiatief achtergehouden, uitnodigingen aan Polen en 
Tsjechoslowakĳ e uit solidariteit met de oppositie niet alsnog verstuurd.86

Ondertussen gingen de pleitbezorgers van contacten met onafhankelĳ ke 
activisten in Oost-Europa zelf op zoek. Onafhankelĳ ke vredesbewegingen 
vonden zĳ  aanvankelĳ k alleen in Hongarĳ e, de Sovjet-Unie en de DDR. In 
Polen en Tsjechoslowakĳ e, waar wel belangrĳ ke onafhankelĳ ke bewe-
gingen bestonden, bleek de argwaan tegenover de vredesbeweging groot. 

84 Thompson, Double Exposure (1985) 54-60, 114. De Graaf, Over de Muur (2004) 192. Burke, 
European Nuclear Disarmament (2004) 148-149. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 176-178, 
180-181, 185. Zie ook IKV 200 en 201. 
85 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 103-104. Faber, Min x min (1985) 128-129, 254, 260-267. 
Mient Jan Faber, Vooruitgeschoven spionnen. Bevrĳ d uit de boeien van de Koude Oorlog (Utrecht 
2007) 108-113. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 188-189. 
86 Zie de notulen van de discussies in PvdA 2575 en Sol NL 141.
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Desondanks kwam in de loop van de jaren tachtig een dialoog tot stand.87 
Het Netwerk voor de Oost-Westdialoog was één van de aanjagers hiervan. 
Het presenteerde in 1986 het memorandum ‘De Helsinki akkoorden nieuw 
leven inblazen’, dat in een langdurige correspondentie tussen groepen in 
Oost en West was ontstaan. De inhoud vormde een uitzonderlĳ k compromis 
waar onafhankelĳ ke bewegingen uit beide blokken hun handtekening 
onder konden zetten.88

Activisten die tegen bewapening in beide blokken streden en contact 
opnamen met de Oost-Europese oppositie, wekten wantrouwen aan beide 
zĳ den van het Ĳ zeren Gordĳ n. Thompson stelde cynisch hierover in 1985:

‘At a time when the superpowers can agree in almost nothing, I and some 
of my friends have at least provided them with a common bond. If the 
Geneva negotiations had been (…) about how to rub out the non-aligned 
peace movements (…) then the negotiators would have come out smiling 
and arm-in-arm.’89

In de sterke maatschappelĳ ke polarisatie van de jaren tachtig was een 
beschuldiging dat de vredesbeweging in dienst stond van Moskou gemak-
kelĳ k geuit. Tĳ dens de demonstraties in Bonn en Amsterdam riepen 
tegenstanders met spandoeken ertoe op, ook eens in Moskou te demonstre-
ren.90 Zowel in Nederland als in de Bondsrepubliek sprak de regering zich 
openlĳ k over deze kwestie uit en ontkende dat de gehele vredesbeweging 
door communistische doelen werd beheerst. Desondanks bleef de geruch-
tenstroom bestaan. Hetzelfde gold voor de door Oost-Europese geheime 
diensten verspreide geruchten dat activisten die contact zochten met de 
Oost-Europese oppositie voor Westerse geheime diensten actief waren. In 
werkelĳ kheid waren deze activisten object van observatie aan beide zĳ den 
van het Ĳ zeren Gordĳ n.91

87 Thompson, Double exposure (1985) 60-69, 124-130, 150. Burke, European Nuclear Disarma-
ment (2004) 58-59, 146-147, 152-153, 157-158, 162-183. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 94-95, 
97-100. 
88 IKV 555 – 5 (European Network for East-West Dialogue, Circular, 1986). Zie ook Interview 
Poppe, 14-10-2010.
89 Thompson, Double exposure (1985) 1-2. Zie ook Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 170. 
90 Van Diepen, Hollanditis (2004) 10, 190, 365-366. ‘Protokoll der 51. Sitzung. Öfffentliche 
Anhörung: “Phasen der Deutschlandpolitik”, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-
Kommission. Band V/2 (1995) 540-703, aldaar 596-619. Heinrich Böll, ‘Wer demonstriert in 
Port-au-Prince?’, in: Boll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? (1982) 47-51.
91 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 40-43, 51-52, 185, 189, 195. Van Diepen, Hollanditis 
(2004) 175-177, 312. De Graaf, Over de Muur (2004) 165-173, 209-211, 223-229. Ploetz, Wie die 
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De beschuldigingen over Oost-Europese fĳ inanciering waren overigens 
niet geheel uit de lucht gegrepen. Het budget van ‘Stop de Neutronenbom’ 
en verschillende West-Duitse vredesorganisaties was wel degelĳ k uit Oost-
Europa afkomstig. Ook deed het Oostblok verwoede pogingen, via de eigen 
nationale vredesraden en geheime diensten de vredesbeweging en liefst de 
gehele West-Europese bevolking te beïnvloeden. Daarbĳ  kon het profĳiteren 
van het voornemen in de vredesbeweging om vĳ andbeelden af te bouwen.92 
Bĳ  de beoordeling van de discussies over Oost-Europa in de vredesbeweging 
is het belangrĳ k deze factor in het achterhoofd te houden

II. De Oost-Europese oppositie tussen accommodatie en 
conflict

1956: afscheid van de hoopvolle blik naar het Westen

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog begon de Sovjet-Unie haar 
eigen invulling aan de besluiten van Jalta te geven. Van de beloofde demo-
cratische verkiezingen in Polen kwam weinig terecht en ook in de rest van 
Oost-Europa hielp Moskou communistische regeringen in het zadel. Dat 
deze regimes legitimiteit ontbeerden, toonde de cyclische beweging van on-
vrede, opstanden en gewelddadige pacifĳ icatie die volgde. Als eerste in deze 
reeks van uitbarstingen gingen op 16 juni 1953 Oost-Berlĳ nse bouwvakkers 
uit onvrede over hogere werknormen de straat op. Dankzĳ  de West-Berlĳ nse 
radio transformeerde deze staking de volgende dag tot een volksopstand 
met politieke eisen. De Sovjet-Unie vreesde voor een escalatie en stuurde 
tanks de straat op. Vanuit West-Berlĳ n moesten sympathisanten, zoals 
radiojournalist Bahr, machteloos toekĳ ken hoe tientallen demonstranten 
omkwamen. De vrĳ heid van Oost-Europa bleek geen reden voor het Westen 
een oorlog te riskeren.93

Sowjetunion (2000) 170-174, 182, 189. Heidemeyer, ‘NATO-Doppelbeschluss’ (2011) 253. Karl-
Heinz Janßen, ‘Ein klares Wort zu Polen. Die deutschen Atomwafffen-Gegner bemühen sich um 
politisches Profĳ il’, Die Zeit (1982) nr. 7. 
92 Burke, European Nuclear Disarmament (2004) 144-145. Ploetz, Müller, Ferngelenkte Frie-
densbewegung? (2004) 79-87, 183-190, 248-252, 283-288, 295. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 
131-135, 139-144, 154, 156, 169-170.
93 Erhart Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989 (Bonn 1997) 80-87, 91-93. 
Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 180-181. Zie voor Bahrs conclusies uit deze ervaring: Peter 
Schneider, Peter Thelen ed., Demokratische Reformen und europäische Sicherheit. Dokumentation 
des internationalen Seminars der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 3.-5. März 1989 in Bonn (Bonn 1989) 
10.
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Deze eerste opstand was een opmaat voor verdere onrust in de periode 
van destalinisatie. In juni 1956 mondde in de Poolse stad Poznań op ver-
gelĳ kbare wĳ ze een arbeidersprotest uit in een met geweld onderdrukte 
politieke opstand. In tegenstelling tot in de DDR was hiermee echter de 
kous niet af. De onvrede met het voormalig stalinistische systeem bleef 
sudderen en leidde in oktober tot het ontslag van de Sovjet-Russische 
minister van Defensie en de benoeming van de voormalige stalinistische 
gevangene Władysław Gomułka tot partĳ leider van de Poolse Verenigde 
Arbeiderspartĳ  PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Het feit dat 
Gomułka de onvrede van Moskou over zĳ n aanstelling trotseerde en een 
onafhankelĳ ke koers inzette van meer toenadering tot het Westen en meer 
vrĳ heid voor de kerk, zorgde aanvankelĳ k voor enthousiasme onder de 
bevolking.94

Een vergelĳ kbare poging tot partĳ hervorming liep in Hongarĳ e be-
duidend meer uit de hand. Ook hier was na Stalins dood een voormalig 
stalinistisch gevangene, Imre Nagy, aan de macht gekomen. Toen in 1955 
de stalinisten hun posities herwonnen, groeide de onvrede onder de bevol-
king en ontstonden er protesten. Ook een terugkeer van Nagy kon de snel 
escalerende situatie niet meer kalmeren. In een laatste, gewaagde poging 
de rust te herstellen besloot hĳ  zich aan het hoofd van deze beweging voor 
democratisch pluralisme en neutraliteit te stellen. Hiermee won hĳ  de steun 
van de bevolking, maar verloor hĳ  die van Moskou. Op 4 november 1956 
namen Sovjettanks Boedapest in. Honderden executies, waaronder die van 
Nagy, volgden. Meer dan 200.000 Hongaren vluchtten naar het Westen.95

De Oost-Europese oppositie trok haar conclusies uit de gebeurtenissen 
in Boedapest. Velen beschouwden de aankondiging van Nagy dat Hongarĳ e 
uit het Warschaupact zou treden als de spreekwoordelĳ ke druppel die 
de Sovjetinvasie had veroorzaakt. Om deze reden beschouwden zĳ  elke 
oppositionele bemoeienis met buitenlandse politiek voortaan als taboe.96 
Bovendien toonden de gebeurtenissen dat de Amerikaanse bevrĳ dingsre-
toriek niet meer was dan dat. Om veranderingen te bewerkstelligen was 

94 Andrzej Paczkowski, The Spring will be ours. Poland and the Poles from Occupation to Freedom 
(Pennsylvania 2003) 273-277, 280. Judt, Postwar (2010) 309-313. 251-254. Gomułka liet bĳ voorbeeld 
de verzoeningsgezinde kardinaal Stefan Wyszyński vrĳ  en liet een kleine katholieke fractie 
(Pax) toe in het parlement.
95 Judt, Postwar (2010) 313-318.
96 Piotr S. Wandycz, The Price of Freedom. A History of East Central Europe from the Middle 
Ages to the Present (Londen, New York 2001) 252. 
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men op zichzelf aangewezen. Velen keken daarvoor naar de veelbelovende 
ontwikkelingen in Warschau onder Gomułka.97

In Polen en in andere landen stond vanaf 1956 een groep oppositionele 
intellectuelen op, die besloot naar democratisering te streven via de com-
munistische partĳ . Gomułka, voor wie deze initiatieven te ver gingen, 
bestempelde hen als ‘revisionisten’. Prominente dissidenten als Leszek 
Kołakowski, Jacek Kuroń en Karol Modzelewski moesten hun kritiek op 
de partĳ  gedurende de jaren zestig bekopen met partĳ -uitsluiting of zelfs 
gevangenisstraf.98 Ook de katholieke oppositie in Polen leerde van Hongarĳ e 
dat het zich moest neerleggen bĳ  de status quo. Daarbĳ  bleef zĳ  het com-
munisme afwĳ zen. Het pragmatisme van zowel de revisionisten als de 
katholieke activisten zou later een grote rol spelen in Solidarność.99

1968: het einde van het revisionisme

Het geloof in hervormingen vanuit de partĳ  vond zĳ n hoogtepunt in een 
verlate afrekening met het stalinisme in het buurland Tsjechoslowakĳ e 
in 1968. Hier was het eveneens een nieuwe hervormingsgezinde leider, 
Alexander Dubček, die probeerde de partĳ  van binnenuit in de richting 
van een ‘socialisme met een menselĳ k gezicht’ te sturen. De stormachtige 
ontwikkelingen gingen de Sovjet-leiders echter te ver. In de nacht van 20 
op 21 augustus schakelden zĳ  hun ‘broederlĳ ke’ hulp in om het socialisme 
in Tsjechoslowakĳ e te ‘redden’. De hoop die de Praagse Lente overal in het 
Oostblok teweeg had gebracht, sloeg om in desillusie en protest.100 Deze 
invasie betekende de introductie van de Brezjnev-doctrine, die Moskou 
toestond in te grĳ pen, wanneer het socialisme in een broederland in gevaar 
verkeerde. Deze bepaling zou in de decennia erna de grenzen van het 
mogelĳ ke in Oost-Europa bepalen, in het bĳ zonder ook voor de oppositie.101

97 Wandycz, The Price of Freedom (2001) 253. Judt, Postwar (2010) 318-319, 322.
98 Judt, Postwar (2010) 426-427, 432-433. Paczkowski, The Spring will be ours (2003) 284-286, 
298-300. Szulecki, ‘Neophyten’ (2011) 70-75.
99 Adam Michnik, ‘A new evolutionism 1976’, in: Adam Michnik, Letters from prison and other 
essays (Berkeley etc. 1985) 135-148, aldaar 135-138, 141-142. Michael H. Bernhard, The origins of 
democratization in Poland: workers, intellectuals, and oppositional politics, 1976-1980 (New York 
1993) 89-90. 
100 Barbara J. Falk, The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe. Citizen Intellectuals and 
Philosopher Kings (Budapest 2003) 70-80. 
101 Tony Kemp-Welch, ‘Afterword: East or West?’, in: Kevin McDermott, Matthew Stibbe ed., 
Revolution and resistance in Eastern Europe. Challenges to communist rule (Oxford, New York 
2006) 195-203, aldaar 197. 



ACCOMMODATIE EN CONFLIC T TUSSEN OOST EN WEST 79

Zoals Polen zĳ n eigen versie van 1956 had gehad, kende het ook zĳ n eigen 
1968. In maart gingen studenten de straat op na een verbod op de uitvoering 
van een anti-Russisch-getint toneelstuk. Het Poolse regime reageerde met 
sterke repressie en een antisemitische campagne.102 De arbeiders die zich 
bĳ  deze protesten grotendeels afzĳ dig hadden gehouden, kwamen twee jaar 
later in opstand. Dit keer ontstond het beeld dat juist de lamgeslagen en 
gedesillusioneerde intellectuelen zich stilhielden, terwĳ l bĳ  de stakingen 
aan de kust doden vielen. De slachtofffers van 17 december 1970 maakten 
deze ‘zwarte donderdag’ volgens Garton Ash tot ‘the single most important 
date in the prehistory of Solidarity’.103

De gebeurtenissen van 1968 lieten zien dat de communistische partĳ  niet 
het aangewezen medium was om veranderingen in het Oostblok teweeg 
te brengen. Volgens Judt bleef het communistische systeem bestaan tot 
1989, maar was de ziel van het communisme gestorven in Praag in 1968.104 
Daarmee had het revisionistische idee dat hervormingen van bovenaf plaats 
zouden kunnen vinden afgedaan. Voorheen revisionistische opposanten als 
Leszek Kołakowski, Jacek Kuroń en Adam Michnik concludeerden dat de 
bevrĳ ding blĳ kbaar van buiten noch van boven zou komen. Dit betekende 
dat zĳ  haar zelf van onderop moesten bewerkstelligen. Revolutie en revisio-
nisme zagen zĳ  beide, gezien de geopolitieke situatie van Oost-Europa, niet 
als realistische opties. Zĳ  zochten daarom de oplossing in maatschappelĳ ke 
zelforganisatie, die de onvrede zou kunnen kanaliseren en het systeem 
begrenzen en verzwakken. Door zelf het conformisme af te werpen, zou 
men ook het systeem op de proef stellen.105

Vergelĳ kbare theorieën over non-conformistische zelforganisatie werden 
tegelĳ kertĳ d in Tsjechoslowakĳ e ontwikkeld. De Tsjechische toneelschrĳ -
ver Václav Havel riep ertoe op niet een beter leven na te streven door het 
systeem te veranderen, maar het systeem te veranderen door zelf beter te 
gaan leven. Door een ‘leven in leugen’ af te zweren zou de maatschappĳ  
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zich ten opzichte van het systeem emanciperen en het van onderop ver-
anderen.106 Deze verschuiving van revisionisme naar maatschappelĳ ke 
zelforganisatie en mensenrechtenactivisme, was in feite een overgang van 
dissidentie binnen het systeem naar oppositie tegen het systeem – hoe zeer 
de eerste term ook in het Westen courant bleef.107

Deze opposanten beperkten zich niet tot de theorie. In beide landen 
kwamen na de opstanden van 1968 en 1970 nieuwe partĳ leiders aan de 
macht, die met een combinatie van repressie en een verhoogde levensstan-
daard de bevolking tot conformisme probeerden over te halen. De stĳ gende 
buitenlandse schuldenlast die dit mogelĳ k moest maken, leidde in Polen 
op zĳ n beurt weer tot problemen. In 1976 ontstond na prĳ sstĳ gingen een 
nieuwe ronde stakingen en repressie.108 Dit was voor een groep oppositionele 
intellectuelen aanleiding de inmiddels mythische kloof tussen arbeiders en 
intellectuelen te overbruggen. Onder de naam Komitet Obrony Robotników 
(KOR; Comité ter bescherming van arbeiders) leverden zĳ  juridische bĳ stand 
en fĳ inanciële ondersteuning aan vervolgde stakers.109 Na een amnestie in 
1977 verbreedde het zich vervolgens tot een comité voor maatschappelĳ ke 
zelfverdediging (Komitet Samoobrony Społecznej “KOR”). De overtuiging 
dat mensenrechtenactivisme naar de letter van de Poolse grondwet en 
internationale verdragen, zoals die van Helsinki, legaal was, was één van 
de weinige onderwerpen waarover in dit comité consensus bestond.110

Ook in Tsjechoslowakĳ e vonden de ideeën over maatschappelĳ ke zelfor-
ganisatie en mensenrechtenlegalisme een praktische vorm. In 1977 ontstond 
hier de oppositionele beweging Charta 77, die zich eveneens kenmerkte 
door bewust pluralisme, openbaar optreden en een apolitieke instelling. 
Meer dan KOR had deze groep intellectuelen moeite de brug naar bredere 
lagen van de bevolking te slaan.111

Een uitzondering op dit radicale afscheid van het revisionisme vormde 
de DDR, waar door de aanzuigende werking van een Westerse tweelingstaat 
vooral revisionistische opposanten achterbleven. Gedurende de jaren 

106 Václav Havel, Versuch, in der Wahrheit zu leben: von der Macht der Ohnmächtigen (Reinbeck 
1980) 14-42, 64-76. 
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zeventig en tachtig werkte het regime ook opposanten die loyaal bleven 
aan het socialisme, zoals Wolf Biermann, Rudolf Bahro en Bärbel Bohley, 
één voor één het land uit.112 De voormalige revisionisten uit Polen en 
Tsjechoslowakĳ e namen de Oost-Duitse vasthoudendheid aan illusies die 
zĳ  afgeworpen hadden, met verbazing waar.113

1980-1989: de uitzonderlĳ ke jaren van Solidarność

De meest radicale vorm van maatschappelĳ ke zelforganisatie ontwikkelde 
zich in Polen, waar in de jaren zeventig, zeker in vergelĳ king met de repres-
sieve buurlanden, relatief veel vrĳ heid bestond. De kerk had zich sinds 
Gomułka in een bemiddelingspositie weten te manoeuvreren. In de jaren 
zeventig ontdekten linkse, oppositionele intellectuelen de potentie van 
de kerk als hoeder van de Poolse identiteit en geestelĳ k alternatief voor 
het communisme. Toen zĳ  toenadering zochten tot kerkelĳ ke structuren, 
ontdekten zĳ  in groepen als KIK (Klub Inteligencji Katolickiej – Club van de 
katholieke intelligentsia) kerkelĳ ke tegenhangers.114

De kerk won nog meer aan gewicht na de verkiezing van de Krakause 
kardinaal Karol Wojtyła tot paus in 1978. Zĳ n reis naar Polen een jaar later 
betekende een opsteker voor een groot deel van de Poolse bevolking. De 
ervaring van het gezamenlĳ k luisteren naar zĳ n boodschap over waardig-
heid, geloof en mensenrechten hielp bĳ  het doorbreken van de angst. Dit 
was van groot belang voor het ontstaan van Solidarność.115

De relatieve vrĳ heid in de Poolse maatschappĳ  werd sinds de jaren ze-
ventig steeds verder uitgebreid door KOR en andere oppositionele groepen, 
zoals de ondergrondse vakbondsstructuren in de kustregio. Zĳ  stimuleerden 
het ontstaan van een bloeiende ondergrondse publicistische, academische 
en culturele wereld.116
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(2003) 165-177. Norman Davies, Heart of Europe. The Past in Poland’s Present (New York 2001) 
10-11. 
115 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 31-33. Davies, Heart of Europe (2001) 15.
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Uiteindelĳ k waren wederom de desastreuze economische situatie en de 
daardoor noodzakelĳ ke prĳ sstĳ gingen de lont in het kruitvat. Vanaf juli 1980 
verspreidden stakingen zich razendsnel over het gehele land, aangewakkerd 
door het feit dat de regering uit angst voor herhaling van 1970 en 1976 snel 
aan de eisen toegaf.117

Midden augustus bereikte de stakingsgolf de Leninwerf in Gdańsk. 
Daar wist de onafhankelĳ ke vakbondsactivist Lech Wałęsa zich aan het 
hoofd van de stakers te stellen. Naast loonsverhoging eisten de stakers 
een monument voor de doden van 1970 en stonden zĳ  erop dat ontslagen 
vakbondsactivisten opnieuw aangenomen zouden worden. De werfleiding 
gaf na enkele dagen toe. Na enige verwarring ging de staking echter door, 
nu uit solidariteit met stakers elders. Intellectuelen uit kringen van KOR en 
KIK meldden zich bĳ  de werf en werden ondanks hun vaak geringe kennis 
van vakbondszaken binnengehaald als ‘adviseurs’. Zĳ  stonden de stakers 
bĳ  in hun onderhandelingen met het regime, die op 31 augustus 1980 leid-
den tot het akkoord van Gdańsk. De stakers en het regime ondertekenden 
een overeenkomst over 21 uiteenlopende punten, van vrĳ e vakbonden tot 
vrĳ e zaterdagen. In andere stakingshaarden kwam het tot vergelĳ kbare 
overeenkomsten.118

De toelating van een vrĳ e vakbond betekende een ongekende stap voor 
een Oostblokstaat. Het stond gelĳ k aan het opgeven van de door commu-
nisten zo gekoesterde eenheid van de arbeidersbeweging en betekende dat 
het regime in feite toegaf dat de offfĳiciële vakcentrale CRZZ (Centralna Rada 
Związków Zawodowych; Centrale Raad van Vakverenigingen) tekort had 
geschoten. Het Solidarność-virus tastte ook deze centrale aan, die door het 
uittreden van haar vakbonden al snel weinig meer dan een lege huls werd.119

De oprichting van de ‘onafhankelĳ ke, zelfbesturende vakbond’ NSZZ 
(Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy) Solidarność bleek echter 
zo gemakkelĳ k nog niet. De offfĳ iciële registratieprocedure leidde tot de 
eerste van een reeks confrontaties met het regime, toen de rechter zonder 
overleg de leidende rol van de partĳ  in de statuten vastlegde. Solidarność 
dreigde met een algemene staking. Na geheime onderhandelingen kwamen 
beide zĳ den op 10 november 1981 tot een compromis waardoor Solidarność 
geregistreerd kon worden.120 Deze afffaire was een eerste teken dat de 

117 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 36-37.
118 Ibidem, 47-48, 55-56. 
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120 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 86-90. Jule Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien, 
aber vorwärts! Gespräche mit Lech Wałęsa (Königstein 1983) 132-134. 
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handtekeningen onder de akkoorden van Gdańsk geenszins garant stonden 
voor een gelĳ kwaardige en harmonieuze samenwerking.121

Beide zĳ den waren beperkt door de economische crisis en de geopoli-
tieke situatie. De economische malaise die aan de wieg van Solidarność 
had gestaan, beperkte nu haar ontplooiing als vakbeweging. Zĳ  was zich 
bewust van de noodzaak omwille van het herstel van Polen terughoudend 
te zĳ n met haar eisen en spaarzaam te zĳ n met het stakingsmiddel. Tot 
dergelĳ ke offfers was zĳ  alleen bereid als het regime open en op basis van 
gelĳ kwaardigheid met haar samen zou werken. Ze wilde niet het risico lopen 
haar geloofwaardigheid en slagkracht te grabbel te gooien om vervolgens 
verantwoordelĳ k te worden gemaakt voor de fouten van het regime. Gezien 
de onwillige houding van de machthebbers bleef het schipperen tussen de 
eisen van de achterban, de economische realiteit en de noodzaak de eigen 
positie niet te schaden.122

De tweede beperkende factor vormde de Brezjnev-doctrine. Militaire 
oefeningen van de Sovjet-Unie aan de grens met Polen en de propaganda 
in de buurlanden deden het ergste vermoeden. De Poolse offfĳ iciële media 
reageerden zelf terughoudend en beperkten zich tot bedekte waarschuwin-
gen voor de gevolgen van te radicale eisen.123

Hoewel binnen Solidarność de analyses over de waarschĳ nlĳ kheid 
van een Sovjet-interventie sterk uiteen liepen, voer de vakbondsleiding 
een voorzichtige koers. Bewust van de geopolitieke grenzen koos zĳ  voor 
zelfbeperking, pragmatisme en bereidheid tot compromis. Dit betekende 
dat de vakbond zich verre hield van buitenlandse politiek en probeerde 
uitingen tegen de Sovjet-Unie in de eigen gelederen te voorkomen. Ook 
bewees zĳ  lippendienst aan de leidende rol van de partĳ , hoewel alleen ‘in 
de staat’ en niet op andere gebieden. Zĳ  benadrukte een vakbond zonder 
politieke ambities te zĳ n. Daarmee wilde ze tevergeefs verdoezelen dat zĳ  
als vrĳ e organisatie met miljoenen leden in een éénpartĳ staat inherent 
een politieke factor was.124

In tegenstelling tot in het Westen, leidde dit geopolitieke realisme in Po-
len aanvankelĳ k nauwelĳ ks tot invasieangst. De Poolse schrĳ ver Kazimierz 
Brandys stelde in het najaar van 1980 met verbazing vast: ‘In het Westen, 

121 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 70, 73. 
122 Ibidem, 111-116, 191-195, 202-208. 
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en in het bĳ zonder in Duitsland, zĳ n de mensen bang.’ Met vette koppen 
bereidde de pers zich al voor op het onvermĳ delĳ ke.125 Pas in december 1980 
sloeg in Polen de angst voor buitenlands ingrĳ pen toe, nadat onverwacht 
de Warschaupactleiders bĳ eengeroepen waren. De Poolse regering wist een 
invasie af te wenden door Moskou te overtuigen dat zĳ  de situatie onder 
controle had.126

Solidarność had behalve met deze twee beperkende factoren ook te 
maken met tegenwerking door het regime en met interne onenigheid. De 
crisis rondom de registratie van de nieuwe vakbeweging bleek slechts de 
eerste van een reeks vertrouwensbreuken met het regime. De belangrĳ kste 
van deze crises was een incident in de Poolse stad Bydgoszcz in maart 1981, 
waar enkele prominente Solidarność-activisten in elkaar werden geslagen. 
Solidarność dreigde met een algemene staking om de feiten boven tafel 
te krĳ gen. De enorme respons hierop onder de bevolking en een deel van 
de partĳ , toonde de organisatiekracht en reikwĳ dte van Solidarność. De 
vakbondsleiding vreesde zelf ook voor de gevolgen die een dergelĳ ke staking 
kon hebben en wist opnieuw met onderhandelingen een compromis af te 
dwingen. Deze zelfbeperking ging ten koste van de interne eenheid.127

De gematigde uitkomst van ‘Bydgoszcz’ betekende namelĳ k olie op het 
vuur van de vakbondsinterne debatten over de structuur en strategie van 
Solidarność. Een deel van de achterban wilde met radicaal-democratische 
principes en vergaande vakbondseisen defĳinitief met het verleden breken. 
Dit was moeilĳ k te verenigen met de noodzaak tot compromissen, terughou-
dendheid en eensgezindheid. Als enige onafhankelĳ ke organisatie buiten 
de kerk met uiteindelĳ k bĳ na tien miljoen leden bezat Solidarność een grote 
politieke heterogeniteit. Aan de vakbondsleiding de helse taak de brede ach-
terban, van hervormingsgezinde communisten tot radicale nationalisten, 
achter één programma te verenigen dat binnen de nauwe Oost-Europese 
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geopolitieke grenzen bleef.128 H. Stuart Hughes noemt Solidarność’ ba-
sisprincipes ‘unashamedly eclectic in their debt to both socialism and 
Christianity, to both liberal democracy and conservatism, but ruggedly 
coherent in spirit.’129

Solidarność verenigde ook arbeiders met intellectuelen. Daarmee be-
eindigde de vakbond de sinds 1968 gegroeide mythe van de kloof tussen 
deze twee groepen. Het regime deed zĳ n uiterste best om deze mythe weer 
aan te wakkeren door te stellen dat de ‘radicale’ intellectuelen van KOR de 
rechtmatige eisen van de arbeiders hadden gekaapt. In werkelĳ kheid waren 
het vaak de intellectuele adviseurs die de radicale achterban tot matiging 
maanden. Juist deze samenwerking gaf Solidarność de omvang en kracht 
die haar onderscheidde van de oppositie in buurlanden.130

Solidarność’ eerste vakbondscongres in september en oktober 1981 werd 
in Oost en West nauw gevolgd. In het Oostblok wekte het wrevel dat de 
Oost-Europese vakcentrales niet en hun Westerse collega’s wel waren 
uitgenodigd. De angst van Moskou werd bevestigd, toen het congres een 
oproep aan alle arbeiders van Oost-Europa richtte.131 Solidarność nam op 
het congres een programma aan, waarin de weg naar een zelfregerende 
republiek een belangrĳ ke rol speelde. De partĳ  veroordeelde dit als ge-
vaarlĳ ke politisering.132 Na het congres verslechterden de verhoudingen 
tussen vakbond en regime en nam de chaos in het land toe. Wałęsa riep het 
Westen op Polen met humanitaire hulp de winter door te helpen. Achter 
de schermen werkte het regime inmiddels aan een militaire oplossing.133
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In de nacht van 12 op 13 december 1981 riep generaal, premier, partĳ leider 
en minister van Defensie Wojciech Jaruzelski de staat van beleg uit. In zĳ n 
toespraak voor de Poolse televisie sprak hĳ  over het gevaar dat Solidarność 
tot openlĳ ke confrontatie over zou gaan. Hĳ  appelleerde sterk aan Poolse 
nationale gevoelens en presenteerde zichzelf als ‘Poolse patriot’ die in tĳ d 
van nood zĳ n land voor een erger kwaad behoedde. Over hoe correct die 
voorstelling is, zĳ n de meningen nog steeds verdeeld. In de winter van 
1981-1982 waren velen bereid te geloven dat Jaruzelski het mindere van 
twee kwaden had gekozen.134

De vraag of de Sovjet-Unie inderdaad haar dreigende taal waar zou heb-
ben gemaakt, heeft tot een langdurig debat onder historici geleid. Vojtech 
Mastny concludeert na inzage van Sovjet-documentatie dat het Kremlin 
in december 1981 een verzoek van Jaruzelski om stand-by te staan ten tĳ de 
van zĳ n ingreep afwees. Moskou was bang met een directe invasie de al 
sterk opgelopen spanningen tussen Oost en West verder te verhogen en 
nog een militair debacle als in Afghanistan te riskeren. Mastny oordeelt 
dat Jaruzelski niet bang was voor een invasie, maar juist vreesde voor het 
uitblĳ ven van ingrĳ pen door de Sovjet-Unie als het echt nodig zou zĳ n.135

Andere historici hebben meer aandacht voor de sterke druk die Moskou 
in de maanden voorafgaand aan de ingreep op de Poolse leiding uitoefende. 
Het feit dat Moskou op 13 december 1981 niet paraat wilde staan, sluit 
volgens Garton Ash niet uit dat zĳ  in het uiterste geval wel zou hebben 
ingegrepen. Jaruzelski’s handelen voldeed wel degelĳ k aan de wensen van 
het Kremlin.136 Jaruzelski zelf, die nauw betrokken was geweest bĳ  het 
afwenden van de invasie van december 1980, was zich ten zeerste bewust 
van de druk uit Moskou. Het is daarom goed mogelĳ k dat hĳ  inderdaad 
geloofde met zĳ n handelen erger te verhinderen. Omdat het onmogelĳ k is 
de werkelĳ ke intenties van Jaruzelski en Brezjnev te achterhalen, blĳ ft het 
oordeel in de vraag of de gebeurtenissen van 13 december 1981 noodzakelĳ k 
en onvermĳ delĳ k waren onderwerp van speculatie.137
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De gevolgen voor Solidarność waren groot. De vakbondsleiders werden 
van hun bed gelicht en geïnterneerd. Proteststakingen werden één voor 
één ‘gepacifĳ iceerd’, met als dieptepunt de bestorming van de Wujekmĳ n 
in Silezië waarbĳ  negen mensen omkwamen. Vakbondsleiders, die aan 
internering hadden weten te ontkomen, zoals Zbigniew Bujak uit Warschau, 
Bogdan Lis uit Gdańsk en Władysław Frasyniuk uit Wrocław, zetten de strĳ d 
ondergronds voort. Solidarność bleef zelfs onder deze omstandigheden over 
de structuur en strategie van de beweging discussiëren.138

De onenigheid over hoe het verder moest met Solidarność belemmerde 
het ontstaan van een centrale ondergrondse structuur. Pas in april 1982 
kwamen de ondergrondse leiders tot een compromis met de oprichting 
van de Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK; Tĳ delĳ k Coördinerend 
Comité).139 De ondergrondse floreerde op het gebied van onafhankelĳ ke 
publicaties en organiseerde met wisselend succes stakingen en demon-
straties. De nieuwe vakbondswet, die op 8 oktober 1982 Solidarność illegaal 
verklaarde, leidde tot grote protesten. De poging van het regime om met de 
vrĳ lating van Wałęsa de gemoederen te bedaren, betekende een belangrĳ ke 
opsteker voor Solidarność. Wałęsa en de kort na hem vrĳ gelaten ‘adviseurs’ 
als Bronisław Geremek en Tadeusz Mazowiecki bleven bovengronds. Een 
ontmoeting tussen Wałęsa en de TKK in april 1983 en de toekenning van 
de Nobelprĳ s aan Wałęsa in december van dat jaar waren van grote sym-
bolische betekenis voor de gehele beweging en vormden een tegenslag voor 
het geïsoleerde Poolse regime.140

De kerk bleef een factor van belang voor zowel de oppositie als het regime. 
In tegenstelling tot zĳ n in 1981 overleden voorganger Stefan Wyszyński, 
koos de nieuwe hoogste Poolse aartsbisschop, primaat Józef Glemp, voor 
een zeer voorzichtige houding, waarbĳ  hĳ  bewust afstand hield tot de 
oppositie. Deze opstelling stond in sterk contrast met die van activistische 
priesters als Jerzy Popiełuszko en Henryk Jankowski, die Solidarność 
openlĳ k ondersteunden.141

138 Adam Michnik, ‘On Resistance: A Letter from Białołęka 1982’, in: Michnik, Letters from 
prison (1985) 41-63, aldaar 41, 43, 45, 47-62. Adam Michnik, ‘Letter from the Gdańsk Prison 1985’, 
in: ibidem, 76-99, aldaar 77, 79-80, 88-90, 95. Falk, The Dilemmas (2003) 53. Bogusław Potoczny, 
‘Poland’s Underground Opposition in the 1980s: The breakdown of the “Solidarity” Movement’, 
Debatte 18 (2010) nr. 1, 89-106, aldaar 90-95, 99-102. 
139 Potoczny, ‘Poland’s Underground Opposition’ (2010) 95-97.
140 Paczkowski, The Spring will be ours (2003) 450-455, 472. Lech Wałęsa, A Path of Hope. An 
autobiography (Londen 1987) 257-258, 286-290. Potoczny, ‘Poland’s Underground Opposition’ 
(2010) 97-100.
141 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 11, 22-23, 135, 214-215. Falk, The Dilemmas 
(2003) 165-177.
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Na het ophefffen van de staat van beleg op 22 juli 1983 liet het regime een 
deel van de nog overgebleven geïnterneerden vrĳ . Daarnaast klaagde het een 
reeks prominente oppositie-activisten aan. Een amnestieregeling in juli 1984 
verhinderde de doorgang van deze zeer omstreden processen. Kort daarna 
zorgde de moord op priester Popiełuszko voor een nieuw dieptepunt in de 
verhouding tussen bevolking en regime. Het regime leek erin te slagen de 
massabeweging die Solidarność ooit was geweest te onthoofden en uit elkaar 
te drĳ ven. De kloof tussen de ondergrondse en de achterban verbreedde 
zich. Afsplitsingen zoals Solidarność Walcząca (Strĳ dende Solidarność) 
onder leiding van Kornel Morawiecki pleitten voor een hardere koers. De 
naam Solidarność bleef echter haar morele kracht behouden. Na een nieuwe 
amnestie in 1986 richtte Solidarność, naast het ondergrondse TKK ook een 
bovengrondse ‘Tĳ delĳ ke Raad’ (Tymczasowa Rada) op die zich ten doel 
stelde met de regering te onderhandelen. Discussies over de strategie en 
vorm van Solidarność bleven ook onder deze omstandigheden bestaan, 
maar verhinderden niet, dat de onder- en bovengrondse tak zich in 1987 
herenigden tot een centraal aansturend orgaan.142

Tot december 1981 hield Solidarność zich bewust afzĳ dig van buitenlandse 
politiek. Zĳ  vreesde dat de communistische partĳ  samenwerking tussen 
Solidarność en politieke sympathisanten in het Westen zou gebruiken om 
haar te discrediteren. Om deze reden en om haar eigen apolitieke karakter 
te benadrukken, beperkte zĳ  haar buitenlandse contacten tot de vakbewe-
ging. Gedurende de legale maanden van Solidarność maakte Wałęsa al zĳ n 
buitenlandse reizen op uitnodiging van vakcentrales. Zelfs de Paus bezocht 
hĳ  in het kielzog van een bezoek aan de Italiaanse vakcentrales.143 Prioriteit 
bleef het zelf oplossen van de problemen in eigen land. Zo schreef Wałęsa 
begin 1981 voor een Duitstalige publicatie: ‘Bei unserer Solidarität geht es 
vor allem um die der Polen. Freunde in anderen Ländern können uns helfen, 
doch wir werden immer unsere eigenen, polnischen Ziele verfolgen’.144

Na 1981 werd het internationale toneel juist een belangrĳ k speelveld voor 
de vakbond. Zo probeerde Solidarność te voorkomen dat Westerse vakcen-
trales de in 1984 opgerichte nieuwe offfĳ iciële centrale OPZZ (Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych; Algemeen overleg van vakbonden) 

142 Paczkowski, The Spring will be ours (2003) 457, 487-489. Kenney, A Carnival of Revolution 
(2002) 27-31. Trutkowski, Der Sturz der Diktatur (2007) 31-34. 
143 Wałęsa, A Path of Hope (1987) 164-172. Paczkowski, The Spring will be ours (2003) 472-473. 
Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien (1983) 151. 
144 Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien (1983) 7, 158.
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zouden erkennen als vervanging van Solidarność. Een belangrĳ ke overwin-
ning vormde de gelĳ ktĳ dige acceptatie van Solidarność als lid van beide 
Westerse vakbondsinternationales in 1986.145

Ook hulpverlening uit het Westen werd na 13 december 1981 anders gezien. 
Voorheen had het Westerse enthousiasme voor Solidarność twee gezichten 
gehad. Enerzĳ ds betekende de morele en materiële steun een belangrĳ ke 
bĳ drage in de strĳ d: het vergrootte de mogelĳ kheden van de oppositie en 
gaf haar hoop en moed.146 Anderzĳ ds was Westerse hulpverlening koren 
op de molen van de propaganda van het regime dat de oppositie in dienst 
stond van Westerse mogendheden.147 Na Jaruzelski’s ingreep bleef dit gevaar 
bestaan, maar de gevolgen voor de toch al in illegaliteit opererende vakbond 
waren nu minder groot. Om deze reden bleven Solidarność-activisten 
gedurende de jaren tachtig benadrukken hoe blĳ  zĳ  waren met alle hulp 
die zĳ  kregen en hoe zeer zĳ  elke steun als aanmoediging ervoeren. Ook 
riepen zĳ  het Westen keer op keer op tot het sturen van meer humanitaire 
hulp en het opvoeren van de druk op het regime.148

In Polen zelf ontwikkelden zich in het maatschappelĳ ke vacuüm dat het 
ondergronds gaan van Solidarność achterliet groepen die met nieuwe onder-
werpen terugkeerden naar de openlĳ ke oppositie van KOR. In 1983 leidde 
de wens om ook onder de staat van beleg maatschappelĳ k engagement in 
leven te houden, tot de oprichting van het Komitet Oporu Społecznego (KOS; 
Comité voor maatschappelĳ k verzet).149

Twee jaar later richtte een groep jonge sympathisanten van de gearres-
teerde dienstweigeraar Marek Adamkiewicz de groep Wolność i Pokój (WiP; 
Vrĳ heid en Vrede) op. Hun strĳ d voor dienstweigering kwam geenszins 
voort uit pacifĳisme, maar vooral uit de wens de bĳ  de dienstplicht behorende 
eed van broederlĳ k bondgenootschap met de Sovjet-Unie niet uit te hoeven 
spreken. De pluralistische achterban van WiP kende wel enige pacifĳ isten, 

145 Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 80. Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten’ (2012) 
357, 363. Hajnicz, Polens Wende (1995) 26-27.
146 Krzysztof Ruchniewicz, ‘Friedenspolitik in Menschenhand’, in: Cöllen, Dudek, Ruchniewicz, 
Polenhilfe (2011) 13-15. 
147 Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 236. ‘“Zycie Warszawy“ rügt Hilfe durch 
AFL-CIO’, FR 11-9-1980. 
148 Zie voor oproepen en uitingen van dank: Sol NL 32 – 2 (Vrĳ heid!). Solidarność Informatiebul-
letin (1984) nr. 21/22, 28-29. Zie ook Wałęsa e.a. in de documentaire van Homann, Pakete der 
Solidarität (2011). Zie voor het gevaar van discreditering: DGB IA 5/DGAJ000292 – 30 (Schubert, 
Liebe Freunde, 1983). ‘Warschauer Polemik gegen den Westen’, NZZ 2-11-1982. Sol NL 47 – 3 
(Solidarna aan Minkiewicz, 1983).
149 Potoczny, ‘Poland’s Underground Opposition’ (2010) 92. Szulecki, The Figure of the Dissident 
(2012) 115, 117. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 29-31.
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maar bestond verder vooral uit activisten die zich beriepen op de ideeën 
van Johannes Paulus II, evenals op burgerlĳ ke vrĳ heid en nationale onaf-
hankelĳ kheid. Het was niet uitzonderlĳ k dat WiP-activisten actie voerden 
voor een in Afghanistan tegen het Rode Leger gevallen Poolse strĳ der. Ook 
noemden WiP-leden nationale zelfverdediging geen geweld.150

WiP verhief het graf van de Oostenrĳ kse soldaat Otto Schimek tot 
pelgrimsoord. Schimek was tĳ dens de Tweede Wereldoorlog in Polen 
geëxecuteerd na te hebben geweigerd op de burgerbevolking te schieten. 
Tot onvrede van het regime maakten zĳ  hem tot symbool voor gewetensvol 
handelen en ‘de goede Duitser’.151 Ook de toenadering die WiP zocht en vond 
tot de Westerse vredesbeweging wekte wrevel van het regime. Politicoloog 
Szulecki poneert zelfs de stelling dat WiP speciaal was opgericht om de 
Oost-Westdialoog vanuit Polen verder te faciliteren. Het regime probeerde 
WiP tegenover haar Westerse contacten te discrediteren als een organisatie 
die argeloze Westerse vredesactivisten misleidde. Begin 1986 werden twee 
van de oprichters, Piotr Niemczyk en Jacek Czaputowicz, gearresteerd, onder 
meer vanwege hun buitenlandse contacten. In plaats van de Poolse pro-
paganda te geloven, reageerden de nieuwe Westerse partners met protest. 
Beiden kwamen tĳ dens een grote amnestiegolf een half jaar later vrĳ .152

In de latere jaren tachtig namen de contacten tussen de oppositie en 
Westerse sympathisanten toe. In mei 1987 organiseerde WiP in Warschau 
een conferentie met deelnemers uit 17 landen over ‘Internationale vrede 
en de Helsinki-akkoorden.’153 Een jaar later ontving WiP samen met een 
commissie van Solidarność meer dan duizend bezoekers, onder wie vele 
buitenlanders, in een kerk in Nowa Huta bĳ  Krakau.154 Bovenal was 1988 
het jaar waarin WiP met de aanpassing van de eed voor dienstplichtige 
soldaten één van haar belangrĳ kste doelen bereikte. Meningsverschillen 

150 Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 32-43, 46-47, 52-53, 58-59, 178-179. 
Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 111-112, 117-120. Monika Litwińska, Gregorz Waligóra, 
‘Ruch “Wolność i pokój’ 1985-1989’, in: Kamiński, Waligóra, NSZZ Solidarność 1980-1989 (2010) 
299-330, aldaar 302, 304-305. 
151 Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 56-58, 249-252.
152 Litwińska, Waligóra, ‘Ruch “Wolność i pokój’ (2010) 305-308. Smółka-Gnauck, Między 
wolnością a pokojem (2012) 47, 76-82, 154-174, 232-234, 248, 254. Andrzej Miszk e.a. ed., Ruch 
Wolność i Pokój. Galeria zdjęć i materiałów archiwalnych z lat 1985-1992 (Gdańsk, Szczecin 2010) 
106-108, 112, 116, 120. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 64-65. Szulecki, The Figure of the 
Dissident (2012) 118-119, 121-122. 
153 Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 164. Fleischman, ‘Beyond the Blocs?’ 
(1987) 27-28. 
154 IKV 598 – 5 (Ruitenberg, Report, 1988). ‘Human Rights Conference in Cracow’, Human Rights 
Watch 4 (October-November 1988) 8.
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en het aantreden van een nieuwe generatie zorgden er niet lang daarna 
voor, dat de beweging geleidelĳ k uit elkaar viel.155

In 1988 liet bovendien een nieuwe generatie stakers van zich horen. In 
Polen en het buitenland veroorzaakte deze nieuwe stakingsgolf opnieuw 
onzekerheid. Solidarność was de stakingen niet begonnen, maar was er 
snel bĳ  om haar netwerk en expertise in te zetten.156 Onder invloed van de 
stakingen, de hervormingen in Moskou en de druk uit het Westen, drong 
ook in het partĳ apparaat het inzicht door dat de oppositie niet langer te 
negeren was. In augustus 1988 begonnen de voorbereidende gesprekken 
voor het ronde tafeloverleg dat in februari 1989 zou starten. Op 4 juni 1989 
vonden als resultaat hiervan gedeeltelĳ k vrĳ e verkiezingen plaats, waarbĳ  
het burgercomité van Solidarność vrĳ wel alle vrĳ  verkiesbare zetels won.157 
Tadeusz Mazowiecki werd de eerste niet-communistische premier aan het 
hoofd van een coalitieregering van communisten en niet-communisten. Om 
het compromis compleet te maken, werd Jaruzelski benoemd tot president. 
Pas toen de overige Oost-Europese landen voorloper Polen met hun revolu-
ties hadden ingehaald, werd Wałęsa eind 1990 tot president verkozen. Hĳ  
besloot de presidentiële insignes te ontvangen uit handen van de laatste 
Poolse president in ballingschap, zonder scheidend president Jaruzelski 
zelfs maar voor de ceremonie uit te nodigen.158

Denken over de dilemma’s in de Oost-Europese oppositie

Doordat zĳ  zich veertig jaar onder radicaal andere omstandigheden 
ontwikkelden dan sociale bewegingen in West-Europa, keek een groot 
deel van de Oost-Europese oppositie op een heel andere manier naar het 
Oost-Westconflict dan activisten in het Westen.159 Hun opvattingen werden 
voor een belangrĳ k deel bepaald door hun afkeer van de Oost-Europese 
propaganda. Hierin gold oorlog als een product van (Westers) imperialisme, 
terwĳ l de tot de tanden bewapende en sterk gemilitariseerde socialistische 

155 Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 65, 125, 263-270, 277-280. Kenney, A 
Carnival of Revolution (2002) 66, 89. Zie ook de reisberichten van Elisabeth Weber in 1988 en 
1989 in B.II.1 1654. 
156 Paczkowski, The spring will be ours (2003) 490-491. Trutkowski, Der Sturz der Diktatur (2007) 
34-39.
157 Paczkowski, The spring will be ours (2003) 492-500, 504-506. Judt, Postwar (2010) 607-608.
158 Paczkowski, The spring will be ours (2003) 501, 509-512, 516-517. 
159 De hier voorgestelde ideeën zĳ n afkomstig uit kringen van KOS, WIP, KOR en Charta 77 die 
zowel in eigen land en het buitenland relatief veel gehoord werden. Ze zĳ n niet representatief 
voor de gehele oppositie die zeer pluralistisch was. 
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samenlevingen het toonbeeld van vrede vormden. Kritiek op de eigen 
bewapening was taboe.160 De regimes deden het onderwerp mensenrech-
ten af als een burgerlĳ ke uitvinding en een Westers propagandawapen. 
Daarnaast had het Oostblok succes met het creëren van een tegenstelling 
tussen ‘Westerse’ politieke en ‘Oost-Europese’ sociaaleconomische rechten 
en de introductie van een ‘recht op vrede’.161

Deze propaganda had een tegengesteld efffect op de Oost-Europese oppo-
sitie. Volgens Václav Havel had het veelvuldige gebruik van het begrip vrede 
in de propaganda tot gevolg dat de gemiddelde Oost-Europeaan automatisch 
begon te gapen, zodra iemand erover begon.162 Een uitzondering vormde de 
Oost-Duitse oppositie die zich meer naar het patroon van de West-Europese 
vredesbeweging ontwikkelde.163

Omdat de Oost-Europese media de Westerse vredesbeweging de hemel 
in prezen, wekte de Westerse vredesstrĳ d wantrouwen in de oppositie. Het 
idee dat de Sovjet-Unie het voorbeeld van Westerse ontwapening zou volgen, 
klonk voor de oppositie als gevaarlĳ k vertrouwen in de vredelievendheid 
van Moskou. Ook het feit dat de Westerse vredesbeweging veel aandacht had 
voor de bewapening en wandaden van de Verenigde Staten, maar het daad-
werkelĳ ke oorlogsgeweld door de Sovjet-Unie in Afghanistan grotendeels 
negeerde, kon op weinig begrip rekenen. Wie ergens op straat in Warschau 
of Praag passanten zou vragen hoe zĳ  over de Westerse vredesbeweging 
dachten, zou waarschĳ nlĳ k te horen krĳ gen dat die in meerderheid bestond 
‘uit naïeve idealisten, die zich er niet van bewust zĳ n, dat ze door het 
Kremlin worden gemanipuleerd’, zoals een Pools ondergronds tĳ dschrift 
het verwoordde.164

160 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 173. Rüdiger Schlaga, Hans-Joachim Spanger, ‘Die Frie-
densbewegung und der Warschauer Pakt: ein Spannungsverhältnis’, in: Reiner Steinweg ed., 
Die neue Friedensbewegung. Analysen aus der Friedensforschung (Berlĳ n 1982) 56-58, 69-78. 
Thomas, The Helsinki efffect (2001) 110.
161 Georg Brunner, ‘Menschenrechte im Kommunismus: Ideologischer Anspruch – politische 
Wafffen – reale Situation’, in: Rudolf Uertz ed. Menschenrechte in Ost und West (Mainz 1989) 
105-127, aldaar 105-108, 116-119. Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 87-90. Adamishin, 
Schifter, Human Rights (2009) 43-45, 96.
162 Václav Havel, ‘An anatomy of a reticence’, in: Jan Vladislav ed., Václav Havel or Living in 
Truth. Twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav 
Havel (Amsterdam 1986) 165-195. 
163 Judt, Postwar (2010) 574-575. Joppke, East German Dissidents (1995) vii-viii, xi, 69-71, 74, 100, 
107. 
164 ‘Ruch ten w swej znacznej większości składa się z naiwnych idealistów, nie przyjmujących 
do wiadomości tego, że są manipulowani przez Kreml.’ Kassandra, ‘Rakiety czy masło?’, Tygodnik 
Mazowsze (1983) nr. 39, 2. Havel, ‘An anatomy of a reticence’, in: Vladislav, Václav Havel (1986) 
22-23. ‘List KOS do uczestników ruchów pokojowych i antynuklarnych w krajach Europy 
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Onder invloed van de dagelĳ kse confrontatie met maatschappelĳ ke 
onvrĳ heid voelde voor de oppositie in Oost-Europa de strĳ d voor mensen-
rechten heel wat acuter dan de strĳ d tegen kernwapens. Een vredesstrĳ d 
die niet meer nastreefde dan afwezigheid van oorlog en het overleven van 
de menselĳ ke soort – ‘liever rood dan dood’ –, wekte afkeer op. Dit soort 
minimale vrede achtten de meeste opposanten onwaarachtig en instabiel, 
omdat het maatschappelĳ ke onvrede en de constante bereidheid van de 
Oostblokregimes ‘oorlog’ tegen de eigen samenleving te voeren in stand 
hield. Ontwapening was een zinloze exercitie zolang het maatschappelĳ k 
geïsoleerd bleef, omdat niet de wapens maar de ideologische deling de 
oorzaak waren van de spanningen in Europa. Zonder vrĳ heid in Oost-
Europa kon men niet van echte vrede in Europa spreken; vrede en vrĳ heid 
waren ondeelbaar.165

In het najaar van 1981, op het hoogtepunt van de Westerse vredesmobili-
satie, deed Charta 77 een eerste poging deze gedachtegang aan de Westerse 
vredesbeweging uit te leggen. Aanvankelĳ k was zĳ  vol vertrouwen dat deze 
voor haar zo vanzelfsprekende gevolgtrekkingen snel acceptatie zouden 
vinden. Dat bleek moeilĳ ker dan gedacht.166

Vanwege de bewust terughoudende opstelling van Solidarność tegenover 
het buitenland en de grote binnenlandse moeilĳ kheden, duurde het langer 
voordat de Poolse oppositie zich tot de Westerse vredesbeweging richtte. 
In 1983 wees KOS er met een kritische verklaring op dat de ‘totalitaire’ 
systemen in Oost-Europa minstens even schuldig, zo niet schuldiger, waren 
aan de oorlogsdreiging in Europa als de kernwapens. In een brief legde KOS 
vervolgens op een meer verzoenende toon uit waarom vrede meer moest 
zĳ n dan afwezigheid van oorlog. Volgens Szulecki kwam het verschil in 
toonzetting tussen de verklaring en de brief voort uit het feit dat de eerste 
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Ruch Wolność i Pokój w relacjach międzynarodowych (1985-1990) (Warschau 2012) 208-211. ‘A 
Neutral Zone in Central Europe? An Interview with Jacek Kuroń’, Disarmament Campaigns 
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Movement’, Across Frontiers (summer 1984) 21-22. Michnik, ‘Letter from the Gdańsk Prison 
1985’, in: Michnik, Letters from prison (1985) 89. 
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vooral voor binnenlands publiek bedoeld was, dat sceptisch tegenover de 
vredesbeweging stond. De brief was de toenaderingspoging.167

Organisaties als het IKV en Thompsons END grepen deze aanzet tot 
dialoog met beide handen aan. Hoewel zĳ  pleitten voor tweezĳ dige ontwa-
pening en vrede die meer was dan afwezigheid van oorlog, bleken er grote 
verschillen te bestaan tussen de bewegingen in Oost en West.168 Deze dialoog 
intensiveerde tĳ dens de END-conventie van 1984, toen opposanten die geen 
visum hadden gekregen zich met een reeks schriftelĳ ke verklaringen tot de 
conventie richtten. Zĳ  betoonden zich verheugd over het tot stand komen van 
de dialoog, maar vroegen ook aandacht voor blĳ vende meningsverschillen.169

Bĳ  de conventie van 1985 mengden ook WiP en Wałęsa zich in het 
gesprek. WiP stelde dat de strĳ d tegen het totalitarisme dezelfde urgentie 
had als die tegen kernwapens, omdat zowel een politieknuppel als een raket 
dodelĳ k kan zĳ n. Wałęsa schreef dat vrede alleen kan bestaan tussen vrĳ e 
volkeren.170 Eerdere deelnemers aan de dialoog deden hun best te verklaren 
waar de nu al jaren voortslepende meningsverschillen vandaan kwamen en 
nieuwe onderwerpen aan te snĳ den. Zo legde Havel in zĳ n essay ‘Anatomie 
van een terughoudendheid’ het Oost-Europese wantrouwen tegenover de 
vredesbeweging uit.171

Verschillende activisten in Oost en West gingen persoonlĳ ke gedachteuit-
wisselingen aan, die vervolgens aan beide zĳ den van het Ĳ zeren Gordĳ n 
werden gepubliceerd. Het voornaamste discussiepunt bleef of vrĳ heid 
aan vrede vooraf moest gaan of vrede aan vrĳ heid. In deze schriftelĳ ke 
uitwisselingen meldden zich naast sterke critici van de vredesbeweging ook 
Oost-Europese opposanten die bereid waren meer begrip voor de Westerse 
standpunten op te brengen. Volgens Szulecki was dit een bewuste strategie 
op het randje van het mogelĳ ke: ‘At some point, making something under-
standable and acceptable in the eyes of the Western public opinion was 
balancing on the edge of tearing it from its original meaning altogether.’ 

167 ‘Pokój jest niepodzielny’, KOS (1983) nr. 41, 1-2. ‘List KOS’ (1983) 1-2. Szulecki, The Figure of 
the Dissident (2012) 115-116.
168 Zie Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 88-100 en END-Journal (August/September 
1984) 27-28.
169 ‘Ein Dialog ist kein Austausch von Höflichkeiten’, Kommune (1984) nr. 8, 7-11. ‘Frage nicht 
wem die Stunde schlägt – die Stunde schlägt auch Dir’, ibidem, 11. ‘List otwarty Jacka Kuronia’, 
Tygodnik Mazowsze (1984) nr. 91, 4. 
170 B.II.3 1107 – 12 (WiP aan END Amsterdam, 1985). Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem 
(2012) 156. Sol NL 132 – 1 (L.W. Gdańsk). 
171 Havel, ‘An anatomy of a reticence’, in: Vladislav, Václav Havel (1986) 5-13. Zie ook David 
Warszawski, ‘To the European Conference on Nuclear Disarmament’, Across Frontiers (winter/
spring 1985) 23.
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Eenzĳ dige ontwapening en vrede tegen elke prĳ s bleven echter voor de 
Oost-Europese oppositie onder alle omstandigheden taboe.172

In het verlengde van de onvrede over Westerse vredesopvattingen was 
ook het Westerse enthousiasme voor de ontspanningspolitiek een mikpunt 
van kritiek. In de ogen van een groot deel van de Oost-Europese oppositie 
was de ontspanning na enkele veelbelovende aanzetten verzand in ‘politiek 
toerisme’ dat het Oost-Europese onrecht in stand hield. Het idee dat ont-
spanning vanzelf tot liberalisering zou leiden, druiste radicaal in tegen het 
eigen geleidelĳ k bereikte inzicht dat hervormingen niet van bovenaf zouden 
komen. Bĳ  de oppositie riep ontspanning vooral onwelkome associaties 
met de appeasement van de jaren dertig op.173 Een deel van de oppositie 
zag ‘spanningsverhogende’ stappen als sancties en openlĳ ke kritiek op de 
mensenrechten als bron van hoop en morele steun.174

Met ongeloof namen de opposanten waar hoe in linkse kringen in het 
Westen de Sovjet-Unie als gewoon land gold en juist de Verenigde Staten 
als de imperialistische mogendheid werden afgeschilderd. Zelf gold hun 
wantrouwen eenzĳ dig de Sovjet-Unie en waren velen geneigd het Westen, 
met zĳ n welvaart en vrĳ heid, door een roze bril te zien.175 Westerse plei-
dooien dat het liberaal-democratische, kapitalistische systeem ook zĳ n 
fouten kende, veroorzaakten in de Oost-Europese oppositie vooral erger-
nis en angst voor Westers waardenrelativisme. Voor gelĳ kstelling van de 
wandaden van beide supermachten of projectie van utopisch wensdenken 
op de Sovjet-Unie was de oppositie helemaal allergisch.176 De geestdriftige 

172 Zie Kavan, Tomin, Voices from Prague (1983) voor de discussie tussen E.P. Thompson, ‘Václav 
Racek’ (Miloslav Bednář) en Jaroslav Šabata. Zie ook ‘Polemiki’, in: B.II.3 1107 – 13 (Czas Przysły) 
62-73. ‘Poles Apart: Letters from Warsaw and New York City’, Peace Magazine (Feb-Mar 1988). 
Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 85, 103-104.
173 Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 297-298, 309-311, 323-324. Kuwaczka, Entspannung von 
Unten (1988) 52-53, 64-67, 75-76. Robert Brier, ‘Adam Michnik’s Understanding of Totalitarianism 
and the West European Left: A Historical and Transnational Approach to Dissident Political 
Thought’, East European Politics and Societies 25 (2011) nr. 2, 197-218, aldaar 204, 207. 
174 Andrzej Kowalski, ‘Polska i zachód: uczucia i realia’, Solidarność. Biuletyn Informacyjny 
(1983) nr. 53, 19-21. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 559. Wałęsa, A Path of Hope (1987) 164-165, 
223-225. 
175 “Sie Leute im Westen sind blind” Wie die Polen die Friedensbewegung sehen. Aus einem 
Reisebericht’, Publik-Forum (1985) nr. 21. Christian Semler, ‘Westliche Friedensfreunde, östliche 
Demokraten – ein unmöglicher Dialog?’, Solidarität mit Solidarność Informationsbulletin (1983) 
nr. 6/7, 37-39. Zbigniew Byrski, ‘Salwador – Polska i świat’, Kultura (1982) nr. 5/416, 80-91, aldaar 
81-82, 86. Kassandra, ‘Rakiety czy masło?’ (1983) 2.
176 Havel, ‘Politics and conscience’, in: Vladislav, Václav Havel (1986) 155. Havel, ‘An anatomy of 
a reticence’, in: ibidem, 193. ‘Poles Apart’, (1988). Michnik, ‘Letter from the Gdańsk Prison 1985’, 
in: Michnik, Letters from prison (1985) 88. 
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omarming van Gorbatsjov in het Westen stuitte in de Oost-Europese oppo-
sitie op post-revisionistische scepsis over hervormingen van bovenaf.177 Pas 
na langdurige Oost-Westdialoog konden enkele Oost-Europese opposanten, 
tot ergernis van hun collega’s, worden overgehaald openlĳ k kritisch te zĳ n 
op Reagans Latĳ ns-Amerikabeleid.178

Een verdere voorbeeld van het onderlinge onbegrip vormden de ver-
gaande conclusies over de Duitse deling waartoe een aantal Oost-Europese 
intellectuelen kwam uit afkeer van de status quo. In de jaren zeventig 
ontwikkelden Poolse opposanten pleidooien voor een Duitse eenwording 
binnen de huidige grenzen. Daarbĳ  liepen zĳ  ver voor de Poolse bevolking 
uit, die in meerderheid wel de angst van het regime voor een Duitse eenwor-
ding deelde. Bĳ  de regering Kohl en in andere conservatieven in de Bondsre-
publiek oogstten denkers als Jan Józef Lipski en Artur Hajnicz interesse met 
hun pleidooi voor het Duitse recht op hereniging en de noodzaak het taboe 
op de verdrĳ ving van Duitsers na de oorlog te doorbreken. Tot teleurstelling 
van deze Poolse denkers negeerden zĳ  hun cruciale toevoeging dat dit geen 
herstel van de grenzen van 1937 kon betekenen.179

De redenen die deze intellectuelen hadden om de angst voor Duitsland 
te doorbreken, waren in hoofdzaak geopolitiek: zĳ  verkozen een verenigd 
Duitsland aan de westgrens boven de huidige de facto omsingeling door 
de Sovjet-Unie in de vorm van de DDR. Een verenigd Westers Duitsland 
bood Polen de kans de eigen soevereiniteit te herwinnen en aansluiting te 
vinden bĳ  het Westen. Een neutralistische hereniging was om deze reden 
geen optie. Naast deze geopolitieke overwegingen, was ook de principiële 

177 ‘Gorbachev from the Eastern European point of view’, Bulletin of the European Network 
for East-West Dialogue (september 1987) 3-8. Czaputowicz, ‘Wolność i pokój są nierozdzielne’, 
in: Maszkiewicz, Zalewski, Ruch Wolność i Pokój (2012) 208-211. Hajnicz, Polens Wende (1995) 
40. Domber, ‘Ending the Cold War’ (2012) 228-229. Ook hier vormde de DDR een uitzondering: 
Neubert, Geschichte (1997) 636-637.
178 Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten’ (2012) 379. ‘Solidarity (again) Condemns 
Apartheid and Racism in South Africa’, Across Frontiers (spring 1987) 10-11. ‘East-West declaration 
calls for an end to U.S.-backed loans to Pinochet’s Chile’, Peace and Democracy news (winter/
spring 1988) 14-15. ‘Independent voices, East and West, speak out against Reagan’s Nicaragua 
policy’, East European Reporter 1 (1986) nr. 4, 36-37. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 119. 
179 Hajnicz, Polens Wende (1995) 25-26, 28, 33-35. Stefan Garsztecki, Das Deutschlandbild in der 
offfĳiziellen, der katholischen und der oppositionellen Publizistik Polens 1970-1989. Feindbild kontra 
Annäherung (Marburg 1997) 107-117, 126, 147. B.II.3 1068 – 8 (Lipski, Offfener Brief ). Kuwaczka, 
Entspannung von Unten (1988) 46-71. Jan Józef Lipski, ‘Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o 
megalomanii narodowej i ksenofobii Polakow’, http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/J-
Lipski-Dwie-ojczyzny-dwa-patriotyzmy-lekkie3.pdf, 18-21. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 
325-328. Michael Jach, ‘Neue Freundschaft unter “Erbfeinden”?’, Deutschland-Magazin (1982) 
nr. 6, 20-22. Ottfried Henning, ‘Dialog-Angebot positiv aufgegrifffen’, ibidem, 21. 
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overweging te horen, dat de Duitsers evenzeer als de Polen het recht hadden 
naar nationale soevereiniteit te streven.180

In de vredesbeweging werd deze denkwĳ ze bekend dankzĳ  het ‘Praags 
appel’ van 1985 van Charta 77. Zĳ  noemde hierin de Duitse vereniging een 
voorwaarde voor een verenigd Europa.181 Deze oproepen stuitten op scepsis 
in zowel de Westerse vredesbeweging als de oppositie in de DDR. Daar 
konden velen zich de Duitse eenheid alleen voorstellen als resultaat van 
een Europees eenwordingsproces.182 Aan dit meningsverschil lag dezelfde 
onenigheid ten grondslag als aan de discussies over de ontspanning en de 
verhouding tussen vrede en vrĳ heid. De kernvraag bleef of de status quo 
de vrede op het continent garandeerde of juist het grootste obstakel bleef 
voor het realiseren ervan.

De Oost-Europese oppositie bleef moeilĳ k te begrĳ pen voor een Westers 
links publiek. Niet alleen was de, in het Westen zo belangrĳ ke, indeling in 
links en rechts moeilĳ k op Oost-Europa toepasbaar, ook was een woord als 
‘totalitarisme’, dat in West-Europese linkse kringen vanwege de anticom-
munistische connotaties uit de mode was, sinds de jaren zeventig bĳ  de 
oppositie juist in zwang geraakt.183 De ongelĳ ktĳ digheid van de ontwik-
kelingen in Oost en West stond wederzĳ ds begrip in de weg.

180 K. Grodkowski, ‘Polski Problem – Niemcy’, Tygodnik Mazowsze (1986) nr. 156, 3. PA Knade – 1 
(Interview Lipski, 1988). Hajnicz, Polens Wende (1995) 39-41. Kuwaczka, Entspannung von Unten 
(1988) 50-51. 
181 ‘Prager Aufruf’, Kommune 3 (1985) nr. 5, 34. Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 165-166, 
169-170. 
182 Rainer Eckert, ‘Opposition, Widerstand und die deutsche Frage 1972-1988’, in: Andreas H. 
Apelt, Martin Gutzeit, Gerd Poppe ed., De deutsche Frage in der SBZ und DDR. Deutschlandpo-
litische Vorstellungen von Bevölkerung und Opposition 1945-1990 (Berlin 2010) 111-134. Voor de 
Westerse vredesbeweging zie hoofdstuk 3 en 4. 
183 Brier, ‘Adam Michnik’s Understanding’ (2011) 197-198, 206-207. Ackermann, Sündenfall 
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