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Niet loyaal aan Oost of West, maar aan elkaar
de vredesbeweging



Protestposter van de Grünen naar aanleiding van met stakingen in de Bondsrepubliek in 1984. 
Met het gebruik van de beeldtaal van Solidarność voor haar eigen posters lieten de Grünen zien 
hoe zeer zij hun strijd in het Westen met die van de Poolse arbeiders associeerden. Bron: Die 
Grünen, 1984, copyright: Archiv Grünes Gedächtnis Berlin.



3 ‘Het verkalkte denken in bloksystemen 
op de proef stellen’
Het IKV op zoek naar de natuurlĳ ke bondgenoot1

In augustus 1982 streek een groep internationale wetenschappers en vre-
desactivisten neer in het onder de staat van beleg zuchtende Warschau. Zĳ  
maakten deel uit van de in 1957 opgerichte Pugwash-beweging, die geregeld 
specialistenconferenties over ontwapening organiseerde. Deze congressen 
genoten de offfĳ iciële steun van het Oostblok en confereerden daarom ook 
achter het Ĳ zeren Gordĳ n. Daarbĳ  was het gewoonte de situatie van het 
gastland buiten de discussies te houden. In 1982 besloot IKV-voorzitter Ben 
ter Veer zich niks van deze regel aan te trekken en de conferentie juist te ge-
bruiken om de solidariteit van het IKV met Solidarność duidelĳ k te maken. 
Na zĳ n toespraak was de reactie van de offfĳ iciële Oost-Europese deelnemers 
kil. Van het gebruikelĳ ke enthousiasme voor de Westerse vredesbeweging 
was weinig meer te merken. Ter Veer werd verweten weinig interesse in het 
behoud van de vrede te tonen, net als Solidarność. ‘Ik deed de ervaring op 
dat ze je behandelen alsof je een adept van Reagan zelf bent,’ schreef hĳ  
kort na het bezoek.2

Een tweede koude douche stond hem buiten het conferentiecentrum 
te wachten. De Poolse pers berichtte alleen maar over de successen van 
de vredesconferentie en niet over de controverses. Dat was pĳ nlĳ k voor 
iemand als Ter Veer die naar eigen zeggen de conferentie slechts aandeed 
om zĳ n solidariteit met Solidarność te betuigen. Dat drong niet door buiten 
de conferentiezalen, waar de bĳ eenkomst vooral als een bevestiging van de 
vredespropaganda van de staat gold. Ter Veer bracht begrip op voor de Poolse 
voorbĳ ganger die uit minachting één van de deelnemers aan de conferentie 
op zĳ n badge spuugde. Zelf probeerde hĳ  zĳ n boodschap via Nederlandse 
en internationale media toch buiten het conferentiecentrum door te laten 
dringen. Ook richtte het IKV een brief aan Lech Wałęsa, die op dat moment 

1 Delen van dit hoofdstuk zĳ n al gepubliceerd in Miedema, ‘The transnationality of Dutch 
solidarity’ (2011) 1307-1330.
2 IKV 803 – 1 (Ter Veer, Pugwash, 1982). IKV 803 – 2 (Ter Veer, international peace movement, 
1982). PvdA 2642 – 14 (IKV in Polen, 1982). IKV 335 – 4 (Van der Meer, voor WI, 1982). BK II NL – 1 
(Dobrosielski, Some remarks, 1982). Ben ter Veer, ‘Strategie vredesbeweging roept in Oost-Europa 
verwarring op. Spuug op button van Pugwash in Warschau’, HN 18-9-1982, 8, 14. 
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nog geïnterneerd was.3 Het resultaat van Ter Veers solidariteitsactie was 
ambivalent. Zĳ n toespraak verminderde het aanzien van het IKV bĳ  de 
Oost-Europese machthebbers, maar zorgde niet voor een voet tussen de 
deur bĳ  de oppositie. Door een bondgenootschap te propageren dat in 
feite nog helemaal niet bestond, riskeerde het IKV het ongenoegen van 
zowel de partners van bovenaf als van onderop. Waarom sprong het IKV 
zo onvoorbereid in het diepe?

I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Het IKV, de ontwapeningsstrategieën en Oost-Europa

Het Interkerkelĳ k Vredesberaad (IKV) ontstond in 1966 uit de kerkelĳ ke 
discussie over vrede. Aanvankelĳ k richtte het zich met steeds wisselende 
onderwerpen op een hoofdzakelĳ k kerkelĳ k publiek. Dat veranderde 
toen het IKV vanaf 1977 een door Ter Veer uitgedachte campagne startte 
onder de slogan ‘Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit 
Nederland’. Na het NAVO-dubbelbesluit van 1979 kreeg deze campagne 
plotseling de wind in de zeilen. Het nieuwe doel werd het voorkomen van 
de plaatsing van de voorziene 48 kruisraketten op Nederlandse bodem. Dit 
momentum van maatschappelĳ ke onrust zorgde ervoor dat het IKV een 
groeiend niet-kerkelĳ k publiek wist aan te spreken en dat zĳ n invloed snel 
toenam. Kroon op deze ontwikkeling waren de massademonstraties tegen 
de kernwapenplaatsing in 1981 en 1983. Het betekende dat in de openbaar-
heid de campagne van 1977 zich verengde tot een strĳ d specifĳ iek tegen deze 
Westerse wapens, zonder oog voor het grotere geheel.4

Het IKV ageerde vanuit een secretariaat met een kleine kern van betaalde 
medewerkers, zoals algemeen secretaris Mient Jan Faber en buitenland-
coördinator Wim Bartels. Daarnaast was er het Beraad, waarin de negen 

3 IKV 803 – 1 (Ter Veer, Pugwash, 1982). IKV 735 – 3 (Ter Veer, Tekst BBC, 1982). IKV 736 – 1 
(Faber aan Wałęsa, 1982). B. ter Veer, ‘Commentaar. Pugwash in Polen’, Transaktie 12 (1983) nr. 1, 
5-7. Ter Veer, ‘Strategie vredesbeweging’, HN 18-9-1982, 8, 14. PA Ten Berge – 1 (interview Ten 
Berge 2004). ‘Konferencja Pugwash’, Solidarność biuletyn informacyjny (1982) nr. 34, 13-14. 
4 Eva Rensman, ‘De jaren tachtig van Mient Jan Faber. Kernwapens waren een heilige zaak 
geworden’, Historisch Nieuwsblad 10 (2001) nr. 4, 12-19, aldaar 18-19. Philip van Praag jr., ‘De smalle 
marges van een brede beweging. Vredesprotest in Nederland’, in: Jan Willem Duyvendak ed., 
Tussen verbeelding en macht: 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland (Amsterdam 1992) 
99-119, aldaar 103-105. Dion van den Berg ed., IKV 1966-2006: veertig jaar mobiliseren voor vrede 
(Den Haag 2006) 10-17. 
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aangesloten kerken zitting hadden. Enkele leden uit dit de facto bestuur, zoals 
voorzitter Ben ter Veer en vertegenwoordiger van de Nederlands Hervormde 
Kerk Laurens Jan Hogebrink, waren nauw bĳ  het secretariaat betrokken en 
bemoeiden zich sterk met de beleidsontwikkeling van het IKV. De overige 
kerkvertegenwoordigers in het Beraad werden vaak pas over beleidswĳ zin-
gen ingelicht als deze al lang en breed bediscussieerd en ingezet waren. Het 
IKV wist over de jaren heen een brede schare vrĳ willigers aan zich te binden. 
Op het hoogtepunt van de vredesmobilisatie in 1983 kende het IKV meer dan 
vierhonderd lokale kernen, die voornamelĳ k uit kerkelĳ k vredesengagement 
in hun eigen regio actief waren. Op landelĳ ke kernendagen, via het Kernblad 
en via landelĳ ke thematische werkgroepen bleven zĳ  op de hoogte. Voor een 
deel van het bestuur en de bredere achterban ging de ontwikkeling van het 
denken op het secretariaat vaak te snel om bĳ  te benen.5

Met de campagne van 1977 nam het IKV bewust afscheid van de ad 
hoc programmering van voorheen. Het nieuwe programma beoogde een 
alternatief te bieden voor de internationale pogingen tot gecontroleerde, 
tweezĳ dige ontwapening, die volgens het IKV tot nu toe gefaald hadden. Het 
stelde daarom voor om één van de kleinere Westerse landen eenzĳ dig het 
eigen kernwapenarsenaal op te laten geven. Dit zou de bewapeningsspiraal 
doorbreken en de Westerse dreiging tegenover het Oostblok afbouwen. 
Deze geringere dreiging zou de Sovjet-Unie in staat stellen een klein 
Oost-Europees land deze stap te laten beantwoorden.6 Critici deden deze 
campagne af als een voorstel tot unilaterale Westerse ontwapening en een 
teken van blind vertrouwen in de goede bedoelingen van de Sovjet-Unie.7 
Het IKV sprak dergelĳ ke verwĳ ten tegen. Naar eigen zeggen wantrouwde 
het de bereidheid tot ontwapening van beide supermachten even sterk. Dit 
standpunt van equidistantie leidde tot de overtuiging dat de samenlevingen 
in Oost en West de eerste stap van onderop moesten afdwingen. Doordat 
het machtsverlies van de staat tegenover de ‘straat’ in beide blokken tege-
lĳ kertĳ d zou plaatsvinden, zou de ontwapening niet eenzĳ dig verlopen 
en zou de bittere pil voor beide supermachten makkelĳ ker te slikken zĳ n.8

5 Van den Berg, IKV (2006) 12-17.
6 Achter de IKV-campagne. Minibrochure 17 (Voorburg 1981) 8-9. Mient Jan Faber, ‘Het IKV. 
Karakteristieken van een vredesbeweging’, in: Faber, Zes jaar (1983) 8-17, aldaar 26. ‘Eenzĳ dig 
of tweezĳ dig (vredeskrant 1980)’, in: ibidem, 96-98.
7 Achter de IKV campagne (1981) 11. Van Diepen, Hollanditis (2004) 173, 209, 378-379. Van 
den Heuvel, Uit het leven van een anticommunist (1997) 139. Dick Verkĳ k, Van pantservuist tot 
pantservest. Zestig jaar (on)journalistieke ervaringen (Nieuwegein 1997) 246.
8 Achter de IKV campagne (1981) 15, 20. Ben ter Veer, ‘Grenzen aan politiek in belang van Polen’, 
VK 31-10-1981. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 27-29.
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Om het tweezĳ dige karakter van het proces te kunnen garanderen, 
maakte het IKV zich in feite afhankelĳ k van maatschappelĳ k engagement in 
Oost-Europa. Dit efffende de weg voor een groeiende interesse in bewegingen 
achter het Ĳ zeren Gordĳ n. Tot 1977 was deze interesse gering geweest en bo-
vendien sterk ingebed in de eigen focus op vrede. Zelfs na het neerslaan van 
de Praagse Lente ging het protest van het IKV vooral over de Nederlandse 
verhoging van de defensiebudgetten. Ook in de IKV-nota ‘De toekomst van 
Europa’ uit 1972 en de campagne van 1977 die op deze nota voortborduurde, 
kwam de interesse in maatschappelĳ ke bewegingen achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n nog vooral voort uit de eigen vredesstrategie. Daadwerkelĳ ke kennis 
over de maatschappelĳ ke ontwikkelingen in het Oostblok was binnen het 
IKV schaars en de onderwerpen vrĳ heid en mensenrechten in Oost-Europa 
hadden nog geen eigen bestaansrecht. Ook was de strategie sterk Westers 
georiënteerd. Zo reflecteerde het IKV in zĳ n theoretische uiteenzettingen 
aanvankelĳ k weinig op het feit dat de mogelĳ kheid om ontwapening van 
onderop af te dwingen in Oost-Europa beduidend geringer was dan in het 
Westen. Wel bevatten deze vroege teksten de eerste aanzet tot een eigen 
positiebepaling binnen de politieke realiteit van de Oost-Westdeling. Later 
haalden IKV’ers deze teksten geregeld aan als voorbeeld van de continuïteit 
van het eigen denken over ontspanning en mensenrechten. In de jaren 
zeventig waren dit echter niet meer dan speldenprikken binnen een verder 
volledig door vrede en ontwapening gedomineerd debat.9

Ook het IKV wist dit. Het stelde in 1981 intern vast, dat het met het opzet-
ten van een daadwerkelĳ k Oost-Europabeleid nog niet veel verder gekomen 
was dan de vaststelling dat er behoefte was aan contact.10 Faber erkent 
achteraf dat de toenadering tot Oost-Europa bovendien wel heel eenzĳ dig 
vanuit de eigen strategie ingegeven was:

‘Bĳ  de start van de IKV-campagne in 1977 dachten we nog dat we er 
zelf op uit zouden moeten trekken om aan gene zĳ de van de Muur on-
afhankelĳ ke bondgenoten te zoeken of te maken. Terugkĳ kend waren 
onze ideeën van toen toch wel erg gevoed door de typisch Nederlandse 

9 Mient Jan Faber, Ben ter Veer, Mensenrechten en democratie in Europa. Minibrochure 32 (’s 
Gravenhage 1986/1987) 8-9. IKV 250 – 1 (Ter Veer, Reactie). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 
2002). De Graaf, Over de Muur (2004) 142. IKV 598 – 1 (Houdĳ k, Oost-Europabeleid). Achter de 
IKV campagne (1981) 10. ‘Ook in het Oostblok? (vredeskrant 1979)’, in: Faber, Zes jaar (1983) 90-93. 
Faber, ‘Het IKV’ (1983) 33. ‘Kennis van zaken is niet ons sterkste punt’, zegt Faber in 1985 letterlĳ k 
in een notitie: IKV 329 – 2 (Faber, Internationaal beleid, 1985). Ter Veer klaagde in 1982 dat hĳ  
meer informatie nodig had om de situatie in Polen in te schatten: IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982).
10 IKV 333 – 1 (Ennen, verslag, 1981). IKV 333 – 2 (WI 20-8-1981).
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mentaliteit van “de dominee en de koopman”. Wĳ  vonden dat we met 
onze campagne een interessant product ontwikkeld hadden, onderbouwd 
door een prachtige ethische fĳ ilosofĳie. We gingen nu proberen dat product 
ook elders te verkopen.’11

Dat betekende overigens niet dat er in het IKV geen interesse in Oost-Europa 
voorhanden was. Voorzitter Ter Veer, de bedenker van de campagne van 
1977, heeft vaak benadrukt hoe zeer zĳ n vredesengagement bepaald was 
door eigen ervaringen met Oost-Europa. Daarbĳ  dacht hĳ  vooral aan de 
bevrĳ ding van Breda door de Polen en de schok die de Hongaarse opstand 
teweeg bracht. Ook Gied ten Berge, die nauw met Ter Veer samenwerkte, 
verwees in zĳ n dienstweigeringsverklaring in 1973 al naar de oppositie in 
Oost-Europa. Deze onderliggende interesse kwam in hun IKV-teksten uit de 
jaren zeventig echter nog nauwelĳ ks naar voren. Dat veranderde geleidelĳ k 
met de campagne van 1977. Tĳ dens een toespraak in Utrecht in 1979 stelde 
Ter Veer bĳ voorbeeld expliciet dat de Oost-Europese bevolkingen de prĳ s 
betaalden voor de vrĳ heid van het Westen.12

Solidarność paste feilloos in het eigen scenario van tweezĳ dig machtsver-
lies. In de gespannen situatie van de vroege jaren tachtig verklaarde Ter Veer 
Solidarność en de vredesbeweging wederzĳ ds afhankelĳ k. Succes voor de 
vredesbeweging in het tegenhouden van de nieuwe generatie kernwapens 
zou de Westerse dreiging voor het Oostblok laten afnemen, waardoor de 
Sovjet-Unie minder gespannen op de ontwikkelingen in Polen zou reageren. 
Het falen van Solidarność door een Sovjet-invasie zou daarentegen ook de 
vredesbeweging dwarszitten, omdat dat nieuwe argumenten zou leveren 
voor kernwapenplaatsing.13

Deze analyse kwam Ter Veer op sterke kritiek te staan. Tot zĳ n eigen 
ontzetting concludeerden critici in Nederland dat hĳ  de Polen opriep in 
te binden omwille van het succes van de vredesbeweging. Ter Veer had 
echter juist willen argumenteren dat Solidarność en de vredesbeweging 
twee kanten van een transnationaal proces van machtsverlies van de su-
permachten vormden. Het succes van de één droeg bĳ  aan dat van de ander; 
niet door af te wachten, maar juist door volledig de eigen strĳ d te voeren. 

11 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 29. 
12 Gied ten Berge, ‘Ben ter Veer: “Wĳ  hebben het hier ook maar een keertje geprobeerd”’, in: 
Van den Berg, IKV (2006) 171-177, aldaar 174-175. Interview Gied ten Berge, 12-10-2011, Maarssen. 
PA Ten Berge – 1 (interview Ter Veer, 2004). Gied ten Berge, ‘Vredesbeweger’. Ervaringen in de 
vredesbeweging (1973-2008) (Nĳ megen 2008) 18-19. Zie ook Ter Veer in Kernblad (december 1984).
13 Ben ter Veer, ‘Ook van Oost-Europa worden eenzĳ dige stappen verwacht’, HN 14-11-1981, 12. 
Ter Veer, ‘Afzien van ‘modernisering’’, HN 14-11-1981, 13.
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Ter Veers conclusie dat de vredesstrĳ d bĳ droeg aan de vrĳ heiddstrĳ d in 
Polen werd niet door Solidarność gedeeld. Ter Veer realiseerde zich dat, maar 
dit veranderde niks aan zĳ n eigen opvatting: ‘De vredesbeweging in het 
Westen zal, naar onze overtuiging, de Polen het beste helpen door in eigen 
land krachtig weerstand te bieden tegen de nieuwe koude oorlogsgolven die 
de wereld overspoelen.’ In 1981 zette het IKV geen stappen om de weder-
zĳ dse afhankelĳ kheid met contacten vorm te geven. Verschillende IKV’ers 
stellen achteraf dat juist het besef dat beide bewegingen uiteenlopende 
opvattingen hadden, een reden was voor deze terughoudende opstelling. 
De meningsverschillen waren geen aanleiding een dialoog aan te gaan, 
zoals Ter Veer voorstelde, maar een argument voor het ontwĳ ken ervan. 
Andere redenen voor terughoudendheid waren de angst de ontspanning te 
schaden en het idee dat men eerst de problemen in eigen blok aan diende 
te pakken. Bovenal werd de kwestie Polen overschaduwd door de focus 
op de Nederlandse verkiezingen en de massademonstratie van november 
1981.14 Het IKV bleef voorlopig, meer dan het zelf wilde, gevangen in het 
eigen Westerse vredesdenken.15

Keerpunten 1981 en 1985: een nieuwe omgang met Oost-Europa

Toen Jaruzelski op 13 december 1981 de staat van beleg in Polen afkondigde, 
verklaarde Faber dat deze stap ook een slag in het gezicht van de Westerse 
vredesbeweging was.16 Tegelĳ kertĳ d werd nu pĳ nlĳ k duidelĳ k dat uit 
de verklaringen over wederzĳ dse afhankelĳ kheid en de gevoelens van 
fascinatie geen contact was voortgekomen. Solidarność was tot partner 
verklaard, maar niet tot partner gemaakt. In 1990 noemde Ter Veer dit de 
‘grootste fout’ van de vredesbeweging.17

14 IKV 250 – 1 (Ter Veer, reactie). Ter Veer, ‘Grenzen aan politiek’, VK 31-10-1981. Ter Veer, 
‘Afzien van ‘modernisering’’, HN 14-11-1981, 13. Ter Veer, ‘Ook van Oost-Europa’, ibidem, 12. ‘Ver-
antwoording (Vredeskrant 1981)’, in: Faber, Zes jaar (1983) 113-116, aldaar 114-115. Jos Klaassen, 
‘Vredesbeweging op satansjacht’, VK 28-10-1981, 5. Ben ter Veer, ‘Vredesgroepen gebaat met 
rust in Polen’, VK 29-10-1981, 15. Veel van de verklaringen dat men wel degelĳ k wist dat de Polen 
de situatie anders inschatten dateren van na 1981 of zelfs 1989: Ten Berge, ‘Ben ter Veer’ (2006) 
175-176. IKV 735 – 1 (Ter Veer, Begin februari, 1982). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002). 
IKV 472 – 1 (BtV, Polen, 1982). Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 26, 91-92. 
15 Maarten van den Bos, Mensen van goede wil. Pax Christi Nederland, 1948-2007 (Manuscript, 
verschĳ nt 2015) 12, 15, 20 (H6).
16 Mient Jan Faber, ‘Brief van het IKV-secretariaat aan alle IKV-kernen over Polen kort na 
13 december 1981’, in: Faber, Zes jaar (1983) 133-134.
17 Wim Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 
7-11, aldaar 8. IKV 472 – 1 (BtV, Polen, 1982). IKV 472 – 3 (Ter Veer, toespraak, 1981). IKV 472 – 4 
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Uit schaamte trok de IKV-top de conclusie dat een ommezwaai in het 
eigen beleid noodzakelĳ k was.18 De staat van beleg confronteerde het 
IKV met de politieke kant van de bewapeningswedloop, die het in 1968 en 
1972 slechts voorzichtig had aangeduid. Het besloot voortaan in de eigen 
vredescampagne het Oost-Westconflict meer aan de orde te stellen en in te 
zetten op een ‘blokdoorbrekend’ beleid van contact en solidariteit met de 
‘natuurlĳ ke partners’ in Oost-Europa. De campagne van het wederzĳ dse 
machtsverlies was niet langer een pure vredesstrategie en ontwikkelde een 
duidelĳ ke mensenrechtencomponent.19 Praten over kernwapens zonder 
dat anderen ook vrĳ  waren om daarover mee te praten, was onethisch, 
stelde Faber nu vast.20

Overigens betekende de toegenomen aandacht voor de politieke aard van 
het conflict niet dat het IKV de ideologische tegenstelling tussen Oost en 
West accepteerde. Voor het IKV vormde de deling van Europa een machtspo-
litiek conflict met een ideologisch ‘sausje’.21 Het zag de demilitarisering van 
Europa, de ophefffĳ ing van beide bondgenootschappen en meer wederzĳ dse 
afhankelĳ kheid als de weg naar een kernwapenvrĳ , ongedeeld continent.22

Hiermee werkte het IKV toe naar een defĳ initie van ontspanning die 
afweek van de Wandel durch Annäherung van de SPD. Volgens Faber had 
vooral de Westerse zĳ de zich aan Oost-Europa aangepast, zonder dat daar 
verandering opgetreden was. Hĳ  stelde dat de ontspanningspolitici de Polen 
hadden opgeoffferd voor stabiliteit en vrede in Europa. Naar zĳ n mening 

(Van der Bruggen, Polen, 1982). IKV 735 – 1 (Ter Veer, Begin februari, 1982). Mient Jan Faber, 
‘Poging om de muren tussen oost en west te doorbreken. Het IKV en de lauwe reacties op Polen’, 
NRC 21-01-1982. ‘De campagne na Polen’, Kernblad (april 1982) 3-4. Ben ter Veer, Het geluk van 
de vredesbeweging: 1989 een nabeschouwing. Minibrochure nr. 44 (‘s Gravenhage 1990) 20, 32.
18 Van den Berg, IKV (2006) 28. Van Diepen, Hollanditis (2004) 193-195, 377-378, 389, 391. Mient 
Jan Faber, ‘Interkerkelĳ k Vredesberaad’, IKV-berichten (1982) nr. 2, 12. Interessant is dat het begrip 
‘schaamte’ ook een belangrĳ k concept was geweest in het tot stand komen van de campagne 
van 1977, hoewel het toen niet ging over het eigen handelen.
19 Bert van Duĳ n, ‘Wĳ  mogen de Polen niet opoffferen aan de blokpolitiek. De nieuwe strategie 
van de vredesbeweging’, HN 9-1-1982, 7, 10. Faber, ‘Poging’, NRC 21-01-1982. Van Diepen, Hollanditis 
(2004) 239. ‘IKV na Polen voorbereid op kilte en tegenwind’, NRC 23-12-1981. IKV 735 – 1 (Ter Veer, 
Begin februari, 1982).
20 Ben ter Veer, ‘Zes jaar IKV-campagne’, in: Faber, Zes jaar (1983) 18-32, aldaar 28. Mient Jan 
Faber, ‘Strategieën voor de toekomst’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 102-121, 
aldaar 113-114. Faber, ‘Het IKV’ (1983) 11.
21 Ben ter Veer, ‘Overwegingen na Polen’, in: Faber, Zes jaar (1983) 135-142, aldaar 137-138. 
Ontspanning is ondeelbaar. IKV-minibrochure nr.  30 (‘s Gravenhage 1986/1987) 9-10. Mient 
Jan Faber e.a. ed., Vredespolitiek. IKV-voorstellen voor Oost-West, Noord-Zuid en ontwapening 
(Amersfoort 1985) 20-21. 
22 Faber, min x min (1985) 257-258. IKV 598 – 1 (Houdĳ k, Oost-Europabeleid).
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was de aanvaarding van de status quo een goed uitgangspunt geweest, 
maar was een onvrĳ  Oost-Europa geen duurzame basis voor een Europese 
vredesordening. In tegenstelling tot de klassieke ontspanningsdenkers 
gaf een belangrĳ k deel van het IKV na ‘Polen’ de hoop op verandering van 
bovenaf op. Net als in de jaren zeventig rekende het IKV op gelĳ ktĳ dig 
engagement aan beide zĳ den van het Ĳ zeren Gordĳ n. Ditmaal ging het 
echter niet alleen om het ‘Westerse onderwerp’ ontwapening, maar om 
de hoop gezamenlĳ k de deling van Europa te kunnen doorbreken en de 
machthebbers in beide blokken tot hervormingen aan te zetten. De dialoog 
tussen deze gelĳ ktĳ dig werkende bondgenoten, die het IKV nu wel actief 
tot stand probeerde te brengen, doopte het ‘ontspanning van onderop.’ 
Grote delen van het IKV bleven overigens geloven in de heilzame werking 
van ontspannen Oost-Westrelaties op hogere politieke niveaus voor de 
democratisering in Oost-Europa. Het afbouwen van vĳ andbeelden tussen 
Oost en West bleef een belangrĳ k doel van het IKV.23

Deze koerswĳ ziging richting een Oost-Westdialoog van onderop was voor 
het IKV daarom ook geen reden om van offfĳ iciële gesprekken af te zien. De 
dialoog van onderop verving de traditionele ontspanning niet, maar was 
noodzakelĳ k om haar te laten slagen. Het IKV koos bewust voor contacten 
op ‘twee sporen’ in Oost-Europa.24

Na de grote woorden over een koerswĳ ziging bleek het nog niet zo 
gemakkelĳ k handen en voeten aan de nieuwe ideeën te geven. Een be-
perkende factor bleef de overweldigende aandacht die de strĳ d tegen de 
kernwapenplaatsing in Nederland bleef opeisen.25 Het nieuwe beleid kreeg 

23 Van Duĳ n, ‘Wĳ  mogen de Polen niet opoffferen’, HN 9-1-1982, 7, 10. Wim Bartels, Gied ten 
Berge, ‘Vredesbeweging moet ook in kou blĳ ven praten’, VK 30-10-1982. Faber, ‘Poging’, NRC 
21-01-1982. ‘Uitvoering van het IKV voorstel (Vredeskrant 1980)’, in: Faber, Zes jaar (1983) 100-104. 
‘Brief van het IKV-secretariaat’ (1983) 133-134. Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’ (1983) 7-8. 
IKV 803 – 2 (Ter Veer, The new peace movement, 1982). Faber, Vredespolitiek (1985) 17-20. Gied ten 
Berge, Ben ter Veer, ‘Het IKV na Polen’, Kernblad (januari 1982) 3-4. Eric Vrĳ sen, ‘Supermachten 
Europa uit!’, ED 31-3-1982. Ben ter Veer, ‘De les van Polen na Boedapest ’56 en Praag ‘68’, LC 
30-12-1981. ‘Een nieuw bindmiddel voor Europa?’, DGA 10-2-1982. Mient Jan Faber, ‘Deling en 
heling van Europa’, ikv-berichten (1983) nr. 3, 1-2. Herman de Lange, ‘Ook dáár dus de militairen’, 
VK 18-12-1981. Mient Jan Faber, ‘Ontspanning-van-onderop’, Kernblad (juni 1984) 11-12. 
24 Faber, ‘Strategieën’ (1983) 112. Faber, ‘Poging’, NRC 21-01-1982. Faber, ‘Het IKV’ (1983) 13. 
Bartels, Ten Berge, ‘Vredesbeweging moet in kou blĳ ven praten’, VK 30-10-1982. ‘Verklaring van 
het Interkerkelĳ k’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 90-96. Hogebrink, ‘Voorbĳ  de 
‘Hollanditis’’ (1983) 47-68, 58-59. Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’ (1983) 7-8. ‘De campagne 
na Polen’ (1982) 3-4. 
25 Charles Batchelor, ‘A peace movement stirs in Eastern Europe’, Financial Times 30-12-1981. 
Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 5, 8-9. Ter Veer, ‘Overwegingen na 
Polen’ (1983) 138, 141. IKV 803 – 1 (Ter Veer, Pugwash, 1982). 
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pas volledig de ruimte na het plaatsingsbesluit van 1985. Terwĳ l een deel 
van de vredesbeweging demobiliseerde of radicaliseerde, koos het IKV er in 
1986 voor het na 1981 ontwikkelde beleid tot nieuwe prioriteit te verhefffen. 
Een jaar later publiceerde het een appel aan de politiek om een einde aan 
de Koude Oorlog te maken en veiligheid te zoeken in vrede in plaats van 
wapens. Hiermee wilde het IKV na symptoombestrĳ ding, waar het zelf 
jarenlang in verzeild was geraakt, eindelĳ k de politieke wortels van het 
conflict aanpakken. De IKV-top benadrukte dat deze nieuwe campagne 
de uitkomst was van een langdurig denkproces over de verbondenheid van 
vrede en democratisering en geenszins een vlucht voor de ontwapeningspro-
blematiek inhield. De basis voor deze nieuwe strategie vormde het concept 
van de ‘ondeelbaarheid van de ontspanning’: het idee dat ontspanning, 
vrede en mensenrechten onlosmakelĳ k met elkaar verbonden waren. Dat 
betekende niet dat vooruitgang op het ene gebied afhankelĳ k gemaakt 
moest worden van vooruitgang op een ander gebied, zoals sommige Wes-
terse regeringen deden. Vooruitgang was simpelweg niet mogelĳ k zolang 
één van de gebieden te ver achterbleef. De strĳ d voor de ontwapening en 
de demilitarisering van Europa was in die optiek kansloos zonder aandacht 
voor de mensenrechten en toenemende contacten tussen Oost en West. 
Deze nieuwe strategie leek dankzĳ  de frisse wind uit Moskou het tĳ  mee te 
hebben en het IKV reageerde dan ook enthousiast op de ontwapenings- en 
democratiseringsstappen van Gorbatsjov.26

Dit enthousiasme verving niet het geloof dat veranderingen het beste 
afgedwongen konden worden door een maatschappelĳ k middenveld dat 
‘tegenover’ het staatssysteem functioneerde. De ‘ontspanning van onderop’ 
streefde naar het tot stand brengen van een blokoverstĳ gend netwerk van 
burgergroepen om zo van onderop de deling in Europa te doorbreken. Europa 
moest zich daarbĳ  aan twee zĳ den losweken van de supermachten. Na de 

26 Wim Bartels, ‘‘Im Westen nichts Neues?’: Kanttekeningen bĳ  een ministeriële notitie’, 
Internationale Spectator (oktober 1988) 629-633, aldaar 633. IKV 341 – 2 (The Helsinki process, 
1986). Jannie Kuik, ‘Het Helsinki-proces’, Kernblad (maart 1986) 3. IKV 329 – 2 (Faber, Interna-
tionaal Beleid, 1985). Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 6-7, 11-12, 14-15, 
18. ‘Besluiten over ontspanningsbeleid’, Kernblad (juni 1986) 5. Mient Jan Faber, Het naderende 
einde van de Koude Oorlog, IKV mini-brochure nr. 34 (’s Gravenhage 1987-1988) 21. L.J. Hogebrink, 
‘Dilemma’s van een nieuwe ontspanningspolitiek’, Nieuw Europa. Tĳ dschrift van de Europese 
Beweging in Nederland 12 (1986) nr. 4, 153-158, aldaar 158. “De tĳ d is rĳ p” Een nota van het IKV over 
de kerken en Oost-Europa. Gesprekken, commentaar, aanbevelingen (Den Haag 1987) 79. Faber, 
Vredespolitiek (1985) 19, 21. Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’ (1983) 8-9. Gied ten Berge, 
PVDCAD'88. Toenadering, maar nog geen alternatief. Minibrochure nr. 37 (Den Haag 1988) 1-5. 
Van den Berg, IKV (2006) 24, 27-28. Van Diepen, Hollanditis (2004) 207-208, 336, 344. Van den 
Bos, Mensen van goede wil (2015) 22 (H6).
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koerswĳ ziging had het IKV zĳ n neiging beide supermachten gelĳ k te stellen 
niet opgegeven. Samen met Mary Kaldor van END presenteerde Faber in 
1984 een oproep om Europa van de ‘bezetting’ door zowel de Amerikanen als 
de Russen te bevrĳ den. Hoewel beiden in de tekst aangaven dat de kwaliteit 
van de ‘bezetting’ aan beide zĳ den verschilde, was de vergelĳ king van de 
Amerikaanse aanwezigheid in West-Europa met het Russische overwicht 
in Oost-Europa een grondige bagatellisering van de Oost-Europese situatie. 
Zelf zagen beiden dit juist als een stap in de richting van meer tweezĳ dig-
heid in de vredesbeweging.27 Het IKV achtte de culturele eenheid van 
Europa sterker dan de machtspolitieke en ideologische tegenstellingen, 
die haar verdeelden en zette zich in de late jaren tachtig volledig in om die 
deling te overwinnen.28

Kritiek op de koerswĳ zigingen

De luid aangekondigde, maar slechts langzaam uitgevoerde verschuiving 
van een exclusieve vredesstrĳ d naar meer aandacht voor mensenrechten 
en een Oost-Westdialoog van onderop verliep niet zonder discussie. Een 
eenzĳ dig op ontwapening gerichte fractie in het beraad en de achterban 
vreesde dat de koerswĳ ziging ten koste zou gaan van het vredeswerk 
en de kerkelĳ ke contacten in Oost-Europa. In deze hoek was sympathie 
voor de Oost-Europese poging tot socialisme niet ongebruikelĳ k, evenals 
de inschatting dat de Verenigde Staten de meeste schuld hadden aan de 
toegenomen spanning in de wereld. Beatrice de Graaf spreekt van een vorm 
van ‘oecumenische beleefdheid’, waarbĳ  het aanmatigend was een belerend 
vingertje naar anderen op te steken zonder eerst de eigen ‘zonden’ te heb-
ben aangepakt. Deze meningen verkondigden critici als de gereformeerde 
dominee Gonda Rĳ ksen en het Arnhemse kernenlid Alex van Bemmel, 
die actief waren in de internationale werkgroep van het IKV. In het Beraad 
verkondigden Ter Veers voorganger en opvolger, generaal Michiel von 

27 Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 3. IKV 689 – 1 (Faber, Vrede in 
Europa). Mient Jan Faber en Mary Kaldor, ‘De wedergeboorte van de civiele samenleving’, in: 
Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Pluralisme, 1989). Mary Kaldor, Mient Jan Faber, ‘Die Besetzung Europas 
beenden: der einzige Weg die Entspannung zu bewahren’, in: Initiative Ost-West-Dialog und der 
schweizerische Friedensrat, Der Frieden ist unteilbar. Für ein Europa jenseits der Blöcke (Berlĳ n 
1985) 140-143.
28 IKV 823 – 1 (Faber, Oost-Westconflict). IKV 813 – 1 (Faber, Zo ver van God). Mient Jan Faber, 
‘Verhouding Oost-West is meer dan verstandshuwelĳ k’, Trouw 15-03-1988. IKV 201 – 1 (Faber, 
BRD-DDR, 1983). Pieter Sturm, ‘In Oost-Europa is men verder met het denken over de toekomst’, 
Vrede. Maandblad voor vredesvraagstukken 25 (1988) nr. 5/6, 10-13, aldaar 10.
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Meĳ enfeldt en VU-hoogleraar Jan van Putten, deze mening.29 De openlĳ k 
beleden nieuwe focus berustte geenszins op consensus.

De gebeurtenissen van 13 december 1981 brachten bĳ  een deel van deze 
critici een heel andere reactie teweeg dan de door het secretariaat publie-
kelĳ k verkondigde schaamte. Van Bemmel voelde ‘opluchting’ en nam het 
op voor het Poolse regime. Hĳ  gebruikte het bekende argument dat het 
Westen eerst zĳ n eigen problemen op moest lossen en verweet het IKV ten 
prooi te vallen aan Amerikaanse propaganda:

‘al het geschreeuw over Afghanistan en Polen heeft geen zin, zolang in 
eigen huis (o.a. uitbuiting van de zwarten in de USA, de toestanden in 
Midden- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, maar ook Europa met de eigen 
armoegebieden door werkloosheid, zoals Italië en Groot-Brittannië) geen 
orde en rechtvaardigheid heersen.’30

Deze critici waren vooral bang voor de efffecten van de beleidswĳ ziging 
op de bestaande contacten met Oost-Europa. Zo merkte Rĳ ksen in april 
1982 op:

‘Op het moment zweeft het I.K.V. tussen een aantal reële contacten (te 
weten in de DDR) en de gedachte dat het zinvol zou kunnen zĳ n wanneer 
de West-Europese vredesbewegingen in de Oost-Europese oppositiebe-
wegingen hun meest aangewezen partners zouden gaan zien. Sinds de 13e 
december (…) [is dit] voor sommigen een vraag geworden en voor anderen 
reeds een duidelĳ ke vanzelfsprekendheid.’31

Onder het motto ‘I.K.V., houd je bĳ  je leest’ pleitte zĳ  ervoor zich vooral op 
kerkelĳ ke contacten te blĳ ven richten. Anderen bekritiseerden het feit dat 
het IKV in deze tĳ d van toegenomen spanningen de ontspanning aanviel: 
‘Wĳ  vragen ons af, of eenzĳ dige contacten met dissidente groeperingen 

29 IKV 329 – 1 (WI 2-10-1985). IKV 337 – 1 (WI 29-3-1984). IKV 337 – 4 (Van Bemmel, Commentaar, 
1984). IKV 337 – 2 (WI 25-1-1984). IKV 220 – 1 (Rĳ ksen, Oost-Europacontacten, 1982). IKV 334 – 1 
(WI 8-4-1982). Rinse Reeling Brouwer, ‘Europa voor de Europeanen? Maar Rusland ligt ook in 
Europa’, HN 25-9-1982. De tegenstelling bleef tot om de late jaren tachtig bestaan: ‘Beraadslid Jan 
Emck: “IKV spreekt met twee monden”’, Kernblad (april 1989) 14. “De tĳ d is rĳ p” (1987) 1, 67-68. 
Mient Jan Faber, Willem van de Ven, ‘Mensenrechten en ontwapening staan, helaas misschien, 
los van elkaar’, Kernblad (februari 1987) 8-9. Zie voor een beschrĳ ving van de verschillende 
kampen De Graaf, Over de Muur (2004) 146-149, 163, 199-203, 226-228, 234. 
30 IKV 334 – 2 (Van Bemmel aan Bartels, 29-1-1982).
31 IKV 220 – 1 (Rĳ ksen, Oost-Europacontacten, 1982).
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in Oost-Europa de bestaande vĳ andbeelden niet eerder bevestigen dan 
afbreken,’ schreef een groep critici in oktober 1982. Juist nu mochten de 
goede relaties niet verloren gaan, was de inschatting van een belangrĳ k 
deel van het IKV.32

In 1985 kreeg het beraad met Jan van Putten zelfs een voorzitter die de 
mening aanhing dat de dialoog van onderop de cruciale offfĳ iciële contacten 
bedreigde.33 Toen hĳ  op eigen gelegenheid probeerde de dialoog met de 
machthebbers in stand te houden door een offfĳ iciële uitnodiging voor een 
bezoek aan de DDR aan te nemen, leidde dit tot een openlĳ k conflict. Een 
meerderheid binnen het IKV vond een bezoek aan een land waar Faber en 
Hogebrink niet meer welkom waren ongepast. Daarmee koos de organisatie 
voor een op mensenrechten en onafhankelĳ ke partners gerichte koers en 
tegen Van Puttens poging de ontspanning te redden.34

De scheiding van geesten werd vergroot doordat het IKV met zĳ n cam-
pagne van 1977 vooral anti-kernwapenactivisten had aangetrokken. Onder 
deze achterban waren sympathie voor het socialisme, begrip voor de veilig-
heidsbelangen van de Sovjet-Unie en kritiek op de Westerse samenleving 
niet ongebruikelĳ k. Ter Veer schatte achteraf in dat circa twee-derde van 
de lokale IKV-vrĳ willigers niets met het onderwerp Oost-Europa had. Als er 
al interesse bestond, dan uitte die zich meestal in kerkelĳ ke contacten. Nu 
hoorden deze vrĳ willigers opeens dat zĳ  zich niet alleen met kernwapens 
moesten bezighouden, maar dat zĳ  hun contacten met Oost-Europa moes-
ten politiseren. Veel kernenleden hadden daar weinig oren naar en waren 
bang de kerken in Oost-Europa te schaden. Deze opgelegde koerswĳ ziging 
druiste bovendien in tegen wat zĳ  zich bĳ  vredeswerk en democratische 
besluitvorming binnen het IKV hadden voorgesteld.35

32 IKV 336 – 1 (WI 7-1-1983). IKV 336 – 2 (Notitie Oost-Westdiscussie, 1982). Ten Berge, Ter 
Veer, ‘Het IKV na Polen’ (1982) 3. IKV 220 – 1 (Rĳ ksen, Oost-Europacontacten, 1982). IKV 335 – 3 
(Reeling Brouwer, aan DB, 1982). Reeling Brouwer, ‘Europa voor de Europeanen?’, HN 25-9-1982. 
De Lange, ‘Ook dáár dus’, VK 18-12-1981. Herman de Lange, ‘VS misbruiken mensenrechten als 
slagwapen tegen Sovjets’, VK 13-2-1982, 15. BdG 11 – 1 (Van Bemmel, aan IKV, 1983). IKV 335 – 1 
(WI 1-10-1982). Van Putten trad vervolgens af als voorzitter.
33 IKV 329 – 1 (WI 2-10-1985). IKV 329 – 6 (JvP, Ontspanning, 1985). IKV 343 – 3 (Van Putten, 
aan DB, 1987).
34 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 138-140. De Graaf, Over de Muur (2004) 225-228. 
35 IKV 341 – 3 (WI, 21-3-1986). Jannie Kuik, ‘Oost-Europa’, Kernblad (oktober 1982) 10. Th. A. W. 
de Wit, ‘De ‘Polen’ en wĳ ’, Kernblad (januari 1982) 5. PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002). 
IKV 341 – 1 (WI 21-3-1986). Ariette Toornstra, ‘Verslag Oost-Europadiscussie op de Campagneraad 
van 26 februari’, Kernblad (maart 1983) 7. J.J. Krabman, ‘Internationale contacten’, Kernblad 
(september 1982) 11. Frenk van der Linden, ‘Democratie is niet: luisteren en dan zelf beslissen’, 
De Tĳ d 26-3-1982. Filip Noordam, Sjoukje van der Laan, ‘Niet geroepen DDR-gemeente les te 
lezen’, Kernblad (juli/augustus 1986) 13. Jannie Kuik, ‘Dat kan ik niet uitstaan, ergens’, Kernblad 
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Veel van de kritiek was afkomstig uit een linkse binnenkerkelĳ ke op-
positie, bestaande uit organisaties als Christenen voor het Socialisme, Kerk 
en Vrede en de Nederlandse oecumenische gemeente rondom het West-
Berlĳ nse Hendrik-Kraemerhuis. Vaak onderhielden deze organisaties nauwe 
contacten met offfĳ iciële Oost-Europese kerkelĳ ke vredesorganisaties zoals 
de katholieke Berliner Konferenz en de protestantse Christliche Friedenskon-
ferenz. Vanuit een zekere sympathie voor de socialistische regimes, bleef in 
deze hoek gedurende de hele jaren tachtig een stroom van kritiek bestaan 
op het tweesporenbeleid van het IKV. Door contact te onderhouden met 
de oppositie en de mensenrechtensituatie in Oost-Europa te bekritiseren, 
zou het IKV onvoldoende rekening houden met de moeizame opbouw 
van het socialisme en de ‘veiligheidsbehoeften’ van de Sovjet-Unie. De 
nieuwe strategie zou bovendien de aandacht van de kernwapenstrĳ d en 
Westerse maatschappelĳ ke problemen af leiden en steun verlenen aan 
mogelĳ k ‘reactionaire’ of ‘anticommunistische’ dissidenten. Deze kerkelĳ ke 
organisaties pleitten voor meer samenwerking met offfĳ iciële Oost-Europese 
vredesorganisaties en vonden het niet de taak van Westerse organisaties 
zich in interne aangelegenheden te mengen. Deze stroming slaagde erin 
een deel van de basis van het IKV aan haar kant te krĳ gen.36

Ook kerken en kerkelĳ ke vredesorganisaties die niet met het socialisme 
sympathiseerden, kregen het gevoel dat het IKV wel erg ver voorbĳ  zĳ n 
oorspronkelĳ ke opdracht handelde. Zo was Pax Christi bang dat de eigen 
Oost-Europacontacten onder dit nieuwe beleid zouden lĳ den. Aan de top 
van de organisatie verdween dit onbehagen toen voormalig IKV-secretaris 
Jan ter Laak in 1983 algemeen secretaris van Pax Christi werd. Aan de basis 
bleef echter de angst bestaan dat Ter Laak het bedachtzame Pax Christi te 
veel zou laten meesleuren in het ‘onrealistische’ IKV-beleid.37

(januari 1987) 11. Wilco de Jonge, ‘IKV’ers leren ‘het nieuwe denken’’, Kernblad (april 1987) 10-11. 
Paula Irik, ‘De blokken de wereld uit, te beginnen uit Rusland???’, Kernblad (maart 1982) 5. Ten 
Berge, ‘Ben ter Veer’ (2006) 175.
36 Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 14-18. Faber, Het naderende einde 
(1987/1988) 13-17. Gied ten Berge. De slag om Genève. Jaaroverzicht van juli 1982 tot juni 1983 
met de gebeurtenissen in binnen- en buitenland die voor de vredesbeweging belangrĳ k waren 
(Amersfoort 1983) 59-60. Henk Bos, ‘Het Oost-Europabeleid van het IKV op de korrel’, Kernblad 
(april 1989) 6-7. Jannie Kuik, Gied ten Berge, ‘DDR-Kernendag’, Kernblad (januari 1981) 9-11. 
IKV 335 – 3 (Reeling Brouwer, aan het DB, 1982). Ton Veerkamp, ‘Grundsätzliche Gegensätze in 
der Friedensbewegung’, Junge Kirche 46 (1985) nr. 3, 131-136. Zie De Graaf, Over de Muur (2004) 
146-148, 162-163, 172, 199, 224. 
37 Niek Megens, Hilde Reiding, Bewegen binnen smalle marges. Pax Christi Nederland, 1965-1990 
(Enschede 1999) 210-211. Faber, Min x min (1985) 190-191. De Graaf, Over de Muur (2004) 152, 
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Zulke conflicten bleven het IKV achtervolgen. Beraadslid Hogebrink 
maakte in 1985 de balans op. Hĳ  beschouwde het handhaven van een 
breed contactbeleid in Oost-Europa en de acceptatie van een positief 
vredesbegrip, dat ook ontspanning en mensenrechten omvatte, als deel 
van de bereikte consensus. Onenigheid bestond er volgens hem over al 
het andere, zoals de defĳ initie van ontspanning, de rol van het IKV op het 
gebied van mensenrechten en vooral de vraag of het tweesporenbeleid 
wel tot een resultaat kon leiden.38 Ook tussen de voorstanders van het 
nieuwe beleid bestonden nuanceverschillen. Voorzitter Ter Veer wilde 
behoedzaam blĳ ven en het contact met de ‘offfĳ iciëlen’ niet te veel verstoren. 
Internationaal secretaris Bartels en internationaal medewerker Wolfgang 
Müller hechtten nog duidelĳ ker grote waarde aan de politieke invloed van 
het IKV op offfĳ icieel Oost-Europees niveau, maar wilden dit niet ten koste 
laten gaan van onafhankelĳ ke contacten. Müller verwachtte zelfs de door 
de regimes ingestelde vredesraden met de dialoog van onderop te kunnen 
intimideren. Faber streefde eveneens naar een evenwichtig tweesporen-
beleid, maar was daarbĳ  beduidend minder bang de machthebbers tegen 
zich in het harnas te jagen. Beraadsleden Laurens Jan Hogebrink en Philip 
Everts kozen nog het meest de kant van de ‘onafhankelĳ ken’. Deze nuances 
laten zich illustreren aan de hand van een vergadering van de Werkgroep 
Internationaal in oktober 1982. Tegenover de eenzame Van Putten, die vond 
dat het beter was contact te hebben met offfĳ iciële vredesraden dan met de 
oppositie, stonden de genoemden als één blok aan de kant van het bestaande 
tweesporenbeleid. Zodra de vergadering echter over de praktische details 
van een mogelĳ k Pax Christi-bezoek aan de vredesraad van de DDR discus-
sieerde, vielen de gesloten rĳ en uiteen. Hogebrink stelde voor niet te gaan 
als men geen contact met de oppositie mocht hebben. Faber opperde, in de 
eigen actietraditie, gewoon te gaan en tĳ dens het bezoek het contactverbod 
te negeren. Alleen Ter Veer wilde een contactverbod respecteren om de 
oppositie niet aan verdere repressie bloot te stellen.39

163-164. BdG 6 – 1 (Van Munster, aan DB PC). BdG 6 – 2 (Forrer e.a. aan IKV, 1983). Van den Bos, 
Mensen van goede wil (2015).
38 IKV 329 – 7 (Hogebrink, Consensus, 1985). 
39 IKV 335 – 1 (WI 1-10-1982). Andere voorbeelden van vergaderingen waarin de verschillen 
duidelĳ k worden: IKV 329 – 1 (WI 2-10-1985). IKV 329 – 3 (WI 6-3-1985). IKV 342 – 5 (WI 15-11-1988). 
IKV 340 – 1 (WI 4-12-1985). IKV 338 – 4 (WI 23-5-1984). IKV 329 – 8 (WI 85-7). IKV 338 – 1 (WI 
19-12-1984). IKV 341 – 1 (WI 21-3-1986). Nuanceverschillen bestonden ook in de reacties op de 
kritiek vanuit de achterban. Terwĳ l Bartels en Beraadslid Ter Laak geneigd waren de daar 
heersende terughoudendheid te respecteren, ergerde Müller zich over de geringe bereidheid 
de uitgezette lĳ n te volgen.
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In de loop van de jaren tachtig viel het de voorstanders van een tweespo-
renbeleid steeds gemakkelĳ ker om linkse kritiek van zich af te schudden. 
In 1986 antwoordde Hogebrink laconiek op de beschuldiging dat het IKV 
een Roll Back-strategie bedreef: ‘De enige overeenkomst is dat de sterk 
ideologische benadering van Oost-Europa van de regering-Reagan ook 
allesbehalve een status quo-benadering is.’40 In 1988 keerde Faber zich 
fel tegen de ‘misplaatste’ linkse opvatting dat je ‘geen relaties met Charta 
’77 mag onderhouden als je niet eerst van de daken schreeuwt dat het een 
schande is dat er daklozen (…) in Nederland zĳ n.’ Hĳ  wees er fĳĳ ntjes op dat 
dergelĳ ke argumenten vaak alleen maar probeerden te verhullen dat de 
spreker zich eigenlĳ k niet in de geuite kritiek op Oost-Europa kon vinden. De 
behoefte om over mensenrechten in Oost-Europa te zwĳ gen, alleen omdat 
het ook als rechtse Koude Oorlogspropaganda diende, wees hĳ  radicaal 
af.41 Tegelĳ kertĳ d ageerde hĳ  tegen het rechtse ‘misbruik’ van mensen-
rechtenkritiek en het rechtse ‘hoereren’ met de Oost-Europese oppositie. 
‘Mevrouw Thatcher kwam met lege handen en een volle ideologische mond 
naar Polen,’ schreef hĳ  smalend over dergelĳ ke retoriek.42

Kritiek kreeg het IKV ook uit rechtse kringen. De IKV-top ging heftige 
polemieken aan om de rechtse beschuldigingen dat het IKV in dienst zou 
staan van het Oostblok te weerspreken.43 Opvallend is dat veel rechtse 
critici geneigd waren de gehele vredesbeweging over één kam te scheren, 
terwĳ l een eveneens externe organisatie als de Stasi haarfĳĳ n de ruzies 
en onenigheden binnen de Nederlandse vredesbeweging wist te ontwar-
ren.44 De koerswĳ ziging van 1981 kon het negatieve, rechtse oordeel over 
de naïviteit van het IKV nauwelĳ ks wĳ zigen. Vaak herkenden de critici wel 
dat de koerswĳ ziging positieve kanten had, maar bleven zĳ  het IKV te veel 
geloof in de goodwill van de Sovjet-Unie verwĳ ten. Anderen vonden het 
IKV juist naïef vanwege het te lichtzinnig op de tocht zetten van beproefde 
veiligheidsconcepten.45

40 Hogebrink, ‘Dilemma’s’ (1986) 153-158.
41 Faber, ‘Verhouding Oost-West’, Trouw 15-03-1988. 
42 IKV 219 – 1 (Polendag, 1984). IKV 757 – 1 (Faber, Polen, 1988). Faber, Min x min (1985) 28, 241. 
43 Interview Ten Berge, 12-10-2011. De Graaf, Over de Muur (2004) 165-173. ‘Ik denk dat ik op 
hun zwarte lĳ st sta’, Arnhemse Courant 8-12-1981. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 40-43, 
51-52. ‘Van dik hout’, Kernblad (juli/augustus 1984) 9. Van Diepen, Hollanditis (2004) 175-177, 312. 
44 Zie voor de beschrĳ vingen van zowel de Nederlandse aantĳ gingen als het handelen van 
de Stasi: De Graaf, Over de Muur (2004) 165, 211, 282. Zie voor de interesse van de Oost-Europese 
geheime diensten in het IKV in het algemeen: ibidem, 154-157, 209-212. Faber, Min x min (1985) 
45, 54. 
45 Sol NL 38 – 1 (Ruitenberg, IKV 1987). IKV 735 – 4 (Ter Veer, Heldring, 1982). Ben de Jong, ‘IKV 
heeft een naïeve kĳ k op politiek van Sovjet Unie’, VK 10-11-1982. Godfried van Benthem van den 
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Zelfs na 1989 bleek duurde deze discussie nog voort. Verkondigers van het 
‘gelĳ k van rechts’ beschuldigden ook het IKV ervan verkeerde inschattingen 
te hebben gemaakt. Kerkelĳ ke kringen reageerden in de jaren negentig met 
interne reflecties op de vraag of zĳ  voldoende kritisch met het Oostblok 
omgegaan waren. Ter Veer antwoordde al in 1990 op de rechtse kritiek met 
de afkondiging van ‘het geluk van de vredesbeweging’, waarin hĳ  uitlegde 
hoe het IKV na 1981 met zĳ n steun aan de Oost-Europese oppositie wel 
degelĳ k aan de goede kant had gestaan.46 Faber presenteerde achteraf 
het beleid van ontspanning van onderop meer en meer als het werkelĳ ke 
beleid van het IKV in de jaren tachtig. De kernwapenstrĳ d waar het IKV 
beroemd mee werd, was meer een samenloop van omstandigheden geweest. 
In 1999 gaf hĳ  nog de bevolkingen in Oost en West-Europa gezamenlĳ k het 
krediet; in 2014 is dit inmiddels helemaal verschoven naar de oppositie in 
Oost-Europa: ‘Zíj hebben een einde gemaakt aan de Koude Oorlog, niet die 
half miljoen demonstranten in 1983 op het Malieveld.’47 IKV’er Gied ten 
Berge geeft achteraf wel Ter Veers campagne van 1977 de eer:

‘Zĳ n progressieve veranderingsgezindheid leidde ertoe dat de hoofd-
stroom in die beweging – ook Mient Jan Faber – zich in toenemende 
mate solidariseerde met oppositiebewegingen in Oost-Europa. “De Oost-
Europeanen mogen de prĳ s betalen voor onze welvaart en vrĳ heid”, 
placht Ter Veer te zeggen tegen de tegenstrevers uit de veiligheidselite 
die vooral hamerden op het belang van ‘stabiliteit’ in het conflict tussen 
Oost en West.’48

Bergh, ‘Foute diagnose IKV brengt geen succesvolle therapie’, VK 11-11-1982. F. Bolkestein, W. 
van den Bercken, ‘IKV onderschat Moskou’, VK 26-5-1982, 13. J.L. Heldring, ‘IKV: Vrĳ heid gaat 
boven ontspanning’, NRC, 22-1-1982. Faber, Min x min (1985) 97, 214. Ten Berge, De slag om Genève 
(1983) 54-59. Zie ook Van Diepen, Hollanditis (2004) 171, 173, 175-177, 211, 311. De Graaf, Over de 
Muur (2004) 165. 
46 Ter Veer, Het geluk (1990) 13-32. J.L. Heldring, ‘De zogenaamde gloriejaren’, NRC 31-1-1982, 
9. Gied ten Berge, ‘IKV probeerde als eerste status quo te doorbreken’, NRC 6-2-1992, 9. H.E. 
Ruitenberg, ‘Was Mient Jan Faber een soort John Foster Dulles?’, NRC 15-2-1992, 10. De Graaf, 
Over de Muur (2004) 270-272.
47 Mient Jan Faber, ‘Bevolkingen van Oost én West beëindigden Koude Oorlog’, VK, 11-11-1999. 
Zie ook het interview van Faber in HN 25-1-1992. Meindert van der Kaaĳ , ‘We moeten met 
kernwapens leven’, Trouw, 28-2-2014. Bas Kromhout, Mient Jan Faber: ‘Kernwapens garantie 
voor wereldvrede’, Kerk in Den Haag 17 (2014) nr. 164. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 9.
48 Gied ten Berge, ‘Vredesbeweging maakte betrekkelĳ kheid kernwapen zichtbaar’, http://www.
nieuwwĳ .nl/opinie/vredesbeweging-maakte-betrekkelĳ kheid-van-het-kernwapen-zichtbaar/. 
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Dit debat vond ook zĳ n weerslag in de historiografĳ ie. Remco van Diepen 
schaarde zich in zĳ n onderzoek over het Nederlandse kernwapendebat in 
2004 aan de kant van de critici uit de jaren tachtig. Hĳ  bekritiseerde de 
inzet van het IKV voor eenzĳ dige ontwapeningsstappen en stelde kritisch 
dat de organisatie na 1981 weigerde een keuze te maken tussen de twee 
sporen in Oost-Europa. Naar zĳ n mening was dit het gevolg van het bin-
nen het IKV bestaande, naïeve idee dat het Oost-Europese socialisme door 
liberaliseringen een menselĳ k gezicht kon krĳ gen. Wel achtte hĳ  de steun 
die het IKV, tegen zĳ n achterban in, aan de oppositie in Oost-Europa gaf, 
prĳ zenswaardig en een bĳ drage aan het einde van de Koude Oorlog.49

De Graaf is in haar studie over de Nederlandse kerkelĳ ke contacten 
met de DDR positiever. Zĳ  stelt dat de nieuwe nadruk op dissidentencon-
tacten na 1981 de offfĳ iciële betrekkingen vaak bemoeilĳ kten en soms zelfs 
onmogelĳ k maakten. Daarmee herkent zĳ  terecht wél een bewuste keuze 
tussen de sporen. Nauwkeurig beschrĳ ft zĳ  hoe het IKV zich vooral na 
1985 steeds meer ontwikkelde tot een ‘professionele lobbyvereniging voor 
mensenrechten en democratisering in Oost-Europa’:

‘De secretariaten van het IKV en Pax Christi (…) gaven de dissidenten een 
stem en een gezicht in het buitenland en hielpen hen bĳ  de formulering 
van het politieke protest. Ze vielen daarmee de claim aan van de SED de 
Oost-Duitse bevolking te vertegenwoordigen, en functioneerden als een 
soort Amnesty International voor de dissidenten.’50

Volgens De Graaf sloeg het IKV met deze koerswĳ ziging een onconventionele 
weg in, die buiten het gebruikelĳ ke Koude Oorlogsdiscours viel en daarom 
zoveel kritiek uit zowel linkse, realistische als rechtse hoek opriep: ‘Een 
combinatie van ‘rechtse’ ondersteuning van dissidenten en ‘links’ verzet 
tegen de wapenwedloop paste nauwelĳ ks in het gepolariseerde klimaat.’ 
Door met deze strategie in te gaan tegen de Oost-Europese pogingen de 
Westerse vredesbeweging in te palmen droeg het IKV naar haar mening bĳ  
‘aan de morele en politieke uitholling van het communistische monopolie, 
en daarmee indirect aan de systeemcrisis van 1989’. Zĳ  komt, in tegenstel-
ling tot Van Diepen, tot de terechte conclusie dat Faber ondermĳ nender 
was dan zĳ n critici in de jaren tachtig waarnamen.51

49 Van Diepen, Hollanditis (2004) 105-106, 160, 173, 194, 209-210, 238-242, 314, 372, 377-379, 
393-395.
50 De Graaf, Over de Muur (2004) 154, 190-191, 214-216, 223, 288-289.
51 Ibidem, 171-172, 288.
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De Graaf doet beduidend meer recht aan de ontwikkelingen binnen 
het IKV gedurende de jaren tachtig dan Van Diepen. Hĳ  legt op sommige 
plaatsen de vinger op de zere plek, maar doet dat vaak op een oordelende 
toon die blĳ ft vastzitten in het kritische discours van de jaren tachtig. De 
Graafs beschrĳ ving van de wending richting mensenrechtenactivisme, is 
een zeer noodzakelĳ ke correctie daarop. Dat neemt niet weg dat ook haar 
voorstelling genuanceerd kan worden. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de 
mate waarin de toegenomen aandacht voor de oppositie altĳ d een expliciet 
onderdeel bleef van de eigen grotere strategie voor het bereiken van vrede 
en het einde van het Oost-Westconflict. De dialoog met de oppositie stond 
nooit op zich, maar was altĳ d deel van een grotere politieke strategie. Het 
IKV maakte geen keuze tussen de sporen, maar koos er juist bewust voor 
de sporen te combineren. Dit is iets wat De Graaf wel erkent, maar waarop 
in dit onderzoek, door de andere onderwerpkeuze, meer de nadruk komt 
te liggen. Doordat hier niet de DDR, zoals bĳ  de Graaf, maar Polen centraal 
staat, wordt des te meer duidelĳ k hoe beperkt Westers, en retorisch de 
koerswĳ ziging aanvankelĳ k was.

De proef op de som: de solidariteit van de eigen vredesstrĳ d

Na Jaruzelski’s ingrĳ pen op 13 december 1981 was het IKV met stomheid 
en schaamte geslagen. Omdat het geen werkelĳ k contact met Solidarność 
onderhield, voelde elke solidariteitsuiting gratuit. Omdat het niet wist hoe 
te reageren, koos het voor een terughoudende opstelling. Volgens Faber 
moest de aandacht naar Polen uitgaan en niet naar het IKV, dat de weken 
daarvoor genoeg in de media was geweest.52 Het IKV nam deel aan door 
politieke partĳ en en Polencomités georganiseerde demonstraties en kernen 
roerden zich met eigen protestacties. De organisatie ambieerde echter dit 
keer geen voortrekkersrol.53

Dat viel op. Het contrast tussen de 400.000 demonstranten van 21 no-
vember 1981 en de relatieve stilte direct na 13 december was voor velen te 
groot. De ingezonden brieven in de pers met de vraag ‘waar het IKV bleef’ 

52 IKV 142 – 1 (WO 14-12-1981). IKV 142 – 2 (WO 21-12-1981). 
53 IKV 249 – 1 (demonstratie 21-12-1981). ‘Protest bĳ  Poolse ambassade’, DW 15-1-1982. ‘Polen-
manifestaties in Amsterdam’, DW 11-12-1982. IKV 471 – 4 (Uitenbogaard e.a. aan PvdA e.a., 1983). 
Lokale voorbeelden: ‘Brief IKV Middelburg aan Poolse premier’, Provinciale Zeeuwse Courant 
23-12-1981. ‘Fakkeloptocht voor Polen in Groningen’, Friesch Dagblad 19-12-1981. ‘Heel politiek 
Friesland tegen ingreep Polen’, LC 24-12-1981.
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waren niet van de lucht.54 Slechts een enkeling nam het voor het IKV op. 
Politicoloog en columnist Bart Tromp vond de verwarring in het IKV juist 
een sympathiek contrast met de ‘hoogmoed’ en het ‘oorverdovend zwĳ gen’ 
over Oost-Europa, dat hĳ  eerder bĳ  het IKV had waargenomen.55

Ter Veers verzekeringen dat de Westerse vredesstrĳ d de beste vorm van 
Westerse solidariteit met Solidarność betekende, kwamen na 13 december 
1981 onder druk te staan. Zonder directe contacten was deze solidariteit 
weinig waard geweest, was het nieuwe inzicht.56 De nieuwe strategie van 
solidariteit met Oost-Europa bleef echter onderdeel van de bredere IKV-
strategie van wederzĳ ds machtsverlies. Daar kwam het doel van ontspan-
ning van onderop nu bĳ . Wederom dacht het IKV door uitvoering van zĳ n 
eigen strategie automatisch solidair te zĳ n met de Oost-Europese oppositie. 
De dialoog van onderop zou niet alleen helpen het Oost-Westconflict van 
onderop te ondergraven, het zou ook de oppositie morele steun en bekend-
heid in het Westen opleveren. De hoop dat de contacten tot minder repressie 
zouden leiden, bleken echter een illusie. Dat gold ook voor de hoop de op-
positie te kunnen helpen door bĳ  de machthebbers te protesteren of haar 
in directe dialoog met de regering te kunnen brengen.57 Vanaf 1987 begon 
het IKV bovendien een lobbycampagne bĳ  de Nederlandse overheid en 
maatschappelĳ ke organisaties voor een actiever Oost-Europabeleid gericht 
op het stimuleren van hervormingen achter het Ĳ zeren Gordĳ n.58

Het IKV presenteerde zo opnieuw het toch al gevoerde beleid als beste 
vorm van steun aan de Oost-Europese oppositie. Het IKV was echter wel 
degelĳ k bereid ook wat extra’s te doen. Zo sprong het bĳ  repressie in 

54 Voorbeelden: C. Clement, ‘Waar blĳ ft het IKV?’, De Stem 17-12-1981. P.C. Elffferich, ‘Polen 
en IKV’, Trouw 31-12-1981. I. Hubregtse, ‘Polen en IKV’, Trouw 16-1-1982. H. van Aken, ‘Links en 
Polen’, De Limburger 5-1-1982. Zie voor meer voorbeelden IKV 250. 
55 Bart Tromp, ‘Het IKV na ‘Polen’’, Parool 28-1-1982. Briefschrĳ vers die voor het IKV opkomen 
zĳ n o.a. M. Ooms, ‘Polen’, Nieuwe Apeldoornse Courant 21-1-82. Rudie Neve, ‘Polen en IKV 3’, De 
Stem 31-12-81. 
56 Ter Veer, ‘Overwegingen na Polen’ (1983) 136-137. IKV 472 – 3 (Ter Veer, toespraak, 1981). IKV 
472 – 5 (Ter Veer, Polen, 1980). 
57 Sturm, ‘In Oost-Europa is men verder’ (1988) 10-13. Dr. M.J. Faber, ‘Opmerkingen’, in: Dr. W.F. 
van Eekelen e.a., Oost-Europa en de ontspanning, Atlantisch Onderwĳ s Papier (Den Haag 1987) 
36-38, aldaar 37-38. IKV 329 – 2 (Faber, suggesties). IKV 342 – 1 (jaarverslag 1987-1988). Faber, 
min x min (1985) 60, 152. Zie ook Megens, Reiding, Bewegen binnen smalle marges (1999) 168-169, 
215. De Graaf, Over de Muur (2004) 191, 213, 245.
58 Ten Berge, PVDCAD’88 (1988) 6-7. IKV 598 – 3 (Kanttekeningen, 1988). Bartels, ‘Im Westen 
nichts Neues?’ (1988) 630-633. Mient Jan Faber, Jan ter Laak, Arie Oostlander en Jan Marinus 
Wiersma, ‘Gezamenlĳ ke uitgangspunten voor de discussie’, in: Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Plura-
lisme). De Graaf, Over de Muur (2004) 190, 245.
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Oost-Europa geregeld voor zĳ n ‘natuurlĳ ke bondgenoten’ in de bres.59 Ook 
was het IKV steeds vaker genoodzaakt te protesteren tegen zelf ondervon-
den repressie, zoals uitzettingen en geweigerde visa.60

Desondanks bleef de steunverlening van het IKV grotendeels beperkt 
tot dialoog en protest. Praktische hulpverlening, iets wat wel degelĳ k een 
lange traditie in kerkelĳ ke kringen had, kwam nauwelĳ ks voor.61 Het IKV 
beschouwde de oppositie in Oost-Europa als een belangrĳ ke gesprekspart-
ner in de dialoog van onderop, maar leek het niet als zĳ n taak te zien haar 
ook materieel te ondersteunen. Op een positieve manier kan dat uitgelegd 
worden als een teken dat het IKV de oppositie zag als gelĳ kwaardig in 
plaats van hulpbehoevend. Anderzĳ ds toont het ook aan dat de inzet van 
het IKV voor de oppositie in Oost-Europa vooral deel was van de eigen 
bredere strategie. Bĳ  De Graafs stelling dat het IKV zich gedurende de jaren 
tachtig tot spreekbuis en belangenbehartiger van de oppositie ontwikkelde, 
past daarom de kanttekening dat het mensenrechtenactivisme nooit een 
zelfstandig doel vormde: het IKV had veel grotere politieke pretenties. Dat 
blĳ kt trefffend uit een discussie in 1983 naar aanleiding van een verzoek van 
Amnesty International om op het gebied van Oost-Europa meer samen te 
werken. Veel IKV’ers achtten al te nauwe samenwerking onwenselĳ k gezien 
het verschillende karakter van beide organisaties. Amnesty had nauwelĳ ks 
politieke invloed en had volgens Bartels en Müller ook verder weinig bereikt 
in de DDR. Als Amnesty er zelf niet uitkwam, moest ze niet plotseling op het 
IKV proberen terug te vallen, merkte Bartels stekelig op. Dat het Amnesty 
nooit om dezelfde mate van directe politieke invloed te doen was geweest, 
bleef buiten beschouwing. Opvallend is dat deze discussie plaatsvond op 
een moment dat het IKV zelf ook zĳ n politieke ingangen in de DDR al 
grotendeels verloren had. Desondanks wees het de samenwerking af. Het 
mensenrechtenactivisme van het IKV was niet los te zien van het eigen 
streven naar meer dialoog tussen Oost en West en invloed bĳ  de machtheb-
bers in Oost-Europa. Maarten van den Bos nuanceert daarom terecht de 

59 Zie voor voorbeelden van protest o.a.: Faber, min x min (1985) 74-75, 97, 107, 110, 258. De 
Graaf, Over de Muur (2004) 190-191, 234, 247. Ten Berge, De slag om Genève (1983) 160-161. ‘IKV en 
Pax Christi protesteren bĳ  Poolse ambassadeur’, Kernblad (juli/augustus 1984) 9. Sol NL 112 – 5 
(Bartels aan Jaruzelski, 1985). Sol NL 112 – 6 (Bartels aan Michnik e.a. 1985). IKV 112 – 7 (Trip 
e.a. aan Bartoszek, 1984). IKV 471 – 5 (Faber aan ambassadeur 1986). 
60 Zie bĳ v.: IKV 342 – 2 (jaarverslag 1987-1988. IKV 341 – 4 (Hogebrink aan ambassade, 1986). 
IKV 471 – 3 (Polencorrespondentie). De Graaf, Over de Muur (2004) 234.
61 Ik heb slechts één voorbeeld van materiële hulp aan Polen gevonden, aan een Pools kin-
derkamp in 1985: IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). IKV 329 – 9 (WI 29-5-1985). Zie voor de kerkelĳ ke 
hulpverleningstraditie: Klaas van der Horst, Een scheur in het gordĳ n. Protestantse kerkelĳ ke 
Nederlands-Tsjechische contacten 1959-1989 (Heršpice 1998) 72-89.
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wens van het IKV zich tot een soort Amnesty International voor dissidenten 
te ontwikkelen. Terwĳ l IKV- en Pax Christi secretarissen Faber en Ter Laak 
wel iets voor dit idee leken te voelen, bestond er ook veel tegenstand. Voor 
Bartels en Müller stond de ondersteuning van de Oost-Europese oppositie 
niet op zich, maar stond zĳ  in dienst van de grotere politieke strĳ d voor 
een ongedeeld Europa.62

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

Op weg naar een tweesporenbeleid: de zoektocht naar bondgenoten

De zoektocht naar onafhankelĳ ke bondgenoten begon in feite direct na 
de lancering van Ter Veers strategie in 1977. Om te garanderen dat de door 
het IKV in West-Europa ingezette campagne in Oost-Europa navolging 
zou vinden, moest het zĳ n idee daar gaan ‘verkopen’.63 Voordat het goed 
en wel naar partners op zoek kon gaan, was het IKV zelf al onderwerp van 
Oost-Europese interesse geworden. De vroege Nederlandse mobilisering 
tegen kernwapens schiep verwachtingen bĳ  Oost-Europese vredesraden en 
offfĳ iciële kerkgerelateerde vredesorganisaties als de Berliner Konferenz en 
de Christliche Friedenskonferenz. Deze organisaties zochten daarom toena-
dering tot de Nederlandse vredesbeweging en wisten bĳ  enkele christelĳ ke 
vredesactivisten een positieve indruk achter te laten. Het IKV-secretariaat 
zelf was wat argwanender, maar wees de contacten niet af.64

Zelf had het IKV een voorkeur voor minder regime-afhankelĳ ke kerkelĳ ke 
contacten. De DDR lag voor de hand als beginpunt van dit beleid vanwege 
de religieuze, linguïstische en geografĳ ische nabĳ heid en de aanwezigheid 
van een eigen kerkelĳ k vredesengagement. In de DDR ‘stonden de velden 
rĳ p om te oogsten’, schrĳ ft Faber achteraf. Vanaf 1978 kwam de Nederlands 

62 De Graaf, Over de Muur (2004) 190-191, 214-216, 223, 231, 288. Van den Bos, Mensen van goede 
wil (2015) 27, 32 (H6). Zie voor de discussies over AI: IKV 336 – 6 (Müller aan Brinkman, 1983). 
IKV 336 – 7 (WI 26-10-1983). IKV 338 – 6 (WI 27-6-1984). BdG 11 – 2 (WI 29-4-1983). Zie voor de 
verbondenheid van mensenrechtenactivisme met de bredere strategie van het IKV: o.a. Faber, 
Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 8-13. 
63 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 29.
64 ‘Aalten e.a.’, Kernblad (januari 1981) 10-11. Gonda Rĳ ksen, ‘DDR-kernendag’, Kernblad (au-
gustus 1982) 15. Loes Klee, Piet Nieuwboer, ‘CFK ter discussie’, ibidem. De redactie, ‘Naschrift’, 
ibidem. IKV 332 – 1 (Kernendag 1980). IKV 336 – 8 (WI 19-4-1983). IKV 331 – 1 (WI 25-6-1980). 
IKV 331 – 2 (WI 5-3-1980). IKV 333 – 3 (WI 26-6-1981). De Graaf, Over de Muur (2004) 286. 
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Hervormde Kerk in contact met de Oost-Duitse Bund der Evangelische 
Kirchen. De daaraan verbonden Theologische Studienabteilung (ThSA) 
beschouwde het IKV als een equivalent van zichzelf en daarmee als één 
van de gezochte Oost-Europese partners. Dit gevoel van verbondenheid 
bracht het IKV tot uiting in jaarlĳ kse bezoeken en gezamenlĳ ke plannen.65

De ‘natuurlĳ ke bondgenoot’ in Oost-Europa zou daar moeten doen wat 
het IKV hier deed: het destabiliseren van de eigen supermacht door middel 
van de strĳ d voor de vrede. Faber voelde zich in 1980-1981 gesterkt door het 
ontstaan van Solidarność en noemde het geen toeval dat deze organisatie 
gelĳ ktĳ dig met de vredesbeweging was ontstaan. Hĳ  hoopte dat beide 
bewegingen ‘het verkalkte denken in bloksystemen op de proef gingen 
stellen’:

‘Solidarność en andere particuliere, onafhankelĳ ke initiatieven in 
Oost-Europa waren broodnodig om de Koude Oorlog in de kern aan te 
tasten. Alles wat ‘onafhankelĳ k’ was in Oost-Europa, in het bĳ zonder 
onafhankelĳ ke vredesinitiatieven, droeg bĳ  aan het ondermĳ nen van 
het communistische systeem.’66

Binnen het secretariaat bestonden verschillende ideeën over de criteria 
waaraan die natuurlĳ ke bondgenoten moesten voldoen. Internationaal 
secretaris Bartels stelt achteraf dat hĳ  op zoek was naar ‘like-mindedness’, 
terwĳ l Faber allianties wilde aangaan met iedereen die van onderop iets 
in beweging kon brengen.67 De eerste daadwerkelĳ k onafhankelĳ ke en 
‘ondermĳ nende’ bondgenoten waar het IKV mee in contact kwam, waren 
dissidente Oost-Duitse dominees als Rainer Eppelmann en Harald Brett-
schneider. Het IKV maakte met hen plannen voor een vredesplatform.68

Een andere voor de hand liggende plek om te zoeken naar bondgenoten 
was Polen. Die zoektocht kwam echter pas laat op gang. Nog in november 
1981, op het hoogtepunt van Solidarność, verwees het IKV zĳ n achterban die 

65 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 29, 56. IKV 332 – 1 (Kernendag, 22-11-1980). De Graaf, 
Over de Muur (2004) 118-127, 280-287. Hogebrink, ‘Voorbĳ  de ‘Hollanditis’’ (1983) 50. Interview 
Ben Schennink, 10-5-2012, Utrecht.
66 Faber, min x min (1985) 149, 285. Faber, ‘Strategieën’ (1983) 116-118. Faber, ‘Brief van het 
IKV-secretariaat’ (1983) 133-134. Faber, Vooruitgeschoven Spionnen (2007) 28-29.
67 Ter Veer, ‘Zes jaar’ (1983) 32. Herman Fontein, ‘Oost-Europa voor het blok’, in: Bartels, Tussen 
Oost en West Europa (1983) 14-34, aldaar 33-34. Interview Wim Bartels, 22-11-2011, Amsterdam.
68 Interview Mient Jan Faber, 23-3-2010, Amsterdam. IKV 735 – 2 (Müller, overleg ASF, 1982). 
Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 56-60. De Graaf, Over de Muur (2004) 150-153, 157. Achter 
de IKV campagne (1981) 20.
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op zoek was naar contact in Polen door naar de offfĳ iciële Poolse vredesraad 
en naar Pax Christi in Nederland, die veel eigen Poolse contacten had. 
Noch een bezoek van Ter Veer in 1980, noch de contacten van Pax Christi 
bleken voldoende om al in 1980-1981 tot een praktische invulling van het 
gevoelde bondgenootschap te komen. Dat werd enerzĳ ds bemoeilĳ kt door 
de dominantie van de anti-kernwapenstrĳ d en anderzĳ ds door het feit 
dat Pax Christi, zo stelde Ter Laak achteraf, haar contacten bewust van 
het onstuimige IKV afschermde. Zelf wedde Pax Christi bovendien op het 
verkeerde paard. In plaats van de vroegere contacten met de dissidente 
katholieke intellectuelen van KIK aan te halen, waarvan veel leden zich 
tot adviseurs van Solidarność ontwikkelden, focuste de organisatie op de 
onbeduidende en relatief regimevriendelĳ ke oecumenische groepen van 
Nasza Droga (de gemeenschappelĳ ke weg). Ben Schennink, die zeer actief 
was in Pax Christi, stelt dat deze organisatie hiermee een vorm van ‘bal-
last’ opbouwde. Dit maakte haar later minder wendbaar dan het IKV om 
oppositionele contacten aan te gaan, hoewel zĳ  eerder contact onderhield.69

Midden november 1981 diende zich nóg een potentiële bondgenoot aan, 
toen de Tsjechoslowaakse oppositiebeweging Charta 77 zich in een open 
brief aan de Westerse vredesbeweging richtte. Voor het IKV was dit een 
aanleiding om zich op de demonstratie van 21 november 1981 openlĳ k 
solidair te verklaren met Charta en Solidarność. In 1982 besloot het de 
brief te beantwoorden.70

Hoewel de contacten na Jaruzelski’s ingrĳ pen slechts langzaam op gang 
kwamen, begon het IKV luidkeels het nieuwe bondgenootschap met de 
oppositie te verkondigen. Bartels deed dit in mei 1982 op een offfĳiciële vredes-
conferentie in Moskou en Ter Veer in augustus tĳ dens de Pugwashconferen-
tie in Warschau. Waar Ter Veer zĳ n woorden van solidariteit tenminste nog 
kon uitspreken, was dat bĳ  Bartels niet het geval. De vooraf afgedwongen 

69 IKV 735 – 1 (Ter Veer, Begin februari, 1982). IKV 220 – 1 (Rĳ ksen, Oost-Europa). IKV 333 – 1 
(Ennen, Verslag, 1981). Ter Veer, ‘Grenzen aan politiek’, VK 31-10-1981. IKV 471 – 7 (Bakker aan 
IKV Oostzaan 1981). IKV 332 – 2 (WI 29-9-1980). IKV 735 – 5 (Nasza Droga 1980). Jan ter Laak, 
‘Pax Christi and IKV in Eastern Europe: looking for allies’, in: Wilco de Jonge ed., Living in Truth. 
Catholics in Eastern Europe. Report of the Pax Christi lnternational Congress (Boskoop 1989) 17-26, 
aldaar 23. Ine Megens, ‘Church peace movements: an instrument of propaganda or a witness for 
a new reality’, in: ibidem, 40-48, aldaar 45. IKV 142 – 3 (WO 6-7-1981). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, 
verslag, 2002). Interview Schennink, 10-5-2012. Van den Bos, Mensen van goede wil (2014) 18-20 
(H6).
70 ‘Verklaring van Charta 77. 15 november 1981’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 
88-90. ‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: ibidem, 90-96. ‘Open brief van Charta 
77 aan het Vredesberaad IKV, Praag, 27 augustus 1982’, in: ibidem, 96-100. ‘Charta ’77 vindt steun 
bĳ  vredesbeweging Nederland’, Trouw 17-3-82.
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belofte dat hĳ  openbare en plenaire spreektĳ d zou krĳ gen, werd in Moskou 
opeens ingetrokken. Dit zette Bartels ertoe aan voor lopende camera’s van 
de conferentie te vertrekken en zĳ n solidariteitsbetuiging alsnog schriftelĳ k 
te verspreiden. In Nederland maakte deze afffaire duidelĳ k dat het menens 
was met de nieuwe koers van het IKV.71

Die boodschap kwam ook duidelĳ k over bĳ  de machthebbers in Oost-
Europa. De DDR zag het IKV niet meer als bondgenoot maar als ‘vĳ and’ van 
het socialisme. Als gevolg werd het IKV geconfronteerd met Einreiseverbote 
en blokkering van bestaande projecten. De argwaan tegenover het IKV nam 
ook toe binnen de Oost-Duitse kerk, waar men weinig gecharmeerd was van 
het feit dat Bartels in zĳ n verhinderde toespraak de kerk in de DDR bĳ na 
in één adem met de Oost-Europese oppositie had willen noemen.72 In het 
najaar van 1982 bekritiseerde bisschop Krusche van de Bund der evangeli-
schen Kirchen in de DDR tĳ dens een bezoek aan Nederland de zoektocht 
van het IKV naar steeds ‘onafhankelĳ kere’ partners. Op die manier zou 
het IKV het vredeswerk van de Oost-Duitse kerken in diskrediet brengen: 
‘Der IKV erhält dafür die Schlagzeile, aber wir in Osteuropa bekommen 
die Schläge.’73

Deze woorden waren koren op de molen van degenen binnen de Neder-
landse kerken die vonden dat het IKV te hard van stapel liep en daarmee 
zowel mensen in Oost-Europa als de moeizaam opgebouwde Oost-West-
relaties schaadde. De Stasi zorgde er voor dat die angsten rap bewaarheid 
werden door inderdaad de bestaande kerkelĳ ke en gemeentecontacten 
te bemoeilĳ ken. Faber stelde zichzelf gerust met de veronderstelling dat 
Krusche deze opmerkingen alleen onder druk van de Stasi had gedaan. Dat 
maakte de gevolgen voor het IKV niet minder groot. Enerzĳ ds betekende 
de afffaire een sterke aanslag op de steun van de Nederlandse kerken voor 
het Oost-Europabeleid van het IKV. Anderzĳ ds betekende dit het voorlopige 
einde van de IKV-contacten in de DDR. Zo gaf de solidariteit met Solidarność 
in feite de theorie van het wederzĳ dse machtsverlies de doodsteek: ‘Zonder 

71 Interview Bartels, 22-11-2011. Interview Ten Berge, 12 oktober 2011. Wim Bartels, ‘Dagboek 
uit Moskou. We willen vasthouden aan contacten met Oost-Europa’, HN 22-5-1982, 7-8. Wim 
Bartels, ‘Atoomvrĳ  Europa is meer dan Europa zonder atoomwapens’, DW 14-5-1982, 4. Kritiek 
bleef echter ook bestaan: Bolkestein, Van den Bercken, ‘IKV onderschat Moskou’, VK 26-5-1982, 
13. 
72 Interview Faber, 23-4-2010. IKV 735 – 2 (Müller, overleg ASF, 1982). De Graaf, Over de Muur 
(2004) 152-156. 
73 Deze situatie wordt, inclusief citaat, beschreven door: Ten Berge, De slag om Genève (1983) 
158-159. De Graaf, Over de Muur (2004) 158. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 63-64. Zie 
ook BdG 6 – 3 (verslag Krusche 1982).
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tegenhanger in Oost-Europa (…) verloor het project zĳ n betekenis als twee-
zĳ dig proces en werd het een eenzĳ dig ontwapeningsinitiatief in Nederland, 
waar wĳ  niet warm voor liepen’, zo stelt Faber achteraf.74

Met zĳ n luide solidariteitsbetuigingen had het IKV zĳ n nieuwe positie 
goed duidelĳ k gemaakt in Oost-Europa, maar de opbrengst was eind 1982 
mager. De offfĳiciële partners en de kerken in de DDR zegden het IKV de wacht 
aan, terwĳ l de praktische uitwerking van de nieuwe bondgenootschappen, 
waar het IKV zo sterk naar verwees, nog op zich liet wachten.

Tussen applaus en Einreiseverbot: de moeizame contacten met de 
machthebbers

Toen het IKV na het dichtslaan van de deur in de DDR het werkveld naar 
andere landen verlegde, bleken deze snel het Oost-Duitse voorbeeld te 
volgen. In 1984 werd Faber onder grote belangstelling van de Nederlandse 
media Tsjechoslowakĳ e uitgezet. Terwĳ l het in Nederland verwĳ ten over 
naïviteit of avonturisme regende, beweerden Faber en anderen stellig dat 
‘de natuurlĳ ke partners’ in Tsjechoslowakĳ e het bezoek en de publiciteit 
juist op prĳ s stelden. Dat was dit keer inderdaad het geval.75

In hetzelfde jaar besloot ook de offfĳ iciële Sovjetvredesraad dat het IKV 
voorlopig niet in Moskou welkom was.76 De consequente houding van 
de DDR-vredesraad was hier echter ver te zoeken. Nog in hetzelfde jaar 
bezocht Bartels alsnog de Russische hoofdstad. Op de heen- en terugweg 
werd hem bĳ  zĳ n overstap op het Oost-Duitse vliegveld Schönefeld echter 
een hotelovernachting in de DDR geweigerd.77

De Oost-Duitse autoriteiten gingen nog verder dan dergelĳ ke pesterĳ tjes. 
Met een verdeel- en heerspolitiek probeerden zĳ  een deel van de Westerse 
vredesbeweging aan zich te binden en het onwelgevallige deel buiten te 
sluiten. De Graaf beschrĳ ft hoe de DDR-vredesraad een ‘charmeofffensief’ 
voerde om kritische IKV-prominenten als Von Meĳ enfeldt en Van Putten los 
te weken van de IKV-top. Nederlandse kerkelĳ ke delegaties die naar de DDR 
wilden reizen, werden sterk onder druk gezet om kritische IKV’ers thuis te 

74 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 49, 58, 60-67, 114. Ten Berge, De slag om Genève 
(1983) 158-159. De Graaf, Over de Muur (2004) 155-161, 173-175, 205-207. Interview Faber, 23-3-2010. 
Interview Ten Berge, 12-10-2011. 
75 Faber, Min x min (1985) 117, 134-142, 148. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 121-128. IKV 
337 – 1 (WI 29-3-1984). De Graaf, Over de Muur (2004) 152-153.
76 Faber, Min x min (1985) 107-113, 127, 170. IKV 338 – 1 (WI 19-12-1984). IKV 475 – 1 (Hongarĳ edag 
1984). 
77 IKV 338 – 7 (Bartels, Moskou). Interview Bartels, 22-11-2011. Faber, Min x min (1985) 221, 253. 
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laten. Dit zorgde ervoor dat de discussie over de provocatieve politiek van 
het IKV steeds weer oplaaide.78 Faber stelde in 1983 met een mengeling van 
verwondering en trots vast dat het IKV in Oost-Europa nu echt de status 
van ondermĳ nende kracht genoot.79

Het IKV bleef ondanks deze tegenwerking de dialoog met de vredesraden 
zoeken. Het doel was tweeledig. Enerzĳ ds was de hoop politieke invloed te 
krĳ gen in Oost-Europa nog niet geweken. Anderzĳ ds maakte een dergelĳ ke 
dialoog het ook gemakkelĳ ker in direct contact te komen en te blĳ ven 
met de ‘bondgenoten’ van onderop. De verwachtingen ten aanzien van de 
gesprekken met de vredesraden zelf waren niet hoog. Het IKV realiseerde 
zich terdege dat de vredesraden, als spreekbuis van de regering, slechts 
clichés en vaste formules herhaalden. Vooral internationaal secretaris 
Bartels koesterde echter alsnog de hoop en het vertrouwen dat hĳ  via de 
vredesraden en andere offfĳ iciële contacten invloed uit zou kunnen oefenen 
op hoger politiek niveau. Trots was hĳ  op het feit dat zĳ n mislukte toespraak 
in Moskou hem contact met de prominente Sovjetadviseur Georgy Arba-
tov opleverde. Daarnaast ontmoette hĳ  als aangewezen onderhandelaar 
namens de Westerse vredesbeweging zeer geregeld vertegenwoordigers 
van de Oost-Europese vredesraden, waaronder ook de Oost-Duitsers, die 
het IKV verder meden als de pest. Dergelĳ ke contacten rechtvaardigde hĳ  
pragmatisch met de opmerking dat het IKV in Nederland toch ook politieke 
contacten onderhield. Deze verdediging bagatelliseerde het verschil tussen 
contacten met de eigen democratische regering en de dictatoriale regimes 
aan de andere zĳ de van het Oost-Westconflict.80

Faber was aanvankelĳ k eveneens de mening toegedaan dat het weinig 
verschil uitmaakte of men contact met de machthebbers hier of daar 
onderhield. Zo bagatelliseerde hĳ  in 1983 het karakter van de vredesraden 
door te stellen dat elke staat toch voorlichtingsorganen had. Later baseerde 
hĳ  zĳ n nonchalante omgang met de regimevertegenwoordigers meer op 
de veronderstelling dat hun heerschappĳ  niet eeuwigdurend was. ‘Macht 

78 De Graaf, Over de Muur (2004) 156, 162, 165-173, 209-211, 223-229. Faber, min x min (1985) 31, 37, 
56, 60, 78-80, 102, 114, 120-121. IKV 343 – 3 (Van Putten aan DB, 1987). IKV 329 – 6 (WI 26-6-1985). 
Interview Faber 23-3-2010. 
79 Faber, ‘Het IKV’ (1983) 10. Faber, ‘Strategieën’ (1983) 103-104. 
80  IKV 803 – 1 (Ter Veer, Pugwash, 1982). IKV 338 – 1 (WI 19-12-1984). ‘Wim Bartels terug uit 
Moskou. We hoeven niet terug naar ‘af ’’, HN 7-7-1984. IKV 335 – 4 (Arbatov aan Bartels, 1982). 
‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 93. 
De Graaf, Over de Muur (2004) 194, 198-199. IKV 338 – 3 (Characteristics 1984). IKV 329 – 2 (Faber, 
internationaal beleid, 1985). IKV 329 – 2 (Faber, suggesties). Faber, ‘Strategieën’ (1983) 116-118. 
IKV 343 – 1 (Nieuwsbrief 1986). IKV 329 – 1 (WI 2-10-1985). Bartels en Ten Berge, ‘Vredesbeweging 
moet in kou blĳ ven praten’, VK 30-10-1982. Interview Bartels, 22-11-2011.
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is in de ogen van het IKV (gelukkig nog) veranderbaar en daarom moet je 
er ook wat “losjes” mee omgaan. Geef de machthebber maar de benefĳit of 
the doubt – meer is echt niet nodig,’ stelde hĳ  in 1987.81

Bartels en Faber voelden zich op geen enkele wĳ ze bezwaard door hun 
contacten met offfĳ iciële instanties in Oost-Europa. Hun strategie in de om-
gang met ‘de offfĳ iciëlen’ liep echter zeer uiteen. Faber, die opriep ‘losjes’ met 
de macht op te gaan, schrok niet terug voor confrontatie. Zo liep hĳ  volgens 
Ter Veer in Hongarĳ e een keer een besloten vergadering van de vredesraad 
binnen toen die de Nederlandse gasten niet onmiddellĳ k wilde ontvangen. 
In Praag bracht hĳ  bĳ  een conferentie van de vredesraad onaangekondigd 
twee Chartavertegenwoordigers mee. Deze methode hanteerde hĳ  ook in 
het Westen. Zo provoceerde hĳ  de SPD door bĳ  een afspraak zonder overleg 
met twee Oost-Europese dissidenten aan te komen zetten. Bartels en ook Ter 
Veer, die meer directe resultaten van de gesprekken met de machthebbers 
verwachtten, traden beduidend voorzichtiger op. Hun optredens in Moskou 
en Warschau vormden uitzonderingen. Zĳ  waren niet de enigen die wel 
eens geïrriteerd raakten van Fabers talent om politici tegen zich in het 
harnas te jagen. Anderzĳ ds stelden beiden achteraf dat juist de combinatie 
van Fabers provocaties en hun eigen pogingen bruggen te bouwen het 
tweesporenbeleid vooruit brachten.82

De dialoog met de ‘natuurlĳ ke bondgenoten’

De vanaf 1981 luid aangekondigde bondgenootschappen van onderop bleken 
niet zo gemakkelĳ k tot stand te komen als gehoopt. Ondertussen brak de 
Stasi onder invloed van deze aankondigingen de kerkelĳ ke en oppositionele 
contacten in rap tempo af. Het idee dat directe contacten ten grondslag 
moesten liggen aan solidariteit, kwam vooral in het geval van Polen nogal op 
het verkeerde moment. Voor het IKV was het ontstaan van het Solidarność-
kantoor in Brussel dan ook een opsteker. Kort na de oprichting van het 
bureau stelde het IKV voor om samen met de Britse END tot een verklaring 
te komen. Dit betekende voor het IKV een grote stap naar een daadwerkelĳ k 
bondgenootschap met een Oost-Europese beweging van onderop. Tĳ dens de 
discussies werd echter vooral duidelĳ k hoe groot de verschillen tussen de 
nationale bevrĳ dingsstrĳ d van Solidarność en de transnationale ambities 

81 “De tĳ d is rĳ p” (1987) 69. IKV 329 – 2 (Faber, suggesties). Faber, ‘Strategieën’ (1983) 116.
82 Ten Berge, ‘Ben ter Veer’ (2006) 176-177. Van den Berg, IKV (2006) 21. B.II.3 1030 – 2 (Frie-
denstrefffen CSSR 1988). Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 172. Sturm, ‘In Oost-Europa is 
men verder’ (1988) 13. Bos, ‘Het Oost-Europabeleid’ (1989) 6-7. Interview Bartels, 22-11-2011.
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van END en IKV nog waren.83 Desondanks verwees het IKV bĳ  gebrek aan 
directe contacten met Solidarność in de volgende jaren gretig naar deze 
verklaring als bewĳ s van het bondgenootschap. Pogingen in 1982 en 1983 
om dit bondgenootschap met directe toenadering tot Wałęsa een betere 
basis te geven, bleven zonder resultaat. De bestaande contacten van Pax 
Christi, die al kort na 13 december 1981 weer voorgezet werden, bleven ook 
nu nog grotendeels buiten bereik van het IKV.84

Hoopvoller waren de resultaten in andere Oost-Europese landen. Charta 
77 antwoordde wel op de brieven van het IKV, zĳ  het met grote vertraging. 
Op de inhoudelĳ ke dialoog volgden ontmoetingen in Tsjechoslowakĳ e, 
totdat ook hier in 1984 de deur dichtsloeg. Veelbelovend waren bovendien de 
contacten met de relatief vrĳ e Hongaarse onafhankelĳ ke vredesbeweging.85

Het ontbreken van contacten in Polen bleef echter een pĳ npunt; niet het 
minst omdat juist dit land de aanleiding was geweest voor de koerswĳ ziging. 
Het IKV greep dan ook gretig zĳ n kans toen de Poolse oppositiegroep KOS 
zich in mei 1983 uit eigen beweging tot de Westerse vredesbeweging richtte. 
Het IKV nam de handschoen op en formuleerde een antwoord op KOS’ 
kritiek op de eenzĳ dige focus van de vredesbeweging op Westerse ontwa-
pening. De reactie bevredigde noch overtuigde de Poolse activisten.86 Een 
verdere gelegenheid diende zich aan toen in 1984 Solidarność-woordvoerder 
Janusz Onyszkiewicz een brief aan Faber richtte als vertegenwoordiger 
van het END-netwerk. Faber greep de kritiek op de geringe interesse in de 
vredesbeweging voor onderwerpen die voor de Oost-Europese oppositie 
belangrĳ k waren met beide handen. Hĳ  beantwoordde de brief niet namens 
END, maar op persoonlĳ ke titel in de hoop dat het IKV nu daadwerkelĳ k 
de dialoog met de oppositie aan zou gaan.87 In 1985 reageerde het IKV 

83 IKV 335 – 5 (Polenwerkplan, 1982). IKV 335 – 2 (WI 26-6-1982). Sol NL 112 – 1 (Faber e.a., joint 
communiqué, 1982). IKV 736 – 2 (Gesprek Brussel, 1982). 
84 ‘Vredesbeweging en solidariteit’, Kernblad (september 1982) 8. IKV 471 – 8 (Faber, Bartels, 
aan Solidarność Offfĳ ice, 1982). IKV 471 – 9 (Ten Berge aan Polencomité, 1982). IKV 471 – 3 (Polen 
Correspondentie). IKV 736 – 1 (Faber aan Wałęsa, 1982). IKV 471 – 10 (Janssen aan Minkiewicz, 
1983). IKV 471 – 11 (Faber aan Solidarność, 1983). IKV 336 – 2 (Bartels, Oost-Westbetrekkingen). 
IKV 756 – 4 (PC, Polenreis, 1984). IKV 735 – 6 (PC, Polen, 1982).
85 ‘Open brief van Charta 77’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 96-100. Jíří 
Dienstbier, “De contacten met het IKV waren zeer stimulerend”, in: Van den Berg, IKV (2006) 
193-197. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 119-129, 131, 151-153. IKV 336 – 2 (Bartels, 
Oost-Westbetrekkingen). 
86 Jacqueline Bos, Janneke Houdĳ k, Variaties op varianten. Jaaroverzicht van vredespolitiek en 
vredesbeweging 1983/84 (Amersfoort 1984) 110-111. IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984).
87 IKV 471 – 2 (Faber aan Onyszkiewicz, 1984). ‘Wat is ware solidariteit?’, Kernblad (oktober 
1984) 6-8. Onyszkiewicz benadrukte in 2002 dat de contactopname naar zĳ n mening te laat 
kwam: PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002), 3.
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op open brieven van Kuroń en Onyszkiewicz aan de END-conventie en 
schreef het een open brief aan de ‘vredesgroepen’ in Polen.88 Het slaagde 
er ondanks al deze pogingen echter niet in een werkelĳ ke dialoog met de 
Poolse oppositie te laten ontstaan. De Poolse briefschrĳ vers voerden nog 
hoofdzakelĳ k een waarschuwende monoloog tegenover de vredesbeweging. 
Groot zal de vreugde zĳ n geweest toen in 1984 voor het eerst expliciet één 
van de brieven van het IKV beantwoord werd: en dan nog wel door Wałęsa 
zelf.89

Voor het duurzaam doorbreken van de desinteresse was echter per-
soonlĳ k contact nodig. In april 1985 reisden Faber en Müller naar Polen. 
Het hoogtepunt van het bezoek was de ontmoeting met Wałęsa, die een 
verklaring voor de END-conventie in Amsterdam meegaf. ‘Solidarność wil 
dialoog met IKV’, meldde het Kernblad triomfantelĳ k in de hoop dat het 
IKV nu eindelĳ k het contact had gevonden dat het eerder zo pĳ nlĳ k had 
gemist.90

Achteraf bezien was niet het prominente bezoek aan Wałęsa, maar een 
haastige ontmoeting om zeven uur ’s ochtends op de dag van vertrek het be-
langrĳ kste succes van deze reis. Dit bliksembezoek aan Jacek Czaputowicz, 
één van de oprichters van de nieuwe vredesgroep WiP (Vrĳ heid en Vrede), 
zou in de volgende jaren van grote waarde blĳ ken.91 Meer nog dan Gorbatsjov 
of het plaatsingsbesluit maakte de oprichting van WiP het jaar 1985 tot een 
keerpunt voor de dialoog met Polen. Deze jonge oppositiegroep werkte 
niet alleen bovengronds, maar was ook in tegenstelling tot Solidarność 
expliciet geïnteresseerd in contacten met de Westerse vredesbeweging. In 
december 1985 reisde medeoprichter Piotr Niemczyk door West-Europa, 
waarbĳ  hĳ  dankzĳ  Minkiewicz, die vanuit Amsterdam de rol van Westerse 
contactpersoon van WiP vervulde, opnieuw het IKV ontmoette. Ditmaal 
besloot het IKV na enige aarzeling een vaste relatie met WiP aan te gaan.92 
De aarzeling verhulde dat het contact in feite als geroepen kwam. Nadat de 

88 IKV 339 – 1 (IKV, PC aan Kuroń, 1985). IKV 471 – 12 (Onyszkiewicz aan Faber, 1985). IKV 
471 – 1 (Faber aan Onyszkiewicz, 1985). BK 740.000 – 2 (Faber aan peace and freedom groups, 
1985). Zie ook hoofdstuk 1.
89 IKV 471 – 13 (Wałęsa aan Faber, 1984). Wel ontstond eerder een dialoog met END (hoofdstuk 1). 
90 IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 134-135. Müller, 
‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 1, 4-6. IKV 471 – 1 (Faber aan Onyszkiewicz, 1985). IKV 756 – 1 
(Müller, Gespräche in Polen, 1985). IKV 471 – 14 (Faber, Ter Laak, aan Wałęsa, 1985). IKV 471 – 15 
(Wałęsa, aan Faber, Ter Laak, 1985). IKV 471 – 16 (END Convention aan Wałęsa, 1985). 
91 IKV 756 – 1 (Müller, Gespräche in Polen, 1985). Sol NL 139 – 1 (Czaputowicz aan Faber, 1985). 
Smółka-Gnauck, Między wolnoscią (2012) 157-158.
92 IKV 219 – 2 (Niemczyk, Minkiewicz aan IKV). IKV 340 – 1 (WI 4-12-1985). IKV 470 – 2 (Faber, 
Müller aan WiP).
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contacten met het land dat de nieuwe Oost-Europapolitiek had veroorzaakt 
zich jarenlang moeizaam hadden voortgesleept, bood zich nu een partner 
aan. Bovenal kwam dit contact zeer gelegen, namelĳ k in het jaar dat het 
plaatsingsbesluit viel en daarmee de weg volledig vrĳ  kwam voor beleid 
gericht op Oost-Europa. Eindelĳ k kon het IKV ook in Polen de retoriek van 
het ‘natuurlĳ ke bondgenootschap’ invulling geven.93 Voor WiP kwam het 
contact eveneens op het juiste moment. Toen Czaputowicz en Niemczyk 
in februari 1986 vanwege hun internationale contacten gearresteerd wer-
den, richtte Czaputowicz zich vanuit de gevangenis via Minkiewicz tot 
Faber. Hĳ  vroeg om steun van de nieuw gewonnen partners in de Westerse 
vredesbeweging:

‘Although I will share the defendant’s bench only with Piotr Niemczyk, 
it will be a trial not only against the whole movement ‘Freedom and 
Peace’, but also against all peace movements in the East as well as in the 
West of Europe’.94

Onder internationale druk kwamen ze een half jaar later vrĳ .
De contacten met WiP kwamen pas echt op stoom in 1987, in het bĳ zon-

der in de vorm van samenwerking in het kader van de END-conventies.95 
In mei weigerde de Poolse ambassade nog visa te verstrekken voor een 
bezoek aan het WiP-congres.96 In december 1987 had het IKV meer geluk, 
dankzĳ  een uitnodiging van de Poolse vredesraad. Om de verbondenheid 
met de natuurlĳ ke bondgenoot te demonstreren had het IKV eerst toestem-
ming gevraagd aan WiP en ook het voornemen WiP te ontmoeten op de 
visumaanvraag vermeld. Het was uitzonderlĳ k dat het visum onder die 
omstandigheden er kwam. Eenmaal in Polen bracht een belangrĳ k deel 
van de IKV- en Pax Christi-delegatie de tĳ d vooral bĳ  WiP door. Bartels, die 
wel op de offfĳ iciële conferentie acte de présence gaf, vroeg daar aandacht 
voor een door WiP geïnitieerde verklaring over dienstweigering.97 Zodra 

93 Van den Berg, IKV (2006) 26-30. Faber, min x min (1985) 87, 98, 172, 187, 214. 
94 Sol NL 139 – 1 (Czaputowicz aan Faber, 1986). Zie ook Tygodnik Mazowsze (1986) nr. 179, 1. 
95 IKV 470 – 3 (Houdĳ k aan Czaputowicz). IKV 470 – 4 (Szymanderski, Dear Sir, 1987). Sol NL 
113 – 2 (Joint END/IKV/WiP Proposal 1987). IKV 470 – 5 (Van der Meer, aan WiP, 1987). Sol NL 
140 – 3 (END Coventry 1987). IKV 343 – 5 (resolution IKV, WiP). 
96 IKV 343 – 6 (WI 7-4-1987). Sol NL 134 – 3 (WiP, documents, 1987).
97 IKV 470 – 6 (PPC, meeting, 1987). IKV 756 – 5 (Janneke, Polen, 1987). IKV 470 – 7 (WiP e.a. 
Peace is a human right, 1987). IKV 470 – 8 (Minkiewicz, update, 1987). IKV 342 – 1 (Jaarverslag 
1987-1988). IKV 343 – 7 (WI 29-9-1987). 
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het in de latere jaren tachtig mogelĳ k werd, bezochten WiP-leden ook 
Nederland.98

Vanaf 1988 zette het IKV ook een kerkelĳ k instrument in om de contacten 
in Oost-Europa vlot te trekken: namelĳ k het in 1983 door de Wereldraad 
van Kerken aangekondigde conciliair proces voor gerechtigheid, vrede 
en de heelheid van de schepping. In het kader van dit conciliair proces 
organiseerde het IKV in mei 1988 in Boedapest een ontmoeting tussen 
christenen uit Hongarĳ e, Nederland en de DDR. Het IKV zorgde ervoor dat 
er ook vertegenwoordigers van WiP, Solidarność en Charta 77 bĳ  konden 
zĳ n. De aanwezigen benadrukten in de slotverklaring het belang van Oost-
Westcontacten van onderop.99 De poging om met dit kerkelĳ ke instrument 
de contacten in de DDR weer nieuw leven in te blazen, faalde door gebrek-
kige organisatie en ingrĳ pen van de Oost-Duitse autoriteiten. In Polen lukte 
het vervolgens wel een bĳ eenkomst te stand te brengen. Hier was door de 
oppositionele achtergrond van de meeste Poolse deelnemers de discussie 
heel wat politieker dan die in Boedapest. Dit verbaasde de grotendeels uit 
kernleden samengestelde Nederlandse delegatie. Zĳ  had ook contacten met 
regimegetrouwe kerkelĳ ke organisaties als de Christliche Friedenskonferenz 
en de Berliner Konferenz verwacht.100 Veel leden hadden mogelĳ k niet in de 
gaten gehad dat een deel van de IKV-top al jaren in Oost-Europa vooral op 
onafhankelĳ ke partners focuste, terwĳ l in Nederland de onenigheid over 
de vraag met wie het IKV in Oost-Europa moest spreken nog gaande was.

De IKV-top greep deze ontmoeting aan om ook het contacten met 
Solidarność weer op te pakken, dat na 1985 ondergesneeuwd was door de 
nauwe samenwerking met WiP. In het najaar van 1988 leek eindelĳ k de 
interesse binnen Solidarność voor het IKV toe te nemen.101 In de praktĳ k was 
dat echter too little too late. Bĳ  de volgende IKV-reis naar Polen in september 
1989 was Solidarność de rol van partner van onderop al ontgroeid.102

98 IKV 757 – 2 (Myśłakowska, Lamentowicz, 1989). Miszk, Ruch Wolność i Pokój (2010) 120.
99 Oegema, Tussen petitie en perestrojka (1993) 46-47. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 
180-184, 189-192. IKV 757- 3 (verklaring Boedapest, 1988). Janneke Houdĳ k, ‘Een nieuw verbond 
in Boedapest’, Kernblad (juli 1988). 
100 IKV 756 – 2 (Janneke, Polen, 1987). IKV 787 – 1 (Westenbrink, Beste mensen, 1988). IKV 787 – 2 
(bĳ eenkomst 11-11-1988). IKV 757 – 4 (Verklaring van Warschau). IKV 757 – 5 (IKV, legalisering 
Solidarność). IKV 757 – 1 (Faber, Polen, 1988). Anna Myśłakowska, ‘Mooi resultaat na twee dagen 
hard werken’, Kernblad (december 1988) 6-7. Mient Jan Faber, ‘de reële visie van Solidarność’, 
ibidem, 7. Zie voor de poging in de DDR: De Graaf, Over de Muur (2004) 247-250.
101 IKV 757 – 1 (Faber, Polen, 1988). IKV 757 – 6 (Faber aan Romaszewski, 1988). 
102 IKV 757 – 7 (Faber, Reisverslag Polen, 1989). Mient Jan Faber, ‘De radicale herstructurering van 
de Poolse economie’, Kernblad (oktober 1989) 3-5. Megens, ‘Church peace movements’ (1989) 48.
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Twee sporen aan één tafel? De bemiddelingspogingen van het IKV

Het tweesporenbeleid van het IKV werd na enige tĳ d ambitieuzer. Het wilde 
meer dan het creëren van evenwicht tussen ontspanning van bovenaf en 
onderop, maar streefde ernaar de eigen gesprekspartners in Oost-Europa 
ook onderling in dialoog te brengen. Het IKV begon met dit gewaagde plan, 
het tot stand brengen van een dialoog tussen de regering en de oppositie, in 
die landen waarmee het als eerste goed contact met de oppositie ontwik-
kelde. In Hongarĳ e en Tsjechoslowakĳ e liepen de pogingen echter binnen 
enkele jaren dood. De organisatie was zich ervan bewust dat ze zich een 
moeilĳ ke opgave had gesteld: ‘Dat deze sporen niet “sporen” wisten we 
vanaf het begin, de hoop was het, dat zĳ  in een (vredes)politiek-vruchtbare 
relatie zouden kunnen worden gebracht,’ stelde een interne notitie in 1985.103

Dat jaar keerden de kansen voor het IKV onder invloed van de perestrojka. 
Verschillende Oost-Europese vredesraden stelden zich meer open voor de 
prioriteiten van het IKV. De altĳ d al relatief liberale Hongaarse vredesraad 
besloot in 1987 zelfs het END-appel te ondertekenen en organiseerde in 1988 
samen met het IKV een seminar. Ook de Sovjetvredesraad zette de deuren 
wĳ d open voor het IKV. Ter gelegenheid van een IKV-bezoek in 1988 lieten de 
autoriteiten zowaar een vredesactivist vrĳ , die een jaar eerder in het gezel-
schap van IKV’ers was gearresteerd. De voormalig starre Tsjechoslowaakse 
vredesraad begroef na 1987 de strĳ dbĳ l, door IKV en Pax Christi weer uit te 
nodigen en hen zelfs een auto ter beschikking te stellen om hun onofffĳ iciële 
partners te bezoeken.104

Met de Poolse vredesraad waren de contacten altĳ d relatief beperkt 
gebleven. Desondanks was Fabers imago hem vooruitgesneld: ‘In our 
peace committee you enjoy an opinion of a devil and a clown staying in 
one body,’ verzekerde zĳ n Poolse contactpersoon hem.105 De vervanging 
van de voorzitter van de vredesraad leidde in 1987 eveneens tot een meer 

103 IKV 329 – 3 (Het internationale beleid, 1985). IKV 336 – 2 (Bartels, Oost-Westbetrekkingen). 
Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 119-129, 131, 151-153. Kenney, A Carnival of Revolution 
(2002) 100-101. 
104  De Graaf, Over de Muur (2004) 220-221, 289-290. Jan ter Laak, Reiziger in vrede. Dagboeknoti-
ties (Kampen 1994) 58-62. IKV 598 – 1 (jaarverslag 1987-1988). IKV 342 -8 (WI 22-3-1988). IKV 343 
– 8 (Bartels, Peace Commitees, 1987). ‘Secretaris Tsjechoslowaakse vredesraad: “Mensenrechten 
zĳ n een nieuw aspect voor ons”, Kernblad (april 1989) 4-5, 15. 
105 IKV 197 -1 (Halbersztadt aan Faber, 1985).
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hervormingsgezinde koers. Dat bleek echter niet voldoende voor de ambi-
tieuze plannen van het IKV.106

Vanaf het moment dat in 1985 de eerste duurzame contacten in Polen 
tot stand kwamen, stuurde het IKV aan op een Pools-Nederlands semi-
nar tussen de vredesraden, kerkelĳ ke organisaties en de onafhankelĳ ke 
vredesbeweging. Het project was gewaagd en overmoedig: als de Poolse 
samenleving zelf niet in staat was tot een vergelĳ k te komen, zou een groepje 
Nederlanders zonder bovengemiddelde kennis van Polen, daar wel toe in 
staat zĳ n? Dat kon het enthousiasme echter niet dempen. Met behulp van 
contactpersonen probeerde het IKV in offfĳiciële kringen draagvlak te creëren 
voor het plan. Voor het overtuigen van de onafhankelĳ ke activisten reisde 
internationaal secretaris Bartels zelf naar Polen, waar hĳ  zich van de steun 
van Czaputowicz en de voorwaardelĳ ke interesse van Mazowiecki wist 
te verzekeren. Hĳ  kwam er tegelĳ kertĳ d achter dat het wantrouwen van 
de ‘offfĳ iciëlen’ en ‘onofffĳ iciëlen’ ten opzichte van elkaar nog erg groot was; 
misschien wel te groot om zomaar voor een Nederlands plannetje opzĳ  
te schuiven. Grote delen van WiP bleven sceptisch en vooral de Poolse 
vredesraad lag dwars.107 Het feit dat het IKV zich in december 1987 op een of-
fĳ iciële conferentie van de Poolse vredesraad demonstratief aan de zĳ de van 
WiP stelde, zal niet bevorderlĳ k hebben gewerkt, maar hielp de vredesraad 
wel te begrĳ pen waar het IKV stond.108

Ook in het Westen probeerde het IKV het eigen evangelie van de ont-
spanning van onderop als aanvulling op de ontspanning van bovenaf te 
verspreiden. Met dezelfde mengeling van overtuigingskracht, kritiek en 
provocatie waarmee het IKV zich tot de vredesraden richtte, wendde de 
organisatie zich tot de SPD als hét Westerse voorbeeld van een eenzĳ dige 
focus op ontspanning van bovenaf. Hier had het beduidend meer succes: 
hoewel het IKV de SPD niet wist te verleiden tot het overnemen van zĳ n 
strategie, wist het haar er wel toe te bewegen meer open te staan voor 
activisten van onderop en in Bonn een kleinere versie van het soort dialoog 

106 IKV 1014 – 1 (Ter Laak, bezoek Warschau, 1987). IKV 1014 – 2 (Faber aan Kubiak, 1987). IKV 
756 – 3 (PC, Polenreis, 1987). 
107 Interview Bartels 22-11-2011. Zie voor de vele onderhandelingen en briefwisselingen over dit 
seminar de mappen IKV 197, 343, 470 en 1014, o.a. met Józef Halbersztadt, KIK en WiP. Zie ook 
de vergader- en reisverslagen: IKV 756 – 1 (Müller, Polen). IKV 756 – 3 (Van der Meer, Polenreis). 
IKV 343 – 9 (WI 2-12-1986). IKV 343 – 10 (Bartels, reis naar Polen en Hongarĳ e, 1987). IKV 343 – 11 
(WI 1-9-1987). IKV 343 – 12 (WI maart 1987).
108 IKV 1014 – 1 (Ter Laak, bezoek Warschau). IKV 756 – 2 (Janneke, Polen). IKV 342 – 2 (WI 
15-12-1987). IKV 471 – 17 (Gieysztor aan IKV, 1988). IKV 342 – 9 (Kubiak aan Bartels, 1988). Zie 
voor verdere contacten: IKV 757 – 8 (Ter Laak, L.S., 1988). IKV 598 – 4 (PC, PPC visit, 1988). IKV 
343 – 13 (Kubiak aan Faber, 1987). 
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tussen machthebbers en oppositie tot stand te brengen, dat het IKV graag 
in de landen zelf wilde realiseren.109

Een vergelĳ kbare drang de beide sporen bĳ een te brengen lag ten grond-
slag aan het engagement van het IKV binnen de END. Hierin verwierf het 
IKV binnen korte tĳ d een dominante positie. Dit had het te danken aan de 
vroege vredesmobilisering in Nederland en aan het feit dat de campagne 
van 1977 het IKV al vroeg over de grenzen liet kĳ ken. In de analyse van Ter 
Veer was het IKV immers deel van een transnationaal proces in Oost en 
West, dat het meest succesvol zou zĳ n als het bewust grensoverschrĳ dend 
vormgegeven zou worden. Met het aantreden van Bartels als eerste inter-
nationaal secretaris in 1981 kreeg het internationale beleid meer vorm. Ook 
leverde het IKV fĳinanciële en organisatorische steun aan de vredesbeweging 
in West-Duitsland en Frankrĳ k. Als initiator van het International Peace 
Coordination Centre (IPCC) en drĳ vende kracht binnen de END ontwikkelde 
het IKV zich tot hoofdrolspeler op het transnationale toneel van de Westerse 
vredesbeweging.110

Ook in deze context kreeg het IKV te maken met de discussies over 
wie de aangewezen partners vormden in de Oost-Westdialoog. Het IKV 
betoonde zich een hartstochtelĳ k pleitbezorger van het uitnodigen van 
onafhankelĳ ke Oost-Europese activisten op END-conventies. Achteraf 
stelt Faber dat mede op zĳ n initiatief de Solidarność voor het eerst was 
uitgenodigd. Tegelĳ kertĳ d hechtte hĳ  veel waarde aan de discussie met de 
offfĳiciële vredesraden. Gedurende de jaren tachtig stortte het IKV zich in een 
uitgebreide lobby om de deelname van vredesraden aan de END-conventies 
te verzekeren. In zĳ n streven de twee sporen in dialoog te brengen ging het 
IKV moeilĳ ke discussies niet uit weg.111

Het IKV behoorde dus niet tot de voorstanders van exclusieve contacten 
met de ‘onafhankelĳ ken’. Faber was zelfs not amused over de demonstratie 
tegen het ontbreken van onafhankelĳ ke activisten op de conventie van 
Perugia in 1984, die werd getrokken door Italiaanse en West-Berlĳ nse 

109 De Graaf, Over de Muur (2004) 230-231. Zie ook hoofdstuk 6. 
110 Carter, Peace Movements (1992) 117-119. De Graaf, Over de Muur (2004) 145, 191. Van Diepen, 
Hollanditis (2004) 266, 278, 364, 366. Hogebrink, ‘Voorbĳ  de ‘Hollanditis’’ (1983) 51, 54-55, 68. 
Everts, Laat dat maar aan ons over! (1996) 218-219. IKV 200 – 1 (relations LC and preparatory 
committee). IKV 329 – 2 (Faber, internationaal beleid). PA Bartels – 1 (IPCC). ASF 97/671 – 1 
(europäische Friedensbewegung, 1982). IKV 343 – 14 (Bartels, De vredesbeweging). IKV 329 – 10 
(Müller, notitie, 1985). 
111 Voorbeelden van de verdediging van onafhankelĳ ke contacten en de lobby tegenover de 
vredesraden: IKV 329 – 6 (WI 26-6-1985). IKV 200 – 2 (Müller, BK, 1982). IKV 220 – 3 (External 
Relations Committee 19-5-1984). ‘Wim Bartels terug uit Moskou’, HN 7-7-1984. Faber, Min x min 
(1985) 30-31, 54-58, 107-110, 175-176, 207-213. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 107-108, 183. 
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voorstanders van exclusieve contacten met onafhankelĳ ke activisten 
uit Oost-Europa. Vooral het feit dat verschillende organisatoren van de 
conventie meededen aan het protest schoot Faber, die zelf eveneens een 
centrale organisatorische rol vervulde, in het verkeerde keelgat. Hĳ  vond 
dat de vredesraden best de waarheid gezegd mocht worden, maar dan wel 
in een debat, en niet in een demonstratie. Bovendien was de discussie over 
de ‘offfĳ iciëlen’ en de ‘onafhankelĳ ken’ ook voor het congres al uitgebreid 
gevoerd tussen de organisatoren en voelde de demonstratie voor hem als 
een schending van bestaande afspraken.112 Door zĳ n verwoede pogingen de 
dialoog met de vredesraden in stand te houden, kon tĳ dens de conferentie 
zomaar de indruk ontstaan, dat Faber zich vooral bezighield met het ver-
dedigen van de ‘offfĳ iciële’ dialoog met Oost-Europa.113

Bĳ  de volgende END-conventie in Amsterdam in 1985 probeerde het 
IKV het evenwicht tussen offfĳ iciële en onafhankelĳ ke gesprekspartners 
te herstellen. Het nieuwe idee was dat iedere deelnemende Westerse vre-
desorganisatie zĳ n eigen Oost-Europese partner mee zou nemen en er zo 
vanzelf een balans tussen offfĳ iciële en onofffĳ iciële vertegenwoordigers zou 
ontstaan. Zelf mikte het IKV zeer ambitieus op Wałęsa. Het succes van deze 
strategie was gering. De vredesraden waren nog ontevreden over de aanva-
ringen in Perugia en bleven daarom in Amsterdam weg, terwĳ l de meeste 
onafhankelĳ ke activisten wederom het land niet mochten verlaten.114 Het 
IKV had veel moeite gedaan toch ‘onafhankelĳ ke’ inbreng te garanderen 
en toonde zich dan ook erg teleurgesteld dat de vele schriftelĳ ke bĳ dragen 
uit de Poolse en Tsjechoslowaakse oppositie zo weinig resonantie vonden 
op de conventie.115

112 De Graaf stelt dat de demonstratie vooral werd getrokken door activisten uit de kringen van 
END en IKV (De Graaf, Over de Muur (2004) 192). Faber noemt in zĳ n gepubliceerde dagboek 
en in zĳ n memoires Dieter Esche, verschillende andere West-Duitsers en West-Berlĳ ners en 
de Italiaanse Democrazia proletaria als aanstichters van de demonstratie (Faber, Vooruitge-
schoven spionnen (2007) 108-110. Faber, Min x min (1985) 260-264). De onvrede van het IKV met 
de demonstratie wordt ook genoemd in een contemporain artikel van Ten Berge (Ten Berge, 
‘Ontspanningspolitiek’, DW 22-9-1984). Inderdaad was de West-Duitse Esche de drĳ vende kracht 
achter de demonstratie en het latere Netwerk voor de Oost-Westdialoog (Kenney, A carnival of 
revolution (2002) 103-104). 
113 Zie bĳ v. RR 03 – 1 (Ulrike, Liebe Freunde!). 
114 IKV 198 – 1 (East-West Committee 17-5-1985). PvdA 2575 – 1 (East-West Committee 30-3-1985). 
PvdA 2575 – 2 (East West Committee 29-3-1985). IKV 471 – 18 (The Convenors, Note, 1984). 
PvdA 2575 – 3 (Müller, the END-Convention, 1985). PvdA 2575 – 4 (Faber, a few lessons, 1985). 
Korespondencja LW 197-44 – 1 (Faber, Ter Laak, aan Wałęsa, 1985). 
115 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 134-136. IKV 197 – 2 (Müller aan Beckmann, 1985). 
IKV 471 – 17 (Faber aan Wolfgang).
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In de discussie voorafgaand aan de conventie in Coventry in 1987 toonde 
het IKV nogmaals een expliciet voorstander te zĳ n van het voortzetten 
van de dialoog op beide sporen. Terwĳ l END Londen zich opwierp als 
woordvoerder van WiP, nam het IKV juist tegenovergestelde standpunten 
in. Faber vond het, in tegenstelling tot zĳ n Poolse ‘bondgenoot’, onzin de 
Poolse communistische partĳ  van de conventie te weren. Hĳ  achtte het 
juist waardevol met één van de meest hervormingsgezinde communistische 
partĳ en te kunnen spreken. Ook juichte hĳ  het toe, in tegenstelling tot de 
Britse END en WiP, dat de Hongaarse vredesraad als eerste regimegetrouwe 
Oost-Europese organisatie het END-appel wilde ondertekenen. Toenadering 
tot de offfĳ iciële Oost-Europese organisaties bleef voor het IKV van belang 
naast de dialoog van onderop.116

Fabers verstoordheid over de demonstratie in Perugia in 1984 weerhield 
hem er niet van actief te worden in het Netwerk voor de Oost-Westdialoog, 
dat kort na de demonstratie werd opgericht. Hierin verenigden zich de 
voorstanders van een exclusieve dialoog van onderop.117 Faber en Müller 
namen op persoonlĳ ke titel deel aan het schrĳ fproces voor het Helsin-
kimemorandum van 1986. In het comité dat deze tekst voorbereidde waren 
sympathisanten van het IKV en de Grünen oververtegenwoordigd. Het 
feit dat zĳ  zich op veel onderwerpen op één lĳ n bevonden, bevorderde 
het totstandkomingsproces. Desondanks bestonden er ook duidelĳ ke ver-
schillen. Zo verwonderden de IKV’ers zich over het uiterst negatieve 
staatsbegrip in kringen van de Grünen en de Oost-Europese oppositie.118 
De uiteindelĳ ke inhoud van het memorandum was dan ook omstreden 
onder de IKV-achterban en delen van de IKV-top. Desondanks gebruikte de 
organisatie het document om in Nederland de discussie over samenwerking 
met Oost-Europa en de verbinding van vrede en mensenrechten aan te 
wakkeren.119

116 Zie voor de discussies: PvdA 2575 – 5 (LC 4/5-4-1987). PvdA 2575 – 6 (LC 3/4-10-1987). PvdA 
2575 – 7 (LC 23/24-5-1987). Zie voor WiP: Sol NL 139 – 2 (WiP, Minkiewicz, aan LC, 1987). Sol NL 
141 – 1 (Minkiewicz, WiP, points).
117 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 110, 112-113. IKV 338 – 8 (WI 7-11-1984). IKV 341 – 5 
(WI 2-9-1986). IKV 342 – 10 (Faber, Budapest, 1987). 
118 Deelnemers waren naast Müller en Faber, Dieter Esche (AL), Christian Semler (ex-KPD, 
adviseur van de Grünen), Minkiewicz, de Tsjechische emigrant Jan Kavan en de Oostenrĳ kse 
vredesactivist Georg Breuer. Wilco de Jonge, ‘Eén groot pleidooi voor democratie en mensen-
rechten’, Kernblad (november 1986) 4-5. OWK 09 – 1 (Helsinki-Memorandum, 1986). 
119 De Graaf, Over de Muur (2004) 224. Megens , ‘Church peace movements’ (1989) 47. IKV 597 – 1 
(Conference of European Churches, 1988). IKV 341 – 6 (DB-advies ontspanning). IKV 555 – 1 
(Müller, promotion campaign, 1986). Sol NL 125 – 1 (Emck aan Esche, 1986). Mient Jan Faber, 
De invloed van Charta op IKV & Pax Christi. Lezing door Mient Jan Faber ter gelegenheid van de 
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De discussie over ontspanning van bovenaf of onderop verdeelde ge-
durende de jaren tachtig niet alleen het IKV, maar trok in verschillende 
landen heen kloven tussen en binnen organisaties. Voor- en tegenstanders 
verenigden zich over nationale grenzen heen. Daarmee was het debat over 
de transnationale dialoog met Oost-Europa zelf ook een transnationale, 
hoewel vooral Westerse, aangelegenheid.120 In deze discussie trad het IKV 
op voor de onafhankelĳ ke partners, maar niet exclusief. Al met al bleef 
het IKV een voorstander van de dialoog met Oost-Europa op beide sporen.

De ‘naïviteit van de vredesbeweging’: kritiek van de emigranten Malko 
en Korzec

Al voordat het IKV zĳ n eerste contacten met de oppositie in Oost-Europa 
aanging, kreeg de organisatie een voorproefĳ je van de meningsverschillen 
die het daar tegen zou komen. Poolse publicisten in Nederland als Malko en 
Korzec boden vanaf 1982 in kritische artikelen een blik op het Oost-Europese 
wantrouwen tegenover de vredesbeweging. Aanvankelĳ k erkenden zĳ  
de positieve kanten van de koerswĳ ziging. Zo schreef Malko begin 1982 
goedkeurend:

‘De ontspanning moet opnieuw gedefĳ inieerd worden. (…) De eerste 
tekenen van een waardig ontspanningsstreven zĳ n al door Mient Jan 
Faber getoond toen hĳ  in een radio-interview zei, dat onafhankelĳ ke 
vredesprojecten tussen de groepen en steden in Nederland en in Oost-
Europa bevorderd zullen worden.’121

Korzec noemde het IKV een beweging van ‘fatsoenlĳ ke, moreel bewogen 
mensen’ en juichte de aandacht voor Oost-Europa toe, hoewel hĳ  de bena-
dering te ad hoc vond.122

Na korte tĳ d keerde toch de scepsis terug. Malko ondersteunde de nieuwe 
‘blokdoorbrekende’ strategie van het IKV van harte, maar over het feit dat 

uitreiking van de Erasmusprĳ s aan Vaclav Havel (Den Haag 1986) UvA, UBM: P 46-528, 1-2, 4-5. 
Faber, Het naderende einde (1987/1988). Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie in Europa 
(1986/1987).
120 Patrick Burke, ‘A Transcontinental Movement of Citizens? Strategic Debates in the 1980s 
Western Peace Movement’, in: Horn, Kenney, Transnational moments (2004) 189-206, aldaar 
191-194.
121 Malko, ‘De “ontspanningspolitiek”’, NRC 2-1-1982, 7.
122 Korzec, ‘Oost-Europa, pacifĳ isme’ (1983) 232, 236-237. Van Hengel, ‘Vredesbeweging’, RD 
6-11-1982. 
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het IKV ook na 1981 geloof bleef hechten aan Oost-Europese ontwape-
ningsvoorstellen kon hĳ  alleen maar vol ongeloof het hoofd schudden.123 
Dit ondermĳ nde Malko’s vertrouwen in de nieuwe koers van het IKV en 
zorgde ervoor dat hĳ  eind 1982 meer aandacht probeerde te vragen voor de 
problemen waar het IKV bĳ  zĳ n nieuwe koers tegenaan zou lopen:

‘het IKV heeft de dialoog met de Oosteuropese oppositiebewegingen als 
voorwaarde voor haar eigen geloofwaardigheid verklaard. Daarin is zĳ  
moediger en consequenter dan menig politicus en vakbondsleider. In de 
“ontspanning van onderop” zou het IKV automatisch een voortrekkersrol 
moeten krĳ gen, gezien haar omvang, kracht en mogelĳ kheden. Zĳ  zal als 
voorbeeld moeten gelden voor haar populistische alter ego’s in de landen 
van het Oostblok. Dat gezegd zĳ nde, moet echter geconstateerd worden 
dat het IKV weinig kans heeft op een soortgelĳ ke beweging in de landen 
van het Oostblok.’124

Malko voerde aan dat het IKV nauwelĳ ks respons zou krĳ gen zolang het 
woord pacifĳ ist in Polen als scheldwoord gold. Volgens hem waren de plan-
nen van het IKV alleen realiseerbaar bĳ  volledige ineenstorting van het 
socialisme, maar hĳ  nam niet aan dat de vredesactivisten daarop uit waren. 
Korzec en Malko stelden beiden dat een bondgenootschap onwaarschĳ nlĳ k 
was zolang het IKV weinig verschil bleef maken tussen de supermachten: 
‘De gedachte dat de relatie van West-Europa tot Amerika dezelfde zou zĳ n 
als die van Oost-Europa tot de Sovjet-Unie kan bĳ  Oosteuropese intellectu-
elen slechts verbazing oproepen,’ legde Korzec uit. Hĳ  vond de gelĳ kstelling 
van de bewegingen van onderop in Oost en West een teken van ‘slechte 
smaak’. Beide legden de vinger op de zere plek met de vaststelling dat de 
denkbeelden van het IKV, in Malko’s woorden, ‘de Nederlandse werkelĳ k-
heid adequaat beschrĳ ven, maar de toets van de Oosteuropese realiteit niet 
kunnen doorstaan.’ Korzec constateerde ook terecht dat het IKV lange tĳ d 
moeite had de ware oppositie in Oost-Europa van de beduidend minder 
onafhankelĳ ke kerkelĳ ke organisaties te onderscheiden, zoals bleek uit het 
jarenlange enthousiasme voor de Oost-Duitse Theologische Studienabteilung 
(ThSA):

‘In het verleden scheen het IKV zich van de relevantie van zo’n oppositie 
niet eens bewust te zĳ n en scheen men de ‘loyale oppositie’ van kerkelĳ ke 

123 Bleich, Van der Wal, ‘Ondergesneeuwd’, DGA 13-1982. 
124 Malko, ‘Vredesbeweging denkt onrealistisch’, VK 21-10-1982, 19. 
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bewegingen of verlicht communistische leiders als natuurlĳ ke bondge-
noten (…) te beschouwen.’125

Het IKV beschouwde de kanttekeningen van Malko in 1982 als een cynische 
aanval in plaats van een reden de eigen strategie te overdenken. Bartels 
en Ten Berge vergeleken Malko met een badmeester ‘die ons van de kant 
toeroept dat hĳ  het op prĳ s stelt dat we hebben durven springen, maar dat 
dit gezien de temperatuur van het water natuurlĳ k wel ontzettend naïef 
was.’ Vol zelfvertrouwen verkondigen de auteurs dat zĳ  ‘na een jaartje vrĳ e 
slag stroomopwaarts’, ondanks de tegenslagen in de DDR, alleen maar meer 
waren gaan geloven in hun uitgangspunten.126 Het deel van de achterban 
dat vooral bang was dat het nieuwe beleid de bestaande contacten en 
ontwapeningsstrĳ d zou schaden, was nog sceptischer over de kritiek uit 
emigrantenkringen. Mensen die te lang uit een land weg waren zouden 
niet meer weten wat er leefde of slechts gedreven worden door persoonlĳ ke 
rancune.127

De van weinig zelfref lectie getuigende antwoorden van Bartels en 
Ten Berge zorgden ervoor dat bĳ  Malko de irritatie zĳ n oorspronkelĳ ke 
waardering begon te overschaduwen. ‘Ze waren zo vol van zichzelf (…) 
dat kon ik niet verkroppen (…). Hoe is het mogelĳ k dat volwassen mensen 
een enorme beweging runnen zonder greintje van kennis?’, vraagt Malko 
achteraf. Gedurende de jaren tachtig bleef hĳ  kritisch op het gebrek aan 
kennis, de naïviteit en het ‘verlossingsgeloof’ van het IKV. Daarbĳ  verloor 
hĳ  de interesse in het onderscheid tussen de koers van het IKV en die van 
andere organisaties. Hĳ  scheerde de vredesbeweging in toenemende mate 
over één kam. Malko’s voornaamste verwĳ t aan Faber was dat hĳ  zich 
beter bewust moest zĳ n van het feit dat de Oost-Europese machthebbers 
misbruik maakten van de Westerse vredesbeweging. Hĳ  bleef hopen dat 
het IKV zich in directe contacten met de oppositie in Oost-Europa wel zou 
laten overtuigen. Dat dit bĳ  Faber inderdaad het geval was, zorgde ervoor 
dat Malko na 1989 toch weer enig vertrouwen herwon in diens integri-
teit.128 Desondanks bleef hĳ  het IKV in de late jaren tachtig verwĳ ten al te 

125 Ibidem. Sasza Malko, ‘Westerse vredesbeweging laat zich in de luren leggen’, VK 16-11-1982, 
13. Korzec, ‘Oost-Europa, pacifĳ isme’ (1983) 232-238. Van Hengel, ‘Vredesbeweging’, RD 6-11-1982. 
Korzec stelt achteraf dat hĳ  het IKV in de vroege jaren tachtig meermaals heeft benaderd om 
het te overtuigen van meer aandacht voor de oppositie, maar dat hĳ  nul op het rekest kreeg: 
Interview Korzec, 25-8-2012.
126 Bartels, Ten Berge, ‘Vredesbeweging moet ook in kou blĳ ven praten’, VK 30-10-1982. 
127 IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982). IKV 334 – 2 (Van Bemmel aan Bartels, 1982). 
128 Malko, Gradov, ‘West weet te weinig’, VK 29-10-1983. Interview Malko, 21-9-2011 en 26-1-2012.
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euforisch te berichten over Gorbatsjovs hervormingen en de eigen invloed 
in Oost-Europa.129

Het IKV had gedurende de vroege jaren tachtig wel meer kritiek te ver-
duren dan alleen van Malko en Korzec. Overtuigd van de eigen weg, liet 
het IKV zich noch door kritiek van links noch van rechts van de eigen koers 
afbrengen. Desondanks maakten vooral de vroege artikelen van Malko 
indruk.130 Misschien dat die kritiek een enkele IKV’er tĳ dens discussies in 
Oost-Europa nog wel eens door het hoofd geschoten zal zĳ n: een gewaar-
schuwd mens telt immers voor twee.

Uitleg, bemiddeling en kritiek: de samenwerking met Minkiewicz en 
Zielonka

De bruggenbouwers Minkiewicz en Zielonka zetten hun ergernis over de 
naïviteit van de vredesbeweging vooral om in pogingen om met uitleg en 
bemiddeling het IKV in de juiste richting te leiden. Minkiewicz herkende 
de koerswĳ ziging van het IKV en trok daaruit de conclusie, dat de vre-
desbeweging zich tot een belangrĳ ke bondgenoot voor de Oost-Europese 
oppositie ontwikkelde.131

In het kader van de koerswĳ ziging van eind 1981 kwamen Minkiewicz 
en Zielonka al snel bĳ  het IKV in beeld als bemiddelaars. Zĳ  raakten in 
juli 1982 nauw betrokken bĳ  de onderhandelingen tussen het IKV, END en 
de Brusselse Solidarność-vertegenwoordiging. Achteraf vertellen beiden 
dat ze zeer alert waren dat de verklaring over mensenrechten en niet over 
kernwapens zou gaan:

‘Daar is heel hard over onderhandeld en de vredesbeweging was gematigd 
tevreden en wĳ  waren redelĳ k tevreden, want we hadden de vredesbe-
weging niet geschofffeerd, we hadden het geaccepteerd, maar niet zo ver 
als de vredesbeweging had gewild. Dus we hebben geen hele hand, maar 
anderhalve vinger uitgestoken,’

129 Malko, ‘De valse verwachtingen’, DGA 20-5-1987, 8-9. Van Hengel, ‘Vredesbeweging’, RD 
6-11-1982.
130 Dat blĳ kt uit het feit dat Ten Berge en Ter Veer nog lang naar Malko’s kritiek bleven verwĳ zen. 
Ter Veer, Het geluk (1990) 22. Ten Berge, De slag om Genève (1983) 57. Ten Berge, Ter Veer, ‘Het IKV 
na Polen’ (1982) 4. 
131 Interview Minkiewicz, 8-4-2010 en 15-6-2010. Interview Zielonka, 10-6-2011. Sol NL 29 – 1 
(Minkiewicz, stanowisko Holandii). Sol NL 33 – 1 (Minkiewicz, kort verslag, 2-6-1983). Sol 
NL 29 – 2 (Krótki przegląd). Sol NL 30 – 1 (Biuro Informacyjne, 1982). BK 740.0000 – 1 (Ruchy 
pokojowe, 1984).
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stelt Minkiewicz achteraf. Volgens de academicus Zielonka was het wan-
trouwen in retroperspectief niet ongegrond, omdat de vredesbeweging 
de verklaring alsnog voor eigen doeleinden gebruikte. Het IKV nam de 
gelegenheid ook te baat om een fĳ iat van de Solidarność-vertegenwoordiging 
voor het geplande optreden op de Pugwashconferentie een maand later te 
verkrĳ gen.132

Na juli 1982 bleef Minkiewicz de vraagbaak over Polen voor het IKV. 
Daarvoor schoof hĳ  soms zelfs aan bĳ  IKV-vergaderingen.133 In zĳ n pogingen 
het IKV van zĳ n invalshoek te overtuigen, accepteerde hĳ  het idee dat 
de vredesbeweging en Solidarność als twee gelĳ ktĳ dige, vreedzame en 
destabiliserende emancipatiebewegingen waren ontstaan. Zĳ n kritiek 
leverde hĳ  gedoseerd en in het taalgebruik van de vredesbeweging zelf. Van 
het IKV en Pax Christi kregen Zielonka en bovenal Minkiewicz de ruimte 
hun kritiek uit te dragen. Beiden wreven zĳ  het IKV geregeld het belang van 
mensenrechten en de noodzaak ondubbelzinnig te kiezen voor de oppositie 
in Oost-Europa onder de neus. In simpele bewoordingen probeerden zĳ  
het denken van de Oost-Europese oppositie uit te leggen.134 Zo schreef 
Minkiewicz in de IKV-berichten:

‘Als twee ruziënde buren vrede sluiten, maar één blĳ ft zĳ n eigen kinderen 
slaan, dan heerst er geen vrede in de straat. (…) Eerst vrede in Oost-
Europa zelf, niet vrede over de hoofden van de Oost-Europeanen heen. 
Daarvoor moet ook het Westen zich inzetten, ook de vredesbeweging. 
De tĳ d dringt.’135

132 BdG 6 – 4 (WI 18-1-1982). Sol NL 55 – 1 (Minkiewicz aan Hartmans, 1983). IKV 334 – 3 
(Oost-Europagroep 18-3-1982). Sol NL 29 – 1 (Minkiewicz, Stanowisko Holandii). IKV 736 – 2 
(Gesprek in Brussel). IKV 335 – 2 (WI 26-6-1982). Sol NL 33 – 11 (Minkiewicz, overzicht, 26-6-1982). 
Interview Zielonka, 10-6-2011. Interview Minkiewicz, 8-4-2010, 15-6-2010, 30-6-2010 en 6-1-2012. 
133 Zie voor het contact tussen IKV en Minkiewicz o.a.: Sol NL – 1 (Minkiewicz, Kort verslag, 
2-6-1983). Sol NL 112 – 4 (Müller aan Minkiewicz, 1985). Sol NL 113 – 2 (Bartels aan Minkiewicz 
en Malak, 1988). IKV 335 – 6 (WI 5-11-1982). IKV 336 – 2 (Bartels, Oost-Westbetrekkingen). 
IKV 335 – 4 (Van der Meer, voor IKV-werkgroep). Sol NL 31 – 1 (Bartels aan Minkiewicz). Het 
contact was overigens niet altĳ d even frequent, zo bleek Bartels pas heel laat op de hoogte van 
de verhuizing van het bureau: Sol NL 112 – 3 (Bartels aan Minkiewicz, 1984). 
134 Interview Minkiewicz, 15-6-2010 en 6-1-2012. Interview Ten Berge, 12-10-2011. Interview 
Bartels, 22-11-2011. Jan Minkiewicz, ‘Wie is de echte partner in ‘t oosten?’, DW 29-9-1984, 4. IKV 
219 – 1 (Polendag, 1984). IKV 336 – 1 (WI 7-1-1983). IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). Minkiewicz, ‘Polen’ 
(1983) 52-65. IKV 336 – 4 (WI 7-12-1983). Sol NL 112 – 8 (Minkiewicz aan Asmus, 1983). IKV 329 – 11 
(WOEP, PC, studiedag, 1985). Sol NL 112 – 9 (Polendag, 1986). Sol NL 113 – 3 (Oost-Europadag). 
Ten Berge, De slag om Genève (1983) 126.
135 Jan Minkiewicz, ‘De Polen hun Polanditis’, ikv-berichten (1982) nr. 2, 1-2. 
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De IKV-top maakte dankbaar gebruik van deze informatie en was er bewust 
naar op zoek, ook al was de kritiek op bĳ voorbeeld het contact met de 
machthebbers soms pĳ nlĳ k. ‘De vrienden van Solidarność kastĳ den ons 
naar hartelust’, concludeerde Faber naar aanleiding van de Polendag van 
1984.136 Andersom kreeg het IKV van zĳ n offfĳ iciële contacten juist com-
mentaar op deze samenwerking met emigranten. Zo schreef zĳ n Poolse 
contactpersoon in 1987: ‘I think that you made an error with unconditional 
support for Milewski and Minkiewicz who kidnapped Solidarność.’137

Vanuit zĳ n wens beide bewegingen tot elkaar te brengen, was Minkie-
wicz milder dan veel van zĳ n collega’s. Hĳ  verdedigde de vredesbeweging 
meermaals en ging bĳ  gelegenheid zelfs over tot deelname aan symbolische 
acties.138 Net als Malko hoopte hĳ  dat directe contacten uiteindelĳ k meer 
invloed zouden hebben dan zĳ n vaak tevergeefse interventies vanuit Neder-
land. Hĳ  was nauw betrokken bĳ  de voorbereiding van Fabers en Müllers 
eerste reis naar Polen in 1985 en hoopte, dat de directe confrontatie met de 
oppositie in Polen hen de ogen zou openen. Aan zĳ n contactpersonen in 
Brussel schreef hĳ : ‘Een kleine koude douche zouden ze goed kunnen ge-
bruiken, misschien houden ze dan op met discussiëren en ons goedgezinde 
dingen te herhalen en beginnen ze iets te doen.’ Zĳ n gesprekspartners in 
Polen verzocht hĳ  de bezoekende IKV’ers tot actie aan te zetten. Hĳ  liet 
hen expliciet weten dat Faber en Müller ‘in orde’ waren en dus niet voor 
‘trouwe dienaren’ van Moskou gehouden moesten worden.139

Toen Minkiewicz in 1985 benoemd werd tot Westerse contactpersoon 
van de Poolse vredesgroep WiP won hĳ  weer aan belang voor het IKV. In 
december 1985 bracht hĳ  de tweede ontmoeting tussen WiP en het IKV tot 
stand en een jaar later hielp hĳ  de brief van Czaputowicz aan Faber vanuit 
de gevangenis bĳ  het IKV onder de aandacht te brengen. Ook hier probeerde 
Minkiewicz het IKV aan te sporen voorbĳ  de dialoog te reiken en tot actie 
over te gaan: ‘niet alleen kontakt, ook ondersteuning is nodig’, stelde hĳ  in 
één van zĳ n oproepen. Hĳ  lobbyde sterk voor hulp van de vredesbeweging 

136 Ten Berge, De slag om Genève (1983) 126. IKV 333 – 4 (WI 3-4-1981). IKV 336 – 4 (WI 7-12-1983). 
Faber, Min x min (1985) 181-182. ‘Vredesbeweging en Solidariteit’, DW 17-04-1984. Interview Bartels, 
22-11-2011.
137 IKV 470 – 9 (Halbersztadt aan Faber en Bartels, 1987).
138 ‘America begroet Siberië’, DW 23-08-1983. Sol NL 112 – 10 (Minkiewicz, brief in antwoord op 
Heldring, 1983).
139 ‘Mały zimny prysznic im się przyda, może przestaną dyskutować i powtarzać nam 
przychylne rzeczy, a zaczną coś robić.’ (…) ‘są w porządku. Nie traktować ich jako ‘wiernych 
pachołków’’. Korespondencja LW 197-44 – 2 (Minkiewicz aan Wałęsa, 1985). BK II NL/do 1987 – 1 
(Minkiewicz aan Milewski en Pilarska, 1985). 
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aan de gevangen WiP-activisten. Bĳ  het IKV bleef de dialoog echter prioriteit 
nummer één.140 In het stimuleren van die dialoog slaagde Minkiewicz 
uiteindelĳ k zo goed, dat zĳ n bemiddeling vanaf 1987 aan belang verloor. 
Hĳ  bleef vooral nog in beeld als vertaler en informatiepunt.141

Dit was voor het IKV de gewenste gang van zaken. Faber en Bartels 
benadrukken achteraf, dat de bemiddeling door emigranten vooral een 
noodoplossing was. Zĳ  ontmoetten het liefst de mensen ‘in de eigen context’ 
en niet zozeer met plaatsvervangers die mogelĳ k minder op de hoogte 
waren van de ware situatie in het thuisland. ‘Waarom zouden wĳ  in een 
Amsterdams café moeitevol blĳ ven discussiëren met Jan Minkiewicz als je 
in Warschau met de mensen zelf, die daar dagelĳ ks de verantwoordelĳ kheid 
hebben, gaat praten?’, aldus internationaal secretaris Bartels. Zodra het 
mogelĳ k werd, moest het contact direct lopen.142 Het IKV onderhield ook 
contact met emigranten uit Tsjechoslowakĳ e en de DDR zoals Vera Ebels, 
Roland Jahn en Jürgen Fuchs. Hier nam eveneens de interesse van het IKV 
in de emigranten af zodra de directe contacten op stoom kwamen en nam 
ze weer toe op het moment dat het IKV het land niet meer inkwam.143

Minkiewicz verlegde zelf eveneens zĳ n interessegebied. ‘Jan is uitein-
delĳ k, denk ik, het meest productief geworden in het END-netwerk,’ stelt 
Bartels achteraf. Als vertegenwoordiger van WiP wekte hĳ  veel interesse 
bĳ  de Westerse vredesorganisaties die op deze internationale conventies 
samenkwamen.144 Binnen dit netwerk werkte hĳ  samen met emigranten uit 
onder andere Tsjechoslowakĳ e en de DDR. Hun aanwezigheid was mede te 
danken aan de inzet van het IKV, die emigranten graag op deze conventies 
uitnodigde als legitieme vervangers van de onafhankelĳ ke activisten uit 

140 IKV 219 – 2 (Niemczyk aan IKV). Sol NL 139 – 1 (Czapotowicz to Faber). IKV 756 – 6 (Min-
kiewicz aan IPCC, 1986). Sol NL 141 – 2 (WiP, Minkiewicz, Dear Friends, 1986). Sol NL 139 – 3 
(Minkiewicz, Niet alleen kontakt, 1986).
141 Sol NL 134 – 1 (Czaputowicz aan Bartels, 1988). Sol NL 134 – (Czaputowica aan Bartels, 1988). 
Sol NL 112 – 4 (Wolfgang aan Minkiewicz). Sol NL 113 – 2 (Wim aan Janek en Barbara). Sol NL 
113 – 3 (Bartels aan Minkiewicz).
142 IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982). IKV 337 – 2 (WI 25-1-1984). Interview Bartels, 22-11-2011. Interview 
Faber, 23-3-2010. Interview Schennink, 10-5-2012.
143 IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982). IKV 335 – 1 (WI 1-10-1982). IKV 336 – 3 (WI 22-1-1982). IKV 337 – 1 
(WI 29-3-1984). IKV 336 – 1 (WI 7-1-1983). IKV 337 – 1 (WI 29-3-1984). IKV 342 – 1 (jaarverslag 
1987-1988). IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982). IKV 220 – 2 (gesprek Jahn en Rost). IKV 342 – 11 (WI 
23-2-1988). Jana Danielová, ‘Westeuropese vredesbeweging en Oosteuropese demokratische 
oppositiebewegingen?’, ikv-berichten (1982) nr. 2, 9. Interview Bartels, 22-11- 2011. Zie voor de 
correspondentie tussen Faber en Jürgen Fuchs 1982-1983 IKV 451. 
144 Interview Minkiewicz, 15-6-2010 en 30-6-2010. Interview Bartels, 22-11-2011. Sol NL 112 – 2 
(Bartels aan Minkiewicz en Malak, 1988). Sol NL 139 – 2 (WiP, Minkiewicz aan LC, 1987). PvdA 
2575 – 5 (LC 4/5-4-1987). PvdA 2575 – 6 (LC 23/24-5-1987). PvdA 2575 – 7 (LC, 3/4-10-1987). 
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Oost-Europa.145 Hun stemmen klonken duidelĳ k door in het Netwerk voor de 
Oost-Westdialoog, waarin de voorstanders van de dialoog van onderop zich 
internationaal verenigden. Minkiewicz had zitting in de drafting committee 
van het Helsinkimemorandum dat dit netwerk in 1986 uitbracht en zette 
de commissieleden uit grüne en IKV-kringen onder druk om het stuk een 
niet al te Westerse inhoud te geven.146 Ook hier probeerde Minkiewicz de 
vredesbeweging voorbĳ  hun eenzĳ dige focus op de dialoog van onderop 
te krĳ gen en meer actie te laten ondernemen ter verdediging van de onaf-
hankelĳ ke dialoogpartners. Succes bleef ook hier uit.147

Binnen het IKV was men zich bewust van Minkiewicz’ uitzonderlĳ ke 
positie. ‘Jan Minkiewicz, die natuurlĳ k Nederlander was, (…) die was plotse-
ling honderd procent Pool, en zo presenteerde hĳ  zich ook, alsof hĳ  er net 
gisteren vandaan gekomen was,’ relativeert Faber achteraf. Dat nam niet 
weg dat hĳ  misschien daardoor juist de meest aangewezen en aangename 
gesprekspartner was. Bartels beschrĳ ft het in retroperspectief als een rollen-
spel. Minkiewicz was én linkse Amsterdammer én hartstochtelĳ ke Pool. Hĳ  
werd steeds meer in deze laatste rol ‘gecast’ en wist deze overtuigend neer 
te zetten: ‘Ik denk dat Jan uiteindelĳ k meer Pool was dan Amsterdammer, 
(…) omdat hĳ  con amore de Poolse stem inbracht.’ Zĳ n onvermoeibare inzet 
voor Polen en zĳ n uitstekende bronnen en internationale contacten waren 
voor het IKV belangrĳ ker dan zĳ n authenticiteit. ‘Hĳ  heeft veel bemiddeld 
en in gang gezet en voortdurend de aandacht op Polen gevestigd. We hebben 
jarenlang hem als dé Pool gehad,’ aldus Bartels achteraf.148

Uiteindelĳ k haalde het IKV zĳ n eigen bemiddelaars uit Polen. In 1988 
kwam Anna Myśłakowska, die IKV’ers in Polen hadden ontmoet, op het 
secretariaat werken. Zĳ  hield de IKV-top in deze turbulente tĳ d op de hoogte 
van de ontwikkelingen in Polen en bleek een nuttig contactpersoon. Minder 
dan eerdere bemiddelaars zorgde zĳ  echter voor het verder scherpen van de 

145 IKV 338 – 5 (WI 29-8-1984). Faber, Min x min (1985) 88, 173-174, 176, 207-209. Jos Hagers, “Faber 
tracht Russen met verbannen Polen te laten praten”, De Telegraaf 17-7-1984. Marjan Fleischer, 
‘Vredesstrĳ d in oost en west – wat helpt wie?‘, DW 15-11-1983. OWK 10 – 1 (East-West Committee 
2-2-1985). PvdA 2575 – 8 (LC 22/23-9-1984). PvdA 2575 – 9 (East-West Committee, 22-1-1985). PvdA 
2575 – 10 (East-West Committee, 17-11-1984). PvdA 2575 – 11 (East-West Committee, 4-4-1985). 
PvdA 2575 – 2 (East West Committee, 29-3-1985). 
146 IKV 555 – 2 (Minkiewicz, Draft). IKV 555 – 3 (Breuer aan Faber, 1986). GPo 014 – 1 (Network 
for East West Dialogue, 5/6-10-1985). GPo 014 – 2 (Ljubljana Peace Group, Jahn, Minkiewicz). 
Interview Minkiewicz, 15-6-2010. 
147 Sol NL 139 – 4 (Do sygnatoriuszy). Interview Minkiewicz, 15-6-2010.
148 Interview Faber, 23-3-2010. Interview Bartels, 22-11-2011. Interview Ten Berge, 12-10-2011. 
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blik van het IKV op de wederzĳ dse meningsverschillen.149 Dit toonde des te 
meer dat Malko, Korzec, Zielonka en vooral Minkiewicz iets te bieden had-
den wat de directe contacten veel moeilĳ ker konden geven: een voorproefĳje 
van de vermoedelĳ ke pĳ npunten in de dialoog vanuit kennis van het debat 
in Oost én West.

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

Op zĳ n zoektocht naar natuurlĳ ke bondgenoten stuitte het IKV geregeld 
op onenigheid met de beoogde partners. Gedeeltelĳ k was dit het gevolg van 
de vooronderstellingen over Oost-Europa waarop de campagne van 1977 en 
de koerswĳ ziging van 1981 waren gebaseerd. In de campagnestrategie van 
het IKV hadden de onafhankelĳ ke bewegingen in Oost-Europa een hele 
specifĳ ieke rol te vervullen: met hun maatschappelĳ ke engagement zouden 
zĳ  het door het IKV in het Westen ingezette proces van machtsverlies en 
ontwapening in Oost-Europa in evenwicht moeten houden. De belang-
stelling voor de oppositiebewegingen achter het Ĳ zeren Gordĳ n kwam zo 
aanvankelĳ k vooral voort uit de eigen ontwapeningscampagne. De analyse 
die aan deze strategie ten grondslag lag, strookte niet met de werkelĳ k-
heid van de Oost-Europese opposanten. De suggestie dat ontwapening aan 
Westerse zĳ de tot ontspanning in het Oostblok zou leiden en dat daarom de 
Westerse vredesstrĳ d een bĳ drage leverde aan de Oost-Europese vrĳ heids-
strĳ d was niet te rĳ men met hun ideeën. In de Oost-Europese oppositie 
overheerste wantrouwen tegenover de expansiedrang van de Sovjet-Unie 
en de naïviteit van de Westerse vredesbeweging. Dat de Westerse ontwa-
peningsstrĳ d in de Oost-Europese bevolking weinig populariteit genoot, 
daarvan waren de IKV-voormannen zich bewust. Het zelfvertrouwen over 
de juistheid van de eigen analyses en het geloof in het eigen vermogen 
de oppositie daarvan te overtuigen, leden daar niet onder. Gedurende de 
legale maanden van Solidarność wachtte het IKV hoopvol op een teken 
dat de Poolse oppositie de Westerse vredesstrĳ d als steun ervoer. ‘Ik denk, 
dat de westerse vredesbeweging nog veel af te praten zal hebben met de 
vrienden van Solidariteit om elkaar te vinden op een verstandige politiek 
met betrekking tot bewapening en ontwapening’, schreef Ter Veer in 1981 
vol goede moed. Ook na 13 december 1981 bleef het IKV geloven in de eigen 

149 Zie IKV 757 – 9 (Myśłakowska aan Faber). IKV 757 – 10 (Myśłakowska, Reis naar Polen, 
1989). IKV 757 – 2 (Myśłakowska, report, 1989). IKV 757 – 11 (Myśłakowska, Den Haag, 1988). IKV 
660 – 1 (WO 13-3-1989). IKV 660 – 2 (WO 2-5-1988). IKV 787. IKV 756 – 2 (Janneke, Polen, 1987). 
Anna Myśłakowska, ‘Polen tussen hoop en vrees’, Kernblad (mei 1989) 8-9. 
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overtuigingskracht. Zo stelde Ter Veer de voor de Oost-Europese oppositie 
absurde voorwaarde, dat bewegingen zich in het Westen moesten inzetten 
tegen kernwapens en voor de derde wereld om geloofwaardige solidariteit 
met Solidarność te kunnen tonen. Ter Veer en Ten Berge schreven kort na 
Jaruzelski’s coup op dezelfde toon als voorheen:

‘We moeten niet schrikken als mensen die ginds in verzet zĳ n ons voor 
het overgrote deel nog steeds zien als meelopers van Moskou, in het 
gunstigste geval als naïevelingen. (…) we mogen en moeten óók duidelĳ k 
maken, dat zĳ  op een vals spoor zitten, wanneer ze menen dat hun be-
langen samenvallen met onze bewapenaars en de Amerikaanse politiek 
der ‘sterkte’.’150

Deze verbinding tussen ontwapening, geruststelling van de Sovjet-Unie en 
Oost-Europese liberalisering bleef het IKV nog lang na 1981 uitdragen. Zo 
schreef Faber in 1984 aan Solidarność-woordvoerder Onyszkiewicz:

‘We have urged our government and the governments of other countries 
to show restraint in their arms policies – therefore no deployment of use-
less missiles – just for the sake of Solidarność’s future. (…) Solidarność’s 
future is our future as well. It is the struggle for human dignity, freedom, 
peace and disarmament in Europe and the rest of the world.’151

Veel IKV’ers accepteerden na 1981 het in de Oost-Europese oppositie voorko-
mende idee van de ondeelbaarheid van vrede en mensenrechten. Vanuit hun 
eigen geloof in de verbinding tussen ontwapening en liberalisering bleven 
zĳ  er echter voor pleiten dat ook ontwapening hier deel van uitmaakte. Zĳ  
koesterden nog steeds de hoop dat zĳ  deze overtuiging over konden brengen 
op de Oost-Europese oppositie. Daarin vielen zĳ  geregeld ten prooi aan 
wishful thinking. Meermaals keerden IKV’ers uit Oost-Europa terug met de 
hoopvolle boodschap, dat daar nu toch echt meer vredesbewustzĳ n waar te 
nemen was.152 Zelfs de theorie van tweezĳ dig machtsverlies zou volgens het 

150 IKV 735 – 1 (Ter Veer, Begin februari, 1982). IKV 250 – 1 (Ter Veer – reactie). IKV 334 – 4 (WI 
26-2-1982). IKV 333 – 5 (WI 6-2-1981). IKV 803 – 2 (Ter Veer, challenging questions, 1982). Ter Veer, 
‘Overwegingen na Polen’ (1983) 136-138, 141. Ten Berge, Ter Veer, ‘Het IKV na Polen’ (1982) 4. Ter 
Veer, ‘Afzien van ‘modernisering’, HN 14-11-1981, 13. Zie ook J.L. Heldring, ‘Polen: een zaak voor 
de NAVO?’, NRC 22-1-1982. 
151 IKV 471- 2 (Faber aan Onyszkiewicz, 1984). 
152 IKV 336 – 3 (WI 22-1-1982). IKV 337 – 3 (WI 24-4-1984). Gied ten Berge, Wolfgang Müller, 
‘Confrontatie van onderop’, Kernblad (maart 1985) 6-7. Interview Bartels, 22-11-2011. Faber, Min x 
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IKV het meest gebaat zĳ n bĳ  geruststelling uit het andere blok. Het geloofde 
niet dat machtsverlies over blokgrenzen heen heilzaam kon werken. Nog 
in 1984 schreef Faber:

‘In de vredesbeweging is vaak gezegd: juist vanwege Solidarność moeten 
hier geen raketten worden opgesteld. Naïef, riep men (ook in Polen), de 
Russen zĳ n alleen maar gevoelig voor macht. Maar die werd hen nu juist 
door Solidarność gedeeltelĳ k afgenomen. Moesten ze op dat ogenblik – in 
1980 – worden geprest tot nog meer machtsverlies? Dit keer door ons 
toedoen?’

In tegenstelling tot Ter Veer liet Faber deze analyse gedurende de latere jaren 
tachtig geleidelĳ k los – mogelĳ k onder invloed van zĳ n oppositiecontacten.153

Vanuit deze opvattingen en dit wishful thinking was het niet verwon-
derlĳ k dat het IKV de open brief van Charta 77 aan de vredesbeweging in 
november 1981 met open armen ontving. Het zag de brief als een teken, 
dat de eigen strĳ d in Oost-Europa weerklank vond. Tĳ dens de grote 
vredesdemonstratie in Amsterdam stelde Faber dat Charta zich solidair 
had verklaard met het IKV. Charta had echter slechts gesproken van steun 
voor dat deel van de Westerse vredesbeweging dat solidair was met de 
onafhankelĳ ke bewegingen in Oost-Europa en de onderwerpen vrede, 
mensenrechten en de Helsinki-akkoorden met elkaar verbond. Van Diepen 
noemt de veronderstelling van Faber dat Charta daarmee ook het IKV 
bedoelde ‘aanmatigend’, omdat dat naar zĳ n mening nog geenszins aan deze 
kenmerken voldeed. Oost-Europajournalist Dick Verkĳ k stelt achteraf dat hĳ  
ervan uit ging dat Faber met deze verklaring bewust ‘de kluit bedonderde’, 
omdat hĳ  wel beter wist.154

Wist Faber echt wel beter? Nee en ja. Aan de solidariteit van het IKV met 
de Oost-Europese oppositie kon geen twĳ fel bestaan voor wie de analyse van 

min (1985) 284. Jacques van der Meer e.a., Vredesbeweging in Oost-Europa. Begeleidende brochure 
bĳ  de fototentoonstelling (z.p. 1984) 6-7. ‘Verbazing en teleurstelling’ (1984) 3-4. Wolfgang Müller, 
‘Polen: onafhankelĳ ke vredesgroepen in opbouw’, Kernblad (juli/augustus 1984) 9. Müller, 
‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 1, 4-6. IKV 756 – 1 (Müller, Polen, 1985). Slechts in enkele gevallen, 
zoals bĳ  de oprichting van WiP en de toenemende aandacht voor vrede binnen Charta, had de 
hoop van het IKV enige basis, maar zelfs in die gevallen bleven er nog veel meningsverschillen 
bestaan. Alleen met de DDR-oppositie bestond daadwerkelĳ k meer overeenstemming over dit 
onderwerp: Interview Poppe, 14-10-2010.
153 Faber, Min x min (1985) 284. IKV 342 – 2 (WI 15-12-1987). IKV 338 – 3 (Characteristics). ‘Wat 
is ware solidariteit?’, (1984) 6-8. 
154 ‘Verklaring van Charta 77’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 88-90. Van Diepen, 
Hollanditis (2004) 149. Verkĳ k, Van pantservuist (1997) 246. 
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Ter Veer aanhing. De ontwapeningscampagne van het IKV gold daarin im-
mers als best mogelĳ ke Westerse bĳ drage aan de Oost-Europese strĳ d. Ook 
waren Ter Veer en anderen ervan overtuigd in de reactie op het neerslaan 
van de Praagse Lente en in de Europanota van 1972 te hebben laten zien dat 
het IKV vrede, mensenrechten en ontspanning als met elkaar verbonden 
begrippen beschouwde. Vanuit deze optiek vormde de brief van Charta een 
warme solidariteitsverklaring.155

Toch wist het IKV wel degelĳ k dat de Oost-Europese oppositie weinig 
enthousiasme voor de strĳ d van het IKV op kon brengen. Overtuigd als het 
IKV was van de eigen analyse, las het echter over de kritische noten in de 
brief heen. Verkĳ k gelooft achteraf dat Fabers woorden op de demonstratie 
van 21 november gemeend waren. Niet omdat hĳ  de analyse van Ter Veer 
zo overtuigend vond, maar omdat Faber, toen hĳ  daadwerkelĳ k met de 
opvattingen van de andere zĳ de in aanraking kwam, bereid bleek zĳ n 
opvattingen te herzien.156

Het IKV verwachtte dat het bondgenootschap van onderop ook de 
Oost-Europese oppositie ten goede zou komen. Daarbĳ  rekende het op de 
offfĳ iciële Oost-Europese vredeswil. Het IKV schreef in 1982 hoopvol aan 
Charta 77: ‘Indien groepen zoals Charta serieuze ontwapeningsinitiatieven 
gaan bepleiten en niettemin door de autoriteiten lastig gevallen worden, 
pleit dat niet voor de oprechtheid van de offfĳ iciële politiek in hun landen.’ 
Het bondgenootschap zou ‘het moeilĳ ker [maken] voor de autoriteiten in 
Oost-Europa de democratiseringsbewegingen in Oost-Europa als vĳ andig af 
te schilderen, gezien de offfĳ iciële vredespolitiek die de Sovjetunie en andere 
Oosteuropese regeringen zeggen te willen voeren.’

Het IKV veronderstelde dat de Oost-Europese repressie zou verminderen, 
omdat de regimes de Westerse vredesbewegingen te vriend wilden houden. 
Bartels hoopte dat het bondgenootschap aan beide zĳ den het positieve 
gevolg zou hebben, dat de onafhankelĳ ke bewegingen ‘niet langer als 
vĳ fde colonne van de vĳ and in het andere blok’ weggezet zouden worden. 
Dat het IKV überhaupt overwoog geloof te hechten aan de vredesreto-
riek van het Oostblok, stuitte in de oppositie vermoedelĳ k op meewarig 
hoofdschudden.157

155 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 69. IKV 250 – 1 (Ter Veer, reactie). Faber, De invloed 
van Charta (1986) 1. 
156 Verkĳ k, Van pantservuist (1997) 246-247.
157 ‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa 
(1983) 90-96. Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’ (1983) 9. Ten Berge, Ter Veer, ‘Het IKV na Polen’ 
(1982) 4. Ter Veer, ‘Overwegingen na Polen’ (1983) 141-142. Marianne van Ophuĳ sen, ‘Discussie’, 
in: Boeker, Van Ophuĳ sen, Tulp, Oost-West (1985) 60-62, aldaar 62. IKV 472 – 1 (BtV, Polen).
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In de praktĳ k werkte deze strategie eerder averechts. De repressie tegen 
de Oost-Europese oppositie verminderde niet, maar breidde zich juist uit 
richting het Westen, in de vorm van weigering van visa en uitzettingen. De 
belangstelling van Oost-Europese regimes voor de Westerse vredesbeweging 
nam evenredig af met het groeien van haar aandacht voor de oppositie. 
Het nieuwe dialoogbeleid van de ‘Westerse vredesvrienden’ vormde voor 
de Oost-Europese regeringen geenszins een reden om de onafhankelĳ ke 
vredesactivisten met nieuwe ogen te bekĳ ken, maar des te meer om hen 
te vervolgen.158

Dit resultaat werd nog versterkt door het feit, dat het IKV in zĳ n enthousi-
asme over elke partner die zich aandiende aanvankelĳ k weinig onderscheid 
maakte tussen de verschillende soorten onafhankelĳ ke groepen in Oost-
Europa. Dit onvermogen de gradaties van dissidentie en onafhankelĳ kheid 
te herkennen, had vooral grote gevolgen in de omgang met de Theologische 
Studienabteilung (ThSA). Bartels meende in 1982 bĳ  het schrĳ ven van zĳ n 
uiteindelĳ k niet gehouden toespraak in Moskou voorzichtig genoeg te zĳ n 
geweest door Charta, Solidarność en de Oost-Duitse kerken niet in één zin 
te noemen. Zelfs het verschĳ nen van deze namen op dezelfde bladzĳ de liet 
bĳ  de kerken echter al alle alarmbellen rinkelen.159 Achteraf stelt Bartels 
dat dit ‘niet primair onkunde’ was, maar ook strategie:

‘Ik was al een paar keer in die DDR geweest (…). Dus ik kende al die codes 
wel, maar wĳ  hadden het gevoel, we breken daar telkens op een bepaald 
punt doorheen. (…) Mient Jan was daar een meester in. Dan zat je met 
Duitse sociaaldemocraten, of Russische wetenschappers en weet ik niet 
wat, zat je de toekomst van Europa te bespreken en dan nam hĳ  opeens 
één of andere notoire dissident mee, onverwacht. Natuurlĳ k wist je dat 
dat helemaal niet kon, maar je dacht: anders loopt die vergadering veel te 
saai en te rimpelloos (…). Dat is een bepaalde vorm van de confrontatie 
zoeken. En dan kun je zeggen, ja, jullie hebben helemaal niet door hoe 
erg dat is voor die mensen. Ik denk eerder dat het is, de inschatting dat 
kunnen die mensen wel aan, we doen het gedoseerd, we maken het niet 

158 Zie bĳ v. Van Diepen, Hollanditis (2004) 311, 314. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 117, 
198. Interview Faber, 23-3-2010.
159 Interview Bartels, 22-11-2011. Zie voor Bartels’ toespraak en andere voorbeelden waarin 
het IKV een gebrekkig onderscheid tussen de groepen maakte: Bartels, ‘Atoomvrĳ  Europa’, DW 
14-5-1982, 4. IKV 735 – 1 (Müller, overleg ASF). Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 56-60. 
IKV 336 – 3 (WI 22-1-1982). ASF 97/2 – 1 (Garstecki, Gespräch, 1982). ‘DDR-kerk oefent kritiek uit 
op IKV’, DW 1-7-1985. De Graaf, Over de Muur (2004) 150-153, 157, 173, 206. 
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te bont. En ons is de civiele courage van de Studienabteilung ook wel een 
beetje tegengevallen.’160

Deze argumentatie is verwonderlĳ k voor de persoon die in tegenstelling 
tot Faber bekend stond als de bruggenbouwer en verraadt mogelĳ k een 
toegenomen waardering voor Fabers methoden achteraf.

Bĳ  het eigen denken in politieke strategieën vergaten Westerse vredesac-
tivisten soms de risico’s waaronder hun Oost-Europese collega’s opereerden. 
Daarbĳ  werd hun oordeel natuurlĳ k bemoeilĳ kt door het feit dat de bereid-
heid tot het nemen van risico’s sterk verschilde per land en groep. Padraic 
Kenney geeft een goed voorbeeld van de uitwerking van dergelĳ k Westers 
enthousiasme voor de Oost-Westdialoog van onderop:

‘One Hungarian remembers her terror at the 1986 [END] convention in 
Paris, to which she had brought greetings from other peace activists 
who could not attend. At a reception, a prominent END-UK activist 
grabbed her hand and led her over to where a Soviet peace offfĳ icial 
was standing. To the END activist, this was a perfect opportunity to 
further East-West dialogue and remove barriers of mistrust. To the 
Hungarian, this was a perfect opportunity to end up in deep trouble 
when she got home.’161

Enige provocatie was inderdaad een probaat middel om de eigen houding 
tegenover de vredesraden duidelĳ k te maken. Faber en Bartels hadden 
terecht weinig op met het vaak misbruikte argument, dat hun luide 
solidariteit de oppositie in Oost-Europa zou schaden. De Oost-Europese 
oppositie vroeg immers zelf om openbare solidariteitsverklaringen. Dat 
gold echter geenszins voor de kerkelĳ ke kringen in de DDR. De ThSA was 
geen tegenhanger van het IKV en ook geen oppositiebeweging. Bĳ  haar was 
niet de ‘civiele courage’ te verwachten, die wel bĳ  Charta of Solidarność 
voorkwam. Bovenal is het de vraag of provocatie die nuttig was in omgang 
met het regime ook op de oppositie toegepast kon worden. Terwĳ l het 
regime best een extra zetje kon gebruiken, kon dat bĳ  de oppositie net de 
zet over de rand zĳ n.

Bĳ  Faber kwam het inzicht dat hĳ  mogelĳ k al te voortvarend te werk 
was gegaan op het moment dat hĳ  van zĳ n Oost-Duitse gesprekspartners 
afgesneden raakte. Het IKV kwam er met vallen en opstaan achter, dat 

160 Interview Bartels, 22-11-2011.
161 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 103. 
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niet alle groepen over één kam te scheren waren. De Poolse oppositie 
verweet het IKV bĳ voorbeeld juist, in groot contrast met de Oost-Duitse 
kerk, nog lange tĳ d niet genoeg openlĳ ke solidariteit te betonen. Zĳ  legde 
de vinger op de zere plek met het verwĳ t, dat het IKV niet voldoende 
onderscheid maakte tussen de verschillende soorten onafhankelĳ ke 
groepen in Oost-Europa.162

Toen vanaf 1982 de discussie met Charta en vanaf 1985 met de Poolse 
oppositie serieus op gang kwam, bleken veel van de meningsverschillen 
hardnekkiger dan de IKV’ers hadden gedacht. De Oost-Europese bewegin-
gen probeerden de eenzĳ dige West-Europese interesse in ontwapening om 
te buigen naar een positief vredesbegrip, waarin vrede niet compleet was 
zonder mensenrechten. Deze missie slaagde beter dan de poging van het 
IKV zĳ n ideeën in Oost-Europa te ‘verkopen’. Terwĳ l het IKV zich steeds 
verder in de richting van de Oost-Europese opvattingen bewoog, lukte het 
maar niet een duidelĳ ke uitspraak van Charta of de Poolse oppositie over 
bewapening los te krĳ gen.163 In de briefwisseling met Charta erkende het 
IKV de onverbrekelĳ ke verbondenheid van mensenrechten, ontwapening 
en ontspanning. Zĳ n focus bleef echter op het onderwerp vrede gericht. 
Charta bleef daarom hameren op het oorlogsgevaar dat school in het niet 
respecteren van de vrĳ heid van een ander. Naast de briefwisseling speelde 
ook Havels essay uit 1985 over de terughoudendheid van de Oost-Europese 
oppositie tegenover de vredesbeweging een rol in het creëren van meer 
begrip.164

Vergelĳ kbare kritiek, dat de vredesstrĳ d niks waard was zolang die 
niet met een strĳ d om democratisering was verbonden, kwam vanaf 1985 
uit de Poolse oppositie. Zĳ  probeerde het IKV ervan de overtuigen dat de 
Sovjet-Unie nooit vrĳ willig zou ontwapenen. Westerse ontwapening zou 

162 IKV 337 – 1 (WI 29-3-1984). IKV 329 – 3 (WI 6-3-1985). IKV 335 – 1 (WI 1-10-1982). IKV 335 – 2 
(WI 26-6-1982). IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). IKV 336 – 3 (WI 22-1-1982). 
IKV 329 – 5 (WI 6-2-1985). IKV 337 – 3 (WI 24-4-1984). Bos, Houdĳ k, Variaties (1984) 111-112. Faber, 
‘Strategieën’ (1983) 104-105. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 56-60. Müller, ‘Solidarność 
wil dialoog’ (1985) 6. Van der Meer, Vredesbeweging in Oost-Europa (1984) 7.
163 IKV 337 – 1 (WI 29-3-1984). Faber, De invloed van Charta (1986) 6.
164 ‘Verklaring van Charta 77’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 88-90. ‘Verklaring 
van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: ibidem, 90-96. ‘Open brief van Charta 77’, in: ibidem, 
96-100. Faber, De invloed van Charta (1986) 2-4, 8.
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dus slechts de Sovjet-Unie in de kaart spelen.165 Wantrouwen sloeg het IKV 
zelfs tegemoet vanuit een vredesgroep als WiP.166

De sterkste kritiek en hardnekkigste meningsverschillen ontmoette het 
IKV in Polen. Bartels beschrĳ ft in retroperspectief:

‘Ik kan me bĳ  de Polen eigenlĳ k niet herinneren dat ik de zaal uit liep 
en dacht: nou zĳ n we het eens. (…) We hadden wel vaak het idee van, 
goh, wat moeten we nog veel met elkaar praten over de toekomst van 
Europa, want we starten op een ander uitgangspunt. En dat had ik niet, 
veel minder, in Tsjechoslowakĳ e bĳ  Charta.’167

Verschillende historici stellen desondanks dat het IKV vanwege zĳ n kerke-
lĳ ke karakter gemakkelĳ ker voet aan de grond kreeg in de Poolse oppositie 
dan andere Westerse vredesgroepen.168 Daar kan een kern van waarheid 
in zitten: inderdaad werkte het beter om je in Polen voor te stellen als ka-
tholiek dan als vredesactivist. Desondanks bleven het wantrouwen en de 
onderlinge verschillen groot. Zo stelden meerdere Nederlandse katholieke 
vredesactivisten na bezoek aan Polen vast dat het Poolse conservatieve 
katholicisme weinig overeenkwam met hun eigen geloofsbeleving.169

Met de Oost-Duitse kerkelĳ ke vredesbeweging en de hervormingsgezinde 
socialisten binnen Charta vond het IKV gemakkelĳ ker een gemeenschap-
pelĳ ke taal dan met de Poolse oppositie. Voormalige opposanten uit de DDR 
en Tsjechoslowakĳ e zĳ n daarom ook achteraf positiever over het IKV en de 
vredesbeweging dan voormalige Solidarność-activisten.170

165 IKV 756 – 1 (Müller – Polen). Müller, ‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 1, 4-6. Mient Jan Faber, 
‘Interkerkelĳ k Vredesberaad’, ikv-berichten (1982) nr. 3. IKV 219 – 3 (Interview Faber met Kuroń). 
Dit was ook de boodschap die het IKV kon opmaken uit de algemeen aan de vredesbeweging 
gerichte brieven van KOS en Solidarność. 
166 IKV 342 – 2 (WI 15-12-1987). IKV 1014 – 1 (Ter Laak, bezoek Warschau, 1987). IKV 756 – 2 
(Janneke, Polen, 1987). IKV 342 – 3 (Zlatkes aan IKV en PC, 1988). Sol NL 140 – 1 (Niemczyk aan 
Faber, 1987). Sol NL 134 – 1 (Czaputowicz to Wim). Sol NL 134 – 2 (Czaputowicz to Wim). IKV 
342 – 12 (Dear Wim, 1988). ‘Sandwicze kontra ZOMO’, Gazeta Wyborca 19-8-2010. Czaputowicz 
was uit verlangen de dialoog succesvol te laten verlopen, bereid iets meer in de richting van de 
Westerse vredesbeweging mee te denken.
167 Interview Bartels, 22-11-2011. Zie ook Van den Berg, IKV (2006) 38. 
168 Nehring, ‘Transnationale Netzwerke’ (2012) 219. Szulecki, The fĳigure of the Dissident (2012) 
123. 
169 Schaefffer, ‘Een ondemokratiese Volkskerk’ (1983) 59-61. IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). IKV 338 – 2 
(WI 26-9-1984). IKV 757 – 1 (Faber, Polen). IKV 338 – 5 (WI 29-8-1984). Megens, Reiding, Bewegen 
binnen smalle marges (1999) 159. Interview Ten Berge, 12-10-2011.
170 Interview Ten Berge, 12-10-2011. IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). Ten Berge, Müller, ‘Confrontatie 
van onderop’ (1985) 6-7. IKV 336 – 4 (WI 7-12-1983). Ten Berge – 1 (interview Ter Veer). IKV 219 – 3 
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Behalve over de verhouding tussen vrede en mensenrechten verschilden 
de bewegingen in Oost en West ook van mening over de invulling van de 
ontspanning. Vooral het feit dat het IKV het noodzakelĳ k achtte ontspan-
ning zowel van onderop als bovenaf te blĳ ven voeren, stuitte in delen van de 
Oost-Europese oppositie op onbegrip of zelfs op verwĳ ten van verraad.171 De 
kritiek dat de gesprekken met de oppositie slechts een bĳ product leken van 
de offfĳ iciële dialoog, nam het IKV ter harte: ‘Onze politiek ten opzichte van 
de vredesraden moet verduidelĳ kt worden. De onafhankelĳ ken leveren geen 
ongegronde kritiek, als zĳ  zeggen dat we met hen alleen ‘stilletjes’ praten,’ 
stelde Müller bĳ  terugkeer uit Polen in 1985.172 Het IKV loste deze gevoelens 
van onbehagen op door de onafhankelĳ ke partners een beslissende stem 
te geven in de vormgeving van contacten met offfĳ iciële Oost-Europese 
organisaties.173

Grote verschillen bleven bestaan in de beoordeling van de machthebbers. 
Terwĳ l het IKV het aantreden van Gorbatsjov hoopvol begroette,174 bleef 
vooral de Poolse oppositie sceptisch. Het IKV trok zich op aan de positievere 
inschatting in delen van de Tsjechoslowaakse en Oost-Duitse oppositie over 
de nieuwe Sovjetleider.175

Voor de Oost-Europese oppositie was bovendien het onkritische 
enthousiasme voor het socialisme, dat in delen van de IKV-achterban 
voorkwam, moeilĳ k verteerbaar. Verschillende IKV-kernen die naar Oost-
Europa reisden, bevestigden daar de vooroordelen over naïeve Westerse 
vredesactivisten. Deze IKV-leden toonden eenzĳ dige interesse in offfĳ iciële 
en kerkelĳ ke contacten.176 Ook Faber beweerde gedurende de jaren tachtig 
geregeld, dat Oost-Europa geen Westerse kapitalistische maatschappĳ  

(interview Faber met Kuroń). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002). Dienstbier, ‘De contacten 
met het IKV’ (2006) 193-197. Hans-Georg Golz, ‘Friedensbewegung und Menschenrechte. Eine 
Tagung in Amsterdam’, DA (2002) nr. 3, 471-474. Müller, ‘Polen’ (1984) 9.
171 ‘KOS blĳ ft tegen deelname ‘offfĳ iciëlen’ aan Perugia’, DW 14-7-1984. IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). 
IKV 342 – 3 (Zlatkes aan IKV en PC, 1988). Bos, Houdĳ k, Variaties (1984) 111-112. Ten Berge, Müller, 
‘Confrontatie van onderop’ (1985) 6-7. Müller, ‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 5-6. 
172 IKV 756 – 1 (Müller, Polen, 1985). IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). Sol NL 47 – 1 (Horstink, Polen, 
187). Bos, Houdĳ k, Variaties (1984) 111-112. Müller, ‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 6. Zie ook IKV 
219 – 1 (Polendag, 1984).
173 Zie bĳ v. IKV 343 – 2 (Nieuwsbrief, 1986). IKV 343 – 2 (WI 29-9-1987).
174 Gied ten Berge, ‘Gorbatsjov: verlosser of verleider?’, Kernblad (april 1987) 4-6. De Jonge, 
‘IKV’ers leren ‘het nieuwe denken’’ (1987) 11. Ben ter Veer, ‘Gorbi helpen?’, Kernblad (mei 1988) 
2. Hogebrink, ‘Dilemma’s’ (1988) 158.
175 IKV 342 – 4 (Hongarĳ e). IKV 342 – 7 (Polen, 1987). IKV 342 – 3 (Zlatkes aan IKV en PC, 1988).
176 ‘Verslag van een kort bezoek van twee IKV-kernleden (HIV Den Haag) aan een Evangelische 
Gemeente in Rostock in de DDR’, Kernblad (september 1982) 10. Nelly Dekker-Koetsier, ‘Oostblok-
discussie’, in: ibidem 11. ‘De vredesbeweging in de DDR: de contacten gaan door’, Kernblad 
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nastreefde – of zou moeten nastreven. Zĳ n uitingen dat het Westen zĳ n 
systeem niet aan Oost-Europa op zou moeten leggen, riepen woede op bĳ  
WiP-oprichter Niemczyk. Hĳ  schreef in 1987 in een boze brief aan Faber dat 
hĳ  niets liever zou willen dan dat hem de Westerse democratie opgedrongen 
zou worden.177

Deze afkeer van ideologische argumenten en Westers paternalisme riep 
in Oost-Europa onbegrip op. Het IKV schreef in 1982 met trots aan Charta 
dat het zich tegen de pressiepolitiek van zowel de Verenigde Staten als 
de Sovjet-Unie op Polen verzette. Daarbĳ  ging het eraan voorbĳ  dat veel 
Oost-Europeanen de Amerikaanse sancties als ondersteuning ervoeren 
en die acties onder geen beding vergelĳ kbaar achtten met de Sovjet-
Russische druk op Oost-Europa. In 1984 schreef Faber naar aanleiding van 
zĳ n oproep de bezetting van Europa te beëindigen vol zelfvertrouwen: 
‘Charta ’77, Solidarność en andere groepen zullen blĳ  zĳ n dat we eindelĳ k 
eens nadrukkelĳ k pleiten voor de terugtrekking van de (Amerikaanse en) 
Russische troepen.’ Faber, die een oproep tot de terugtrekking van alleen 
Sovjettroepen niet had willen steunen, realiseerde zich niet hoe zeer het 
tweezĳ dige karakter van zĳ n voorstel voor de Oost-Europese oppositie 
afbreuk deed aan de wenselĳ kheid ervan.178

De omgang van het IKV met de oppositie in Oost-Europa kenmerkte zich 
niet alleen door koppigheid en vasthouden aan de eigen vooronderstel-
lingen. Het IKV nam op zĳ n beurt wel degelĳ k ideeën over uit de Oost-
Europese oppositie: in het bĳ zonder over de noodzaak van tweezĳ dige 
ontwapening en de ondeelbaarheid van vrede en mensenrechten.179 Vooral 
na 1985 namen de verwĳ zing naar de campagne van 1977 af en naar de 
opvattingen uit Oost-Europa over het afwĳ zen van de status quo en de rol 

(december 1982) 9. Noordam, Van der Laan, ‘Niet geroepen’ (1986) 13. Kuik, ‘Dat kan ik niet 
uitstaan’ (1987) 11. IKV 220 – 2 (Gesprek Jahn en Rost).
177 Rĳ ksen, ‘DDR-Kernendag’ (1982) 15. Vrĳ sen, ‘Supermachten Europa uit!’, ED 31-3-1982. IKV 
598 – 2 (Van der Fluit, hoorzitting, 1988). Sol NL 140 – 1 (Niemczyk aan Faber, 1987).
178 IKV 342 – 4 (Hongarĳ e). IKV 329 – 5 (WI 6-2-1985). IKV 219 – 3 (interview Faber met Kuroń). 
IKV 823 – 1 (Faber, Oost-Westconflict). IKV 342 – 5 (WI 15-11-1988). Faber, min x min (1985) 257-258. 
‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 
93. Faber, De invloed van Charta (1986) 3-4.
179 Zie ‘IKV en Charta: “geen vrede zonder mensenrechten”’, DW 7-3-1984. Sol NL 112 – 1 (Joint 
Communiqué, 1982). IKV 343 -1 (Nieuwsbrief, 1986). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002), 
4. Interview Ten Berge, 12-10-2011. Interview Bartels, 22-11-2011. Ter Laak, ‘Pax Christi and IKV’ 
(1989) 23-24. Faber, ‘Interkerkelĳ k Vredesberaad’, ikv-berichten (1982) nr. 3. Bos, Houdĳ k, Variaties 
(1984) 100. Müller, ‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 6.
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van een ‘civiele samenleving’ toe.180 Tegenover de SPD erkende Faber in 
1988: ‘I have not learnt very much in the West about human rights, but I’ve 
learnt to understand more about it by talking to people in the East.’ Zĳ n 
pogingen de SPD begrip voor de Oost-Europese oppositie bĳ  te brengen, 
leverde hem een dankbare reactie uit de Poolse oppositie op.181 Ook in de 
eigen achterban probeerde het IKV dit begrip teweeg te brengen, zeker 
toen duidelĳ k werd dat de meningsverschillen moeilĳ ker te overbruggen 
waren dan aanvankelĳ k gehoopt.182 De meningsverschillen stonden de 
voortzetting van de dialoog niet meer in de weg, zoals in 1981. ‘Our search 
for cooperation and common objectives is stronger than the issues which 
divide us,’ schreven IKV en Pax Christi in 1985 optimistisch aan Kuroń.183

In recentere uitingen draait Faber de richting om: in plaats van dat hĳ  
leerde uit Oost-Europa, vond hĳ  daar bevestiging voor eigen ideeën die in 
Nederland niet aansloegen. Hĳ  kwam inderdaad veel onbegrip in Nederland 
tegen toen hĳ  zich genuanceerder over de plaatsing van kernwapens ging 
uitlaten en zich vooral op de vrĳ heidsstrĳ d in Oost-Europa ging richten. De 
ideeën die daar aan ten grondslag lagen waren echter op zĳ n minst gedeel-
telĳ k in dialoog met de oppositie in Oost-Europa ontstaan.184 Daarbĳ  bleef 
hĳ  in Oost-Europa ook opvattingen ontmoeten die hem te ver gingen. In de 
discussies over de door onafhankelĳ ke groepen in Oost en West opgestelde 
tekst van het Helsinkimemorandum in 1986 ging Faber een heel eind mee 
in het accepteren van Oost-Europese oppositionele concepten. De moeite 
die hĳ  had met het pleidooi voor een Duitse hereniging confronteerde hem 
er echter mee hoe zeer hĳ  zelf nog in blokdenken vastzat: ‘Eerlĳ k is eerlĳ k, 
het ging niet echt van harte. Tĳ dens de discussie over de concepttekst 

180 Sturm, ‘In Oost-Europa is men verder’ (1988) 10-13. Aggie van der Meer, ‘De civiele samenle-
ving hier en daar’, Kernblad (juni 1987) 10-12. IKV 689 – 1 (Faber, vrede in Europa). Faber, Ter Veer, 
Mensenrechten en democratie in Europa (1986/1987) 3. Faber en Kaldor, ‘De wedergeboorte van 
de civiele samenleving’, in: Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Pluralisme). Faber, ‘Verhouding Oost-West’, 
Trouw 15-03-1988. 
181 Gerd Greune ed., Die Dialektik von Entspannung und individuellen wie kollektiven Menschen-
rechten in der zweiten Phase der Entspannungspolitik (Bonn 1988) 176-177, 274-275. IKV 757 – 12 
(Hajnicz aan Faber, 1989).
182  Van der Meer, Vredesbeweging in Oost-Europa (1984) 6-7, 13, 16. Faber, Ter Veer, Mensenrechten 
en democratie in Europa (1986/1987) 6-8.
183 IKV 337 – 3 (WI 24-4-1984). IKV 219 – 3 (interview Faber met Kuroń). IKV 339 – 1 (IKV, PC 
aan Kuroń, 1985). 
184 Kromhout, ‘Mient Jan Faber’ (2014). 
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realiseerde ik me hoezeer ik zelf een product van de Tweede Wereldoorlog 
en de Koude Oorlog was,’ erkent hĳ  achteraf.185

Tot slot

De gebeurtenissen in Polen tussen 1980 en 1982 veroorzaakten een omslag 
in de omgang van het IKV met de onderwerpen vrede, vrĳ heid en solida-
riteit. De twĳ fel en onzekerheid die erop volgden, waren slechts van korte 
duur. Een belangrĳ k deel van de top van het IKV ging in de omgang met 
Oost-Europa al snel zĳ n eigen weg en trok zich weinig aan van de heftige 
discussies over deze onderwerpen in de achterban en het Beraad.

Tĳ dens de legale maanden van Solidarność had het IKV nog weinig con-
tact met Oost-Europa. De organisatie kon zich daardoor gemakkelĳ k laten 
leiden door de theorie van Ter Veer die de vrĳ heidsstrĳ d van Solidarność 
en de vredesstrĳ d van het IKV zag als twee zĳ den van dezelfde medaille. 
Zĳ n idee was dat beide bewegingen de positie van de machthebbers van 
onderop lieten afbrokkelen en zo ontwapening afdwongen. Velen in 
het IKV verwachtten dat ontspanning en ontwapening automatisch tot 
liberalisering in Oost-Europa zouden leiden. Westerse inzet voor ontwa-
pening en ontspanning was daarom de beste vorm van solidariteit met 
de Oost-Europese oppositie. Omgekeerd had de Westerse vredesbeweging 
de Oost-Europese oppositie nodig om ontwapening ook achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n af te dwingen.

De theorie van Ter Veer hield maar beperkt rekening met het feit dat de 
bewegingen in Oost-Europa niet dezelfde mogelĳ kheden hadden om hun re-
geringen te beïnvloeden als de bewegingen in het Westen. Het is opmerkelĳ k 
hoe weinig het IKV zich in deze maanden geroepen voelde om met concrete 
contacten met de oppositie uiting aan deze wederzĳ dse afhankelĳ kheid 
te geven. Hoewel het IKV wist dat er in de Oost-Europese oppositie weinig 
interesse in ontwapening bestond, deed het weinig pogingen om haar in 
direct contact van zĳ n analyse te overtuigen. Zo blokkeerde het IKV de 
beste manier om te ontdekken dat zĳ n strategie slechts een schĳ noplossing 
bood. Zolang de Oost-Europese oppositie de vredesstrĳ d niet als solidariteit 
ervoer, was het dilemma tussen ontspanning en solidariteit niet opgelost. 
Het IKV geloofde met zĳ n strategie het beste te doen voor de Oost-Europese 
oppositie. In feite maakte deze theorie het echter vooral mogelĳ k zĳ n eigen 

185 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 165-166. Zie ook De Jonge, ‘Eén groot pleidooi’, 
Kernblad (november 1986) 4-5. IKV 342 – 2 (WI 15-12-1987). IKV 555 – 4 (Breuer aan Müller, 1986). 
IKV 554 – 2 (Van der Meer, Notitie). Faber, De invloed van Charta (1986) 5.
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strĳ d te blĳ ven voeren en zich solidair te voelen zonder van beleid te hoeven 
veranderen.

Jaruzelski’s ingrĳ pen eind 1981 drukte het IKV met de neus op het feit 
dat ontspanning niet tot meer democratie in Oost-Europa leidde, maar de 
onvrĳ heid in Oost-Europa liet voortbestaan. Omdat het IKV de intenties 
van de machthebbers niet vertrouwde, verklaarde het dat de ontspanning, 
net als het ontwapeningsproces, van onderop afgedwongen moest worden 
en er ook contact op lagere niveaus moest plaatsvinden. Dit zorgde ervoor 
dat contacten met de Oost-Europese oppositie nu wél op het programma 
kwamen.

Het neerslaan van Solidarność confronteerde het IKV met de moeilĳ ke 
omstandigheden waaronder de strĳ d in Oost-Europa plaatsvond. Dit cre-
eerde een hernieuwd besef dat vrede niet zonder vrĳ heid kon, al was het 
alleen maar omdat het zonder gewaarborgde mensenrechten onmogelĳ k 
was voor de vrede te strĳ den. De gebeurtenissen van 13 december 1981 
veroorzaakten in het IKV schaamte en ontreddering. De beslissing dit 
te uiten door zich bescheiden op te stellen, was sympathiek, maar ook 
onverstandig. De bescheidenheid was goed bedoeld, maar gemakkelĳ k 
verkeerd te interpreteren. De stilte van eind december stak schril af bĳ  de 
massamobilisatie van de grote vredesdemonstratie in november. Ook leek 
het een mager antwoord op de constatering dat het IKV voorheen te weinig 
solidair was geweest.

Het IKV kwam na 1981 tot de conclusie dat vrede en ontspanning onvol-
ledig waren zonder vrĳ heid en solidaire ontspanning van onderop. Als 
relatief kleine organisatie in een land dat geen bĳ zonder sterke banden met 
Oost-Europa had, kon het IKV gemakkelĳ ker naar deze theorie handelen 
dan organisaties met meer belangen achter het Ĳ zeren Gordĳ n. De reactie 
van de Oost-Europese machthebbers nam in kracht toe naarmate zĳ  een 
organisatie belangrĳ ker of bedreigender achtte. De repercussies die het 
IKV met zĳ n solidariteit met de Oost-Europese vrĳ heidsstrĳ d te vrezen 
had, waren beperkt.

Na december 1981 veranderde niet de gehele blik van het IKV op het Oost-
Westconflict. Er bleven restanten van vertrouwen in de vredesretoriek van 
het Oostblok en de heilzaamheid van de eigen ontwapeningsstrĳ d voor de 
Oost-Europese oppositie overeind. Het IKV zag zichzelf als een organisatie 
die onafhankelĳ k van de blokken opereerde en kritisch stond tegenover de 
machthebbers aan beide zĳ den van het Ĳ zeren Gordĳ n. Hierdoor was het 
IKV, in tegenstelling tot andere delen van de Westerse vredesbeweging, 
niet alleen kritisch over de Westerse bewapening, maar ook over de situatie 
in Oost-Europa. Dit wantrouwen ten opzichte van beide blokken droeg 
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ertoe bĳ  dat de verschillen tussen de systemen in Oost en West minder 
relevant leken. Het contact met de oppositie in Oost-Europa maakte het 
IKV uiteindelĳ k toch gevoelig voor deze verschillen, maar dit proces verliep 
slechts langzaam.

Dat was mede een gevolg van het feit dat duurzame contacten met de 
oppositie op zich lieten wachten. Aan de overtuiging van het IKV lag het 
niet. Het IKV herstelde zich na december 1981 snel van zĳ n verwarring en 
het benoemde vervolgens openlĳ k en vol zelfvertrouwen de Oost-Europese 
oppositie tot zĳ n natuurlĳ ke bondgenoot. Het IKV compenseerde hiermee 
het eerdere gemis aan openlĳ ke solidariteit. Door de Oost-Europese regimes 
met deze uitingen op voorhand schrik aan te jagen, bemoeilĳ kte het IKV 
echter ook het ontstaan van onafhankelĳ ke contacten. Regimes werden 
namelĳ k huiverig om IKV’ers het land in te laten. Daarnaast liep het IKV 
het risico zich ongeloofwaardig te maken door zich te beroemen op een 
bondgenootschap met organisaties waar het nog nauwelĳ ks contact mee 
onderhield. Pas in de tweede helft van het decennium kwam een daadwer-
kelĳ k functionerend tweesporenbeleid tot stand. Dat was te danken aan 
het feit dat in de Oost-Europese oppositie de interesse voor vrede toenam, 
de Oost-Europese machthebbers onder invloed van de perestrojka toeschie-
telĳ ker werden en het IKV na het plaatsingsbesluit zĳ n volledige aandacht 
op Oost-Europa kon richten.

De aanpak van het IKV bleef vooral gericht op het bereiken van het eigen 
politieke doel: een blok- en kernwapenvrĳ  Europa. Daarvoor meende het 
IKV zowel met de Oost-Europese regeringen als de oppositie te moeten 
spreken. In tegenstelling tot andere Westerse vredesorganisaties koos het 
daarom nooit exclusief voor contact ‘van onderop’. De aanpak van het IKV 
was spontaan, provocatief en wars van diplomatieke mores. Deze oncon-
ventionele handelswĳ ze bracht de organisatie steeds weer in aanvaring met 
de Oost-Europese regimes. De eigengereide IKV’ers die de koerswĳ ziging 
vormgaven, sloegen weinig acht op het onbehagen hierover in de rest van 
de organisatie. Het IKV bleef een enigszins naïef vertrouwen koesteren 
in de eigen invloed in Oost-Europa. Daadwerkelĳ ke bereidheid onder de 
regimevertegenwoordigers om naar het IKV te luisteren, ontstond pas nadat 
Moskou op hervormingen in begon te zetten.

Het gretig luisterende oor waar het IKV op hoopte, vond het ook niet in 
de oppositie. Dankzĳ  het onconventionele karakter van de contacten bleven 
beide zĳ den niet hangen in plichtplegingen, maar kwamen zĳ  direct tot de 
kern van hun meningsverschillen. Hierbĳ  namen de IKV’ers echter meer 
ideeën over uit de Poolse oppositie dan andersom en werd de zendeling 
geleidelĳ k zelf bekeerd.


