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4 ‘Hätten wir doch mehr auf die 
polnische Ratschläge gehört’
Het Oost-Westbeleid van de Grünen tussen twee radicale 
kampen

Op 12 mei 1983 verzamelden vredesactivisten uit heel West-Europa zich in 
West-Berlĳ n voor de jaarlĳ kse conventie van het internationale European 
Nuclear Disarmament-netwerk. Onafhankelĳ ke vredesactivisten uit de DDR 
konden er ondanks de nabĳ heid van de conventie niet bĳ  zĳ n. Zĳ  kregen van 
het Oost-Duitse regime geen toestemming om naar West-Berlĳ n te reizen. Vĳ f 
West-Duitse deelnemers besloten de gelegenheid aan te grĳ pen om hun onvrede 
hierover duidelĳ k te maken. Zĳ  staken over naar Oost-Berlĳ n en ontrolden sym-
bolisch om vĳ f voor twaalf twee spandoeken op het centrale Alexanderplatz. 
Het spandoek met de tekst ‘Schwerter zu Pflugscharen’ was bedoeld om hun 
solidariteit met de onafhankelĳ ke Oost-Duitse vredesbeweging te tonen, die 
deze slogan gebruikte. Op het tweede spandoek prĳ kte de tekst ‘Abrüstung 
in Ost und West’, waarmee de activisten de indruk probeerden weg te nemen 
dat de Westerse vredesbeweging zich alleen maar tegen Westerse bewapening 
verzette. De Oost-Duitse politie maakte snel een eind aan de demonstratie. Het 
gedrag van de agenten veranderde toen zĳ  doorkregen dat het bĳ  de activisten 
ging om vĳ f prominente politici van de Grünen, waaronder vier kersverse 
Bondsdagleden. In plaats van hen zonder scrupules op te sluiten, zoals zĳ  bĳ  
iedere Oost-Duitse demonstrant zouden hebben gedaan, luisterden de agenten 
naar de op hoge toon geuite klachten en eisen van de West-Duitsers. Het verzoek 
van de grüne politici zich persoonlĳ k bĳ  Honecker te verantwoorden werd niet 
ingewilligd. Zĳ  mochten echter wel bĳ  zĳ n kantoor een schriftelĳ ke verklaring 
bezorgen, voordat zĳ  de DDR werden uitgezet. Met deze actie bewezen Petra 
Kelly, Gert Bastian, Roland Vogt, Gabi Potthast en Lukas Beckmann niet bang 
te zĳ n de regimes in Oost-Europa tegen zich in het harnas te jagen.1 De heftige 
discussies die vervolgens binnen de Grünen ontbrandden, toonden echter aan 
dat een deel van de partĳ  daar heel anders over dacht. Hoe positioneerde deze 
jonge partĳ  met zulke uiteenlopende opvattingen in haar gelederen zich in de 
jaren tachtig tegenover de Oost-Europese oppositie en staatsmacht?

1 A Kelly 74 – 1 (Pressekonferenz, 12-5-1983). A Petra Kelly 74 – 4 (DLF 13-5-1983). ‘TOP 2 
Aktuelle Doppelstunde: Friedenskongreß Berlin’, in: Josef Boyer, Helge Heidemeyer ed., Die 
Grünen im Bundestag. Sitzungsprotokolle 1983-1987 (Düsseldorf 2008) 129-132.
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I. Dilemma’s in het Oost-West debat

Vrede en mensenrechten in de Grünen: tussen de appels van Krefeld en 
END

De vraag of de Bondsrepubliek een nieuwe linkse partĳ  nodig had, vormde 
na 1968 een terugkerend onderwerp van discussie in West-Duitse linkse 
kringen. In 1979 gaven de eerste directe verkiezingen voor het Europese 
Parlement het laatste zetje aan milieugroepen, lokale burgerinitiatieven 
en communistische splinterpartĳ tjes om zich te verenigen. De Europese 
verkiezingen boden een veilige proeftuin, maar leidden niet tot succes. 
Ook bĳ  de landelĳ ke verkiezingen in 1980 delfde de partĳ  het onderspit 
in de titanenstrĳ d tussen Schmidt en Strauß. In 1983 deden de Grünen 
op de golven van het toegenomen vredesengagement in de samenleving 
wel hun intrede in de Bondsdag. Op het niveau van de deelstaten waren 
gelĳ kgestemde initiatieven al eerder succesvol: zo streefde de West-Berlĳ nse 
Alternative Liste (AL), die vanaf 1983 fungeerde als de facto afdeling van de 
Grünen, al in 1981 lokaal de FDP voorbĳ .2

Als een partĳ  die was ontstaan uit een breed spectrum van politieke en 
lokale initiatieven, koesterden de Grünen hun pluralisme. Om de veelheid 
aan opvattingen te behouden, institutionaliseerde de partĳ  de mogelĳ kheid 
als stroming een minderheidspositie binnen de partĳ  in te nemen. Dit 
leidde ertoe dat de partĳ  het toneel werd van richtingenstrĳ d en moeizame 
compromissen. De bekendste breuklĳ n door de partĳ  was die tussen Realos, 
die wilden toesturen op realistische samenwerking met andere partĳ en, 
en Fundis, die fundamentele oppositie tegen het systeem wilden blĳ ven 
voeren.3 Deze diepe tegenstelling verhinderde geenszins het ontstaan van 
haaks hierop staande conflictlĳ nen en bondgenootschappen in de partĳ  
op andere onderwerpen.4

Eén van die andere conflictlĳ nen draaide om de vormgeving van de 
vredesstrĳ d. De Grünen beschouwden zich als parlementaire vertegen-
woordiging van de vredesbeweging en waren personeel en organisatorisch 

2 Ina Heidtmann, Die öko-alternative Bewegung "Die Grünen". Gesellschafts- und Bildungs-
politische Perspektiven (Bonn 1995) 209-212. Johannes Schwarze, Geschichte, Ideologie und 
Programmatik der Grünen (München 1999) 6-11. 
3 Horst Mewes, ‘A Brief History of the German Green Party’, in: Margit Mayer, John Ely ed., The 
German Greens. Paradox between Movement and Party (Philadelphia 1998) 29-48, aldaar 30-31, 
37, 42. Joachim Raschke, Die Grünen. Wie sie wurden, was sie sind (Köln 1993) 143-144, 160-178. 
4 Raschke, Die Grünen (1993) 155-160. Hubert Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen. Analyse 
einer alternativen Partei (Bonn 1992) 53-55. Wick, Die Mauer (2012) 216-217. 
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sterk met haar vervlochten. Het kernwapendebat domineerde in deze jaren 
het buitenlandse beleid van de partĳ  volledig. Westerse ontwapeningstap-
pen waren de enige buitenlandspolitieke doelstelling waarop consensus 
bestond. Verder sleepte de buitenlandse politiek van de partĳ  zich van het 
ene naar het andere ad hoc-plan. Radicale standpunten waren daarbĳ  ge-
makkelĳ k te formuleren, omdat de Grünen voorlopig niet het risico liepen in 
de praktĳ k een buitenlands beleid te moeten voeren. De partĳ  ondertekende 
in 1980 het Krefelder Appell van de West-Duitse vredesbeweging, waarin de 
eenzĳ dige strĳ d tegen Westerse bewapening voorop stond.5

Dat binnen de partĳ  tegelĳ kertĳ d ook een bredere opvatting van vredes-
strĳ d bestond, bleek toen de Grünen ook het internationale END-appel 
ondertekenden, waarin een streven naar het verdwĳ nen van blokken cen-
traal stond. In 1980 stonden de tegenstrĳ dige principes uit beide appels nog 
harmonieus naast elkaar in het door de partĳ  opgestelde vredesmanifest. 
Hierin stelden de Grünen dat de Sovjet-Unie geenszins als ‘Hort des Friedens’ 
kon gelden en dat ook de ‘bloklogica’ ter discussie moest staan. In werkelĳ k-
heid lag er achter deze formuleringen een diepe scheiding van geesten.6

Het Krefelder Appell vond brede instemming in de partĳ . Het werd het 
meest fervent verdedigd door een fractie van op eenzĳ dig ontwapening ge-
richte leden die beduidend minder enthousiast waren over het END-appel. 
Veel van hen kwamen uit Hamburg en West-Berlĳ n waar veel leden van 
K-Gruppen die positief tegenover de Sovjet-Unie stonden zich bĳ  de partĳ  
hadden aangesloten. Hun opvattingen waren getekend door een grote mate 
van begrip of zelfs sympathie voor de regimes in Oost-Europa. Dit kwam 
voort uit een radicale afwĳ zing van het eigen blok en het kapitalistische 
systeem, dat zĳ  als inherent oorlogszuchtig beschouwden. De NAVO en 
de Verenigde Staten waren met hun bewapening en ‘plannen voor een 
aanvalsoorlog’ de ware boosdoeners in het conflict. Daarom was het zaak 
Oost-Europa niet te verzwakken en de strĳ d binnen het eigen blok prioriteit 
te geven. Het Oostblok kon niet tot verdere stappen gedwongen worden, 
omdat het door de enorme overmacht van het Westen toch al ver in het 

5 Ludger Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik, ein schwieriges Verhältnis: eine Ideen-, 
Programm- und Ereignisgeschichte grüner Außenpolitik (Münster 1998) 119, 209-210. Wolf Dieter 
Karl, ‘Zur Außen- und Sicherheitspolitik der GRÜNEN ’, in: Langner, Die Grünen auf dem Prüfstand 
(1987) 397-417. Richter, ‘Der Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss’ (2011) 229-245, aldaar 
230-231, 234-235, 240-241, 243-245. Interview Lukas Beckmann, 9-3-2012, Berlĳ n.
6 A Kelly 983 – 2 (Friedensmanifest, 1980). Zie ook Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf 
(2001) 377, 393-398. 
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nauw gedreven was.7 ‘Ihr wißt doch genausogut wie andere Leute, daß der 
Osten seit Jahrzehnten strategisch in der Defensive und dem Westen in allen 
Belangen unterlegen ist,’ schreef Dirk Schneider, één van de aanvoerders 
van deze stroming, in 1984 aan het partĳ bestuur.8

Schneider was zelf ooit uit de DDR gevlucht, maar hĳ  ontwikkelde in de 
jaren zeventig een sterke sympathie voor de belangen van de Oost-Europese 
regeringen. Van 1983 tot 1985 drukte hĳ  als woordvoerder Duitslandpolitiek 
van de grüne Bondsdagfractie een belangrĳ ke stempel op de opvattingen van 
de partĳ . Vanwege zĳ n consequente verdediging van offfĳ iciële Oost-Duitse 
posities kreeg hĳ  de bĳ naam Ständige Vertretung der DDR in der Fraktion. 
Ook na 1985 liet hĳ  vanuit West-Berlĳ n van zich horen. In 1990 traden hĳ  
en veel van zĳ n medestanders uit de partĳ . Een jaar later werd hĳ , evenals 
partĳ lid en voormalig RAF-advocaat Klaus Croissant, als informant van de 
Stasi ontmaskerd. Dat betekent overigens niet noodzakelĳ k dat de bĳ dragen 
van Schneider en zĳ n medestanders slechts als interventie van de Stasi gezien 
moeten worden. Inderdaad verkondigde Schneider opvattingen die de Stasi 
graag wilde horen, maar daarmee vertegenwoordigde hĳ  ook een daadwerke-
lĳ k bestaande stroming in de partĳ . Hĳ  was bovenal, zoals historica Regina 
Wick terecht constateert, zelf hartstochtelĳ k overtuigd van de ideeën die 
hĳ  uitdroeg.9 Hoewel het Krefelder Appell ook buiten deze kringen brede 
ondersteuning vond, zal hier in het vervolg deze groep die zich eenzĳ dig 
richtte op Westerse ontwapening als Krefelder fractie worden aangeduid.10

7 Franz Dormann, Die Grünen. Representationspartei der Neuen Linken (Bonn 1992) 151-154, 
162-164. Wick, Die Mauer (2012) 76-79, 102. Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 389-390, 
395-396.
8 ‘Dirk Schneider, An den Bundesvorstand der Grünen, Bonn, den 1.2.1984’, in: Reinhard Kaiser 
ed., Dokumentation Deutschlandpolitik 1983-1987 der "Grünen im Bundestag": eine Materialzusam-
menstellung zur Entwicklung GRÜNER Deutschlandpolitik und zur Rolle von Dirk Schneider (MdB 
1983 – 85) (Bornheim etc. 1992) AGG, Bibl. Pol 509-9/1. Zie voor vergelĳ kbare opvattingen: A Kelly 
979 – 1 (Mann, Knapp aan de Grünen). ‘Torsten Lange, 10 Thesen zur NATO-Frage’, in: Boyer, 
Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 860-862. 
9 Baron, Kalter Krieg (2003) 185. Wick, Die Mauer (2012) 188-189. ‘Fürst von Kreuzberg. Agenten 
des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit steuerten Grüne und westdeutsche Friedensfreunde’, 
Der Spiegel (1991) nr. 46, 80-81. ‘“Da kommen mir die Tränen”. Der inhaftierte Anwalt Klaus 
Croissant über Agenten, Stasi und Terrorismus’, ibidem (1992) nr. 43, 148-152. Ondersteuners van 
deze lĳ n waren in West-Berlĳ n o.a. Angelika en Werner Hirschmüller, Benno Hopmann, Heinz 
Kappei, Heiko Rohwedder, Angela Schäfers, Dieter Liehmann en Barbara Lütkecosmann en in 
Hamburg Jürgen Reents, Rainer Trampert, Thomas Ebermann, Michael Stamm en Christian 
Schmidt. 
10 Dormann noemt hen ‘Traditionssozialisten’: Dormann, Die Grünen (1992) 150. Voor Baron 
viel de meerderheid onder de term ‘Ökosozialisten’: Baron, Kalter Krieg (2003) 160. Wick spreekt 
van de ‘Dialogfraktion’: Wick, Die Mauer (2012) 75.
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Aan het andere uiterste van de Oost-Westdiscussie binnen de partĳ  
stonden de meest fervente aanhangers van het END-appel. Dit waren 
activisten, vooral afkomstig uit de vredesbeweging en verschillende 
Moskoukritische K-Gruppen, die zich sterk identifĳ iceerden met het blok-
overstĳ gende vredesconcept dat achter dit appel schuilging. Zĳ  zochten 
een positie van equidistantie tot beide blokken. Beide supermachten waren 
voor hen even schuldig aan het Oost-Westconflict en even verwerpelĳ k. 
Het was de ‘blokdeling’ zelf waar zĳ  tegen streden. In tegenstelling tot de 
Krefelder fractie waren zĳ  overtuigd van het belang van maatschappelĳ ke 
vrede en inspraak in Oost-Europa voor de vrede op het hele continent.11 
Deze activisten gelden hier als de ‘END-fractie’ in de partĳ  vanwege hun 
consequente verdediging van de waarden van het END-appel.12

Vredesactivisten Petra Kelly en Lukas Beckmann waren twee van de 
belangrĳ kste dragers van deze laatste stroming. Vanuit de opvatting dat 
vrede en mensenrechten van even groot belang waren en in beide blokken 
afgedwongen moesten worden, voerden zĳ  samen met medestanders actie 
in zowel Zuid-Afrika en Turkĳ e als de DDR en de Sovjet-Unie.13 Kelly en 
haar partner Gerd Bastian hadden het Krefelder Appell ondertekend, maar 
trokken zich in 1984 uit dit initiatief terug uit protest tegen de weigering 
van andere ondertekenaars om zich in te zetten voor Oost-Europese ont-
wapening en de Oost-Europese onafhankelĳ ke vredesbeweging.14 In de 
fractie waren het opeenvolgend Milan Horaček (1983-1985), Ulrich Fischer 
(1986-1987) en Helmut Lippelt (1987-1990) die de ontwikkelingen in Oost-
Europa kritisch volgden, daarbĳ  bĳ gestaan door de fractiemedewerkster 

11 Wick, Die Mauer (2012) 49-51, 54, 82-86. Elisabeth Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und 
Osteuropa’, in: Lothar Probst ed., Kursbestimmung. Bündnis 90, Grüne: Eckpunkte künftiger 
Politik (Keulen 1994) 138-161, aldaar 147. A Kelly 460 – 1 (Horaček, Weber, Diskussionsvorlage, 
1985). A Kelly 460 – 2 (Weber, Thesen, 1986). B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). 
Zie ook: Anne Vechtel, ‘Die Akten des Osteuropareferats der Grünen Bundestagsfraktionen von 
1983 bis 2002’, in: Heinrich-Böll-Stiftung, Grünes Gedächtnis 2011 (Berlin 2011) 58-61, aldaar 58. 
12 Dormann omschrĳ ft hen als aanhangers van vrede en mensenrechten en een blokoverstĳ -
gende vredespolitiek: Dormann, Die Grünen (1992) 150-152. Baron gebruikt de benaming ‘Ost-
West-aktivisten’: Baron, Kalter Krieg (2003) 160-161. Wick noemt hen ‘Basis- und Symbolpolitiker’: 
Wick, Die Mauer (2012) 75.
13 Wilhelm Knabe, ‘Westparteien und DDR-Opposition. Der Einf luß der westdeutschen 
Parteien in den achtziger Jahren auf unabhängige politische Bestrebungen in der ehemaligen 
DDR’, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-Kommission. Band VII/2 (1995) 1110-1202, 
aldaar 1151-1152, 1157, 1173. Interview Beckmann, 9-3-2012. 
14 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 195, 199. Gerd Bastian, ‘Offfener Brief an die Unter-
zeichnerInnen des Krefelder Appells’, in: Petra K. Kelly, Mit dem Herzen denken. Texte für eine 
glaubwürdige Politik (München 1990) 173-174. Van Hüllen, ‘Der “Krefelder Appell”’ (2001) 216-253, 
aldaar 248-250.
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Elisabeth Weber. Omdat grüne Bondsdagafgevaardigden al na twee jaar 
hun zetel aan de volgende overdroegen, het zogenaamde rotatieprincipe, 
vormde Weber een factor van continuïteit in de fractie. In 1985 richtte ze 
een Oost-Westwerkgroep op, waarin ze partĳ leden in aanraking bracht met 
onafhankelĳ ke opvattingen uit Oost-Europa.15 Ten slotte bevond zich een 
grote groep fanatieke aanhangers van het END-appel in de West-Berlĳ nse 
Alternative Liste (AL). Tot in 1983 wist de blokoverstĳ gende aanpak van 
deze fractie het vredesprogramma van de West-Berlĳ nse lokale partĳ  te 
domineren. Toen vanaf 1983 de Krefelder fractie in West-Berlĳ n de overhand 
kreeg, trad een deel van de END-activisten uit. Velen verlegden hun activiteit 
naar de Initiative Ost-Westdialog, die zĳ  hadden opgericht om de praktische 
solidariteit tussen Oost en West voort te kunnen zetten.16

Tussen deze twee polen stond de mainstream van de partĳ , die zich 
over het algemeen weinig voor Oost-Europa interesseerde. END-activiste 
Weber schrĳ ft achteraf kritisch over de ‘unreflektierte Westprägung’ van 
haar partĳ : ‘Für die allermeisten Grünen war “Osteuropa” kein konkretes 
Land mit konkreten Menschen, sondern ein ideologischer Begrifff des Kalten 
Kriegs, mit dem man nichts zu tun haben wollte.’17 Mainstream-politicus 
Ludger Volmer schrĳ ft achteraf: ‘Osteuropa erschien den meisten Grünen 
als abstrakter Gegenpol des Westens, als opak und undurchschaubar. Die 
Partei richtete sich in erster Linie gegen eine als falsch angesehene westliche 
Politik.’ Ook Martina Lilla, die lid was van Webers Oost-Westwerkgroep, 
herinnert zich dat Europa voor de meeste Grünen eindigde bĳ  de grens met 
de DDR: ‘Dieser Eiserne Vorhang ging durch die Köpfe.’18 Wolfgang Templin, 

15 Vechtel, ‘Die Akten des Osteuropareferats’ (2011) 58-60. Elisabeth Weber, ‘Lew Kopelew als 
“Politikberater”’, in: Maria Klassen ed., Von Moskau an den Rhein. Der Humanist Lew Kopelew 
in Nordrhein-Westfalen (Köln 2008) 135-144, aldaar 135-136, 138, 140, 143. Knabe, ‘Westparteien’ 
(1995) 1153, 1155, 1172-1173. GPo 016 – 1 (Weber, Ost-West Gruppe, 1986). B.II.1 5355 – 1 (Weber, 
Arbeitsplan, 1987). Metger, Die Grünen (2007) 79-81, 86. Interview Frieder Wolf/Elisabeth Weber, 
16-8-2011, Keulen. Het rotatie-principe was één van de middelen waarmee de Grünen zich van de 
gevestigde partĳ en wilden onderscheiden. Grüne afgevaardigden moesten al na twee jaar hun 
plaats opgeven aan opvolgers die vanaf het begin nauw betrokken waren bĳ  de fractie. Kelly en 
Bastian verzetten zich al bĳ  de eerste rotatie tegen het opgeven van hun plek. De rotatie werd 
later tot vier jaar verlengd (dus geen herverkiezing) en na de jaren tachtig afgeschaft.
16 Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1159-1160, 1202. Dormann, Die Grünen (1992) 71-73, 227-229. 
Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 357-360. ‘An Initiative for an West-West Dialogue’, 
Across Frontiers (spring 1984) 51-53. Belangrĳ ke namen waren Marie-Luise Lindemann, Dieter 
Esche, Walther Grunwald en Elsbeth Zylla. 
17 Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ (1994) 138-140. B.II.1 1617 – 1 (Weber, Grüne 
Ostpolitik). B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). Zie ook Interview Beckmann, 9-3-2012.
18 Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 273. Interview Martina Lilla, 22-8-2012, 
Düsseldorf.
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die als opposant in de DDR contact met de Grünen en de AL onderhield 
stelt achteraf:

‘Die Leute, die uns im Rahmen der AL unterstützt haben, (…) die kann ich 
auf zwei Händen aufzählen. (…) Es gab auch eine Gegenfraktion in der AL, 
die war zahlenmäßig viel stärker, vielleicht auch noch eine Minderheit, 
die war dafür, den Kontakt mit DDR-Offfĳ iziellen zu favorisieren. (…) Die 
Mehrheit (…) von über fünfzig Prozent, die war indiffferent, die hat sich 
für die DDR nur marginal interessiert. Die waren eher westbezogen.’19

Door dit gebrek aan belangstelling konden de twee radicale minderheden 
het voor de gehele partĳ  weinig prominente Oost-Europabeleid gemakkelĳ k 
domineren. Gematigde politici met interesse in Oost-Europa raakten tussen 
deze posities in het nauw.20

De historiografĳ ische discussie over het Oost-Europabeleid en de strĳ d 
tussen beide kampen richtte zich vooral op de mogelĳ ke invloed van de 
Stasi op de partĳ . Voor de partĳ  zelf waren de gebeurtenissen van 1989 en 
de ontmaskering van enkele Informelle Mitarbeiter (IM) van de Stasi in 
eigen gelederen een reden voor zelfreflectie. Oost-Duits historicus Stefan 
Wolle en burgerrechtenactivist Carlo Jordan stelden in hun evaluatie in 
opdracht van de partĳ  vast dat de Grünen leidend voorwerp waren geweest 
van beïnvloedingspogingen. Die hadden het Oost-Europabeleid echter niet 
duurzaam naar de hand van de Stasi kunnen zetten.21

Ook van buiten de partĳ  hebben zich verschillende historici over de 
omgang van de partĳ  met Oost-Europa en in het bĳ zonder de DDR gebogen. 
In de late jaren tachtig en vroege jaren negentig overheerste daarbĳ  het 
goed-foutdebat. Wolf Dieter Karl en Gerd Langguth stelden dat de Grünen 

19 Interview Wolfgang Templin, 12-11-2012, Warschau. 
20 Mainstream-politici met interesse in de DDR en Oost-Europa waren o.a. Antje Vollmer, Otto 
Schily, Jürgen Schnappertz, Henning Schierholz, Joschka Fischer en Waltraud Schoppe. Metger, 
Die Grünen (2007) 106. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 273. Wick noemt de politici 
die op gebied van Duitslandpolitiek tussen beide fracties instonden de ‘Vermittlerfraktion’. 
Wick, Die Mauer (2012) 86-92. 
21 Die Grünen, Die Deutschlandpolitik der Grünen in den 80er Jahren: Dokumentation eines Dis-
kussionsforums am 10. März 1994 in der Hessischen Landesvertretung Bonn (Bonn 1994), AGG, Bibl. 
Pol 509-3. Norbert Frank ed., Umbruch im Osten. Im Westen nichts Neues?: 2. Perspektiven-Kongreß 
17.-19.11.1989, Saarbrücken. Plenumsdiskussion mit VertreterInnen der Demokratiebewegung aus 
der DDR und Polen (Bonn 1989), AGG, Bibl., Grün 121-7. Carlo Jordan, Armin Mitter, Stefan Wolle, 
Die Grünen der Bundesrepublik in der politischen Strategie der SED-Führung: Zwischenbericht; 
Stand: 09.03.1994 (Berlin 1994) AGG, Bibl. Grün 139-6.
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het Oost-Westconflict tot een machtsconflict en wapenwedloop reduceer-
den en niet de werkelĳ ke oorzaken van het conflict herkenden. Langguth 
stelde:

‘Die in der DDR herrschende Repression wird keineswegs geleugnet, aber 
mit angeblichen Gefährdungen der Freiheitsrechte in der Bundesrepublik 
verglichen. Die fundamentalen Unterschiede zwischen einer liberalen, 
westlichen Demokratie und einem kommunistischen System werden mit 
Hinweis auf die jeweilige Blockzugehörigkeit stark relativiert.’22

Eveneens kritisch is historicus Hubertus Knabe, die in de jaren tachtig 
zelf bĳ  de Grünen actief was. Hĳ  stelt vast dat in alle partĳ en Informelle 
Mitarbeiter (IM) te vinden waren, maar dat zĳ  bĳ  de Grünen vanwege het 
open en linkse karakter van de partĳ  makkelĳ ker hun posities wisten te 
vestigen en het beleid ook daadwerkelĳ k wisten te beïnvloeden.23

Verschillende recentere studies bieden meer ruimte voor de weerbarstig-
heid van de partĳ  uit oogpunt van de Stasi. Historici als Udo Baron, Michael 
Ploetz, Regina Wick en Silke Mende komen tot dezelfde conclusie als Jordan 
en Wolle: de Oost-Duitse staatspartĳ  SED en het Ministerium für Staats-
sicherheit (MfS/Stasi) wisten geen vat op de partĳ  te krĳ gen. ‘Unübersehbar 
überforderte die Transparenz grüner Politik das auf Konspiration fĳ ixierte 
MfS,’ vat Baron zĳ n conclusies samen. ‘Sie passten nicht in das Freund-
Feind-Schema des SED-Staates,’ stelt ook Wick. De Grünen waren een 
‘Unsicherheits- und Störfaktor’; ‘ein Stolperstein, der die SED zwang, ihre 
Schritte vorsichtiger zu planen.’ ‘Der revolutionäre Eifer und die eschatolo-
gischen Ängste der Grünen ließen sich (…) weder in den kommunistischen 
Friedenskampf einbinden, noch mochten sie zum schwerfälligen Etatismus 
der Sozialdemokratie passen,’ concludeert Ploetz. De basisdemocratische, 
vernieuwende beginselen van de partĳ  wekten verwarring en de rotatie 
zorgde ervoor dat er steeds weer nieuwe Grünen zonder Einreisesperre 
paraat stonden. Daarnaast was de partĳ  moeilĳ k ideologisch te duiden 
omdat zĳ  zowel de kenmerken van een bondgenoot als een vĳ and in zich 
droeg: in het Westen was zĳ  een waardevolle partner, maar zĳ  vormde 
een gevaar zodra haar invloed zich tot de DDR uitbreidde. Ook het grüne 

22 Karl, ‘Zur Außen- und Sicherheitspolitik’ (1987) 402-405. Langguth, ‘Die Deutschlandpolitik 
der Grünen’ (1987) 435-437. Zie ook Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 383-385. Wick, 
Die Mauer (2012) 51
23 Hubertus Knabe, West-Arbeit des MfS. Das Zusammenspiel von "Aufklärung" und "Abwehr" 
(Berlĳ n 1999) 103-104, 224. Knabe, Die Unterwanderte Republik (2000) 72-87. Knabe, Der diskrete 
Charme (2002) 223-224. 
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mensenrechtenbegrip noemt Baron als een belangrĳ ke afweerfactor tegen 
de beïnvloedingspogingen:

‘Alle Versuche, die Friedensbewegung kommunistisch zu dominieren, 
scheiterten letztlich am Widerstand der nicht in die kommunistische 
Kaderdisziplin eingebundenen Teile der Friedensbewegung, vor allem an 
den Ost-West-Aktivisten innerhalb der Grünen. Die SED konnte mit ihrer 
Propaganda und subversiven Tätigkeit lediglich an bereits vorhandene 
Grundströmungen, Feindbilder und Ressentiments anknüpfen, die gezielt 
fördern und forcieren.’24

Deze historici verschillen in hun oordeel over de opstelling van de Grünen 
in het Oost-Westconflict. Baron spreekt net als Langguth over een ‘fehlende 
kritische und inhaltlich fundierte Auseinandersetzung mit dem Ost-West-
Konflikt und daraus resultierend mit den Grundlagen und Werten einer 
Demokratie und einer Diktatur.’ Hĳ  herkent wel een fundament van equi-
distantie in de gehele partĳ .25 Wick betwĳ felt of het concept equidistantie 
zich ooit in de hele partĳ  doorzette, omdat het nu eenmaal praktisch 
gemakkelĳ ker was zich tegen misstanden in het Westen te verzetten.26 
Michael Ploetz stelt in tegenstelling tot Baron, dat een deel van de partĳ  wel 
het ideologische karakter van het Oost-Westconflict herkende en zich met 
inzet voor de Oost-Europese oppositie bewust tegenover de basisconsensus 
in de vredesbeweging profĳileerde.27

In dit hoofdstuk wordt betoogd dat de heterogeniteit van de Grünen zowel 
Baron als Ploetz gelĳ k geeft. Inderdaad weigerde een deel van de partĳ  om 
het Oost-Westconflict bĳ  de kern aan te pakken. Deze activisten verzetten 
zich tegen het idee van equidistantie en voerden vooral actie tegen de eigen 
supermacht. Een ander deel van de partĳ  verzette zich vanuit een positie 
van equidistantie juist tegen misstanden in Oost en West. Dit zorgde ervoor 
dat zĳ  geregeld de blokken gelĳ kstelden en daarmee de verschillen tussen 
een democratie en een dictatuur bagatelliseerden. In de loop van de jaren 
tachtig nam het bewustzĳ n van het belang hiervan echter toe onder het deel 
van de partĳ  dat vanuit die positie van equidistantie contact had gezocht 

24 Baron, Kalter Krieg (2012) 4, 195, 200-201, 212-213, 267. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 
157, 171. Wick, Die Mauer (2012) 12, 26-27, 145-146, 299. Mende, “Nicht rechts” (2011) 342-344. Zie 
ook Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1187. Ludger Volmer, Die Grünen. Von der Protestbewegung zur 
etablierten Partei – Eine Bilanz (München 2009) 139.
25 Baron, Kalter Krieg (2003) 154, 213.
26 Wick, Die Mauer (2012) 52-53.
27 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 171. 
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met de onafhankelĳ ke ‘bondgenoten’ in Oost-Europa. In dit onderzoek 
gaat het erom de spanningen tussen deze stromingen te tonen en te zien 
hoe de laatste stroming erin slaagde zich ondanks tegenstand gedurende 
de jaren tachtig uitgebreid met Polen bezig te houden. Daarin was de Stasi 
van ondergeschikt belang. Hoewel één van haar Informelle Mitarbeiter een 
hoofdrol speelde in de discussies, wordt hier betoogd dat de opvattingen die 
hĳ  vertegenwoordigde een veel bredere basis hadden in de partĳ . Een deel 
van de partĳ  werd dankzĳ  het uit equidistantie voortkomende wantrouwen 
tegenover machthebbers aan beide zĳ den van het conflict grotendeels 
immuun voor Oost-Duitse beïnvloedingspogingen.

Eveneens van belang voor de beoordeling van het Oost-Westdebat in de 
partĳ  is de historiografĳ ische discussie over de ideologische invloed van K-
Gruppen binnen de Grünen. Aan de ene zĳ de staan politicologen en analisten 
die de invloed van de K-Gruppen binnen de Grünen zeer groot achten en hen 
beschouwen als ‘Fremdkörper’ die niet uit waren op samenwerking, maar 
slechts op vergroting van de eigen invloed. Hun aandacht gaat vooral uit 
naar de Kommunistische Bund (KB), die vooral traditioneel communistische 
ideeën inbracht in de partĳ , danwel naar de in 1980 opgeheven maoïstische 
Kommunistische Partei Deutschlands/Aufbauorganisation (KPD/AO, later 
KPD), die juist een negatief Moskoubeeld meebracht. Sommige analysten 
reduceren de tegenstelling tussen de twee fracties in het Oost-Westconflict 
zelfs geheel tot het verefffenen van rekeningen uit de jaren zeventig.28 Aan 
de andere zĳ de staan historici die de ondermĳ ning van de partĳ  door K-
Gruppen bagatelliseren. Zĳ  stellen dat er beïnvloedingspogingen bestonden, 
maar dat deze werkten als een boemerang. In plaats van de Grünen naar 
hun hand te zetten, verzwakten de K-Gruppen de dogmatiek en discipline 
binnen eigen gelederen door het contact met het pluralisme en de openheid 
van de Grünen.29

In beide genoemde fracties in de Oost-Westdiscussie waren inderdaad 
voormalige leden van K-Gruppen prominent aanwezig. Dat is echter niet 
per se te duiden als een infĳ iltratiepoging. Zeker de leden van de opgeheven 
maoïstische KPD en Kommunistische Bund Westdeutschlands (KBW), 
die zich vooral in Noordrĳ n-Westfalen en West-Berlĳ n, concentreerden, 
beschouwden de Grünen als hun nieuwe politieke thuis en hadden geen 

28 Volmer, Die Grünen (2009) 32-35, 80-81, 155. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik 
(1998) 274, 358. Dormann, Die Grünen (1992) 50, 62-63, 214-215, 229. Van Hüllen, Ideologie und 
Machtkampf (2001) 109-112, 117-122, 255, 315-316, 325-327, 340-347, 388.
29 Raschke, Die Grünen (1993) 478. Mende, “Nicht rechts” (2011) 215, 227, 231-240. Zie ook Van 
Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 82, 344.
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verantwoordiging meer af te leggen aan hun voormalige partĳ en. Velen 
van hen sterkten de gelederen van de END-fractie en hun opvattingen 
werden daarmee onderdeel van het pluralisme van de partĳ . Moeilĳ ker 
ligt het in geval van de, vooral in Hamburg en West-Berlĳ n invloedrĳ ke, 
Kommunistische Bund (KB). Uit onenigheid over de te voeren koers zegden 
KB’ers die lid werden van de Grünen hun KB-lidmaatschap veelal op. De 
opvattingen die zĳ  verkondigden zĳ n vermoedelĳ k niet te duidelĳ k als 
offfĳ iciële KB-standpunten, maar vertoonden wel de invloed van de nog 
steeds bestaande partĳ . Desondanks valt te betogen dat hun opvattingen, 
die vooral tot uiting kwamen in de Krefelder fractie, eveneens deel werden 
van het eigen pluralistische meningenlandschap van de Grünen.30

Paradoxaal is het feit dat juist de leden van meest dogmatische en radicale 
groepen uit de jaren zeventig, zoals de KPD en KBW, zich in de jaren tachtig 
tot de sterkste verdedigers van de democratie in Oost en West ontwikkelden. 
De K-Gruppen die in de jaren zeventig dichter bĳ  de linkse mainstream 
stonden, zoals de KB, verdedigden in de jaren tachtig het Oost-Europese 
socialisme. De politicologen Joachim Raschke en Rudolf van Hüllen verkla-
ren dit verschil uit het feit dat veel dogmatische activisten na de ophefffĳ ing 
van hun partĳ en radicaal braken met hun ideeën van voorheen, waardoor 
zĳ  tot verdedigers van, in het communisme ontbrekende, democratie en 
mensenrechten konden worden. Juist de maoïstische KPD en KBW verkon-
digden bovendien uit afkeer van het met China rivaliserende Moskouse 
communisme altĳ d al Oost-Europakritische standpunten. Leden van de 
minder dogmatische KB, die in de jaren tachtig gewoon bleef bestaan, 
voelden volgens Raschke minder de noodzaak van standpunt te veranderen 
omdat zĳ  nooit met het communisme hadden gebroken. Bovendien had 
de KB altĳ d al meer noodzaak gevoeld het Oost-Europese communisme te 
verdedigen. Daardoor kregen de KB-leden in de jaren tachtig steeds meer 
weg van anachronistische vertegenwoordigers van oude idealen.31

30 Dormann, Die Grünen (1992) 50-53, 59-64, 70-73. Volmer, Die Grünen (2009) 32-35, 78-80. 
Koenen, Das rote Jahrzehnt (2007) 292-293, 306-309. Prominente KB’ers waren o.a. Jürgen Reents, 
Rainer Trampert, Thomas Ebermann, Michael Stamm en Christian Schmidt. Uit de KPD kwamen 
o.a. Weber en verschillende leden van de Initiative für die Ost-West Dialog. Antje Vollmer was 
een voormalig KPD-lid dat later juist in de mainstream van de partĳ  te vinden was.
31 Raschke, Die Grünen (1993) 471-480. Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 81, 255, 
316, 462. Zie ook Mende, “Nicht rechts” (2011) 223. Volmer, Die Grünen (2009) 81.
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‘Wer Polen sagt muss auch El Salvador sagen’: Grünen en Solidarność

De Poolse gebeurtenissen vormden een katalysator in het uitkristalliseren 
van de twee uiterste posities op het gebied van de ontspanningspolitiek 
binnen de partĳ . De discussie barstte in alle hevigheid los toen Jaruzelski 
de staat van beleg afkondigde. Dit leidde tot heftige aanvaringen over de 
vraag of ontspanning of solidariteit belangrĳ ker was. Ook kwam de vraag op 
welke gevolgen dit had voor de alliantie van de partĳ  met communistische 
groepen in de Bondsrepubliek. Bĳ  dit alles moet bedacht worden dat de 
Grünen in deze jaren nog nauwelĳ ks een gecentraliseerde partĳ  vormden en 
na de nederlaag bĳ  de Bondsdagverkiezingen van oktober 1980 een onzekere 
toekomst tegemoet gingen.32

Voor de END-fractie vormden de Poolse gebeurtenissen de aanleiding om 
in partĳ verklaringen het failliet van de op de status quo gerichte ontspan-
ning te verkondigen:

‘Die Ereignisse in Polen zwingen uns zu der Frage: ist nicht eine “Entspan-
nungspolitik” fragwürdig geworden, die als Blockentspannung unter 
Führung der jeweiligen Vormacht gedacht ist und deren Einflußsphäre 
– im Osten und im Westen – grundsätzlich nicht in Frage steht?’33

AL-lid Dieter Esche herhaalde in 1985 hoe zeer Jaruzelski’s ingrĳ pen voor de 
END-fractie de keerzĳ de van de ontspanning en haar status quo-benadering 
had laten zien:

‘In Helsinki lächelte der Geist von Jalta und Potsdam und er gab sich 
ausgesucht höflich. Aber (…) am 13. Dezember 1981 in Warschau redete er 
offfen und lächelte nicht. (…) In der Logik von Jalta ist die Berliner Mauer 
normal und die Gewerkschaft Solidarność in Polen eine Anomalie.’34

Vooral de SPD moest het ontgelden, omdat die zich, zo stelde partĳ lid 
en voormalig DDR-opposant Rudolf Bahro, over de ingreep zou hebben 
verheugd:

32 Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 321-322, 324. 
33 A Knabe 44 – 1 (Grünen, Solidarität). A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981).
34 Dieter Esche, ‘Für ein blockfreies Europa’, in: Osteuropasymposium. Friedensbewegung und 
Solidardarność: Alternativen zur Blockherrschaft? (Bern 1985) 47-50, aldaar 48. 
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‘Stellvertretend für die internationale Zangenbewegung gegen die Polen 
waren sich unsere lieben deutschen Genossen Helmut [Schmidt] und 
Erich [Honecker] in ihrer Sorge um den sowjetisch-amerikanischen Welt-
frieden einig, den die Solidarność und überhaupt alle diese Extremisten 
dort bis zu dieser ernsten Stunde in verantwortungsloser Weise gefährdet 
hatten.’35

‘Polen’ bewees voor de END-fractie dat de verdeling van Europa in blok-
ken de vrede niet in stand hield, maar bedreigde. Door de Oost-Europese 
soevereiniteit te blĳ ven onderdrukken, zouden steeds weer opstanden 
ontstaan. Een ‘blokdoorbrekende’ aanpak was daarom nodig. Voor som-
mige partĳ leden was een een uittreden van Polen uit het Warschaupact 
denkbaar.36 In tegenstelling tot de IKV meden de Grünen gedurende de 
hele jaren tachtig het woord ‘ontspanning’, vanwege de connotaties met de 
verfoeide SPD.37 Wel ontwikkelde de END-fractie een vergelĳ kbare strategie 
als het IKV om de ontspanningspolitiek aan de top aan te vullen met een 
maatschappelĳ ke dialoog en kritische vragen aan de machthebbers.38

De discussie over Polen woedde bĳ zonder fel in de West-Berlĳ nse AL, 
waar beide fracties dicht op elkaar zaten. Schneider sprak zelfs van een 
‘ideologische Schlacht’.39 De discussie draaide vooral om een passage in 
de voorgestelde Polenverklaring van de AL over de ontspanningspolitiek:

35 A Bahro 24 – 2 (Bahro, Wer interveniert, 1982).
36 Voorbeelden: A Kelly 2557 – 1 (BHA-sitzung, 13/14-2-1982). A Kelly 2557 – 2 (Merkel, BHA-
sitzung, 13/14-2-1982). A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A Kelly 3480 – 2 
(Entschließung AL, 1982). A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982). A Bahro 24 – 1 (Bahro, 
Solidarität, 1982). A Knabe 44 – 2 (Solidarität, warum). 
37 Jürgen Hofffmann, Die doppelte Vereinigung. Vorgeschichte, Verlauf und Auswirkungen 
des Zusammenschlusses von Grünen und Bündnis '90 (Opladen 1998) 190-191. B.II.1 5175 – 1 
(Osteuropäische Erfahrungen, 1989). B.II.3 1066 – 2 (pm 658/89). OWK 02 – 1 (Croissant, 
Pressemitteilung, 1987). Thomas Urban, ‘Grüne verlangen rasche Polen-Hilfe’, SZ 6-9-1989. 
In de verkiezingsprogramma’s in de jaren tachtig ontbreekt elke verwĳ zing naar het woord 
‘ontspanning’. 
38 Zie bĳ v. B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). RR 08 – 2 (Stanglmaier, Tietz, Vorlage, 
1983). Gotthard Krupp, ‘Bemerkungen zur Reise der GRÜNEN nach Ostberlin’, in: Rolf Stolz 
ed., Ein anderes Deutschland: grün-alternative Bewegung und neue Antworten auf die deutsche 
Frage (Berlĳ n 1985) 85-87. Elisabeth Weber, ‘Warum über die deutsche Frage diskutieren?’, 
Kommune (1984) nr. 2, 27-35, aldaar 32. Baron, Kalter Krieg (2003) 160-161. Volmer, Die Grünen 
und die Außenpolitik (1998) 210-211. 
39 Verzameling Klimczak, Solidarność – 1 (Reader AL, 1982). Dirk Schneider, ‘Polen. Zer-
reisprobe für die AL Westberlin’, MOZ 2 (1982) nr. 2, 23-25. Rolf Ascheberg, ‘Selbstaufgabe’, MOZ 
2 (1982) nr. 3, 41. 
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‘Im Fall Polen haben wir die paradoxe Situation, dass die Politik der 
Ostverträge und die KSZE einen unterstützenden Faktor für die Volksbe-
wegung bildete, die offfĳ izielle Konzeption der Ostpolitik aber jetzt an der 
Stabilisierung der Militärherrschaft interessiert sein muß. Das Dilemma 
der Blockentspannung ist in dieser Konzeption nicht aufzulösen.’40

De Krefelder fractie was niet gediend van ‘blokdoorbrekende’ ideeën die de 
ontspanningspolitiek aantastten en de NAVO ten goede zouden kunnen 
komen. Deze minderheid stelde een tegenverklaring op, waarin ze het rege-
ringsbeleid verkoos boven de ‘blokdoorbrekende’ aanpak van haar eigen par-
tĳ genoten. Eigenlĳ k vond ze zelfs het, toch zeer gematigde, regeringsbeleid 
nog te agressief en imperialistisch.41 Dit standpunt bleef de Krefelder fractie 
gedurende de jaren tachtig aanhangen. ‘Gerade vor dem Hintergrund der 
lebensgefährlichen Auseinandersetzungen der Supermächte ist es wichtig, 
Widersprüche abzubauen, statt Konflikte absichtlich herbeizureden,’ stelde 
Schneider. Hĳ  riep ertoe op in het geval van Oost-Europese mensenrechten-
schendingen ‘ruhig, behutsam und koordiniert’ op te treden en vooral op 
stille diplomatie in te zetten. Het behoud van vrede en ontspanning had de 
prioriteit boven de wens van de END-fractie de blokdeling te overstĳ gen.42 
In de uiteindelĳ ke verklaringen van de Grünen en de AL over Polen, valt op 
dat de END-fractie in 1982 nog de overhand had.43

In het andere Krefelder bolwerk Hamburg overheerste de angst dat de 
wens van de END-fractie om de status quo te doorbreken tot een kernoorlog 
zou kunnen leiden: ‘Nichts, was die Kriegsgefahr verschärft, kann eine 
Antwort auf Polen sein’. Een uittreden van Polen uit het Warschaupact zou 
een ontoelaatbare verzwakking van de Sovjet-Unie tegenover de NAVO 
betekenen. Zelfs het voorstel van de Bondsregering om het eventuele ophef-
fen van de staat van beleg met vermindering van de Poolse schuldenlast te 

40 A Knabe 44 – 1 (Grünen, Solidarität).
41 Verzameling Klimczak, Solidarność – 2 (Bohmfalk e.a, Antrag, 1982). Verzameling Klim-
czak, Solidarność – 3 (Eckemann e.a., Entschließungsantrag, 1982). Verzameling Klimczak, 
Solidarność – 6 (Liehmann, Polen). Verzameling Klimczak, Solidarność – 7 (Dübbert, Kritik, 
1982). Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 23-25. Ascheberg, ‘Selbstaufgabe’ (1982) 41. Jochen 
Esser, ‘Bauchschmerzen sind ehrenwert. Randglossen zur “Zerreißprobe” der AL’, MOZ 2 (1982) 
nr. 3, 39. 
42 B.II.1 5355 – 2 (Böge e.a., Fragen, 1986). A Kelly 350 – 2 (Schneider aan Kelly e.a., 1984). RR 
08 – 1 (Schneider, Bemerkungen, 1983). Zie de verdere uitgebreide documentatie van standpunten 
van de Krefelder fractie in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). Zie ook Weißhuhn, 
‘Der Einfluß’ (1995) 1870-1871. Langguth, ‘Die Deutschlandpolitik’ (1987) 435-436.
43 A Knabe 44 – 1 (Grünen, Solidarität). A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981). A Kelly 3480 – 2 
(AL, Polen, 1982). 
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belonen, deden de Krefelder activisten uit Hamburg af als sanctiepolitiek met 
‘unerfüllbare Bedingungen’.44 Dit toont maar weer aan waar de sympathie 
van deze fractie lag. Niet het ‘werkelĳ k bestaande socialisme’ was schuldig 
aan de gebeurtenissen, maar Solidarność. Zĳ  zou de hervormingsgezinde 
vleugel in de Poolse communistische partĳ  alle kansen hebben ontnomen 
en bovendien vanaf het najaar van 1981 gedomineerd zĳ n door radicale 
‘reactionairen en fantasten’.45 De END-fractie gaf daarentegen het Poolse 
regime ondubbelzinnig de schuld van de tragedie.46 Daarmee was de ‘Poolse 
crisis’ het moment waarop zowel het ‘blokdoorbrekende’ END-kamp als 
het tegen wil en dank ‘ontspanningsverdedigende’ Krefelder kamp kleur 
moest bekennen. De cruciale vragen waren of zĳ  ontspanning of solidariteit 
belangrĳ ker achtten en wie zĳ  als hun partners in Oost-Europa zagen.

De gebeurtenissen van 13 december 1981 wierpen ook vragen op over de 
geloofwaardigheid van de samenwerking met communisten binnen de West-
Duitse vredesbeweging. Terwĳ l de Krefelder fractie ‘vermĳ dbare’ conflicten 
wilde voorkomen om de vredesbeweging niet te verzwakken, was de END-
fractie niet bereid de blootgelegde meningsverschillen met de communisten 
met de mantel der liefde te bedekken.47 Zĳ  probeerde te laten zien hoe absurd 
oproepen aan de Polen waren om vooral voorzichtig te zĳ n: ‘müßten wir 
dann konsequenterweise auch den Holländern und Griechen nicht ständig 
zurufen; Vorsicht, rührt nicht am Nerv unserer Großmacht.’48 Daarnaast riep 
ze in lĳ n met de eigen equidistantie op niet alleen het Westen te bekritiseren:

44 Stamm, ‘Linke Machtphantasien’ (1982) 44. Michael Stamm, ‘“Nachrüstung”, Alexander-
platz, Entspannungspolitik und Potenzfantasien’, MOZ 3 (1983) nr. 6/7, 4-12, aldaar 6. ‘Erklärung 
zur Polenresolution der AL (Auszüge)’, MOZ 2 (1982) nr. 3, 39-40. Wolfgang Gukelberger, Frieder 
O. Wolf, ‘Polen-Solidarität und sozialistische Politik’, MOZ 2 (1982) nr. 1, 19-21, aldaar 19. 
45 A Kelly 2557 – 3 (Wiesenthal, BHA 13/14-2-1982). Thomas Langner, Michael Stamm, ‘…sonst 
bleibt die Mauer heil und wir schlagen uns die Köpfe blutig’, MOZ 2 (1982) nr. 1, 13-17, aldaar 15-17. 
Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 19-20. Dit is één van de momenten waarop Volmer on-
terecht concludeert dat vooral ‘alte Rechnungen ehemaliger Vorleute konkurrierender K-Gruppen 
beglichen werden’. De tegenstellingen waren meer dan een afspiegeling van eerdere rivaliteit. 
46 Ralf Fücks, ‘Die Militärsdiktatur als höchstes Stadium des realen Sozialismus?’, MOZ 2 
(1982) nr. 1, 10-13, aldaar 10-12. Verzameling Klimczak, Solidarność – 2 (Bohmfalk e.a., Antrag, 
1982). A Knabe 44 – 2 (Solidarität warum). Petra K. Kelly, ‘Reagan als Schirmherr der polnischen 
Freiheit?’, Blätter für deutsche und internationale politik (1982) nr. 3, 152-155.
47 Kelly, ‘Reagan als Schirmherr’ (1982) 152-155. A Kelly 2557 – 1 (BHA-Sitzung, 13/14-2-1982). 
A Kelly 2557 – 2 (Merkel, BHA, 13/14-2-1982). A Kelly 2557 – 3 (Wiesenthal, BHA, 13/14-2-1982). 
A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). Verzameling Klimczak, Solidarność – 
3 (Eckemann e.a. Entschließungsantrag, 1982). A Knabe 44 – 3 (Knabe, Antrag, 1982). Dirk 
Cornelsen, ‘Die Grünen setzen sich von der DKP ab’, FR 22-12-1981, 4. 
48 Wolfgang Schenk, ‘Doppelmoral’, in: Peter Huth, Beate Seel, Klaus Wolschner ed., Polen. 
"Euch den Winter, uns den Frühling" (Berlĳ n 1982) 129-130.
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‘[D]erjenige, der die polnische Militärjunta unterstützt und freie Gewerk-
schaften und demokratische Rechte nur fordert, wenn sie dem Gegner 
USA und ihren Verbündete schaden, [hat] kein legitimes Recht (…), gegen 
die chilenische, el salvadorische oder südafrikanische Unterdrückung 
zu protestieren.’49

De END-fractie toonde haar kritische opstelling het duidelĳ kst in aanloop 
naar de anti-NAVO-demonstratie van 10 juni 1982. In de demonstratieop-
roep ruimden de organisatoren veel plaats in voor een veroordeling van 
Westerse kernwapens, de Amerikaanse inmenging in El Salvador en de 
NAVO-steun voor Turkĳ e. De verwĳ zingen naar Polen en Afghanistan 
klonken echter relatief mild en defensief. Solidariteitsuitingen met de 
onafhankelĳ ke bewegingen in Oost-Europa ontbraken zelfs geheel. De 
END-fractie beschuldigde bĳ  monde van Beckmann en Kelly de Moskouge-
trouwe mede-organisator DKP ervan de delen over Polen en Afghanistan zo 
te hebben geformuleerd dat ze zelfs voor Jaruzelski en Brezjnev acceptabel 
zouden zĳ n. Ze noemden het ‘geradezu skandalös’ dat de ‘bondgenoten’ 
in Oost-Europa ongenoemd bleven.50 Deze uitbarsting was niet alleen 
het resultaat van nieuwe inzichten na ‘Polen’, maar bouwde ook voort 
op een langere ontevredenheid over de dominantie van de DKP in de 
vredesbeweging.51

De DKP en een sterk aan het bondgenootschap met de communisten 
gehecht deel van de vredesbeweging reageerden heftig. Zĳ  verweten de 
Grünen de vredesbeweging te willen splĳ ten en wezen er op dat in de grüne 
achterban heel wat communistische sympathieën te vinden waren.52 Op dat 
moment genoot de END-fractie echter nog de steun van een meerderheid in 

49 A Knabe 44 – 4 (Entwurf). Zie ook: Verzameling Klimczak, Solidarność – 1 (Bohmfalk e.a., 
Antrag, 1982). 
50 A Kelly 983 – 1 (Präambel, 1982). RJ 19 – 3 (Knabe, Glaubwürdigkeit, 1982). A Kelly 983 – 3 
(Grünen, Presse-Mitteilung, 1982). ‘Im Wortlaut: Ideologischer Ballast der DKP’, FR 20-4-1982, 4. 
Zie ook Baron, Kalter Krieg (2003) 176-177. Dormann, Die Grünen (1992) 159-161. Wick, Die Mauer 
(2012) 65. 
51 Mende, “Nicht rechts” (2011) 342-343. Wick, Die Mauer (2012) 59-60, 62-63. Zie o.a. A Kelly 74 
– 5 (Kelly aan DKP). ‘Langer Brief an alle Grünen und an alle andern Ostermarschierer’, in: Rudolf 
Bahro, Wahnsinn mit Methode. Über die Logik der Blockkonfrontation, die Friedensbewegung, die 
Sowjetunion und die DKP (Berlĳ n 1982) 96-144. 
52 A Kelly 983 – 4 (Weber-Zucht aan Leinen, 1982). A Kelly 983 – 5 (Graswurzelwerkstatt, 
1982). RJ 19 – 4 (Grünen Emden aan de Grünen, 1982). Zie ook Baron, Kalter Krieg (2003) 176-177. 
Dormann, Grünen (1992) 161.
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Grünen. Alle regionale afdelingen, behalve het Krefelder bolwerk Hamburg, 
stemden in met de bezwaren tegen de verklaring.53

De Grünen ondertekenden de oproep uiteindelĳ k op voorwaarde dat een 
vertegenwoordiger van de Oost-Duitse vredesbeweging op de demonstratie 
zou spreken. Daarnaast voegden ze een eigen preambule met stevige pas-
sages over Polen, Afghanistan en de solidariteit met de natuurlĳ ke bond-
genoten in Oost-Europa toe.54 Verschillende historici wĳ zen het conflict 
rond de 10 juni-verklaring aan als een sleutelmoment in de ontwikkeling 
van de partĳ . ‘Das war eine Gratwanderung’, stelt ook de nauw betrokken 
Beckmann achteraf. Daarmee vormde ‘Polen’ voor de Grünen uiteindelĳ k 
een even cruciaal breekpunt in het vredesactivisme als voor het IKV.55

De staat van beleg was niet alleen een katalysator voor meningsver-
schillen, maar toonde eveneens aan, dat het wereldbeeld van de vertegen-
woordigers van beide kampen in veel opzichten juist overeenkwam. Beide 
fracties stonden lĳ nrecht tegenover elkaar waar het ging om Oost-Europa, 
maar vonden elkaar in de vredesstrĳ d en in de afkeer van de Westerse 
machthebbers. Net als het IKV koesterden de Grünen, van Schneider tot 
Kelly, het idee dat de strĳ d voor Westerse ontwapening kon bĳ dragen aan 
die van Solidarność.56 De Krefelder fractie was echter minder duidelĳ k 
dan het IKV en de END-fractie in de invulling ervan. De veronderstelling 
leek voor hen vooral te fungeren als manier om zich op de eigen strĳ d te 
kunnen blĳ ven richten.57

Beide fracties deelden ook dezelfde gevoelens van onbehagen ten opzichte 
van de rechtse medestanders in de solidariteit met Polen. De END-fractie 
stelde ferm dat deze gevoelens geen reden mochten zĳ n de solidariteit te 
minderen. Het eigen linkse geluid zou des te luider moeten klinken om de 
rechtse solidariteit te overstemmen en de Oost-Europese onafhankelĳ ke 
bewegingen positieve linkse aanknopingspunten te geven:

53 A Kelly 983 – 6 (Beckmann, Antwortbogen, 1982). Zie de verschillende steunbetuigingen 
in A Petra Kelly 983. Zie ook “Die DKP ist ein Fremdkörper”, Der Spiegel (1982) nr. 15, 36. 
54 A Kelly 983 – 7 (Beckmann aan BV, 1982). A Kelly 983 – 1 (Präambel, 1982). 
55 Dormann, Die Grünen (1992) 159-161. Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 400. 
Baron, Kalter Krieg (2003) 176-177. Interview Beckmann, 9-3-2012.
56 A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981). Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 19-21. A 
Bahro 24 – 2 (Bahro, wer interveniert). A Kelly 2557 – 1 (BHA-Sitzung, 13/14-2-1982). Fücks, ‘Die 
Militärsdiktatur’ (1982) 10-13. Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 23-25.
57 Zie voor agumenten van de Krefelder fractie: Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 24-25. 
Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 21. Zie voor de END-fractie die vergelĳ kbaar 
argumenteerde als het IKV: A Bahro 24 – 1 (Bahro, Solidarität, 1982). A Knabe 44 – 1 (Grünen, 
Solidarität). A Knabe 44 – 2 (Knabe, Antrag, 1982). A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982). A 
Kelly 979 – 2 (Faller, aan BV, 1982). Kelly, ‘Reagan als Schirmherr’ (1982) 152-155.
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‘Schweigen wir zu den Vorgängen in Polen dann überlassen wir Denen 
das Wort, die der Demokratie und der Gewerkschaftsfreiheit in Polen 
heuchlerisch ihre Unterstützung versichern, während sie Demokratie- 
und Gewerkschaftsfreiheit bei uns bekämpfen.’

De END-fractie sprong in solidariteit met Solidarność over de eigen schaduw 
heen en werkte in demonstraties samen met trotskisten en gevestigde 
partĳ en.58 Dit leverde haar sterke kritiek op van Schneider:

‘Ich kritisiere, daß sich ein Teil der AL mit vollem Mund für Polen stark 
macht, gleichzeitig aber den eigenen Feind aus den Augen zu verlie-
ren scheint und plötzlich gar nichts mehr dabei fĳ indet mit Lummer 
[CDU], Vogel [SPD] und Konsorten inhaltsleere Floskeln zu dreschen. 
Einer wirksamen Solidarität mit der polnischen Volksbewegungen tun 
solche Manöver durch den Arsch der Herrschenden überhaupt keinen 
Gefallen.’59

Deze ongemakkelĳ ke associatie met de politieke tegenstanders probeerden 
beide grüne kampen tegen te gaan door tegelĳ k met het Poolse regime 
ook rechtse dictaturen en de ‘schĳ nheiligheid’ van rechts in eigen land 
aan te klagen. ‘Wir nehmen keinem etablierten Politiker seine moralische 
Entrüstung ab, der den Militärputsch in Chile hingenommen hat, und der 
die Militärdiktatur in der Türkei unterstützt,’ verklaarde de AL in januari 
1982. De krampachtige distantiëring van rechts vanuit de END-fractie deed 
nauwelĳ ks onder voor die uit de Krefelder hoek. Zo was het de END-activist 
Beckmann die voorstelde op de demonstratie van 30 januari 1981 niet alleen 
spandoeken over Polen, maar ook tegen de Amerikaanse politiek mee te 
dragen. Hĳ  hoopte dat zo de beelden van deze demonstratie niet in de 
‘Reagan-show’ gebruikt konden worden. Al met al is er vrĳ wel geen grüne 
verklaring over Polen te vinden waarin niet ook de afkeer van rechtse 
dictaturen aan bod komt – vaak al in de tweede regel.60

58 A Kelly 3480 – 2 (AL, Polen, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 1 (Bohmfalk e.a., 
Antrag, 1982). A Kelly 2593 – 2 (Demonstrationsaufruf). Fücks, ‘Polen und die Linke’ (1982) 26-27.
59 Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 23-25. 
60 A Knabe 44 – 3 (Beckmann aan Kreisverbände, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 4 
(AL, Demonstrationsaufruf, 1982). Verdere voorbeelden: A Kelly 3480 – 6 (Die Grünen, Amerika-
nische Polen-Show, 1982). Stamm, ‘Linke Machtphantasien’ (1982) 41-44. A Kelly 3480 – 1 (Grünen, 
Polen, 1981). A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 3 
(Eckemann e.a., Entschließungsantrag, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 5 (Brandt 
e.a., Änderungsanträge, 1982). Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 19-21.
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Kritiek op dit ritueel, zoals onderstaande hartekreet van een lokaal 
partĳ lid uit Dortmund, was zeldzaam:

‘Wir müssen endlich damit aufhören, Sätze zu sagen wie: “Wer Polen sagt, 
muß auch Türkei oder El-Salvador sagen.” (…) Für jemanden, der etwas 
historisch denkt, sind diese Sätze (…) ein Greuel bzw. schlicht falsch. Es 
gibt eine leidvolle deutsch-polnische Geschichte (….). Diese Geschichte 
hat wenig bzw. nichts mit der Geschichte zwischen Deutschland und 
der Türkei zu tun.’61

De behoefte zich te rechtvaardigen en af te zetten tegen de rechtse solida-
riteit was binnen de Grünen groter dan binnen het IKV. Hierin toont zich 
het verschil tussen een linkse partĳ , waarin de onderlinge ideologische 
tegenstellingen zich aan de oppervlakte bevonden, en een kerkelĳ ke vredes-
organisatie. Meer dan het IKV hadden de Grünen in eigen gelederen en daar 
buiten te maken met Moskougezind links, dat bereid was elke solidariteit 
met de Poolse arbeidersbeweging als reactionair neer te zetten. Bovendien 
had zĳ  als politieke partĳ  meer de taak en behoefte om zich duidelĳ k te 
profĳ ileren tegenover rechts.

De staat van beleg was een eerste testcase voor de jonge partĳ  in de 
omgang met Oost-Westkwesties. Gedurende de jaren tachtig nam de 
onenigheid hierover niet af. De discussie over de keuze tussen vrede en 
vrĳ heid kwam tot een hoogtepunt in 1986 toen Schneider, Croissant en drie 
medestanders uit de AL de aanval op het END-beginsel van de verbinding 
tussen vrede en mensenrechten openden. Onder verschillende prominente 
politici binnen de partĳ  hadden zĳ  steunbetuigingen verzameld om te laten 
zien dat hun onbehagen breed gedeeld werd. De auteurs wilden aan de vre-
desstrĳ d geen ‘voorwaarden’ stellen in de vorm van eisen op het gebied van 
mensenrechten, omdat het behoud van de vrede absolute prioriteit genoot: 
‘im Falle eines Atomkrieges wird sich die Frage nach den Menschenrechten 
mangels Substanz nicht mehr stellen.’ Zĳ  verweten de END-fractie gemene 
zaak te maken met de CDU/CSU en de vredesstrĳ d te schaden. De auteurs 
bekenden kleur door te stellen ‘nicht den geringsten Anlaß zu haben, die 
Situation der Menschenrechte West im Vergleich mit der Situation der 
Menschenrechte Ost als überlegen zu betrachten.’62

61 Sol mit Sol 1 – 1 (Regenstein, Erfahrungsbericht, 1982).
62 Klaus Croissant u.a., ‘Zur Verknüpfung von Friedens- und Menschenrechtsfrage’, Kommune 
4 (1986) nr. 5, 82-84. Reinhard Weißhuhn, ‘Der Einf luß der bundesdeutschen Parteien auf 
die Entwicklung widerständigen Verhaltens in der DDR der achtziger Jahre. Parteien in der 
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De END-fractie reageerde verontwaardigd. Kelly, Weber en hun mede-
standers noemden ‘nur ein demokratischer Frieden ein sicherer Frieden.’ 
Verwonderd stelden ze vast dat diegenen die zo kritisch waren over het 
eigen systeem, geheel systeemconform argumenteerden zodra het om 
Oost-Europa ging. Hun erkenning dat sommige rechten in het Westen beter 
gewaarborgd waren dan in het Oosten, maakte hen geenszins tot handlan-
gers van Reagan. Zĳ  protesteerden tegen dit ‘omgekeerde McCartyisme’.63 
Hoewel zĳ  hadden afgezien van het verzamelen van handtekeningen onder 
hun artikel, bleek uit een groot aantal ingezonden brieven dat ook hun 
standpunten breed gedeeld werden.64

De Krefelder fractie maakte handig gebruik van de binnen de partĳ  
gebruikelĳ ke afkeer van de Westerse machthebbers. Zo kon Schneider 
gemakkelĳ k toegeven sympathie te koesteren voor de Oost-Europese 
regimes, omdat hĳ  deze erkenning gepaard liet gaan met het verwĳ t dat 
de END-fractie met Westerse zĳ de sympathiseerde. Dat gold als een veel 
zwaarder vergrĳ p in een partĳ , die in meerderheid de NAVO sterk afwees.65 
Deze slag onder de gordel was onterecht: de houding tegenover de NAVO liep 
in END-kringen ver uiteen. De kritiek op het Westen was in de END-hoek 
bovenal eveneens flink gepeperd. Het cruciale onderscheid tussen beide 
kampen was dat de END-fractie dit wantrouwen ook ten opzichte van de 
andere supermacht koesterde.66

Bundesrepublik aus der Sicht der Opposition in der DDR’, in: Deutscher Bundestag, Materialien 
der Enquete-Kommission. Band VII/2 (1995) 1853-1949, aldaar 1888-1889. Hanne-Margret Bircken-
bach, ‘Asymmetrien zwischen Ost und West und ihre Bedeutung für eine Entspannung von 
Unten’, Osteuropa-Forum 4 (1987) 14-16. Wick, Die Mauer (2012) 80-81, 117, 162-164, 193-197. 
63 Uli Fischer u.a., ‘Was soll das Geholze. Croissant und andere (“Kommune” 5/86) gefährden 
leicht einen Grünen Grundkonsens’, Kommune 4 (1986) nr. 6, 58-60. A Kelly 2381 – 1 (Fischer aan 
BV, 1986).
64 Zie voor de ondersteunersbrieven A Kelly 2381. Peter Sellin, ‘Menschenrechte im Kern der 
Frage des Friedens. Zu Croissant u.a. in “Kommune” 5/86”, Kommune 4 (1986) nr. 7, 55-56. ‘Briefe 
& Repliken’, Kommune 4 (1986) nr. 7, 80-81. ‘Briefe & Repliken’, Kommune 4 (1986) nr. 9, 79-80. 
B.II.3 1011 – 1 (Dialog 13/86).
65 Dirk Schneider, ‘Das System im Kopf? Zum Debattenbeitrag “Was soll das Geholze” in 
“Kommune” 6/86’, Kommune 4 (1986) nr. 7, 57-58. Zie ook Karl, ‘Zur Außen- und Sicherheitspolitik’ 
(1987) 409. B.II.1 1617 – 1 (Weber, Grüne Ostpolitik). Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik 
(1998) 208, 215, 217-221. Mende, “Nicht rechts” (2011) 344-345. 
66 Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1988) 120, 207-208. Van Hüllen, Ideologie und 
Machtkampf (2001) 394. Mende, “Nicht rechts” (2011) 345. Vergl o.a. A Kelly 2557 – 1 (BHA-Sitzung, 
13/14-2-1982). A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A Kelly 460 – 1 (Horaček, 
Weber, Diskussionsvorlage, 1985). A Kelly 352 – 1 (Heim, Sicherheitsfanatiker). B.II.3 1030 – 1 
(Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). 
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Vanaf 1982 was de positionering van deze twee kampen in beide loop-
graven stabiel. Dat gold niet voor de partĳ  als geheel, waarin heel wat meer 
twĳ fel bestond over de koers op het gebied van buitenlandse politiek. In 
de beginjaren, toen de Grünen nog probeerde een alternatief buiten het 
traditionele links-rechtsschema te vormen, prĳ kte de verbinding tussen 
vrede en mensenrechten prominent in de verkiezingsprogramma’s. Uit deze 
tĳ d dateert de dubbele ondertekening van beide appels en de opstelling 
van het vredesmanifest. In de discussies over Solidarność en de 10 juni-
verklaring had de END-fractie nog de overhand. Tegelĳ kertĳ d werd al vroeg 
een geleidelĳ ke verschuiving van de partĳ  naar links zichtbaar. De radicaal-
linkse fractie in de partĳ  wist bĳ voorbeeld steeds weer te voorkomen dat 
het lidmaatschap van de Grünen en communistische partĳ en onverenigbaar 
werd verklaard. In het zicht van het plaatsingsbesluit van 1983 groeide 
in delen van de partĳ  de bereidheid zich aan de door de communisten 
in de vredesbeweging afgedwongen ‘basisconsensus’ te conformeren. 
Hierin stond het belang van Westerse ontwapening voorop en verdwenen 
onderwerpen als mensenrechten en ontwapening in Oost-Europa naar de 
achtergrond. In het verkiezingsprogramma van 1983, waarmee de partĳ  in 
de Bondsdag werd gekozen, ontbrak elke verwĳ zing naar mensenrechten. 
Anderzĳ ds konden in de aanloop naar het plaatsingsbesluit de radicale 
actievormen van vredesactivisten als Kelly en Beckmann eveneens floreren. 
Kort na de intrede in de Bondsdag protesteerden zĳ  niet alleen in Oost-
Berlĳ n, maar ook in Moskou. Toen na 1983 het belang van vredesactivisme 
afnam, raakten deze activisten steeds meer geïsoleerd. De END-fractie 
protesteerde tegen deze verenging van de prioriteitsstelling. Zĳ  bleef vast 
houden aan de principes uit het vredesmanifest uit 1980 die steeds minder 
een partĳ consensus vertegenwoordigden.67 Terwĳ l in 1982 in de AL nog 
een ontspanningskritische Polenverklaring aangenomen kon worden, 
protesteerde de meerderheid van de partĳ  in 1983 fel tegen de demonstratie 
van vĳ f grüne politici op de Oost-Berlĳ nse Alexanderplatz.68 Schneider 

67 Verkiezingsprogramma Die Grünen 1979 (Europa) (Alternative für Europa) 9-10. Verkiezings-
programma Die Grünen 1980 (Ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei). Verkiezings-
programma Die Grünen 1983 (Diesmal DIE GRÜNEN- warum?). A Kelly 460 – 1 (Horaček, Weber, 
Diskussionsvorlage, 1985). B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). A Bahro 24 – 3 (Bahro, 
Redemanuskript). Baron, Kalter Krieg (2003) 153, 169-172, 178-182, 248-249, 252-254. Raschke, 
Die Grünen (1993) 144-146. Heidtmann, Die öko-alternative Bewegung (1995) 212-213. Ploetz, Wie 
die Sowjetunion (2000) 163-164, 178, 192-200. Kleinert, Aufstieg und Fall (1992) 42, 50, 135. Annette 
van der Heyde, ‘Deutschlandpolitik der Grünen’, in: Werner Weidenfeld, Karl-Rudolf Korte ed., 
Handwörterbuch der deutschen Einheit (Bonn 1991) 209-216, aldaar 213.
68 Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 385. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1151-1174. 
Wick, Die Mauer (2012) 17, 167, 221. Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ (1994) 139-140. 
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stelde in 1984 triomfantelĳ k dat de partĳ achterban meer interesse toonde 
in demonstraties tegen Reagan dan tegen Brezjnev.69

Na het plaatsingsbesluit van 1983 nam de ruimte voor mensenrechten-
beleid in theorie weer toe. Tegelĳ kertĳ d nam de steun in de partĳ  voor 
openlĳ k activisme af. Na de intrede in de Bondsdag en het eind van de 
ontwapeningsstrĳ d begon de partĳ  zich steeds meer in de richting van een 
gevestigde politieke partĳ  te ontwikkelen. Diplomatie paste daarbĳ  beter 
dan wilde demonstraties. Tussen 1984 en 1987 domineerde de op ontspan-
ning en offfĳ icieel contact met Oost-Europa gerichte Krefelder fractie het 
contactbeleid met de DDR. Daarbĳ  werd zĳ  geholpen door het feit dat veel 
partĳ leden de groeiende afstandelĳ kheid van de Oost-Europese regimes 
niet zo zeer zagen als een reden tot kritiek, maar als argument om met een 
verzoenende dialoog de schade van eerdere provocaties te herstellen. Met 
Schneider als woordvoerder van het Duitslandbeleid, raakten de aanhangers 
van de END-fractie steeds meer geïsoleerd. De kansen keerden pas weer 
vanaf 1987 toen de repressie in de DDR zo zichtbaar werd dat veel politici 
van de mainstream niet meer met de verzoenende lĳ n in wilden stemmen. 
Daarbĳ  hielp het volgens Wick dat de END-fractie zich al een tĳ d niet met 
radicale acties zoals die van Alexanderplatz had geprofĳileerd. Haar kritische 
lĳ n werd daarmee ook voor minder uitgesproken activisten aantrekkelĳ k 
en haalbaar. In de verkiezingsprogramma’s van 1987 en 1990 keerden de 
verwĳ zingen naar mensenrechten terug.70

Historisch belast? De Duitse kwestie en de Duits-Poolse betrekkingen

Bĳ  de discussies over Oost-Europa leed de jonge partĳ  de Grünen minder 
dan gevestigde West-Duitse partĳ en onder het vraagstuk van de Duitse 
kwestie en bilaterale hete hangĳ zers tussen de Bondsrepubliek en Polen. 
Als partĳ  zonder wortels in een ongedeeld Duitsland vormde niet de Duitse 

Interview Eva Quistorp, 5-5-2010, Berlĳ n. Vergl ook: B.II.3 1109 – 1 (Schenk, Presseerklärung, 
1986). 
69 ‘Dirk Schneider, An den Bundesvorstand der Grünen, Bonn, den 1.2.1984’, in: Kaiser, Doku-
mentation Deutschlandpolitik (1992). Zie ook Baron, Kalter Krieg (2003) 150. 
70 A Kelly 460 – 1 (Horaček, Weber, Diskussionsvorlage, 1985). B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 
1987). UP 038 – 1 (Wolf, Reader, 1985). A Kelly 1050 – 1 (Kelly, defending values, 1985). Milan 
Horaček, ‘Die Mauer im Kopf’, in: Ralf Fücks ed., Sind die Grünen noch zu retten? (Reinbeck 
bei Hamburg 1991) 98-105, aldaar 99-101. Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 138-139. Wick, Die Mauer 
(2012) 130, 167, 187-192, 207, 228, 241-242. Van der Heyde, ‘Deutschlandpolitik’ (1991) 213. Volmer, 
Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 276-277. Verkiezingsprogramma Die Grünen 1987 (Farbe 
bekennen). Verkiezingsprogramma Die Grünen 1990 (Das Programm zur 1. gesamtdeutschen 
Wahl).
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hereniging, maar het veranderen van de eigen staat het belangrĳ kste doel. 
Als enige West-Duitse partĳ  pleitten de Grünen ervoor te erkennen dat 
Duitsland defĳinitief uit twee staten bestond. Duitslandpolitiek had slechts 
de belangstelling van een minderheid in de partĳ . Daardoor was dit beleid, 
evenals de buitenlandse politiek in het algemeen, nauwelĳ ks gedefĳinieerd 
en sterk afhankelĳ k van binnenlandse positiebepalingen en individuele 
initiatieven. De elkaar zo heftig bestrĳ dende fracties vonden elkaar in de 
erkenning van de DDR – uit realisme, afkeer van nationalisme, schuldbesef, 
desinteresse of sympathie voor het Oost-Europese socialisme. Hun omgang 
met de DDR verschilde wel radicaal. Terwĳ l de Krefelder fractie vrĳ wel alle 
aspecten van de Oost-Duitse staat accepteerde, stond voor de END-fractie 
de erkenning van de staat niet gelĳ k aan de erkenning van het systeem. 
Zo kenmerkte de partĳ  zich zowel door instemming met het bestaan van 
twee staten, als door steun aan de oppositie. Een trefffende samenvatting 
biedt historica Regina Wick: ‘Die Grünen vereinigten die maximale äußere 
Anerkennung mit der maximalen inneren Ablehnung der DDR.’71

Een kleine ‘nationaal-neutralistische’ minderheid zette zich af tegen deze 
positie, omdat zĳ  het bereiken van ware vrede in Europa niet mogelĳ k achtte 
zonder einde van de Duitse deling. Deze stroming was bereid daarvoor 
een neutraal Duitsland te accepteren. Deze minderheid hield de Duitse 
kwestie binnen de partĳ  op de agenda. Verschillende sympathisanten van 
het END-appel behoorden tot deze stroming.72

Eenzelfde mengsel van schuldgevoel, realisme en afkeer van nationalisme 
bepaalde de verhouding van de Grünen tot Polen. Net als in het geval van 
de Duitse kwestie maakte de END-fractie onderscheid tussen acceptatie 
van het politieke systeem en leren omgaan met de erfenis van de oorlog. 

71 Zie voor een goede samenvatting van de historiografĳ ie van de grüne Duitslandpolitiek en 
van de verschillende opvattingen in de partĳ : Wick, Die Mauer (2012) 11, 13-18, 27, 73-115, 118, 
127-128, 132-133, 219, 296-299. Veel auteurs verdelen de partĳ  op het gebied van Duitslandpoli-
tiek in drie stromingen die lopen langs lĳ nen die ook in de partĳ  zelf werden herkend en die 
grofweg te omschrĳ ven zĳ n als een bewegingspolitieke, realistisch-neutralistische en nationaal-
neutralistische stroming. Zie ook Van der Heyde, ‘Deutschlandpolitik’ (1991) 209-216. Langguth, 
‘Die Deutschlandpolitik’ (1987) 423-424, 427-343. Hofffmann, Doppelte Vereinigung (1998) 189-191. 
Baron, Kalter Krieg (2003) 50-51, 159-161, 163-164, 183, 197, 206-208, 229-230. Kleinert, Aufstieg 
und Fall (1992) 112-114, 137-142. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 211-212, 217-218, 
222-223, 227-228. Zie ook voor de END-fractie: A Kelly 350 – 1 (Protokoll 16-6-1984). B.II.3 1030 – 1 
(Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). Weber, ‘Warum über die deutsche Frage diskutieren’ 
(1984) 27-35. 
72 Wick, Die Mauer (2012) 75, 93-100. Baron, Kalter Krieg (2003) 162, 229-230. Zie voor voor-
beelden: Herbert Ammon, ‘Alternative Friedenspolitik – aktive Deutschlandpolitik’, Kommune 
(1986) nr. 3, 61-63. Stolz, Ein anderes Deutschland (1985). Peter Brandt, Herbert Ammon ed., Die 
Linke und die nationale Frage. Dokumente zur deutsche Einheit (Reinbeck bei Hamburg 1981). 
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Zo waren er twee ‘Polens’ waar de partĳ  zich toe moest verhouden: het 
oorlogsslachtofffer Polen en het Polen als Oostblokland.

De verzoening met het ‘slachtoffferland’ was prioriteit nummer één.73 
De partĳ  wilde haar verantwoordelĳ kheidsgevoel en schuldbewustzĳ n ten 
opzichte van de Duitse geschiedenis tonen. Daarmee probeerde zĳ  in eigen 
land een contrast te creëren met de CDU-FDP-regering, die zich volgens de 
Grünen meer bewust was van het onrecht dat de Duitse Vertriebene was 
aangedaan, dan van het onrecht dat de Polen in de oorlog was aangedaan.74 
De partĳ  veronderstelde dat de Bondsregering met nadruk op de misstanden 
onder het communisme de aandacht van de eigen oorlogsschuld probeerde 
af te leiden.75

De Grünen gaven deze positie vorm door op herdenkingsdagen naar Polen 
te reizen of verklaringen uit te geven. Zĳ  hamerden bĳ  elke gelegenheid 
op de noodzaak van erkenning van de Poolse westgrens en individuele 
schadeloosstelling voor voormalige dwangarbeiders. Ook maakte de partĳ  
er een punt van Poolse namen te gebruiken voor voormalig Duitse steden. In 
tegenstelling tot andere partĳ en hoefden de Grünen zich hierbĳ  geen zorgen 
te maken voor afstrafffĳ ing door haar electoraat. Het was juist een manier 
om zich electoraal te profĳ ileren en zich af te zetten tegen het politieke 
establishment.76

De focus op Polen als slachtoffferland had voor de Krefelder fractie en 
een deel van de mainstream het positieve bĳ efffect dat niet Warschau, maar 
Bonn het mikpunt van kritiek vormde. Het opkomen voor de belangen 
van het slachtoffferland Polen zorgde voor een prettige werkrelatie met de 
Poolse machthebbers, waarin ook over vrede en ontwapening kon worden 

73 Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 275
74 B.II.3 1067 – 1 (Konzept Delegationsreise). B.II.3 1030 – 3 (pm. 336/88). B.II.1 5175 – 1 (Osteu-
ropäische Erfahrungen, 1989). B.II.3 1068 – 2 (Horaček, 2-5-1985). B.II.3 1066 – 2 (pm 658/89). 
B.II.1 5175 – 3 (Schnappertz, Fragen, 1985). ‘Grundsatzdokument der Grünen: “Die Grünen und 
der deutsch-polnische Dialog” September 1987’, in: Hans-Adolf Jacobsen, Mieczysław Tomala, 
ed., Bonn Warschau 1945-1991. Die deutsch-polnischen Beziehungen. Analyse und Dokumentation 
(Keulen 1992) 418-423, aldaar 418-419, 422. In B.II.1 2080 bevindt zich een hele reeks persverkla-
ringen waarin de partĳ  de regering aanvalt op haar Polenbeleid. 
75 B.II.3 1066 – 4 (Lippelt, Rede, 1989).
76 Voorbeelden van herdenkingsreizen en verklaringen: B.II.1 5175 – 1 (Osteuropäische Er-
fahrungen, 1989). B.II.3 1030 – 3 (pm 336/88). B.II.1 1646 – 1 (Lippelt, Polen, 1989). Voorbeelden 
van de erkenning van de Westgrens: B.I.1 1120 – 4 (pm 798/85). B.II.3 1066 – 2 (pm 658/89). B.II.1 
1646 – 2 (pm 1050/89). Deutscher Bundestag, Drucksache 11/5274, 29-9-1989. Voorbeelden van 
de schadeloosstellingscampagne: Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4706, 6-6-1989. B.I.1 
1120 – 1 (pm 229/86). A Kelly 1514 – 2 (pm 15/88). B.II.1 1646 – 3 (pm 877/89). Voorbeelden van het 
gebruik van Poolse plaatsnamen: B.II.3 1068 – 1 (Informationen Auschwitz, 1985). B.II.1 1644 – 5 
(Schäfer aan Lippelt). 
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gesproken. Het zou echter verkeerd zĳ n te suggereren dat de zorg om het 
Duitse oorlogsverleden slechts een manier was om zich niet met kritiek 
op het communisme bezig te hoeven houden. De bezoeken aan plaatsen 
van Duitse misdaden gingen gepaard met een diep gevoelde wens tot 
boetedoening en verzoening. Daarbĳ  kan de vraag worden gesteld tot wie 
die verzoening gericht was: de Poolse regering, de Poolse bevolking of toch 
vooral het Duitse publiek?77

Moeilĳ ker was de omgang met Polen als Oostblokland. Terwĳ l nadruk 
op Polen als slachtoffferland Grünen tot bondgenoot van de Poolse regering 
maakten, werden zĳ  door nadruk op de problemen in het huidige Polen juist 
een luis in de pels. De END-fractie wilde het opkomen voor het slachtof-
ferland Polen gepaard laten gaan met kritiek op de Poolse machthebbers 
en contacten met de democratiseringsbeweging, omdat echte verzoening 
alleen tussen mensen en niet tussen staten kon plaatsvinden. Erkenning 
van de uit de oorlog voortgekomen territoriale status quo betekende niet 
automatisch erkenning van de politieke status quo.78

De acceptatie van de Duitse deling en van de Poolse Westgrens zorgde 
ervoor dat de Grünen heel wat minder ballast met zich mee torsten in de 
omgang met Oost-Europa dan oudere partĳ en. De democratiseringswensen 
van de END-fractie verhinderden echter toch dat de partĳ  een bondgenoot 
van de Oost-Europese regimes tegen de West-Duitse regering werd.

De proef op de som: Protest, ondersteuning en solidariteit

De oprichting van Solidarność wekte aanvankelĳ k vooral enthousiasme en 
solidariteit op bĳ  de END-sympathisanten in de partĳ , in het bĳ zonder bĳ  
diegenen die persoonlĳ ke banden met de Oost-Europese oppositie hadden. 
In september 1980 riep de Tsjechische emigrant en grüne politicus Milan 
Horaček zĳ n partĳ leden op Solidarność moreel en fĳ inancieel te steunen. 
Samen met DDR-emigrant en partĳ lid Rudolf Bahro sloot hĳ  zich in juli 1981 
aan bĳ  het landelĳ ke Solidarität mit Solidarność-comité.79 In oktober 1981 

77 Interview Quistorp, 5-5-2010. ‘Grüne planen Reise nach Auschwitz’, Stuttgarter Zeitung 
31-1-1985. Elisabeth W., ‘Dialog polsko-niemiecki’, Kultura (1988) nr. 1/487, 53-60, aldaar 53. 
78 B.II.3 1066 – 1 (Weber, Wolf aan AFI, 1986). A Kelly 351 – 1 (pm 708/87). B.II.3 1068 – 5 (Weber 
aan Hönes e.a., 1985). B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). Metger, Die Grünen 
(2007) 97. Weber, ‘Warum über die deutsche Frage diskutieren?’ (1985) 35. 
79 A Kelly 2954 – 1 (Horaček, Spendenaufruf, 1980). Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ 
(2009) 205-206.
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verklaarde de partĳ  zich eenstemmig solidair door vanaf het eigen congres 
een telegram aan het Solidarność-congres in Gdańsk te sturen.80

Direct na het uitroepen van de staat van beleg verkondigden de Grünen 
hun ‘bedingungslose Solidarität’ met Solidarność. De dominantie van de 
END-fractie in de bestuursorganen van de Grünen en de AL zorgde ervoor 
dat de partĳ  in rap tempo solidariteitsverklaringen uitgaf, lokale demon-
straties organiseerde en een rekening opende voor het inzamelen van geld 
voor Solidarność. De lokale afdelingen compenseerden het gebrek aan actie 
vóór de staat van beleg door zich nu met enthousiasme op de inzameling 
te storten. In West-Berlĳ n leidde het besluit om meer dan 100.000 DM aan 
fractiegelden aan de Polenacties te schenken zelfs tot een conflict met de 
voorzitter van het Abgeordnetenhaus. De subsidie voor de AL-fractie was 
niet voor dit doel bestemd.81 De Grünen ondernamen meer praktische 
ondersteuningsactiviteiten dan het IKV. Dat paste binnen het grote enthou-
siasme voor hulpverlening aan Polen in de West-Duitse samenleving, maar 
toont ook dat de END-fractie wel de noodzaak zag de Oost-Westdialoog van 
onderop aan te vullen met praktische steun.

Dit enthousiasme werd tandenknarsend waargenomen door de Krefelder 
fractie, die beweerde dat Westerse demonstraties de Polen niet hielpen 
en alleen ‘die “psychologische” Kriegsvorbereitung im Westen wieder ein 
Stück vorangetrieben haben.’ De groep die bĳ  elke demonstratie tegen het 
Westen voorop stond, beweerde nu dat demonstreren geen zin had, zeker 
niet zĳ  aan zĳ  met de gevestigde partĳ en. Beter kon men zich weer op de 
eigen problemen in het Westen storten.82

De END-fractie achtte eigen protest wel noodzakelĳ k om zich te onder-
scheiden van rechts en de ‘kleurloze’ solidariteit van gevestigd links. Samen 
met onder andere de West-Duitse Polencomités organiseerde de partĳ  een 
eigen demonstratie op de solidariteitsdag 30 januari 1982. De organisatie 
verliep echter stroef en het gewenste aantal van 10.000 demonstranten 

80 A Knabe 44 – 5 (Grünen, Telegramm, 1981).
81 A Petra Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A Knabe 44 – 7 (Knabe, BHA, 
1982). B.I.1 1120 – 5 (Grünen Dortmund, Erklärung, 1981). A Petra Kelly 2593 – 3 (Grünen SUW aan 
Grünen, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 4 (AL, Demonstrationsaufruf, 1982). B.I.1 
1120 – 3 (Vogt, 1982). A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981). A Knabe 44 – 6 (Opielka, Arbeitskreis). 
‘Zwei Beispiele von vielen’, Solidarität mit Solidarność. Informationsbulletin (1982) Nr 2, 20. 
‘Longolius kritisiert die Polen-Spende der AL-Fraktion’, taz 31-12-1982. Schneider, ‘Polen. Zer-
reisprobe’ (1982) 23. 
82 Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 23-25. Ascheberg, ‘Selbstaufgabe’ (1982) 41. Stamm, 
‘Linke Machtphantasien zu Polen’ (1982) 42. 
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werd bĳ  lange na niet gehaald.83 De partĳ  probeerde zich van rechts te on-
derscheiden door zich luidruchtig tegen sanctiemaatregelen te verzetten.84

Toen de maatschappelĳ ke belangstelling voor Polen in de loop van 
1982 afnam, bleef de partĳ  van tĳ d tot tĳ d aandacht vragen voor de Poolse 
oppositie. Dat paste in de profĳilering van de Grünen als partĳ  die interna-
tionale solidariteit hoog in het vaandel had. De partĳ  verkondigde bĳ  het 
eerste aantreden van de fractie in de Bondsdag in 1983 luid en duidelĳ k 
de solidariteit met Solidarność en andere bewegingen in Oost-Europa en 
Latĳ ns-Amerika. Ook bĳ  een bezoek aan Moskou in hetzelfde jaar ontbrak 
een demonstratieve verwĳ zing naar Solidarność niet.85 Binnen de fractie 
waren het vooral Milan Horaček, Helmut Lippelt, Uli Fischer en Petra Kelly 
die deze solidariteit voortzetten door zich geregeld aan de Poolse oppositie 
en de West-Duitse openbaarheid te wenden.86

Net als voor het IKV vormde 1985 voor de Grünen een keerpunt in de 
omgang met Oost-Europa, dankzĳ  het ontstaan van contacten met de 
Poolse onafhankelĳ ke vredesgroep WiP, die in tegenstelling tot Solidarność 
bovengronds werkte en interesse toonde voor de Westerse vredesbeweging. 
Dit directe contact zorgde voor een intensivering van het protest tegen 
de Poolse machthebbers.87 De partĳ leden met directe contacten in Polen 
waren vrĳ wel zonder uitzondering vertegenwoordigers van de END-fractie. 
Uit hun directe dialoog leidden zĳ  vaak de verplichting af, om in Oost 
en West te lobbyen voor hun onafhankelĳ ke gesprekspartners. Daarbĳ  
maakten de Grünen zich tot woordvoerder van de oppositie.88 Zo stelde de 
eerste offfĳ iciële delegatie naar Tsjechoslowakĳ e zich ten doel:

83 A Kelly 2593 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A Knabe 44 – 8 (Koordinationsausschuß, 
Rundschreiben, 1982). B.I.1 1120 – 2 (Beckmann, Rundbrief Nr. 1, 1982). A Kelly 3480 – 4 (Beckmann 
aan BV, 1982). A Kelly 979 – 3 (Koenen aan Grünen). 
84 A Kelly 3480 – 7 (Grünen, US-Sanktionen, 1982). A Kelly 2593 (Beckmann, Kreisrundbrief 
Nr. 1/82). A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982).
85 ‘22. März 1983: Sitzungsunterlage: Szenariovorschlag von Heinz Suhr für die konstituierende 
Sitzung’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 48-49. Nehring, ‘Transnationale 
Netzwerke’ (2012) 213. Wick, Die Mauer (2012) 83.
86 Zie een groot aantal voorbeelden in B.II.3 1107 en 1108. 
87 A. Kelly 1109 – 2 (pm 362/86). A Kelly 461 – 1 (pm 750/87). A Kelly 460 – 3 (pm 580/86). B.II.3 
1109 – 3 (pm 488/86). A Kelly 2112 – 1 (Kelly, Telegramm, 1986). B.II.1 1644 – 6 (Lippelt, 1988). B.II.1 
1644 – 2 (Lippelt, Warschaureise, 1987). Zie ook B.II.3 1107 en 1108.
88 A Kelly 460 – 2 (Elisabeth, Thesen, 1986). B.II.3 1068 – 3 (Weber aan Fischer). B.II.3 1068 
– 4 (Weber aan Horaček en Fischer). B.II.3 1068 – 6 (Weber, Liebe Freunde, 1985). B.II.3 1109- 4 
(Schenk, 1986). B.II.1 4618 – 1 (Horaček, Weber aan Grünen, 1984). B.II.3 1107 – 3 (Müller aan 
Kommune e.a.). A Kelly 460 – 4 (Wolf aan vredesbeweging, 1986). B.II.1 1644 – 7 (Gawlik aan 
Lippelt, 1988). B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). B.II.3 1109 – 5 (Beckmann aan 
Jaruzelski, 1986). B.II.3 1072 – 2 (Wolf, 1986). B.II.3 1072 – 3 (Fischer, Horaček aan Brandt, 1986). 
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‘uns zum Sprachrohr von unterdrückten Gruppen in der CSSR zu machen 
(Charta 77), und die Sichtweisen dieser Gruppen auch dann vorzutragen, 
wenn sie nicht in allen Punkten mit grüner Politik übereinstimmen, um 
ihnen das Recht auf Gehör zu verschafffen.’89

Deze directe contacten leidden ook tot de eerste politieke hulpverlening 
vanuit de partĳ  aan Polen. Edith Müller, één van de eerste Polenreizigers 
en lid van Elisabeth Webers Oost-Westwerkgroep, probeerde via een 
solidariteitsfonds geld los te krĳ gen om WiP een schrĳ fmachine en opna-
meapparatuur te kunnen sturen.90 Bĳ  volgende bezoeken namen Weber 
en Müller op aanvraag boeken, informatiemateriaal en andere schaarse 
goederen mee naar hun onafhankelĳ ke partners.91

Deze activiteiten konden voortbouwen op een sinds de vroege jaren 
tachtig gegroeide praktĳ k van hulpverlening aan de Oost-Duitse oppositie. 
Bondsdagleden, die aan de grens niet werden gecontroleerd, en West-
Berlĳ nse partĳ leden smokkelden op verzoek boeken, drukpersonderdelen 
en zelfs hele kopieermachines naar de DDR. Deze hulpverlening vergrootte 
in sterke mate de materiële, maar ook intellectuele voorwaarden voor het 
oppositiewerk in de DDR.92 De omvang van de hulpverlening aan de DDR 
en de toename van initiatieven aan Polen na 1985 laat zien, hoe belangrĳ k 
directe persoonlĳ ke betrokkenheid was voor het tot stand komen van 
dergelĳ ke steun.

De Krefelder fractie was van deze vorm van solidariteit weinig gechar-
meerd, alleen al omdat dit noodgedwongen buiten de partĳ openbaarheid 
plaatsvond en dus strĳ dig was met de basisdemocratische principes. De 
heftigste kritiek kwam, zoals altĳ d, van Schneider:

‘Die DDR hat die vermutlich bestinformierte Bevölkerung, da wirkt ein 
hinübergeschmuggelter Koffferraum voll Bücher grüner Autoren wie das 

B.I.1 1120 – 1 (pm 229/86). Zie ook de lobby en openbaarheid voor de DDR-oppositie in A Kelly 
2244.
89 B.II.3 1072 – 1 (Bericht ČSSR-Reise, 1985). 
90 B.II.3 1066 – 1 (Frieder, Elisabeth, Polenreise, 4/86). B.II.3 1107 – 4 (Müller aan Solidaritäts-
fonds, 1986).
91 B.II.1 1644 – 4 (Weber, Reisebericht, 4/87). B.II.3 1107 – 2 (Müller, Besuch WiP, 1986).
92 Zie voor de uitvoerige solidariteit met, bemiddeling voor en praktische hulpverlening aan 
de DDR-oppositie onder andere A Kelly 352, A Kelly 1124, A Kelly 2244, BBo 157 en OWK 01. Zie 
verder A Kelly 332 – 1 (Hirsch, aan Wolf, 1985). Interview Gerd Poppe, 27-3-2008 en 14-10-2010, 
Berlĳ n. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Knabe ‘Westparteien’ (1995) 1151, 1156-1157. 
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Verschenken von Spiegeln und Perlenketten, das Vertreter der weißen 
Herrenrasse in Kolonialländern praktizierten.’93

Uit de herinneringen van DDR-opposanten, blĳ kt hoe misplaatst Schneiders 
kritiek was. Voor hen was de hulp van grote praktische waarde en een teken 
van solidariteit.94 In de leidende organen van de vredesbeweging deelden 
velen desondanks Schneiders scepsis tegenover solidariteitsuitingen met 
de Oost-Europese oppositie. Hierdoor mislukte in 1985 een poging van 
Beckmann en Kelly om binnen de vredesbeweging tot een gezamenlĳ ke 
resolutie ter veroordeling van processen tegen politieke activisten in Polen 
te komen.95 In 1986 verhinderde Schneider een protestresolutie ten behoeve 
van WiP.96

Toen vanaf 1988 de schĳ nwerpers van de wereldpers zich weer op Polen 
richtten, nam ook de activiteit in grüne gelederen toe. Dat uitte zich in een 
reeks protestverklaringen en solidariteits- en felicitatietelegrammen.97 
Daarnaast nam de ondersteuning van de oppositie een hogere vlucht. 
Drĳ vende kracht daarachter was Weber, die zich als medewerkster van de 
Oost-Europaspecialisten in de fractie tot de spin in het web van het Oost-
Westcontact van de partĳ  had ontwikkeld. In 1989 startte Weber op eigen 
initiatief een partĳ overstĳ gende actie om de armoede in Polen te bestrĳ den 
en de politieke hervormingen te steunen.98 Ook bood zĳ  nieuwe politici uit 
de gelederen van Solidarność stageplaatsen in Bonn bood. Verder lobbyde 
de partĳ  voor humanitaire en fĳ inanciële hulp aan Polen en kwĳ tschelding 
van de schulden.99

93 Geciteerd in: Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1141. Volmer, Die Grünen und Außenpolitik (1998) 
234-235.
94 Ulrike Poppe, ‘Die Unterstützung die wir brauchten’, in: Ralf Fücks e.a. ed., Petra Kelly. Eine 
Erinnerung (Berlin 2007) 70-73. Interview Poppe, 27-3-2008. Bärbel Bohley, ‘Die Botschaft die 
in ihrem Tod steckt, entschlüsseln’, in: Lukas Beckmann, Lew Kopelew ed., Gedenken heisst 
erinnern. Petra K. Kelly, Gert Bastian (Göttingen 1993) 18-20, aldaar 18.
95 A Kelly 1050 – 1 (Kelly, defending values, 1985). Doris Bulau, ‘Kompromißcocktail beim 
großen “Friedensratschlag”’, taz 19-6-1985, 7. 
96 Wick, Die Mauer (2012) 199.
97 Voorbeelden uit 1988: B.II.3 1155 – 1 (pm 454/88). A Kelly 1514 – 3 (pm 445/88). A Kelly 461 – 2 
(Grüne protestieren, 1988). Voorbeelden uit 1989: B.II.3 1154 – 1 (pm 284/89). B.II.3 1154 – 2 (pm 
279/89). B.II.3 1154 – 3 (Grünen, Pressedienst, 1989). A Kelly 1514 – 4 (pm 477/89). A Kelly 1515 – 1 
(Pressemitteilung Nr. 684/89). 
98 A Kelly 1515 – 2 (Polen SOS). B.II.3 1066 – 3 (Weber, Polenreise, 10/89). Elisabeth Weber, 
‘Netzwerk Polen-Hilfe von Unten’, in: Jahrbuch Frieden 1991. Ereignisse, Entwicklungen, Analysen 
(München 1990) 215. Zie voor meer B.II.3 1106. 
99 Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4706, 13-12-1989. Ibidem, Plenarprotokoll 11/161, 28-9-
1989, 12248-12249. B.II.1 1645 – 4 (Weber, Polenreise, 6/89). Urban, ‘Grüne verlangen’, SZ 6-9-1989
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Zo bracht de END-fractie, ondanks protest van de Krefelder fractie, 
gedurende de jaren tachtig een uitgebreide hulpverlening op gang die een 
belangrĳ ke bĳ drage leverde aan de mogelĳ kheden van de Oost-Europese op-
positie en bovenal een teken was van onderlinge verbondenheid. Daarmee 
ging de partĳ  verder dan het IKV. Voor de Grünen was de dialoog met de 
oppositie pas het begin. Een werkelĳ ke band toonde zich niet alleen in 
contact, maar in het praktisch steunen van de eigen partners.

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

Alexanderplatz en het bezoek aan Honecker: het begin van de grüne 
Oost-Westdialoog

Tot de intrede in de Bondsdag in maart 1983 was de bemoeienis van de 
Grünen met Oost-Europa in sterke mate theoretisch. Dat veranderde met 
de actie op Alexanderplatz in Oost-Berlĳ n in mei 1983 van enkele nieuwe 
grüne Bondsdagleden. Spectaculairder had het dialoogbeleid van de partĳ  
niet kunnen beginnen.100

In de dagen daarop brak een heftige discussie los in partĳ gelederen: de 
Bondsdagfractie, het bestuur en veel afdelingen stemden in met de actie, 
maar scherpe kritiek kwam uit de Krefelder bolwerken Hamburg en West-
Berlĳ n. De kritiek werd sterk op de man gespeeld. De critici verweten de 
demonstranten mediageil te zĳ n: ‘Auch Bundestagsabgeordnete müssen 
es ertragen können, mal eine Woche lang nicht im Fernsehen zu sein.’ 
Omdat de demonstratie tĳ dens de tweede internationale samenkomst 
van vredesbewegingen in het kader van de END-conventie plaatsvond, 
beperkte de woede zich niet tot partĳ genoten. Ook een deel van de con-
gresleiding reageerde heftig en betoogde dat de demonstranten de regels 
van de END-conventie hadden geschonden. In het voorbereidingscomité 
hadden namelĳ k verschillende activisten uit sociaaldemocratische hoek 
en uit de inmiddels door de Krefelder fractie overheerste West-Berlĳ nse 
AL zich zorgen gemaakt over mogelĳ ke acties in Oost-Berlĳ n en zich hier 
tegen uitgesproken. Zĳ  verdedigden hun positie met het argument dat 

100 Baron, Kalter Krieg (2003) 186. Dormann, Die Grünen (1992) 162-163. Knabe, ‘Westparteien’ 
(1995) 1138-1139. Weißhuhn, ‘Der Einf luß’ (1995) 1864. Baron, Dormann en de DDR-activist 
Weißhuhn benadrukken hoe zeer de kritiek van de Krefelder fractie in het door de SED gewenste 
straatje paste.
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dergelĳ ke acties schade toe zouden kunnen brengen aan de Oost-Duitse 
onafhankelĳ ke vredesbeweging. Schneider verweet de vĳ f demonstranten 
het belangrĳ ker te vinden ‘möglichst entschieden gegenüber der DDR 
aufzutreten, als auszuloten, wie den betrofffenen Menschen am besten 
geholfen werden kann.’ Waarschĳ nlĳ ker is dat de tegenstanders van acties 
in Oost-Berlĳ n zich vooral druk maakten over de gevolgen ervan voor de 
relaties met het Oost-Duitse regime.101 De vĳ f demonstranten stelden dat 
zĳ  uit de DDR-oppositie juist positieve reacties ontvingen. Zĳ  geloofden, in 
tegenstelling tot wat de critici beweerden, de vredesbeweging niet te hebben 
verzwakt, maar haar geloofwaardiger te hebben gemaakt.102

Wat de schade aan de offfĳ iciële contacten betreft, bleken de angsten 
van de critici overtrokken. Een dag na de actie ontvingen de deelnemes 
aan de actie in Oost-Berlĳ n een brief van Honecker. Dit opende de eerste 
schriftelĳ ke dialoog tussen de Grünen en een Oost-Europese regering over 
vrede en vredeactivisme.103 Honeckers reactie was verrassend verzoenend, 
gezien het feit dat Faber op dat moment al bĳ na een jaar persona non grata 
in de DDR was. De Grünen golden klaarblĳ kelĳ k nog steeds als mogelĳ ke 
bondgenoot in de vredesstrĳ d. Midden oktober 1983 bezochten de eerste 
Grünen offfĳ icieel de DDR en op 31 oktober 1983 volgde zelfs een ontmoeting 
met Honecker. Ook de Alexanderplatzactivisten Kelly, Bastian en Beck-
mann kregen na aanvankelĳ ke tegenzin een warme ontvangst. Zelfs het 

101 A Kelly 74 – 1 (Pressekonferenz 12-5-1983). RR 08 – 1 (Schneider, Bemerkungen, 1983). A 
Kelly 74 – 2 (Schneider, Alexanderplatz, 1983). A Kelly 74 – 6 (Resolution 13-5-1983). A Kelly 
74 – 7 (AL, Erklärung, 1983). A Kelly 74 – 8 (Grünen, Pressemitteilung, 1983). A Kelly 74 – 9 
(GAL-Friedensgruppe, Offfener Brief 1983). A Kelly 74 – 10 (Schulz aan Kelly, 1983). RR 08 – 3 
(Schneider aan AL, 1984). ‘Koordinierungsausschuß der GAL Hamburg an: Petra Kelly, Gert 
Bastian, Gaby Potthast, Lukas Beckmann, Roland Vogt und die GRÜNEN’, MOZ (1983) nr. 6-7, 
18. Uwe Klußmann, ‘Himmelfahrt… Ein Kommentar zur Aktion von Petra Kelly, Gert Bastian 
u.a. in Berlin/DDR’, MOZ (1983) nr. 6-7, 23. Stamm, “Nachrüstung’ (1983) 4-12. Verdere blĳ ken van 
afwĳ zing en instemming zĳ n ruimschoots voorhanden in A Kelly 74. De KB-achtergrond van 
de critici doet Volmer wederom concluderen dat ‘Erbschaften aus den ideologischen Kampfen 
der siebziger Jahren’ hier een belangrĳ ke rol speelden. Het meningsverschil was echter reëel 
en actueel. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 231-232. 
102 A Kelly 74 – 3 (Nur gegen NATO-Wafffen?). A Kelly 74 – 11 (Kelly e.a. aan Trampert e.a., 1983). 
A Kelly 74 – 12 (Bastian aan FR, 1983). ‘TOP 2 Aktuelle Doppelstunde’ (2008) 129-132. Rudolf 
Bahro, ‘Erste Vorläufĳ ige Überlegungen zu dem Ergebnis auf dem Alexanderplatz’, MOZ (1983) 
nr. 6-7, 19. Inderdaad kreeg de actie veel steun van Oost-Duitse activisten, zie daarvoor de map 
A Kelly 74, het artikel Poppe, ‘Die Unterstützung’ (2007) 70 en Gerd Poppe in Die Grünen, Die 
Deutschlandpolitik der Grünen (1994) Teil II, 12. 
103 A Kelly 74 – 13 (Honecker aan Kelly, 1983). A Kelly 74 – 14 (Bastian e.a. aan Honecker, 1983). 
RR 08 – 1 (Schneider, Bemerkungen, 1983). A Kelly 74 – 2 (Schneider, Alexanderplatz, 1983). 
‘Koordinierungsausschuß der GAL Hamburg an: Petra Kelly’ (1983) 18. 
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feit dat Kelly provocatief een T-shirt met verwĳ zing naar de Oost-Duitse 
oppositie droeg en dat de delegatie na het bezoek wederom in Oost-Berlĳ n 
demonstreerde, kon de sfeer nauwelĳ ks verstoren.104

Deze END-activisten maakten hun standpunt verder duidelĳ k door 
aansluitend leden van de Oost-Duitse vredesbeweging te ontmoeten. Beck-
mann kondigde daarop openlĳ k het voornemen aan, om enkele dagen later, 
op 4 november 1983, de DDR-vredesbeweging te begeleiden bĳ  de geplande 
overhandiging van een petitie. Dat bleek echter te veel gevraagd van de 
Oost-Duitse autoriteiten. Op de dag van de demonstratie sloot de Stasi de 
afgesproken ontmoetingsplek hermetisch af. Oost-Duitse demonstranten 
die kwamen opdagen werden gearresteerd en de Grünen die hen bĳ  hadden 
willen staan, werden aan de grens geweigerd.105

Dit was de eerste nederlaag voor het DDR-beleid van de END-fractie. 
Delegatieleden uit de Krefelder fractie zoals Schneider en uit de mainstream 
zoals Otto Schily en Antje Vollmer uitten sterke kritiek. Schneider stelde 
voor Beckmann vanwege machtspolitiek en ‘Geheimdiplomatie’ offfĳ icieel te 
berispen. In een tegenstrĳ dige argumentatie stelden Schneider en Vollmer 
afzonderlĳ k van elkaar dat Beckmann met zĳ n aankondiging de overhandi-
ging van de petitie bĳ  te wonen enerzĳ ds over de oppositie heen was gewalst 
en haar anderzĳ ds te veel had aangemoedigd. Vollmer lĳ kt zich echter vooral 
zorgen te hebben gemaakt over de gevolgen voor de betrekkingen met de 
kerken in de DDR. Schneider maakte zich hoofdzakelĳ k druk om de verhou-
ding tot het regime.106 De oppositie zelf voelde zich geenszins betutteld of 
gepusht: ‘Ihr habt uns nicht verführt, im Gegenteil, Ihr habt viel Ermutigung 
mitgebracht und sicher werden wir noch viel gemeinsam machen,’ schreef de 
Oost-Duitse onafhankelĳ ke vredesactiviste Bärbel Bohley aan Beckmann.107

104 Baron, Kalter Krieg (2003) 187-188. Wilhelm Knabe, ‘GRÜNE und die DDR. Kontaktaufnahme 
zu Umweltfragen’, in: Stolz, Ein anderes Deutschland (1985) 90-96. 
105 Baron, Kalter Krieg (2003) 188-189. Lukas Beckmann, ‘Fuchs und die Grünen. Zentrale 
Nahtstelle zwischen Ost und West: Fuchs und Jahn’, Gerbergasse 18, Sonderausgabe zum Fuchs-
Symposium (2000) 56-62, aldaar 62.
106 Wick, Die Mauer (2012) 76, 80-81, 87-88, 159-161. Weißhuhn, ‘Der Einfluß’ (1995) 1870-1871. 
‘Dirk Schneider, An den Bundesvorstand der GRÜNEN, Antrag’, in: Kaiser, Dokumentation 
Deutschlandpolitik (1992). ‘Dirk Schneider, An die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN, 14.11.83’, 
in: ibidem. ‘Dr. Antje Vollmer, an alle Fraktionsmitglieder, Bonn, den 13.11.83’, in: ibidem. Zie 
meer kritiek in Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). Schneider, Vollmer en Schily 
waren eerder wel gezwicht voor de END-fractie om deel te nemen aan de demonstratie direct 
na het bezoek aan Honecker. 
107 BBo 063 – 1 (Lieber Lukas, 1983). BBO 063 – 2 (Bohley aan Beckmann, 1983). Zie ook GPo 
012 – 1 (Liebe Freunde!). RJ 19 – 5 (Kukutz aan Vollmer 1985). RJ 19 – 1 (Beckmann aan Esche e.a.). 
BBo 157 – 1 (Bohley aan Kelly). 
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Deze hoop bleek tevergeefs. De acties op het Alexanderplatz en het Rode 
Plein in 1983 bleken een laatste opleving van de END-fractie binnen de 
partĳ . Voortaan kregen de zorgen om de vrede en de goede relaties met 
Oost-Europa de overhand. Er volgde een periode van geringe en slechts 
staatsconforme contacten met de DDR. Hubertus Knabe meent dat Schnei-
der, als woordvoerder Duitslandpolitiek, een beslissende rol speelde in deze 
ommezwaai. Bĳ  de volgende offfĳiciële reizen naar de DDR in 1985 en 1986 wa-
ren de pogingen tot het leveren van kritiek gering. Leden van de END-fractie 
ontbraken op deze reizen vrĳ wel geheel. Zĳ  bekritiseerden de bezoeken als 
‘krampfhaft, realpolitisch-dilettantisch und opportunistisch’.108

Volgens het voorzichtige deel van de partĳ  had de END-fractie met het 
negeren van de ‘terechte’ veiligheidsbehoeften van de DDR de Einreisever-
bote die zĳ  na 1983 opgelegd kreeg, zelf over zich afgeroepen:

‘Ist es nicht zuminstest naiv sich über Einreiseverbote zu empören, wenn 
AL und Teile der Grünen öfffentlich erklären, ihre politischen Freunde 
und Hauptansprechpartner seien Staatsbürger der DDR und anderer 
osteuropäischer Länder, die sich dort über staatliche Verbote und Be-
schränkungen hinwegsetzen oder hinwegsetzen sollen?’109

Het Oost-Duitse regime schakelde van uitzonderlĳ ke toegeeflĳ kheid na 
de Alexanderplatz-actie in mei naar Einreiseverbote in november. Deze 
plotselinge ommezwaai doet vermoeden dat er meer in het spel was 
dan ergernis over de grüne steun aan de oppositie. Enkele leden van de 
END-fractie kwamen tot de gevolgtrekking dat het feit dat de West-Duitse 
Bondsdag in november 1983 besloot nieuwe Amerikaanse kernwapens te 
plaatsen de Grünen in de ogen van de SED diskwalifĳ iceerde als partner. 
Nu de partĳ  niet meer kon helpen deze wapens tegen te houden was zĳ  

108 ‘Bericht über die Delegationsreise der Grünen Frauen im Bundestag in die DDR vom 21. – 25. 
Januar 1985’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). ‘Bericht über die Delega-
tionsreise der GRÜNEN im Bundestag in die DDR vom 1. – 5. 9.86’, in: ibidem. Wolfgang Schenk, 
‘Grüne Pleite in der DDR’, Kommune (1986) nr. 10, 13. GPo 016 – 2 (Schenk, Realer Opportunismus, 
1986). Krupp, ‘Bemerkungen zur Reise der GRÜNEN ’ (1985) 85-87. RJ 19 – 1 (Beckmann aan Esche 
e.a.). A Kelly 1050 – 1 (Kelly, defending values, 1985). Bohley, ‘Die Botschaft’ (1993) 18-19. Zie ook 
Langguth, ‘Deutschlandpolitik’ (1987) 458-461. Baron, Kalter Krieg (2003) 190, 193, 195-197. Die 
Grünen, Die Deutschlandpolitik der Grünen (1994) 27, Teil II 13. Knabe, Die unterwanderte Republik 
(2000) 73-75. Wick, Die Mauer (2012) 129-130, 171-174, 190-191, 213-215, 294-295.
109 A Kelly 350 – 2 (Schneider aan Kelly e.a., 1983). Croissant, ‘Zur Verknüpfung’ (1983) 82-84. 
RR 08 – 1 (Schneider, Bemerkungen, 1983). Zie ook Die Grünen, Die Deutschlandpolitik der 
Grünen (1994) 22. Weißhuhn, ‘Der Einf luß’ (1995) 1870-1871. Langguth, ‘Deutschlandpolitik’ 
(1987) 435-336. 



254   

slechts nog een storend voorbeeld voor de eigen vredesbeweging. De Grünen 
waren niet meer het object van toenaderingspogingen van de SED, maar 
van de verdeel- en heerspolitiek van de Stasi. In de Krefelder fractie bleef de 
overtuiging bestaan dat de partĳ  de schade aan zichzelf te wĳ ten had en dat 
die schade alleen met een voorzichtige dialoogpolitiek te repareren was.110

Offfĳiciële contacten met slachtofffer- en Oostblokland Polen

De gebeurtenissen in mei en november 1983 vormden een woelige ken-
nismaking met de machthebbers in Oost-Europa, waar de partĳ  vanaf haar 
intrede in de Bondsdag mee te maken kreeg. Zowel binnen de Grünen 
als bĳ  de regeringen in Oost-Europa bestond een duidelĳ ke interesse in 
contacten. Beckmann herinnert zich dat de Sovjetambassadeur één van 
de eerste buitenlandse vertegenwoordigers was, die zich bĳ  de Grünen 
meldde. De END-fractie wenste deze contacten evenzeer als de traditio-
neel linkse fractie, maar niet tegen elke prĳ s. Doordat de aandacht van de 
mainstream en de Krefelder fractie in de partĳ  naar de DDR uitging, had 
de END-fractie min of meer de vrĳ e hand in de rest van Oost-Europa. Haar 
vaste voorwaarden voor elk bezoek aan Oost-Europa waren totale vrĳ heid 
in de samenstelling van de eigen delegatie en het programma. Net als het 
IKV kwam de END-fractie tot de conclusie dat zĳ  de autoriteiten het best 
serieus en open tegemoet kon treden, maar niet zonder aandacht voor 
mensenrechten en een eigen dialoog met de oppositie:

‘Kontakte sowohl mit staatlichen Repräsentanten als auch mit oppositio-
nellen Gruppen [sind] unabdingbar. Die Amputation eines dieser beiden 
Standbeine würde Unglaubwürdigkeit oder/und Bedeutungslosigkeit 
zur Folge haben.’

De gesprekken met de oppositie wilde zĳ  ‘nicht nur heimlich am Abend 
(…) führen, sondern offfĳ iziell gegenüber den Regierungen (…) fordern.’ Net 

110 ‘Rebekka Schmidt, Zur Entwicklung unseres Verhältnisses zur DDR, 6.1.84’, in: Kaiser, 
Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). A Kelly 350 – 2 (Schneider aan Kelly e.a. 1983). A 
Kelly 352 – 2 (pm 107/88). RHi 06 – 1 (Hippel, Erklärung, 1985). Zie voor de Grünen en de Stasi: 
Weißhuhn, ‘Der Einfluß’ (1995) 1861, 1873-1874. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1141-1145. Ploetz, 
Wie die Sowjetunion (2000) 177-178. Baron, Kalter Krieg (2003) 187, 191-193, 197-206, 210-211, 214, 
218, 227-229, 266-267. Wick, Die Mauer (2012) 80-81, 162-165, 190, 207, 228-232. Zie ook BBo 159 – 1 
(Mielke aan Krenz, 1989).
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als het IKV streefde de grüne END-fractie naar een gelĳ kwaardige dialoog 
met zowel de machthebbers als de oppositie.111

Doordat de Krefelder fractie zich zo exclusief voor de DDR interesseerde, 
was de ophef over acties in andere landen geringer. Toen in 1983 twee par-
tĳ vertegenwoordigers demonstratief van een offfĳ iciële vredesconferentie in 
Tsjechoslowakĳ e vertrokken nadat hun ontmoeting met Chartavertegen-
woordigers door de autoriteiten was afgebroken, of toen Kelly en anderen 
op het Rode Plein demonstreerden, riep dat wel kritiek van partĳ genoten 
op, maar niet zo heftig als bĳ  de vergelĳ kbare acties in de DDR.112

De onenigheid hierover in de partĳ  was diep. Op hun beurt stuurden ver-
schillende lokale afdelingen juist woedende brieven toen het partĳ bestuur 
twee dagen na het uitroepen van de staat van beleg in Polen op audiëntie 
ging bĳ  de Sovjetambassade. Door de geplande afspraak niet af te zeggen 
zou de partĳ  de Polen te kort hebben gedaan en zich voor het karretje van 
de Sovjetdiplomatie hebben laten spannen. Ook bĳ  reizen naar de DDR en 
de Sovjet-Unie verweten de END-activisten hun partĳ genoten ‘SPD-gedrag’ 
te vertonen.113 Achteraf erkennen voormalige fractiemedewerkers Elisabeth 
Weber en Frieder Wolf dat niet iedereen het in zich had om lastige vragen 
te blĳ ven stellen: ‘Es ist immer auch die Frage der Persönlichkeit. Bin ich 
bereit (…) [zu] Konfrontation? (…) Man muss es auch können.’114

111 Interview Beckmann, 9-3-2012. B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). BBo 118 – 1 
(Knabe, Thesen). ‘17. Juni 1985 Fraktionssondersitzung’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im 
Bundestag (2008) 782-786. Zie voor de dominantie van de END-fractie in het Oost-Europabeleid: 
A Kelly 450 – 1 (Kelly, Antrag, 1983). B.II.1 1617 – 2 (AFI). B.II.3 1072 – 1 (Bericht ČSSR-Reise, 1985). 
Initiative Ost-West-Dialog Berlin, Frieden im geteilten Europa. 40 Jahre nach Jalta (Berlin 1985) 
98. A Kelly 460 – 2 (Elisabeth, Thesen, 1986). Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ 
(1994) 139-140. Lukas Beckmann, ‘Eine Brücke nach Osteuropa’, in: Klassen, Von Moskau an den 
Rhein (2008) 145-149, aldaar 148. Horaček, ‘Die Mauer im Kopf’ (1991) 101-102. 
112 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 181-182. Horaček, ‘Mauer im Kopf’ (1991) 101. Kleinert, 
Aufstieg und Fall (1992) 41. ‘Willy Hoss, Über den Mut eingefahrene Gleise zu verlassen, 20 Sep-
tember 1983’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 282-283. ‘Erklärung von 
Petra Kelly und Gert Bastian, 28 September 1983’, in: ibidem, 284-284. ‘Eberhard M. Walde an 
Die Grünen im Bundestag, 30 September 1983’, in: ibidem, 284-285. ‘Otto Schily an die Grünen 
Vor- und Nachrücker’, in: ibidem, 285-286. ‘Rechenschaftsbericht Teil I’, in: Monika Sperr, Petra 
K. Kelly. Politikerin aus Betrofffenheit. Mit einem Beitrag zum Rechenschaftsbericht der Grünen 
(München 1983) 219-239, aldaar 235-237.
113 A Kelly 3480 – 8 (AL aan Grünen). A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A 
Kelly 979 – 3 (Faller, aan BV, 1982). B.II.3 1030 – 4 (Horaček, Moskau). Schenk, ‘Grüne Pleite in 
der DDR’ (1986) 13. Krupp, ‘Bemerkungen zur Reise der GRÜNEN ’ (1985) 85-87. Weber, ‘Warum 
über die deutsche Frage diskutieren?’ (1985) 32. 
114 Interview Wolf/Weber, 16-8-2011.
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Polen was één van de landen waar de partĳ  vanaf 1983 offfĳiciële contacten 
mee wilde aangaan. De onderhandelingen over een bezoek liepen in de 
eerste jaren steeds stuk op de voorwaarde van de END-fractie dat ook 
contacten met de oppositie mogelĳ k moesten zĳ n.115 Meer dan in de omgang 
met andere Oost-Europese landen, speelde hier echter ook de noodzaak 
tot verzoening een grote rol. In tegenstelling tot de omgang met commu-
nistische regimes en hun oppositie waren verzoening en herdenking wel 
onderwerpen die een bredere interesse in de partĳ  genoten. De mainstream 
van de Grünen wilde zich hier niet door de eisen van de END-activisten 
van af laten houden, zeker niet toen in 1985 de herdenking van veertig jaar 
einde van de Tweede Wereldoorlog naderde. De organisatoren schermden 
met het ‘binnenlandspolitieke’ en verzoenende karakter van de reis, om 
zich dit keer wel aan de regels van de ambassade te kunnen onderwerpen. 
Zĳ  besloten voor een bewust apolitiek bezoek: dat betekende geen acties 
en geen contacten met Solidarność. Drie bussen met tachtig afgevaardigden 
van de Grünen en andere organisaties reisden op 8 mei 1985 naar Auschwitz 
met als doel verzoening en binnenlandse profĳilering van de Grünen. Het 
bezoek moest de eigen variant van Brandts knieval worden.116

De organisatie van deze reis raakte onherroepelĳ k verstrikt in de al 
lopende onderhandelingen over het sturen van een grüne politieke delegatie 
naar Polen. Het onderscheid tussen bezoeken met een binnenlands en 
verzoenend karakter en met een buitenlandspolitiek doel bleek fĳ ictioneel, 
zeker in de ogen van de Polen. Toen er Pools propagandamateriaal tussen de 
voorbereidingsteksten voor de deelnemers aan de reis naar Auschwitz bleek 
te zitten, trokken parlementariër Horaček en zĳ n medewerkster Weber aan 
de bel. Zĳ  waarschuwden ervoor dat de apolitieke opstelling niet moest 
uitmonden in acceptatie van het regime: ‘Unsere Reise ist keine Reise zu 
Solidarność. Das ist klar. Es sollte aber auch klar sein, daß es keine Reise 
zur Unterstützung von Jaruzelski ist’, schreef Horaček. Om tegenwicht 
te bieden aan het propagandamateriaal, stelden zĳ  teksten uit de Poolse 
oppositie beschikbaar. Ook boden zĳ  aan te bemiddelen voor wie toch 
maatschappelĳ ke contacten wilde leggen tĳ dens de reis. Weber vond het 
onderscheid tussen politieke delegatie en verzoeningsreis zo kunstmatig 

115 B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). B.II.1 1644 – 8 (Beckmann aan fractie, 1983). A 
Kelly 450 – 1 (Kelly, Antrag, 1983). 
116 B.II.3 1068 – 2 (Horaček, 2-5-1985). ‘Gemeinsame Sitzung Bundesvorstand – Fraktionsvor-
stand 4.2.85 HT 10’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 710-712. B.I.1 1120 – 6 
(Borgmann, Kurzmitteilung, 1985). B.I.1 1120 – 7 (Beckmann, Polnische Botschaft). B.II.3 1068 – 1 
(Informationen Auschwitz, 1985).
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dat zĳ  van de reis afzag. Zĳ  wilde het slachtoffferland Polen niet scheiden 
van de Oostblokstaat:

‘lernen aus der Geschichte [heißt] für mich, daß ich mich nicht einfach 
stillschweigend an die Anweisung einer Regierung halten will, die Mich-
nik im Gefängnis hält und Kuroń gerade zu drei Monaten Gefängnis 
verurteilt hat.’117

De organisatoren hielden zich ondanks deze kritiek strikt aan de afspraken 
met de Poolse ambassade. Om de reis niet in gevaar te brengen, maakten zĳ  
zelfs geen ophef over de problemen om visa te verkrĳ gen voor enkele deelne-
mers, zoals voor de Tsjechische emigrant Horaček. Voor de END-fractie was 
het de vraag of zĳ  na deze gezagsgetrouwe show van haar partĳ genoten bĳ  
een volgend politiek bezoek alsnog haar eisen van een vrĳ e programma- en 
delegatiesamenstelling kon doordrukken.118

De Poolse ambassade leek zich dit ook te hebben afgevraagd en besloot 
de poging te wagen. In rap tempo werd er een offfĳ icieel delegatiebezoek 
uitonderhandeld voor eind mei 1985, maar kort voor vertrek kwam de 
ambassade met een verbod op contact met de oppositie. Dit keer hield het 
partĳ bestuur voet bĳ  stuk en zegde de reis af. Voorwaarden die voor een 
verzoeningsreis acceptabel waren geweest, waren bĳ  een politiek bezoek on-
verenigbaar met het karakter van de Grünen.119 De partĳ  keek kritisch naar 
de vraag van wie en onder welke omstandigheden ze een uitnodiging wilde 
accepteren. Jarenlange onderhandelingen met Oost-Europese ambassades 
waren niet ongebruikelĳ k. Ook met de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakĳ e 
liepen geplande reizen vertraging op, omdat de Grünen Oost-Europese 
ingrepen in de delegatie en het programma niet accepteerden.120

117 B.II.3 1068 – 2 (Horaček, 2-5-1985). B.II.3 1068 – 3 (Weber aan Fischer). B.II.3 1068 – 4 (Weber 
aan Horaček en Fischer). B.II.3 1068 – 6 (Weber, Liebe Freunde, 1985). B.II.3 1068 – 5 (Weber aan 
Hönes e.a., 1985). ‘Fraktionssitzung 13.5.1985’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag 
(2008) 775. ‘Kritik an Grünen’, taz 13-5-1985. 
118 B.II.3 1068 – 7 (Hönes e.a. aan fractie, 1985). B.II.1 1645 – 1 (Beckmann e.a. aan polnische 
Botschaft). B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). ‘Fraktionssitzung 13.5.1985’, in: Boyer, 
Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 775. Horaček had vaker visumproblemen in Oost-
Europa maar mocht dit keer uiteindelĳ k toch reizen. Ali Schmeißner had eerder een verzoek 
tot proceswaarneming in Polen ingediend en werd volledig geweigerd.
119 B.I.1 1120 – 8 (Beckmann, Delegation, 1985). B.II.1 1645 – 1 (Beckmann e.a. aan polnische 
Botschaft). 
120 B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). B.II.1 1644 – 2 (Lippelt, Warschaureise, 1987). B.II.3 
1067 – 2 (Lippelt, Fraktionsdelegation, 1987). A Kelly 1514 – 5 (Horaček aan fractie, 1988). B.II.1 
5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). 
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Ondanks dat zo het tot stand komen van het bezoek aan Polen eindeloos 
vertraagd werd, bleef de wederzĳ dse belangstelling bestaan. Zo regelde 
de Poolse ambassade dat Poolse politici bĳ  bezoeken aan Bonn ook deze 
kleine oppositiepartĳ  ontmoetten. In zulke gesprekken richtten de meer 
op ontspanning georiënteerde partĳ leden zich vooral op de gemakkelĳ ke 
onderwerpen vrede en verzoening. De END-activisten maakten het de 
Poolse gesprekspartners moeilĳ ker, omdat zĳ  hun bereidheid tot vrede 
wilden meten aan hun omgang met de eigen tegenstanders. Toen in 1987 
Bondsdaglid Lippelt naar het WiP-congres wilde reizen kreeg hĳ , in tegen-
stelling tot de IKV-vertegenwoordigers, niet alleen zonder problemen een 
visum, maar regelde de ambassade zelfs enkele offfĳ iciële ontmoetingen in 
Polen. Dit was het tweesporenbeleid op zĳ n kop: in de marge van een bezoek 
aan de oppositie vonden de offfĳ iciële gesprekken plaats.121

In 1988 werden partĳ  en ambassade het eindelĳ k eens over een ‘werk-
delegatie’, die in september dat jaar op uitnodiging van de offfĳ iciële Poolse 
vredesraad naar Polen afreisde. Het scala aan gesprekspartners reikte van 
Solidarność-activisten tot de minister van Buitenlandse Zaken. Opval-
lend is dat de delegatie geen scrupules had om met de nieuwe offfĳ iciële 
vakbond te spreken, terwĳ l Westerse vakcentrales daar uit solidariteit met 
Solidarność bewust vanaf zagen. Deze ‘politieke’ reis had een beduidend 
kritischer karakter dan de verzoeningsreis van drie jaar daarvoor. Politiek 
en verzoening bleken echter niet werkelĳ k te scheiden. Ook tĳ dens deze 
reis speelde de verzoeningspolitiek van de Grünen een grote rol.122

De kunstmatigheid van de scheiding tussen Polen als slachtoffferland en 
Oostblokstaat, bleek nog duidelĳ ker tĳ dens het volgende bezoek van 1989. 
Een vĳ ftienkoppige delegatie reisde naar Polen voor de herdenking van het 
begin van de Tweede Wereldoorlog, maar nam ook deel aan festiviteiten 
negen jaar na de akkoorden van Gdańsk. Van de Bondsregering eisten de 
Grünen tĳ dens deze reis zowel schadeloosstelling voor dwangarbeiders 
als steun aan de democratiseringsbeweging.123 Zo liepen beide thema’s 
onherroepelĳ k door elkaar heen.

121 Voorbeelden: B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). B.II.1 1644 – 2 (Lippelt, Warschau-
reise, 1987). B.I.1 1120 – 1 (pm 229/86). B.II.1 1644 – 9 (Horaček, Gespräch, 1988). A Kelly 1514 – 1 
(Weber aan Schoppe e.a., 1987). A Kelly 1514 – 6 (Gespräch Sejm, 1988). A Kelly 1514 – 7 (pm 111/87).
122 Zie voor de voorbereiding B.II.1 1635. A Kelly 1514 – 5 (Horaček aan fractie, 1988). B.II.1 1645 – 2 
(Horaček, Delegationsreise, 1988). B.II.1 1645 – 5 (Sellin, Reisebericht, 1988). ‘Grüne kritisieren 
in Warschau Bonns Politik’, FAZ 17-9-1988. 
123 B.II.3 1066 – 2 (pm 658/89). B.II.3 1066 – 5 (Saathofff, Delegationsreise, 1989). ‘Die Grünen 
stellen Kohl in Warschau an den Pranger’, FAZ 6-9-1989. Urban, ‘Grüne verlangen’, SZ 6-9-1989. 
Interview Quistorp, 5-5-2010.
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De omgang met Polen week af van die met andere Oost-Europese landen 
vanwege de sterke drang tot verzoening. Dit mobiliseerde de mainstream 
in de partĳ  die, met uitzondering van de DDR, weinig interesse toonde in 
politieke contacten met Oost-Europa. Om deze reden kon de END-fractie 
in Polen minder haar gang gaan dan in andere Oost-Europese landen en 
moest zĳ  soms genoegen nemen met door de partĳ  als geheel afgedwongen 
compromissen. Desondanks was de fractie minder beperkt dan bĳ  de DDR, 
waar naast de mainstream ook de Krefelder fractie zich intensief mee 
bemoeide. Omdat de interesse van de mainstream niet verder reikte dan 
de verzoeningsinitiatieven kon de END-fractie de politieke dialoog met de 
Poolse regering én oppositie toch grotendeels naar haar wensen vorm geven.

Onafhankelĳ ke contacten: nachtelĳ ke discussies met WiP

Nog meer dan het offfĳ iciële dialoogbeleid met Oost-Europa domineerde 
de END-fractie de contacten met onafhankelĳ ke bewegingen achter het 
Ĳ zeren Gordĳ n. Deze contacten vormden een omstreden bezigheid van 
een kleine minderheid binnen de partĳ . Vanwege de geringe acceptatie van 
dit dialoogbeleid bleef veel binnen de gesloten deuren van de kantoren van 
betrokken Bondsdagleden als Kelly en Horaček. Van gerichte coördinatie 
was nauwelĳ ks sprake. Toch wisten de betrokkenen een goed functionerend 
netwerk van contacten en ondersteuning tot stand te brengen.124

De eerste en warmste contacten ontstonden met activisten in de DDR. 
De gedeelde taal en cultuur speelden een grote rol, evenals de gedeelde 
interesse in ontwapening. Dit waren de enige onafhankelĳ ke Oost-Eu-
ropacontacten waar ook de mainstream en de Krefelder fractie soms bĳ  
betrokken waren.125 De Grünen waren met afstand de West-Duitse partĳ  
met de meeste oppositionele contacten in de DDR. Zĳ  hadden immers een 
vergelĳ kbare habitus, waren meer bereid risico te lopen en hadden relatief 
weinig regeringscontacten die in gevaar konden komen. Het was dan ook 
niet vreemd dat de partĳ  recordhouder was in het aantal Einreiseverbote.126

124 Metger, Die Grünen (2007) 96. Beckmann, ‘Eine Brücke nach Osteuropa’ (2008) 147. 
125 Zie voor deze nauwe contacten o.a. B.II.3 1127, A Kelly 2244, A Kelly 332, OWK 01, BBo 063 
en Elisabeth Weber, ‘Bericht über meine ersten Erfahrungen der Zusammenarbeit von Grünen 
und Bündnis 90’, in: Heinrich-Böll-Stiftung, Grünes Gedächtnis 2009 (Berlin 2009) 23-37, aldaar 
24-26. 
126 Kloth, Rosenthal, ‘Einstellungen und Verhaltensweisen’ (1999) 1466-1468. Weißhuhn, 
‘Einfluss’ (1995) 1854, 1916. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1187. Ilko-Sascha Kowalczuk, Endspiel. 
Die Revolution von 1989 in der DDR (Bonn 2009) 248-249. Wick, Die Mauer (2012) 12, 228, 291, 298.
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Marginaler maar toch warm waren de contacten met de oppositie in Tsje-
choslowakĳ e, die dankzĳ  Horaček al vroeg tot stand kwamen.127 Daarnaast 
probeerde de partĳ  met minder succes contact te leggen met oppositie in 
de Sovjet-Unie en andere Oost-Europese landen.128

Ook Polen bleek aanvankelĳ k moeilĳ k terrein. In de legale maanden 
van Solidarność benoemden verschillende Grünen de Poolse vakbond tot 
gesprekspartner. Doordat deze periode samenviel met de institutionalise-
ringsfase van de partĳ  en de interesse aan Poolse zĳ de bovendien gering 
was, bleef het slechts bĳ  enkele voorzichtige toenaderingspogingen. Door 
de moeilĳ ke omstandigheden in Polen in de jaren daarna ontstonden er pas 
ruim na de intrede van de Grünen in de Bondsdag nieuwe pogingen tot con-
tact. Horaček en Weber wonnen advies in bĳ  Polenspecialisten en besloten 
hun pogingen een dialoog aan te gaan breed op te zetten. In 1984 liep de 
eerste poging om als proceswaarnemer de solidariteit met de onafhanke-
lĳ ke bewegingen in Polen vorm te geven stuk op een visumweigering.129

Hoewel het nog niet lukte contacten met de Poolse oppositie tot stand te 
brengen legden de Grünen al wel rekenschap van hun intenties af. Zo waren 
zĳ  net als het IKV vroeger met het verkondigen van het bondgenootschap, 
dan met de praktische uitvoering ervan. In juni 1984 verklaarde Horaček 
in de Bondsdag:

‘Wir GRÜNEN streben ein Europa an, in dem die Grenzen zwischen den 
Völkern überflüssig werden (…). Die Kräfte, die ein solches Europa mit 
uns formen wollen, sehen wir in den demokratischen Basisbewegungen 
in West- wie in Osteuropa, zu deren wichtigsten wir die heute verbo-
tene “Solidarność” in Polen zählen. Für eine solche Politik aber haben 
wir — auch in diesem Hause — nicht immer Verständnis gefunden; es 
sind immer wieder Politiker auch dieses Hauses nach Polen gefahren, 
haben aber keine Zeit oder keinen Mut gefunden, mit Mitgliedern 
der “Solidarność” und des KOR zu sprechen. Diesem Verhalten setzen 
wir unsere Überzeugung gegenüber, daß die notwendige vertragliche 

127 Horaček, ‘Die Mauer im Kopf’ (1991) 98, 103. Milan Horaček, Exil und Grün ’68-’08 (Brussel 
2008). ‘Seit über 17 Jahren erstmals wieder in der ČSSR’, Osteuropa-Forum 3 (1986) nr. 11, 8-11.
128 Petra Kelly, ‘Unser Ziel ist ein blockfreies und menschenwürdiges Europa. Rede auf dem 
Moskauer Friedensforum (1987)’, in: Kelly, Mit dem Herzen denken (1990) 180-183. Beckmann, 
‘Eine Brücke nach Osteuropa’ (2008) 147.
129 B.II.1 1643 – 1 (Grünen, Entwurf, 1983). B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). B.I.1 
1120 – 9 (Walde, Gesprächsnotiz, 1984). B.II.1 1645 – 1 (Beckmann e.a. aan polnische Botschaft). 
B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). ‘Im Wortlaut: Zum Prozeß nicht zugelassen’, FR 
16-7-1984. ‘Deutsch-deutsche Solidarität’, in: Kelly, Mit dem Herzen denken (1990) 306-313.
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Regelung des Verhältnisses der Staaten zueinander leblos und im Inte-
resse der Herrschenden manipulierbar bleibt, wenn sie sich nicht auf die 
Verständigung der Menschen untereinander und auf den Dialog mit allen 
gesellschaftlichen Kräften stützt, gleichgültig, ob sie verboten sind oder 
nicht, d. h. auch mit der “Solidarność”.’130

Het contact met de oppositie kreeg, net als bĳ  het IKV, pas daadwerkelĳ k 
vorm vanaf 1985. Als eerste onafhankelĳ ke Poolse vredesgroep zocht WiP 
kort na haar oprichting in 1985 via verschillende kanalen contact met de 
Grünen. Op bemiddeling van de Amsterdamse contactpersoon Minkiewicz 
ontmoette WiP-oprichtingslid Niemczyk tĳ dens zĳ n reis door West-Europa 
in januari 1986 Weber, waarmee het eerste persoonlĳ ke contact tot stand 
kwam.131 Drie maanden later bezochten Weber, Kelly’s medewerker Frieder 
Wolf en twee van hun vrienden op een toeristenvisum Polen. Niemczyk 
en Czaputowicz waren inmiddels gearresteerd, maar via verschillende 
wegen had Weber contact weten te houden met WiP. De vier West-Duitse 
bezoekers discussieerden meerdere dagen en nachten levendig met de leden 
van WiP en legden tevens contact met Solidarność-vertegenwoordigers en 
andere oppositieleden. Tussen WiP en de Grünen bestond over een groot 
aantal onderwerpen onenigheid, maar toch was er voldoende wederzĳ ds 
vertrouwen en overeenstemming om tot een gezamenlĳ ke verklaring te 
komen.132

WiP had grote belangstelling voor contact met de Grünen en zĳ  werd op 
haar wenken bediend. Vanaf 1986 ontwikkelden de Grünen een intensief 
reisverkeer naar Polen.133 In mei reisde de Duitslandwerkgroep van de AL 
naar Polen en ondertekende met WiP een verklaring.134 Later dat jaar sloten 
enkele partĳ leden zich aan bĳ  de bedevaart van WiP naar het graf van de 
Oostenrĳ kse soldaat Schimek, die geweigerd had op de burgerbevolking te 
schieten, en ontmoette Uli Fischer als eerste Bondsdaglid de activisten van 

130 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 10/74, 7-6-1984, 5340. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 
223. KOR (Komitet Obrony Robotników) was een oppositiegroep uit de jaren zeventig die tĳ dens 
de legale maanden van Solidarność werd opgeheven, maar waarvan veel leden in de jaren tachtig 
nog actief waren in de oppositie. 
131 B.II.3 1070 – 5 (WiP, Liebe Freunde, 1985). B.II.3 1107 – 5 (Weber aan Müller e.a., 1986). B.II.3 
1070 – 1 (Weber, Gespräch Niemczyk, 1986).
132 B.II.3 1066 – 1 (Frieder, Elisabeth, Polenreise, 4/86). B.II.3 1070 – 4 (Gemeinsame Erklärung). 
Zie ook de brieven ter voorbereiding en aantekeningen ter plekke in B.II.3 1107. Interview Wolf/
Weber, 16-8-2011.
133 B.II.3 1107 – 1 (Do partii Zielonych, 1987). B.II.3 1107 – 7 (Jaron, Liebe Freunde!).
134 Sol NL 136 – 1 (Budrewicz e.a., Wspólne oświadczenie). 
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WiP.135 In mei 1987 was een grote grüne delegatie vertegenwoordigd op de 
WiP-conferentie en het aansluitende bezoek aan Schimeks graf.136 Bĳ  een 
volgend WiP-seminar wist de grüne vertegenwoordiger als vrĳ wel enige 
buitenlandse bezoeker arrestatie en uitzetting te voorkomen en succesvol 
mee te gaan op bedevaart.137 Ook op de gezamenlĳ ke conferentie van WiP 
en Solidarność in 1988 waren de Grünen met een grote delegatie aanwezig.138

Toen de Grünen in 1986 op hun partĳ congres besloten uittreden uit de 
NAVO en sluiting van alle kerncentrales na te streven, reageerde WiP alert. 
Een groep WiP-activisten meldde daarop dat zĳ  in dat geval eveneens naar 
uittreden van Polen uit het Warschaupact zou streven en zich tegen kern-
centrales zou verzetten. De meerderheid van de Grünen zal de alliantie met 
een groepering die Polen uit het Warschaupact wilde laten stappen grote 
schrik hebben aangejaagd. Vermoedelĳ k was het voorstel maar half serieus 
en diende het ook om het voor Polen absurde idee dat de Bondsrepubliek 
uit de NAVO zou stappen aan de kaak te stellen.139

De meest frequente reiziger was Weber, die als voormalige maoïste in de 
vroege jaren tachtig lokaal actief was geworden in netwerken van de END. 
Vanaf 1983 verkreeg zĳ  als fractiemedewerker van Horaček en later van zĳ n 
opvolgers een belangrĳ ke functie in de ontwikkeling van onafhankelĳ ke 
Oost-Europacontacten. Zĳ  was degene die de eerste contacten met WiP 
aanging en vanaf 1986 meermaals per jaar naar Polen reisde. Haar nauwe 
betrokkenheid bĳ  WiP blĳ kt uit de nauwkeurige analyses van de richtin-
genstrĳ d die zĳ  na haar bezoeken opstelde. In de stukken van het meer 
op politiek efffect gerichte IKV, dat toch ook goede contacten onderhield 
met WiP, is een dergelĳ ke gerichte kennis en interesse niet te vinden. Een 
aanwĳ zing voor de nauwere emotionele verbondenheid van een deel van 
de Grünen met WiP is ook het feit dat veel grüne politici de voor WiP zeer 
symbolische tocht naar Machowa meemaakten, iets wat van de IKV-top 
niemand deed. Vanaf 1987 legde Weber contacten met een reeks andere 

135 B.II.3 1107 – 7 (Wetzel, Rede). B.II.3 1107 – 8 (Wolf, Gesprächsnotiz). Smółka-Gnauck, Między 
wolnością a pokojem (2012) 161-162. 
136 Sol NL 140 – 2 (Epstein, Friedensseminar, 1987). B.II.1 1644 – 3 (Weber aan Lippelt, 1987). 
B.II.1 1644 – 2 (Lippelt, Warschaureise, 1987). B.II.3 1069 – 2 (Warschauer Friedensseminar, 1987). 
IKV 470 – 1 (Semler, Peace Seminar, 1987). 
137 B.II.3 1070 – 2 (Persönliche Friedensverträge, 1987). B.II.3 1070 – 3 (Philipp, Polen-Reise, 
1987).
138 IKV 598 – 5 (Ruitenberg, human rights conference, 1988).
139 ‘An die Partei der Grünen’, Solidarność Informationsbulletin (1986) nr. 43, 13. (De oproep 
verscheen oorspronkelĳ k in de ondergrondse krant Wiadomości Bieżące). ‘Sandwicze kontra 
ZOMO’, Gazeta Wyborca 19-8-2010. Zie ook Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 
49. 
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onafhankelĳ ke organisaties. Dankzĳ  de bemiddeling van Kazimierz Wóy-
cicki, die lid was van de oppositionele club van katholieke intellectuelen 
KIK, en zĳ n vrouw Irena kreeg zĳ  steeds belangrĳ kere oppositieleden te 
spreken, zoals Kuroń, Onyszkiewicz en Mazowiecki.140 ‘Greens (…) were 
coming like maniacs to Jacek’, herinnert zich WiP-activiste Malak over de 
frequentie van de bezoeken aan Kuroń.141 Vanaf het offfĳ iciële bezoek van 
1988 bereikten contacten met Solidarność en KIK langzaam het niveau van 
de nauwe band met WiP.142

De dominantie van de END-fractie in het Oost-Europa-beleid zorgde 
ervoor dat de partĳ  internationaal het imago kreeg van radicale voor-
stander van de dialoog van onderop. Dat weerspiegelde niet de werkelĳ ke 
krachtsverhoudingen in de partĳ . Tĳ dens de END-conventie in West-Berlĳ n 
in 1983 had de Krefelder fractie nog geprobeerd provocaties tegenover 
Oost-Europa tot een minimum te beperken en de voorstellen voor een 
oppositionele parallelsessie in Oost-Berlĳ n te torpederen.143 Na 1983 ont-
wikkelde de deelname aan de conventies zich in feite tot een monopolie 
van de END-vleugel in de partĳ . In Perugia werd in 1984 een cruciale rol 
gespeeld door de West-Berlĳ nse Initiative Ost-Westdialog, waarin veel in 
Oost-Europa geïntereseerde AL-leden hun toevlucht hadden gezocht toen 
de Krefelder fractie in hun partĳ  de overhand kreeg. Ook andere aanwezige 
Grünen traden toe tot het Netwerk voor de Oost-Westdialoog dat bĳ  deze 
gelegenheid werd opgericht.144 Binnen het END-netwerk ontwikkelden de 
Grünen en de AL zich tot pleitbezorgers van onafhankelĳ ke contacten en 
stelden zĳ  zich op als woordvoerders van de DDR-oppositie. Daarin waren 
zĳ  radicaler dan het IKV, dat zich binnen de END duidelĳ k als voorstander 
van een tweesporenbeleid profĳileerde. Desondanks vonden beide elkaar in 

140 A Kelly 1514 – 1 (Weber aan Schoppe e.a., 1987). B.II.3 1069 – 3 (Weber aan AG Außenpolitik, 
1987). B.II.1 1644 – 3 (Weber aan Lippelt, 1987). B.II.1 1644 – 4 (Elisabeth, Polenreise 4/87). B.II.1 
1617 – 3 (Weber aan AG Außenpolitik, 1988). B.II.1 1645 – 3 (Weber, Polenreise, 3/88). B.II.3 1030 – 6 
(Horaček, Weber aan Arbeitsgruppe Ost-West-Politik 1988). B.II.1 1645 – 6 (Weber, Polenreise, 
3/89). B.II.1 1645 – 4 (Weber, Polenreise, 6/89). B.II.3 1066 – 3 (Weber, Polenreise, 10/89). Interview 
Wolf/Weber, 16-8-2011. Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 135-136, 138, 140, 143. Vechtel, ‘Die Akten 
des Osteuropareferats’ (2011) 58-60.
141 Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
142 B.II.3 1154 – 4 (Vortrag Wóycicki). B.II.1 1617 – 4 (Lippelt aan AG Außenpolitik, 1989). B.II.1 
1645 – 2 (Horaček, Delegationsreise, 1988). 
143 IKV 200 – 3 (Towards a Berlin convention). IKV 200 – 4 (Grunwald, Graalfs aan Kaldor, 1982). 
Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 179, 194, 323. 
144 IKV 554 – 3 (Koordinationstrefffen 21-7-1984). RR 07 – 1 (European Network for the East-West 
Dialogue). RR 03 – 2 (Esche, Lindemann aan Rosenthal). Baron, Kalter Krieg (2003) 156-157. 
Metger, Die Grünen (2007) 82-83.
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de wens onafhankelĳ ke activisten aan het woord te laten.145 Beide verzetten 
zich bovendien tegen het op de macht gerichte dialoogbeleid van de SPD. 
Deze twee linkse stĳ len kwamen op END-conventies met elkaar in aanva-
ring. De END-fractie binnen de Grünen verweet de SPD zich bĳ  de status 
quo neer te leggen en een vertegenwoordigende functie toe te kennen aan 
mensen die de bevolking zelf niet als vertegenwoordiger accepteerde. Op 
haar beurt had de SPD grote kritiek op het naar haar mening te risicovolle 
dialoogbeleid van de Grünen.146

Zo greep de END-fractie gedurende de jaren tachtig de kans om uit naam 
van de partĳ  een beleid te voeren, dat in feite hoogst omstreden was. Baron 
stelt terecht dat het zaak is ook achteraf niet uit het oog te verliezen dat 
slechts een minderheid deze duidelĳ ke steun aan de oppositie voorstond. 
De heftige aanvaringen over de omgang met de DDR laten zien dat deze 
vrĳ heid van handelen in Oost-Europa vooral te danken was aan gebrek aan 
interesse in de rest van de partĳ  en aan het eigengereide optreden van de 
END-fractie.147

Grünen en emigranten

De opstellingen ten opzichte van Oost-Europese emigranten liepen bĳ  de 
Grünen net zo ver uiteen als tegenover de oppositie. De END-fractie stond 
zeer positief tegenover samenwerking met politiek actieve voormalige 
DDR-burgers als Fuchs en Jahn. Zĳ  hechtte zeer aan hun oordeel, bereidde 
acties en reizen met hen voor en gebruikte hun communicatiekanalen 
in tĳ den van een Einreiseverbot.148 Op hun beurt hielpen Weber en Wolf 

145 Wolf herinnert zich: ‘IKV war zum Teil dann, so gesagt, vorsichtiger als die Grünen, aber es 
war ganz wichtig, weil sie auch (…) diese Offfenheit hatten und auch dann irgendwie doch die 
Nähe zu den eher dissidentischen Milieus.’ Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Zie ook OWK 10 – 1 
(Müller, East-West Committee, 2-2-1985). IKV 329 – 8 (WI 85-7). A Kelly 1050 – 2 (Convention 
News, 1985). IKV 202 – 1 (Esche e.a., some remarks, 1984).
146 Weber, ‘Bericht über meine ersten Erfahrungen’ (2009) 27-28. A Kelly 1514 – 1 (Weber aan 
Schoppe e.a., 1987). OWK 01 – 2 (Schoppe aan SED, 1987). OWK 01 – 1 (DDR-Veranstaltung 
12-4-1988). B.II.3 1066 – 1 (Frieder, Elisabeth, Polenreise, 4/86). B.II.3 1030 – 5 (Weber, Brief aus 
Bonn). Beckmann, ‘Fuchs und die Grünen’ (2000) 59. A Kelly 1050 – 2 (Convention News, 1985). 
A Kelly 74 – 15 (sdPd, 13-5-1983). A Kelly 74 – 16 (Jusos, pm, 13-5-1983).
147 Baron, Kalter Frieden (2003) 258. Weißhuhn, ‘Einfluss’ (1995) 1916. Wick, Die Mauer (2012) 
294. 
148 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 11/57, 3-2-1988, 3954. ‘Telegramm, juergen fuchs 
an lukas beckmann c/o gruene, 13.12.83’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). 
‘Pressemitteilung Nr. 162/83’, in: ibidem. B.II.3 1127 – 2 (Fuchs aan Horaček, 1984). A Kelly 332 – 2 
(Beckmann aan Kelly en Bastian, 1983). OWK 01 – 2 (Knabe, Deutschlandpolitik). Beckmann, 
‘Fuchs und die Grünen’ (2000) 59-62. Interview Quistorp, 5-5-2010. Interview Wolf/Weber, 
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de voormalige DDR-opposanten met het kopiëren en verspreiden van de 
voor DDR-lezers bedoelde knipselkrant Dialog.149 Jahn kreeg de nauwste 
banden met de partĳ : hĳ  werd niet alleen namens de AL afgevaardigd naar 
END-vergaderingen, maar parlementariër Wilhelm Knabe probeerde hem 
zelfs, zonder succes, als betaalde kracht in dienst te nemen.150

Op vergelĳ kbare wĳ ze bereidde de END-fractie reizen naar de Sovjet-
Unie voor met de Russische emigrant Lew Kopelew en zĳ n vrouw Raissa. 
Zĳ  hielpen begrip te creëren voor de andere opvattingen in Oost-Europa en 
dwongen tot zelfreflectie. ‘Lew, ein Andersdenkender aus der Sowjetunion, 
half mir, einer westlichen Achtundsechzigerin, die Regeln der Demokratie 
und die Rolle der Grünen darin besser zu verstehen,’ herinnert Weber zich.151

Zoals bĳ  de Grünen gebruikelĳ k was, deelde niet de hele partĳ  dit 
enthousiasme. Zo had het grote gevolgen voor de samenwerking met Jahn 
en andere voormalige DDR-burgers toen de Krefelder fractie in 1983 de 
overhand kreeg in de West-Berlĳ nse AL.152 De rest van het werk deed de 
Stasi. Die produceerde een zeer goed op de angsten en het taalgebruik van 
de Krefelder fractie toegesneden anonieme brief, waarin werd geprobeerd 
Jahn te discrediteren als een bron van de splĳ ting van links.153 Dit sloot aan 
bĳ  een bestaande achterdocht tegenover Oost-Europese emigranten en 
opposanten. Toen in februari 1988 een aantal Oost-Duitse opposanten naar 
de Bondsrepubliek werden uitgezet, deden partĳ leden uit de END-fractie 
er alles aan om de nieuwe emigranten te helpen hun leven en politieke 
activiteit in het Westen op te bouwen.154 Zĳ  namen hen mee naar een 
fractievergadering in Bonn. Daar verliet een groot deel van de aanwezi-
gen de ruimte: ‘Für sie waren wir Störenfriede der Entspannungspolitik,’ 

16-8-2011. Zie ook de communicatie in A Kelly 2244. Udo Scheer, Jürgen Fuchs. Ein literarischer 
Weg in die Opposition (Berlin 2007) 238-240, 256-261. 
149 Zie correspondentie in: B.II.3 1011 en A Kelly 2072 en Dialog (RHG). Interview Wolf/Weber, 
16-8-2011. 
150 OWK 10 – 1 (Müller, East West Committee, 1985). OWK 10 – 2 (Beckmann aan IKV, 1985). 
Baron, Kalter Krieg (2003) 210-211. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1156. OWK 01 – 2 (Knabe, 
Deutschlandpolitik).
151 Lew Kopelew, ‘Uns bleibt ihr geistiges Vermächtnis’, in: Beckmann, Kopelew, Gedenken heißt 
erinnern (1993) 15-17, aldaar 15. Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 135-144. Beckmann, ‘Eine Brücke 
nach Osteuropa’ (2008) 145-149.
152 GPo 016 – 2 (Schenk, Persönliche Erklärung, 1987).
153 OWK 01 – 3 (Knabe, Deutschlandpolitik). A Kelly 2072 – 1 (Diener mehrerer Herrn). Zie voor 
de andere brieven RJ 03. Zie ook Baron, Kalter Krieg (2003) 210-211. 
154 Vooral actief waren Kelly, Bastian, Beckmann, Weber, Suhr en Voigt. B.II.1 1617 – 5 (Lip-
pelt aan Vorstand, 1988). A Kelly 2244 – 2 (Schmidt aan Klier en Krawczyk, 1988). Bohley, ‘Die 
Botschaft’ (1993) 18. Bärbel Bohley, Englisches Tagebuch 1988 (Berlĳ n 2011) 40-53, 58-63, 120-121.
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concludeerde één van de Oost-Duitse opposanten.155 Op vergelĳ kbare 
wĳ ze stuitte de samenwerking met Lew Kopelew op kritiek. Schneider 
bekritiseerde diens ‘conservatieve’ opvattingen, die op geen enkele wĳ ze 
met de ideeën van de Grünen in overeenstemming te brengen zouden zĳ n. 
De END-sympathisanten weigerden om naar dit soort kritiek te handelen.156

Deze emigranten waren vooral de Krefelder fractie onwelgevallig, omdat 
zĳ  de eenzĳ digheid van het Westerse vredesactivisme aan de orde stelden en 
de END-opvattingen over de ondeelbaarheid van vrede en mensenrechten 
ondersteunden. Fuchs en Jahn mengden zich meermaals in partĳ discussies 
en staken hun kritiek niet onder stoelen of banken.157 Zo bekritiseerde Jahn 
de krampachtige houding van een deel van de AL tegenover de DDR:

‘Mit dem Hinweis auf die “Priorität des Friedens” wird der politische 
Status-Quo festgeklopft und emanzipatorischen Interessen der Men-
schen eine Absage erteilt. Unter dem Motto “wider der Verknüpfung 
von Friedens- und Menschenrechtsfragen” ordnen sie sich dem Prinzip 
der atomaren Abschreckung unter und sogar wenn ihnen selbst das 
einfache menschliche Bedürfnis auf Reise verwehrt wird, weigern sie 
sich es Menschenrechtsverletzung zu nennen und fĳ inden es ja ganz 
verständlich.’158

De partĳ  was nota bene zelf doorspekt met politici met een Oost-Europese 
achtergrond, zoals Rudolf Bahro en Milan Horaček. Bahro koos kort na 
zĳ n, onder media-aandacht bedolven, Ausbürgerung in 1979 ervoor zich bĳ  
deze partĳ  in oprichting te voegen. Zĳ n blĳ vende geloof in het socialisme, 
zĳ n negatieve inschatting van het kapitalistische Westen en zĳ n hoop dat 
ontwapening heilzaam zou werken voor Oost-Europa pasten goed bĳ  de 
opvattingen in de rest van de partĳ . Hĳ  onderscheidde zich door verzet 
tegen de invloed van de DKP op de Grünen, maar droeg er zelf ook aan bĳ  
dat georganiseerd links zĳ n positie in de partĳ  wist te behouden.159 Het voor 

155 Bohley, ‘Die Botschaft’ (1990) 18. Bohley, Englisches Tagebuch (2011) 49. Beckmann, ‘Fuchs 
und die Grünen’ (2000) 59.
156 Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 139-140. RJ 19 – 6 (Croissant aan Beckmann e.a. 1986). RJ 19 – 7 
(Kongress aan Croissant, 1986). Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. ‘Protokoll der Fraktionssitzung 
vom 25. Oktober 1983’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 310-312.
157 Jürgen Fuchs, ‘Bombardement oder Dialog’, taz 3-7-1984. RJ 04 – 1 (Fuchs, Rede, 1984). Ploetz, 
Wie die Sowjetunion (2000) 179-180. GPo 017 – 1 (Jahn, Grüne Friedenspolitik).
158 RJ 01 – 1 (Jahn, Es ist schon sehr komisch). 
159 Guntolf Herzberg, Rudolf Bahro: Denker – Reformator – Homo politicus (Berlĳ n 2007) 333-345, 
362-365. A Bahro 24 – 3 (Bahro, Redemanuskript). Baron, Kalter Krieg (2003) 169-172. ‘Protokoll 
der deutschlandpolitischen Debatte der Fraktion Die Grünen im Bundestag am 16. Juni 1984’, 
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de END-fractie kenmerkende geloof in initiatief van onderop, in plaats van 
hervormingen van bovenaf, was voor hem geen erfenis uit de DDR, maar 
een ontwikkeling die hĳ  in de Bondsrepubliek doormaakte.160

Hetzelfde gold voor de in 1968 als hervormingsgezind socialist uit Tsje-
choslowakĳ e gevluchte Horaček. Hĳ  maakte de ontwikkeling naar het 
geloof in veranderingen van onderop al door in de jaren zeventig en voldeed 
daardoor veel meer aan het gebruikelĳ ke beeld van een Oost-Europese 
balling. Zĳ n linkse activisme voor de Grünen bleef hĳ  combineren met 
activiteiten voor de Tsjechoslowaakse emigrantengemeenschap.161 De END-
fractie voegde Horaček en andere politici met Oost-Europese achtergrond 
graag toe aan reizen naar Oost-Europa vanwege hun expertise en om aan 
de regimes het signaal af te geven dat zĳ  niet terugdeinsden voor moeilĳ ke 
onderwerpen of kritiek.162

Het END-kamp had overigens geen monopolie op partĳ leden met een 
DDR-achtergrond. Dat de persoonlĳ ke ontwikkeling na aankomst in het 
Westen ook een heel andere kant op kon gaan, toonde Dirk Schneider. Zĳ n 
consequente verdediging van het SED-regime kwam hem in de Bondsdag 
geregeld op de vraag te staan waarom hĳ  überhaupt uit de DDR gevlucht 
was.163

Dat deze Oost-Europese emigranten instemden met de linkse, op ont-
wapening gerichte koers van de Grünen was opmerkelĳ k en had te maken 
met hun afkomst. In het Tsjechoslowakĳ e van 1968 en het DDR van de jaren 
zeventig en tachtig was hervormingsgezind socialisme nog een veel voorko-
mende stroming. De socialistische achtergrond van veel van de emigranten 
uit deze landen bevorderde weliswaar de transnationale samenwerking, 
maar betekende ook dat de END-fractie nauwelĳ ks met de meer extreme 
Oost-Europese standpunten in aanraking kwam.

Poolse emigranten brachten die extremere standpunten wel met zich 
mee. De END-fractie toonde na het uitroepen van de staat van beleg grote 
interesse in samenwerking met Poolse emigranten. Ze zocht al vroeg contact 

in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 520-524. Wick, Die Mauer (2012) 90-91. 
Wick deelt Bahro in bĳ  de Vermittlerfraktion die overeenkomt met wat ik de mainstream noem. 
Op grond van zĳ n duidelĳ ke uitingen voor Solidarność deel ik hem toch bĳ  de END-fractie in. 
160 A Kelly 74 – 3 (Nur gegen NATO-Wafffen?). Bahro, ‘Erste Vorläufĳ ige Überlegungen’ (1983) 19. 
A Bahro 24 – 4 (Ein deutsches Ereignis). Herzberg, Bahro (2007) 359-360, 366-375.
161 Metger, Grünen (2007) 89-90. Horaček, ‘Die Mauer im Kopf’ (1991) 101-102. Wick, Die Mauer 
(2012) 165. Vilímek, ‘Oppositionists in the ČSSR’ (2013) 62. 
162 OWK 01 – 2 (Knabe, Deutschlandpolitik). Weißhuhn, ‘Der Einfluß’ (1995) 1867. A Kelly 350 – 1 
(Protokoll 16-6-1984). A Kelly 332 – 3 (AG “Gesamteuropa”, 3-7-1983)
163 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 10/103, 27-9-1984. 
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met de gestrande Solidarność-delegatie in Bremen.164 De contacten bleken 
echter door opstart- en taalproblemen moeilĳ ker te verlopen dan met 
emigranten uit de DDR. Uiteindelĳ k overleefde alleen de samenwerking 
met al langer in de Bondsrepubliek aanwezige Polen in West-Berlĳ n en 
Keulen.165 Die ontwikkelden ook al snel een eigen manier om met de Grünen 
om te gaan. Wojciech Drozdek uit West-Berlĳ n herinnert zich:

‘[Das] war lustig. Die CDU hat ziemlich gut bezahlt. Die Grünen wollten 
natürlich nicht. Dafür aber, die Grünen haben geschmuggelt. (…) [lacht] 
Wir konnten der CDU natürlich kein Wort sagen, dass wir das später über 
die Grünen organisiert haben. Und den Grünen haben wir auch nicht 
gesagt, von wo das Geld kam.’166

Over het algemeen waren Poolse emigranten echter bĳ zonder negatief 
ingesteld ten opzichte van de Grünen. Zo viel de samenwerking tussen de 
Poolse gemeenschap in Dortmund en een links Polencomité samengesteld 
uit Grünen en verschillende K-Gruppen na korte tĳ d uiteen. De Polen konden 
geen begrip opbrengen voor de communistische opvattingen onder hun 
Westerse ondersteuners. Die waren op hun beurt juist terughoudend van-
wege de samenwerking van de Polen met de katholieke kerk. De pogingen 
van de betrokken Grünen om te bemiddelen en meer begrip voor de Poolse 
geschiedenis te creëren, waren weinig succesvol.167 Het Poolse wantrouwen 
richtte zich ook tegen emigrantengroepen die wel op een positieve manier 
met lokale Grünen samenwerkten. Zelfs de West-Berlĳ nse activist Edward 
Klimczak, die door mede-emigranten verweten werd te veel met linkse 
groepen samen te werken, twĳ felde aan de oprechtheid van de grüne steun 
voor Solidarność. Hĳ  was kritisch over de geringe kennis over Polen in de 

164 A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). B.I.1 1120 – 10 (Wolf aan Beckmann e.a., 
1986). B.I.1 1120 – 3 (Vogt, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 4 (AL, Demonstrationsauf-
ruf, 1982). B.I.1 1120 – 2 (Beckmann, Rundbrief Nr. 1, 1982). A Kelly 3480 – 4 (Beckmann aan BV, 
1982). Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 44-46. De groep in Bremen werd ook ondersteund 
door de Bremer Grüne Liste die echter geen deel uitmaakte van de landelĳ ke structuur van de 
Grünen. Veel lokale afdelingen zochten ook contact: zie o.a. mappen IB Sol Bremen 1.2 en 1.4.
165 A Kelly 3480 – 4 (Beckmann, aan BV). B.I.1 1120 – 11 (Polen Solidaritätstrefffen 5-1-1982). B.I.1 
1120 – 12 (Vorbereitungstrefffen, 15-1-1982). A Kelly 2557 – 4 (Vogt, Liebe Freundinnen, 1982). B.II.1 
1643 – 2 (AG Köln Solidarność, Diskussionsveranstaltung, 1985). Górski, Tymochowicz, Polska 
emigracja (1990) 27. Interview Leszczyńska, 24-8-2012. Interview Lisiecki, 26-8-2012. Interview 
Slaska, 7-3-2012. 
166 Interview Drozdek, 8-3-2012. (lidwoorden toegevoegd en verbeterd – C.M.)
167 Sol mit Sol 1 – 1 (Regenstein, Erfahrungsbericht, 1982). Olesiak, Polska emigracja (1987) 
155-156, 158. 
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partĳ  en het feit dat partĳ leden Solidarność-activisten met ‘kameraad’ 
aanspraken.168

Het vertalen van de Poolse boodschap naar de Westers linkse belevings-
wereld bleek voor veel emigranten een moeilĳ ke taak. Vanaf 1983 nam 
daarom Minkiewicz vanuit Amsterdam deze bemiddelende rol steeds meer 
op zich.169 Vanaf 1985 kwam er een intensieve driehoeksverhouding van 
informatieuitwisseling tussen Amsterdam, Bonn en Warschau inzake de 
samenwerking met WiP tot stand.170

Spin in het web van de contacten was ook hier Weber, die regelmatig emi-
granten liet spreken in de Oost-Westwerkgroep.171 Zĳ  raakte nauw bevriend 
met Kazimierz en Irena Wóycicki. ‘Die haben mir sehr viel beigebracht,’ 
stelt ze achteraf. Tĳ dens hun verblĳ f in de Bondsrepubliek lieten zĳ  haar 
kennismaken met het Poolse onbehagen over de anti-Westerse opvattingen 
en de naïviteit tegenover de Sovjet-Unie bĳ  de Grünen. Na hun terugkeer 
naar Polen introduceerden zĳ  steeds weer nieuwe Grünen in de Poolse 
oppositie.172

Belangrĳ k was ook het contact met Kamila Halpern, die onder het 
pseudoniem Kamila Chylińska in Kultura aan Poolse lezers uitlegde hoe 
Westerse linkse activisten werkten. Ze liet zien dat er onder de Grünen 
grote sympathie voor Solidarność bestond, omdat zĳ  Solidarność als het 
Oost-Europese pendant van zichzelf zagen. Halpern was kritisch, maar 
kwam tot het eindoordeel dat de partĳ  van goede wil was. Zĳ  pleitte ervoor 
niet te blĳ ven steken in verwĳ ten dat de andere zĳ de er niks van begreep, 

168 ‘Berliner Exilpolen in Bedrängnis’, NZZ 19-4-1984. A Kelly 459 – 1 (Weis, Gastrecht). A Kelly 
459 – 2 (Klimczak aan Kelly). Verzameling Klimczak, Solidarność – 8 (KOS aan AL, 1982). Cöllen, 
‘Die Pro-Solidarność-Bewegung’ (2011) 131. KED, ‘“Towarzysz” Chojecki gościem AL w Berlinie’, 
Pogląd (1983) nr. 5/25, 37-38.
169 Sol NL 33 – 1 (Minkiewicz, Kort verslag, 2-6-1983). Sol NL 42 – 2 (Epstein, WiP-Seminar, 1987). 
GPo 016 – 1 (Weber, Ost-West-Gruppe, 1986). GPo 016 – 4 (Minkiewicz, Polen, 1986). Interview 
Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
170 B.II.3 1107 – 9 (Anja 20.3.86). A Kelly 460 – 4 (Wolf aan vredesbeweging, 1986). B.I.1 1120 – 10 
(Wolf aan Beckmann e.a., 1986). A Kelly 2112 – 2 (Minkiewicz aan Kelly, 1987). Sol NL 146 – 1 (Mül-
ler aan Minkiewicz, 1986). Sol NL 134 – 4 (Kelly aan Minkiewicz, 1986). B.II.3 1107 – 3 (Müller aan 
Kommune e.a.). Solidarność Informatiebulletin (1984) nr. 13/14, 12-15. Achteraf stellen Minkiewicz 
en Malak dat zĳ  zich echter weinig verbonden voelden met de Grünen, met uitzondering van 
Horaček. Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
171 B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). B.II.3 1030 – 7 (Weber aan AG Ost-West-Politik, 
1988). B.II.3 1030 – 8 (Weber aan AG Ost-West-Politik, 1988). 
172 B.II.1 1644 – 3 (Weber aan Lippelt). Kazimierz Wóycicki, ‘Das Bild der GRÜNEN in Polen’, 
Osteuropa-Forum 3 (1986) nr. 11, 12-13. B.II.3 1154 – 5 (Hyla, Zur persönlichen Kenntnissnahme). 
Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 136-137. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Andere Poolse contacten 
voor Weber waren Christof Hyla en Dorota Leszczyńska.
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maar zelf de stap te zetten om zich in de ander te verplaatsen: ‘We verwĳ ten 
hen, dat ze slechts in hun eigen wereld blĳ ven steken, maar zelf beperken 
we ons tot boosheid en berispingen en vluchten we in de resignatie – “zĳ  
begrĳ pen er toch niets van” – en ploeteren we door zinloze argumenten 
heen.’ WiP gebruikte haar inschattingen om zich een beeld te vormen van 
de nieuwe partner.173

Niet alle bemiddelaars waren er op uit begrip te creëren. Zo schreef de 
Poolse emigrant Andrzej Łoweniecki in 1983 in Kontakt een vernietigend 
artikel over de toetreding van de Grünen tot de Bondsdag. Hĳ  hekelde het 
grüne geloof in de defensieve houding van de Sovjet-Unie en de eenzĳ dige 
strĳ d tegen NAVO-wapens. Wel maakte hĳ  zĳ n publiek attent op het voor-
nemen van de partĳ  zowel in Moskou als in Washington te demonstreren. 
Hĳ  achtte de kans echter klein dat die demonstraties zouden plaatsvinden 
en hĳ  dus zĳ n oordeel zou moeten herzien.174

Op hun beurt zetten ook grüne partĳ leden hun standpunt in dergelĳ ke 
emigrantenbladen uiteen. Weber zette haar ideeën uiteen in Kultura en 
Wilhelm Knabe stuurde een ingezonden brief naar Kontakt over de solida-
riteit van de Grünen met Solidarność.175

Met uitzondering van de tĳ d rondom de Auschwitzreis en de mislukte 
delegatiereis van 1985 onderhielden de Grünen weinig contact met het offfĳ i-
ciële Solidarność coördinatiebureau van Milewski in Brussel. Dat is mogelĳ k 
te wĳ ten aan het bureau zelf, dat aanvankelĳ k wantrouwig was tegenover 
de linkse partĳ . Dat wantrouwen deelde het bureau met zĳ n voornaamse 
politieke contactpersoon in West-Duitsland, Poolse emigrant Andrzej 
Chilecki, die in 1985 over de Grünen schreef: ‘Met hen is het ontzettend 
oppassen. Is hun sympathie voor het Poolse volk oprecht? Zo ja, met welke 
reden. Onder hen zĳ n veel trotskisten en anderen uit een veelkleurig palet.’ 
Door de grondige voorbereiding van de Grünen op hun reis naar Polen en de 
beslissing het delegatiebezoek af te zeggen, werd Brussel minder kritisch.176

173 ‘Zarzucamy im, że tkwią tylko w swoim świecie, a sami poprzestajemy na gniewie i na-
ganach, uciekamy w rezygnację – “oni i tak niczego nie zrozumieją” – i brniemy w argumenty 
bez sensu.’ Chylińska, ‘O Zielonych’ (1985) 83-94. Adam Romaniuk, ‘Szkic do portretu partnera’, 
in: B.II.3 1107 – 10 (WiP a zieloni). Chylińska, ‘Frieden, Frieden über alles’ (1985) 20-28. W., ‘Dialog 
polsko-niemiecki’ (1988) 53-60. Zie ook E-mail Elisabeth Weber aan C.M., 22-5-2013 en 15-5-2014. 
In haar artikelen greep Halpern echter vooral ook terug op conversaties met Edith Müller. 
174 Andrzej Łoweniecki, ‘Zieloni w Bundestagu’, Kontakt (marzec/kwiecień 1983) 79-80.
175 W., ‘Dialog polsko-niemiecki’ (1988) 53-60. ‘Listy do redakcji’, Kontakt (czerwiec 1983) 77.
176 ‘Z nimi trzeba piekelnie uważać. Czy szczerze darzą sympatią polski naród? Jeśli tak, to 
z jakiego powodu. Sporo u nich róznych trockistów i innych o wielokolorowej palecie.’ BK III 
D/1985 – 2 (Chilecki aan Pilarska, 1985). BK III D/1985 – 3 (Pilarska aan Chilecki, 1985). B.II.1 
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Door zulke samenwerking met emigranten ging de END-fractie door-
gaans goed voorbereid op reis naar Oost-Europa. Veel van deze emigranten 
stonden haar ook bĳ  in de discussies met de Krefelder fractie. Zo brachten 
de emigranten de contacten en kennis die de END-fractie nodig had om 
haar netwerk van onderop uit te bouwen.

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

In de directe confrontatie met de oppositie in en emigranten uit Oost-
Europa kwamen de Grünen in contact met een in veel opzichten nieuw 
wereldbeeld. Een belangrĳ ke basis voor misverstanden en meningsverschil-
len was het feit dat de partĳ  het eigen zelfbeeld op de oppositie projecteerde. 
Bĳ  aankomst in Oost-Europa bleek hier weinig basis voor te zĳ n.

Dit proces speelde zich het eerst af bĳ  de DDR-oppositie. De Oost-Duitse 
activisten vertoonden relatief veel begrip voor de ontwapeningsstrĳ d en 
de kritiek op het kapitalisme van de Grünen. Aanvaringen vonden daarom 
vooral met de Krefelder fractie plaats, vanwege hun positieve beeld van 
Oost-Europa. ‘Wir hatten nicht damit gerechnet, wie groß die Zahl derer bei 
den Grünen war, die sich aus verständlicher Kritik der Schwächen westlicher 
Demokratien das östliche System schönguckten’, stelt DDR-opposant Gerd 
Poppe achteraf.177 Ergerlĳ k was de vriendelĳ ke omgang van de Krefelder 
fractie met de SED en de manier waarop zĳ  kritisch onderscheid maakte 
tussen hervormings- en revolutiegezinde groepen in de Oost-Duitse op-
positie. Ook de kritiek van deze fractie op de openlĳ ke solidariteit van de 
END-fractie schoot een deel van de oppositie in het verkeerde keelgat:

‘Es ist kaum zu glauben, daß ausgerechnet auch Mitglieder der Grünen 
meinen, uns damit zu schaden und vielleicht auch noch die Linie der 
“stillen Diplomatie” mit den Mächtigen bevorzugen. UNS HÄTTE DAS 
SCHWEIGEN GESCHADET!!!’178

De geloofwaardigheid van de Krefelder fractie voor de DDR-oppositie nam 
nog verder af toen bleek dat mensen uit haar gelederen een geheim overleg 
met de oppositie openbaar hadden gemaakt. Bĳ  alle ergernis over Schneider 

5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). BK IV D/1 – 1 (Weber aan Coordination Offfĳ ice, 
1985). B.II.1 1643 – 3 (Milewski aan Horaček, 1985). B.II.1 1643 – 4 (Milewski aan Grünen, 1985). 
177 ‘Protokoll der 51. Sitzung’ (1995) 618. Wick, Die Mauer (2012) 155, 179. Die Grünen, Die 
Deutschlandpolitik der Grünen (1994) Teil II 13. 
178 A Kelly 2244 – 3 (Grimm, e.a. aan Kelly 1985). A Kelly 2244 – 1 (Hirsch e.a. aan Schnappertz, 
1986). A Kelly 2244 – 4 (Tschiche aan Arkenstette, 1985).
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en de zĳ nen bleef de oppositie er echter op vertrouwen dat de END-fractie 
de misverstanden in de partĳ  recht zou kunnen zetten.179

Schneider en anderen in de Krefelder fractie waren zo zeer van hun 
eigen gelĳ k overtuigd dat zĳ  van hun kant de END-fractie verweten slecht 
geïnformeerd te zĳ n. Schneider noemde ‘die westliche Berichterstattung 
die schlechteste überhaupt’ en achtte het niet mogelĳ k om vanuit het 
Westen een volledig beeld van de situatie in Oost-Europa te krĳ gen.180 
END-aanhangers als Kelly, Weber en Horaček waren voor hun informatie 
echter nauwelĳ ks van Westerse media afhankelĳ k. Zĳ  informeerden zich 
direct via de Oost-Europese oppositie, emigranten en Westerse specialisten. 
Webers Oost-Westwerkgroep fungeerde als een informeel distributiekanaal 
van deze informatie.181 Bovendien berichtten Westerse linkse media, zoals 
Kommune en taz, naar inschatting van de DDR-oppositie wel degelĳ k 
betrouwbaar en uitgebreid over Oost-Europa. Het feit dat veel journalisten 
van deze media een maoïstische achtergrond en daarmee een kritische 
instelling tegenover het ‘werkelĳ k bestaande socialisme’ hadden, was voor 
de Krefelder fractie voldoende reden om deze berichtgeving te wantrouwen. 
Dit gold natuurlĳ k in nog sterkere mate voor de conservatieve Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ).182 De DDR-oppositie concludeerde in elk geval dat 
vooral de Krefelder fractie zelf slecht geïnformeerd was. DDR-opposant Lutz 
Rathenow kwam na ontmoeting met Schneider tot de vraag, ‘wie jemand 
da Deutschlandpolitik machen will, wenn er noch nicht mal die Fakten 
zur Kenntnis nimmt, die im Westen schon öfffentlich zugänglich gemacht 
worden sind’.183

179 RJ 19 – 2 (Kukutz aan Vollmer, 1983). BBo 157 – 1 (Bärbel aan Petra). A Kelly 2244 – 1 (Hirsch 
e.a. aan Schnappertz, 1986). RJ 19 – 8 (Poppe aan fractie, 1985). GPo 016 – 5 (Eppelmann aan 
Schnapperz, 1986). GPo 016 – 6 (Poppe aan fractie, 1986). ‘Gert Bastian, an Jürgen Schnappertz, 
Bonn, 14.1.1986’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (2008). Zie ook de vele brieven in 
A Kelly 2244 en OWK 01. Zie ook Poppe, ‘Die Unterstützung’ (2007) 70. Bohley, ‘Die Botschaft’ 
(1993) 18-19. Baron, Kalter Krieg (2003) 190, 195-196, 198. Wick, Die Mauer (2012) 197-200.
180 A Kelly 74 – 2 (Schneider, Deutschlandpolitik). ‘Dirk Schneider, An den Bundesvorstand 
der Grünen, Bonn, den 1.2.1984’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (2008).
181 A Kelly 450 – 2 (Remin aan AFI, 1983). B.II.3 1030 – 6 (Weber aan AG Ost-West-Politik, 1988).
182 Metger, Die Grünen (2007) 77-79. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 232-233. 
B.II.3 1127 – 1 (Rathenow aan Kelly). Stamm, ‘Linke Machtphantasien’ (1982) 42-44. De kritische 
en nauwkeurige berichtgeving van de taz over de DDR-oppositie werd bemoeilĳ kt door het feit 
dat haar lange tĳ d niet werd toegestaan een correspondent in de DDR te hebben. Dit bevestigde 
wel dat zĳ  de vinger op de zere plek legde: Knabe, Der diskrete Charme (2002) 391-412.
183 B.II.3 1127 – 1 (Rathenow aan Kelly).
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De END-activisten stuitten pas verder oostwaarts op de gevolgen van 
hun eigen projecties. Net als het IKV zagen vele Grünen Solidarność als een 
parallel van de vredesbeweging:

‘Die Ökologie- und Friedensbewegung in unserem Lande ist Fleisch vom 
gleichen Fleisch wie “Solidarność”. Wir (…) haben es zu tun auf der einen 
Seite und auf der anderen Seite der Blockgrenze mit gegnerischen Kräften 
des gleichen Typs,’

verklaarde de uit de DDR afkomstige Grüne Bahro op een solidariteitsde-
monstratie in 1982.184 Als gevolg van de kritiek op het eigen systeem en het 
feit dat de END-fractie de systemen in Oost en West beide afwees, waren 
de Grünen soms geneigd om gelĳ kstellingen te verkondigen, die voor Polen 
onacceptabel waren. Zo stelde Bahro in 1981: ‘Wir rechnen uns ebenso 
wenig zur NATO, wie sich die Polen zum Warschauer Pakt rechnen. Wir 
wollen ebenso wenig US-amerikanisch kontrolliert und zu Tode beschützt 
werden wie die Polen sowjetisch.’ Bahro en Kelly waarschuwden er zelfs 
voor dat de vredesbeweging in de Bondsrepubliek op dezelfde manier met de 
noodtoestand en militaire uniformen zou kunnen worden geconfronteerd 
als in Polen. Daarbĳ  vergaten ze dat de beperkingen op de democratie en 
soevereiniteit in de Bondsrepubliek heel wat minder ernstig waren dan in 
Polen – iets waarvan de oppositie zich wel terdege bewust was. De uitingen 
van Bahro laten zien dat de kloof niet alleen liep tussen Westerse linkse en 
Poolse activisten, maar ook tussen de Oost-Duitse hervormingsoppositie 
en de Poolse fundamentele oppositie. Door vooral af te gaan op de eigen 
ervaringen met de DDR-oppositie, koesterden de Grünen verwachtingen 
die de Poolse oppositie niet kon en wilde waarmaken.185

Toen leden van de END-fractie in lĳ n met de eigen verwachtingen op 
zoek gingen naar een onafhankelĳ ke partner in de vredesstrĳ d achter de 
Oder, kwamen zĳ  van een koude kermis thuis, zo schrĳ ft Weber achteraf:

‘Die Suche führte zu einem für die westliche Friedensbewegung überra-
schenden Ergebnis: Sie stieß einerseits auf die offfĳiziellen Friedensräte, die 
zwar über Frieden redeten, aber in keiner Weise staatsunabhängig und 

184 A Bahro 24 – 2 (Wer interveniert?). Chylińska, ‘O Zielonych’ (1985) 83, 91-92.
185 Citaat in: Mende, “Nicht rechts” (2011) 350-351. Zie ook ‘Reagan als Schirmherr’ (1982) 152-155. 
A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982). A Kelly 3480 – 5 (Kelly, Polenfrage). A Knabe 44 – 1 
(Grünen, Solidarität). A Knabe 44 – 3 (Knabe, Richtlinien). B.I.1 1120 – 3 (Vogt, 1982). A Bahro 
24 – 1 (Bahro, Solidarität, 1982). A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981). A Kelly 3480 – 2 (AL, 
Entschließung, 1982). Chylińska, ‘O Zielonych’ (1985) 83, 92-93. 
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blockfrei dachten und andererseits auch die unabhängigen Bewegungen 
(…) die aber alle hauptsächlich über Demokratie und Menschenrechte, 
nicht über Frieden reden wollten.’186

De partĳ  sloeg een groot wantrouwen tegemoet. ‘Das war gar keine Frage, 
die waren alle von Moskau gekauft, die Grünen,’ herinnert zich de latere 
emigrante Slaska de sfeer in de Poolse oppositie.187 De Grünen kwamen 
hier snel achter. In 1983 stelde de partĳ  teleurgesteld in een conceptbrief 
aan Wałęsa:

‘Soweit einzelne von uns die Gelegenheit hatten, mit Mitgliedern der 
Solidarność in Polen selbst zu reden, wurden sie oft mißverstanden und 
für weltfremde Idealisten ohne Blick für die wirkliche Lage im “real 
existierenden Sozialismus” gehalten.’188

Voor het leggen van contacten met de oppositie won Weber in 1984 advies 
in bĳ  Christian Semler, haar voormalige partĳ genoot uit de KPD, die met 
een trefffende analyse over de oppositie kwam:

‘Für das Gelingen eines Dialogs zwischen uns und ihnen ist es außeror-
dentlich wichtig, dass wir uns mit den unterschiedlichen Erfahrungen 
auseinandersetzen, dass wir nicht von einer naiven Gleichheit zwischen 
uns und ihnen ausgehen. (…) Erwartet nicht einfach pazifĳ istische, fe-
ministische Vorstellungen, sondern seid offfen gegenüber den für diese 
Basisbewegungen real drängenderen Fragen der Menschenrechte, des 
Abwehrens sowjetischer Hegemonieansprüche, des Kampfs für ein Leben 
‘in der Wahrheit’, gegen die Lügen der Parteiideologen. Nur wenn Ihr 
diese Offfenheit mitbringt, werdet Ihr das Gemeinsame – das Streben 
nach friedensfähigen Gesellschaften, nach Autonomie, nach sozialen und 
demokratischen Rechten, nach einem Leben in Würde – entdecken.’189

Weber nam zich naar aanleiding van deze aanbevelingen voor met een 
open blik en lange adem de meningsverschillen uit de wereld te helpen. 
Daarbĳ  wilde ze paternalisme koste wat kost voorkomen. In plaats van de 

186 Elisabeth Weber‚ ‘Ost-West-Dialog von unten: BürgerInnen machen Außenpolitik’, in: 
Jahrbuch Frieden 1990. Ereignisse, Entwicklungen, Analysen (München 1989) 189-197, aldaar 191.
187 Interview Slaska, 7-3-2012.
188 B.II.1 1643 – 1 (Grünen aan Wałęsa, 1983).
189 B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984).
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afwĳ kende opvattingen betweterig te verwerpen, zou men moeten proberen 
te begrĳ pen hoe de Oost-Europese ervaringen tot deze standpunten hadden 
geleid, vonden Weber en haar medestanders. ‘Wenn wir nicht versuchen, 
ihre Position und ihre Einschätzung zu verstehen, dann werden wir sehr 
schnell wieder als die typischen Deutschen angesehen, die ihre eigenen 
Vorstellungen allen anderen aufzwingen wollen,’ schreef zĳ  in 1986.190

Ondanks deze goede voornemens praatten de Grünen en de Poolse op-
positie lange tĳ d langs elkaar heen. Zo toonde Weber bĳ  haar eerste contact 
met de onafhankelĳ ke vredesgroep WiP vooral interesse in pacifĳ istische 
dienstweigeraars en leek nog niet te begrĳ pen dat de meest WiP-leden 
uit anticommunisme dienst weigerden.191 Andere Grünen toonden zich 
na terugkeer uit Polen geschokt over de diepe religiositeit en de radicale 
opvattingen over de vredesbeweging in de Poolse oppositie.192 De bezoe-
kende Grünen bleven niet zonder paternalisme hopen dat hun Poolse 
gesprekspartners op den duur de nuances van het grüne vredesstandpunt 
en het belang van andere Westerse strĳ dthema’s zouden gaan inzien. Ook 
hoopten zĳ  dat de ‘Sehnsucht und Bewunderung für den “Westen”’ in de 
Oost-Europese bevolking maar tĳ delĳ k zou zĳ n. Hun Poolse gesprekspart-
ners probeerden op hun beurt de Grünen te overtuigen van de waarde van 
het eigen democratische systeem en de noodzaak om de Sovjet-Unie en 
haar leiders te wantrouwen.193 Nog hardnekkiger dan het IKV verzetten 

190 B.II.3 1070 – 1 (Weber, Gespräch Niemczyk, 1985). B.II.3 1066 – 1 (Wolf, Weber, Polenreise, 
4/86). A Kelly 460 – 2 (Weber, Thesen, 1986). Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ 
(1994) 157-158. Croissant, ‘Zur Verknüpfung’ (1986) 84. Schneider, ‘Das System im Kopf?’ (1986) 
57-58. Fischer, ‘Was soll das Geholze’ (1986) 59. Sellin, ‘Menschenrechte im Kern der Frage des 
Friedens’ (1986) 55-56. Zie ook Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 11/176, 16-11-1989, 13373.
191 B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). IKV 470 – 1 (Semler, WiP-Seminar, 
1987). B.II.3 1070 – 1 (Weber, Gespräch Niemczyk, 1985). B.II.3 1070 – 3 (Philipp, Polenreise, 1987).
192 Gerd Koenen, ‘“Für unsere und für Eure Freiheit.” In der polnischen Opposition werden 
die polnisch-deutschen Beziehungen diskutiert’, Kommune (1985) nr. 9, 44-48. B.II.1 5175 – 2 
(Semler aan Horaček en Weber, 1984). Christian Semler, ‘Friedensarbeit jenseits der Blöcke’, 
Kommune (1987) nr. 6, 19. B.II.3 1070 – 2 (Persönliche Friedensverträge, 1987). B.II.3 1070 – 3 
(Philipp, Polenreise, 1987). IKV 470 – 1 (Semler, WiP-Seminar, 1987).
193 B.II.3 1069 – 1 (Pazifĳ isten in Ost und West). B.II.3 1066 – 1 (Wolf, Weber, Polenreise, 4/86). 
Sol NL 126 – 1 (AL, Strategien). Initiative Ost-West-Dialog, Frieden im geteilten Europa (1985) 
91-93. B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). B.II.3 1070 – 4 (Erklärung Grünen-
WiP). B.II.3 1068 – 3 (Weber aan Fischer). B.II.3 1070 – 3 (Philipp, Polenreise 1987). IKV 470 – 1 
(Semler, WiP-Seminar, 1987). Semler, ‘Friedensarbeit jenseits der Blöcke’ (1987) 19. Urban, ‘Grünen 
verlangen’, SZ 5-9-1989. ‘Die Grünen stellen Kohl in Warschau an den Pranger’, FAZ 6-9-1989. A 
Knabe 44 – 2 (Solidarität warum?). B.II.1 1644 – 4 (Weber, Polenreise 4/87). IKV 756 – 7 (Grünen 
en Freedom and Peace). Sol NL 140 – 2 (Epstein, WiP-Seminar, 1987). B.II.3 1107 – 11 (Budrewicz 
e.a., Liebe Freunde! 1987). ‘Unser Ziel ist ein blockfreies und menschenwürdiges Europa. Rede auf 
dem Moskauer Friedensforum (1987)’, in: Kelly, Mit dem Herzen denken (1990) 180-184. Chylińska, 
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de Grünen zich echter tot in de vroege jaren negentig tegen het idee dat 
Oost-Europa het kapitalisme over zou nemen.194

De Krefelder fractie toonde maar weinig belangstelling voor de dialoog 
met de Poolse oppositie en leek er slechts in geïnteresseerd haar te beleren: 
‘Wenn Vertreter von Solidarność, die die imperialistische Politik der USA 
nicht kennen oder nicht wahrhaben wollen, solchen Bestrebungen ihre 
Hand leihen, werden wir ihnen dies eben ganz deutlich sagen müssen.’195 De 
END-fractie constateerde kritisch dat voor een groot deel van West-Duits 
links ‘verglichen mit den katholischen, nationalistischen, antisowjetischen 
Solidarność-Aktivisten (…) ein Jaruzelski doch die vertrautere und sympa-
thischere Figur’ was.196 Zelf verkondigden verschillende partĳ leden uit de 
END-fractie gedurende 1981 en 1982 ‘die Arbeiter- und Volksbewegung in 
Polen so [zu] akzeptieren, wie sie ist’ en de verschillen in de Oost-Europese 
context begrĳ pelĳ k te vinden:

‘Daß ein “freiheitlicher” Kapitalismus und bürgerliche Demokratie, die 
für uns immer noch eine Form von Unterdrückung sind, für manchen Ge-
werkschafter in Polen erstrebenswerter ist, wenn er sie mit seiner eigenen 
Lage vergleicht, liegt auf der Hand und kann nicht dazu genutzt werden, 
eine ganze Volksbewegung als reaktionär oder konservativ abzustempeln. 
In einem Land, in dem die Herrschenden ihre Unterdrückung täglich mit 
marxistischen Phrasen begründen, kann man kaum erwarten, dass die 
Unterdrückten sich positiv auf den Marxismus beziehen.’197

Achteraf vat Ludger Volmer, een partĳ lid uit de mainstream, de teleurstel-
ling over de dialoog zeer trefffend samen:

‘Obwohl GRÜNE und Solidarność sich in ihrem oppositionellen Habitus 
ähnlich waren, lagen wegen der Richtung der Opposition und der Systeme, 

‘O Zielonych’ (1985) 83. Christian Semler, ‘“Wir werden einander nicht verstehen...” Polnischer 
Monolog oder westlich-intellektuelle Dickfelligkeit?’, Kommune (1984) nr. 11 78-79, aldaar 79.
194 Baron, Kalter Krieg (2003) 155, 218-220. Verkiezingsprogramma Die Grünen 1990 (Das 
Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl). Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 273. 
B.II.1 1617 – 1 (Weber, Grüne Ostpolitik). Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 11/161, 28-9-1989, 
12247-12249. Ibidem, Plenarprotokoll 11/176, 16-11-1989, 13373-13374.
195 Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 19-21. A. Kelly 3480 – 9 (Schade, 1982). Stamm, 
“Nachrüstung” (1983) 11. A Knabe 44 – 4 (Stellungnahme Polen).
196 Fücks, ‘Polen und die Linke’ (1982) 26-27.
197 Verzameling Klimczak, Solidarność – 2 (Bohmfalk e.a., Antrag, 1982). Verzameling Klimczak, 
Solidarność – 3 (Eckemann e.a. Entschließungsantrag, 1982). A Kelly 3480 – 2 (AL, Entschließung, 
1982). A Knabe 44 – 2 (Solidarität warum?). 



‘HÄT TEN WIR DOCH MEHR AUF DIE POLNISCHE RATSCHLÄGE GEHÖRT’ 277

gegen die sie opponierten, Welten zwischen ihnen. (…) Den pazifĳistischen 
Positionen der Grünen wurden Appeasementpolitik und Naivität gegen 
Moskau vorgeworfen. Die ökologischen Positionen der Grünen wurden 
als Luxusprobleme eines reichen Landes abgewertet. Grüne Vorstel-
lungen von Basisdemokratie wurden als Mißachtung von Rechtsstaat 
und parlamentarischer Demokratie eingeschätzt. Die feministischen 
Positionen hatten als Zerstörung der Familie, der einzigen Kraft gegen 
den totalitären Staat, gegolten.’198

Dankzĳ  de dialoog van onderop ontwikkelde Weber vanaf 1987 een uit-
stekend inzicht in de aard en herkomst van de meningsverschillen tussen 
Westerse linkse activisten en de Poolse oppositie. Dankzĳ  het verschĳ nen 
van een analyse van haar hand in Kultura in 1988 werd zĳ  in de Poolse 
oppositie met meer welwillendheid ontvangen.199 Dat verhinderde echter 
niet dat meningsverschillen en misverstanden bleven bestaan. ‘Die Grünen 
und die demokratische Opposition in Osteuropa streiten sich über Politik 
außerordentlich viel,’ stelde Weber in 1988. Daarbĳ  hielp het niet dat de 
prioriteiten van de ander vaak overeenkwamen met die van de eigen 
gewantrouwde supermacht:

‘Während in Osteuropa “Frieden” von den Machthabern besetzt wird, 
um über die Kluft zwischen Gesellschaft und Staat hinwegzutäuschen, 
hat bei uns “Freiheit” eine ähnliche Funktion. Gleichzeitig konkurrieren 
die Großmächte darin, ob nun der Weltöfffentlichkeit “Frieden” oder 
“Freiheit” als höheres Gut angepriesen werden kann.’200

De Poolse oppositionele opvatting waar de Grünen vermoedelĳ k het minste 
begrip voor op konden brengen, was het pleidooi voor een Duitse hereniging 
als voorwaarde voor het oplossen van de Europese deling. Dat druiste 
radicaal in tegen de grüne ideeën over een federaal Europa. Een belangrĳ k 
deel van de END-fractie beschouwde de natiestaat als een anachronistisch 
concept uit de negentiende eeuw, dat zou afsterven ten gunste van een 
federaal Europa. De Oost-Europese gesprekspartners lieten zich daar niet 
van overtuigen. Het uitgangspunt van de Poolse oppositie dat het Duitse 

198 Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 275. 
199 ‘Grundsatzdokument der Grünen, 1987’, in: Jacobsen, Tomala, Bonn Warschau 1945-1991 
(1992) 422-423. W., ‘Dialog polsko-niemiecki’ (1988) 53-60. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011.
200 Sol NL 126 – 1 (AL, Strategien). Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 250. Joseph 
Hartknopf, ‘Aan het comité voor sociale weerstand’, Solidarność Infobulletin (1984) 13/14, 12-15.
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volk nooit in de deling zou berusten en de muur onherroepelĳ k ooit zou 
vallen, sloot op zĳ n beurt niet aan bĳ  de belevingswereld van de Grünen. 
Het partĳ lid Gerd Koenen, dat getrouwd was met een Poolse, deed deze 
argumentatie af als een denkfout:

‘Sie sehen richtig, dass in der westdeutschen Entspannungspolitik und 
Friedensbewegung nationale Motive wirksam geworden sind, aber sie 
stellen sich dies alles zu sehr nach ihrem eigenen Bilde vor. Deutschland 
war von jeher teilbar und ist es heute erst recht. Nationale Interessen (…) 
können sich auch in über-nationalen Zusammenhängen geltend machen. 
Darin sind beide deutsche Staaten heute führend.’201

Uiteindelĳ k bleken de Polen en de Tsjechen, zoals Frieder Wolf achteraf 
vaststelt, ‘dichter bĳ  de geschiedenis’ te hebben gestaan dan de Grünen. 
Ook Weber, die nog lang verkondigde dat natiestaten niet meer van deze tĳ d 
waren, verzuchtte achteraf: ‘Ach, hätten wir doch mehr auf die polnische 
Ratschläge gehört’.202

Toch slaagden de Grünen erin het vertrouwen van een deel van de Poolse 
oppositie te winnen. Dat was enerzĳ ds te danken aan de solidariteit van de 
END-fractie met gevangen Poolse activisten. Dit bewees dat deze Grünen 
‘aan de goede kant’ stonden. Anderzĳ ds groeide geleidelĳ k het begrip voor 
elkaars prioriteiten. In de Poolse oppositie groeide het milieubewustzĳ n en 
daarmee het begrip voor de grüne prioriteiten. Dat was vermoedelĳ k meer 
te danken aan Tsjernobyl dan aan aan Webers verwoede pogingen de Poolse 
oppositie meer voor dit soort ‘Westerse’ onderwerpen te interesseren. Weber 
moest eind 1989 vaststellen ‘daß es uns nicht gelungen ist, “unsere” Themen 
breiter bei Solidarność zu verankern.’ Bezoekende Grünen, die vrĳ wel allen 
tot de END-fractie behoorden, bleken op hun beurt bereid een deel van de 
Poolse ideeën te leren begrĳ pen. Dit maakte het gemakkelĳ ker de eigen 
standpunten naar de context van de ander te vertalen, bĳ voorbeeld door 
uit te leggen dat sommige begrippen in zowel Oost als West besmet waren 

201 Koenen, “Für unsere und für Eure Freiheit” (1985) 44-48. B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, 
Stellungnahme, 1988). B.II.1 1645 – 3 (Weber, Polenreise 3/88). Weber, ‘Bericht über meine ersten 
Erfahrungen’ (2009) 27-28. Horaček, ‘Mauer im Kopf’ (1991) 103-104. Interview Wolf/Weber, 
16-8-2011. Christian Semler, ‘Der Macht gegenüber politisch Verhalten. Die Bedeutung des 
“Prager Aufrufs” für die Friedensbewegung in West und Ost’, Kommune (1985) nr. 5, 33-36. Zie 
ook Wick, Die Mauer (2012) 105-108.
202 Weber, ‘Bericht über meine ersten Erfahrungen’ (2009) 27-28. Weber, ‘Bündnis 90/Die 
Grünen und Osteuropa’ (1994) 152-153. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011.
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door specifĳ iek gebruik door de eigen supermacht.203 Bovendien namen de 
Westerse bezoekers ideeën uit Oost-Europa over. Weber, Wolf en anderen 
stellen achteraf dat de ‘Küchengespräche’ in Oost-Europa een grote rol 
speelden in de acceptatie van het belang van de Helsinki-akkoorden en de 
verbinding tussen interne en externe vrede in de partĳ . Wolf geeft achteraf 
de oppositie het volledige krediet: ‘Die Grundfrage wie ist jetzt das Verhält-
nis von Frieden und Freiheit, das kam schon ganz (…) aus den Kontakten 
zu unseren Partnern in Osteuropa.’ Daarbĳ  gaat hĳ  eraan voorbĳ  dat deze 
kwestie ook al in de partĳ  speelde en omstreden was voor er intensief 
contact met de oppositie bestond. Voor individuele leden kunnen deze 
contacten echter beslissend zĳ n geweest en zelfs tot uittreden uit de partĳ  
leiden.204 Weber en Lippelt stelden in 1987 vast dat de Grünen niet met alle 
opvattingen van Solidarność konden instemmen, maar haar als belangrĳ ke 
partner zagen en bovenal ‘von ihrem Nachdenken über die Aufgaben der 
zivilen Gesellschaft und über ein Leben in Wahrheit und Würde sehr viel 
gelernt haben’.205

De voornaamste les voor de Westerse bezoekers was dat zĳ  meer waarde-
ring op moesten brengen voor de Westerse democratische verworvenheden. 
Voor Weber speelden de gesprekken met de oppositie daar een cruciale rol 
in. In 1988 schreef zĳ  aan Charta 77:

‘Seit dem Beginn unseres Dialogs haben viele von uns durch Euch neu 
gelernt, wie kostbar die Institutionen der Demokratie in unseren Ländern 
sind. Gerade die Gespräche mit Euch haben möglicherweise bei uns 
vorhandene Vorstellungen, daß gute Ziele auch mit undemokratischen 
Mitteln erreicht werden können, widerlegt und uns darin bestärkt, die 

203 Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ (1994) 147, 152-153. B.II.1 1617 – 1 (Weber, 
Grüne Ostpolitik). A Kelly 460 – 2 (Elisabeth, Thesen, 1986). B.II.1 1644 – 4 (Weber, Polenreise 
4/87). B.II.3 1066 – 1 (Wolf, Weber, Polenreise, 4/86). B.II.1 1645 – 3 (Weber, Polenreise 3/88). 
B.II.3 1107 – 2 (Müller, Besuch WiP, 1986). Semler, ‘Der Macht gegenüber’ (1985) 33-36. B.II.3 
1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). Horaček, 
‘Mauer im Kopf’ (1991) 100. B.II.3 1066 – 3 (Weber, Polenreise 10/89). Greune, Die Dialektik von 
Entspannung (1988) 251. ‘Die Grünen in der Bundesrepublik Deutschland, Warum wir in die 
DDR reisen und auch offfĳ izielle Gespräche mit der Regierung und dem Staatsratsvorsitzenden 
Herrn Erich Honecker für wichtig erachten’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik. (1992). 
Weber, ‘Ost-West-Dialog’ (1989) 189-197. 
204 Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1202.
205 ‘Grundsatzdokument der Grünen 1987’, in: Jacobsen, Tomala, Bonn Warschau 1945-1991 (1992) 
422.
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weltweite und ungeteilte Achtung der Menschenrechte in all ihren 
Dimensionen zu einer Richtschnur unseres Handelns zu machen.’206

Net als het IKV droegen de Grünen hun bondgenootschap met de oppositie 
vervolgens uit naar de SPD. Op dezelfde toon als Faber verweet Weber in 
1988 de SPD dat de angst voor de radicale Poolse oppositie ongepast was: 
‘Ich kenne kaum reformistischere Leute als die Opposition in Osteuropa. 
Da sind die Realos bei uns unglaubliche Radikalinskis dagegen.’ Uit deze 
opvatting kwam volgens haar paternalisme voort, dat de Grünen wisten te 
vermĳ den: ‘Bei mir und bei vielen Grünen geht es um etwas anderes. Es 
geht um Freundschaft. Deswegen sind wir prinzipiell gleichberechtigt und 
ich habe gar nicht die Sorge, daß das paternalististisch ist. Freundschaft 
geht nach anderen Regeln.’207

Ondanks de goede voornemens om de dialoog open en zonder Duitse 
betweterigheid te voeren, wisten Weber en de andere bezoekende Grünen 
niet te voorkomen dat op verschillende momenten paternalisme doorklonk. 
Voormalig WiP-activiste Malak stelt achteraf, dat veel bezoekende Grünen 
haar het gevoel gaven dat zĳ  niets goed kon doen.208 Overigens ervoeren 
ook grüne bezoekers de hardnekkige verwĳ ten van Westerse naïviteit soms 
als een vorm van betweterigheid.209 Net als voor Faber was vermoedelĳ k de 
confrontatie met de eigen blokgebondenheid de belangrĳ kste les. Weber 
schrĳ ft achteraf hoe de dialoog mensen bĳ  elkaar bracht ‘die in zwei ver-
schiedenen Systemen aufgewachsen waren und plötzlich sehen mußten, wie 
sehr ihr Denken von Erfahrungen in den verschiedenen Systemen geprägt 
war.’ Zo gemakkelĳ k was het niet de blokken te overstĳ gen.210

Naast meningsverschillen waren er ook cultuurverschillen tussen de 
Grünen en de Oost-Europese oppositie te vinden. In de vroege jaren tachtig 
was de habitus van de partĳ  in oprichting en de Poolse oppositie nog in 
grote mate vergelĳ kbaar geweest. Na twee Bondsdagtermĳ nen waren 
de Grünen echter steeds verder de weg naar gevestigde partĳ  ingeslagen, 
waardoor zĳ  minder begrip op wisten te brengen voor bewegingen die 
zich, net als zĳ  zelf aanvankelĳ k, buiten het bestaande politieke spectrum 
wilden plaatsen. Verschillende bezoekers dachten bĳ  het zien van de Poolse 

206 B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). Cöllen, ‘Die Dankbarheitsmedaille’ 
(2011) 30-31. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1173. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Weber, ‘Lew 
Kopelew’ (2008) 135-144. W., ‘Dialog polsko-niemiecki’ (1988) 59-60.
207 Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 251.
208 Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012. B.II.3 1066 – 1 (Wolf, Weber, Polenreise, 4/86).
209 Ten Berge, Müller, ‘Confrontatie van onderop’ (1985) 6-7.
210 Weber, ‘Ost-West-Dialog’ (1989) 192. 
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oppositie ietwat meewarig terug aan de beginjaren van de partĳ . Vooral in 
de latere samenwerking met Oost-Duitse burgerbewegingen in Bündnis ’90 
botsten deze twee belevingswerelden op elkaar.211

Hoe zeer de Grünen in de late jaren tachtig inmiddels in klassieke 
partĳ politieke overwegingen en hiërarchische structuren terecht waren 
gekomen en hun gevoel voor het functioneren van spontane beweging 
van onderop hadden verloren, bleek in de omgang met de groene partĳ  in 
Polen. De oprichting van deze partĳ  vond toevallig plaats tĳ dens het eerste 
offfĳ iciële bezoek van 1988, waaraan vanwege het offfĳ iciële en verzoenings-
gerichte karakter van de reis niet alleen END-activisten, maar ook politici 
uit de mainstream deelnamen. Dat verklaart mogelĳ k de krampachtige 
reactie op deze samenloop van omstandigheden. In de stĳ l van de zo vaak 
bekritiseerde SPD putte de delegatie zich uit in verzekeringen dat zĳ  niets 
met de oprichting te maken had.212 Binnen de Grünen bestond ook na het 
bezoek scepsis over deze groepering. Naar het oprichtingscongres stuurden 
de Grünen om deze reden ‘slechts’ fractiemedewerker Weber. Maar ook dit 
verzandde in miscommunicatie: De partĳ  realiseerde zich niet dat voor de 
Poolse groenen de klassieke partĳ hiërarchie nog weinig betekenis had en 
het überhaupt verschĳ nen van een Westerse gast al het ultieme blĳ k van 
erkenning vormde.213

Tot slot

In de vroege jaren tachtig stonden de Grünen als partĳ  nog in de steigers. 
Dat was te merken aan het buitenlands beleid, dat niet werd bepaald door 
een partĳ besluit, maar tot stand kwam in heftige discussies en dankzĳ  
individuele initiatieven. De grote meerderheid van de partĳ  had in deze 
beginjaren vooral belangstelling voor de eigen binnenlandse strĳ d om een 
positie in het West-Duitse politieke systeem te verwerven en de plaatsing 
van kernwapens in de Bondsrepubliek tegen te houden. Net als bĳ  het 
IKV zagen veel partĳ leden de eigen doelen en die van Solidarność niet als 
strĳ dig , maar als twee zĳ den van dezelfde medaille.

Na Jaruzelski’s ingrĳ pen barstte alsnog een discussie los over de omgang 
met Solidarność. De Krefelder fractie, genoemd naar het alleen op Westerse 

211 B.II.1 1645 – 2 (Horaček, Delegationsreise, 1988). B.II.1 1644 – 2 (Lippelt, Warschaureise, 1987). 
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212 ‘Grüne kritisieren in Warschau’, FAZ 17-9-1988.
213 B.II.1 1645 – 7 (Weber, Polenreise, 12/88). B.II.3 1071 – 1 (Fura aan Lippelt, 1989). B.II.3 1071 – 2 
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ontwapening gerichte Krefelder appel, verzette zich tegen het idee dat vrede 
en vrĳ heid in elkaars verlengde lagen. Zĳ  koos voor vrede en ontspanning 
boven vrĳ heid en solidariteit. Deze fractie wenste de machthebbers in 
Oost-Europa als underdog in het conflict te ontzien. Bĳ na als een Moskou-
getrouwe communistische partĳ  veroordeelde zĳ  Westerse inzet voor de 
Oost-Europese oppositie als een gevaar voor de vrede en voor de oppositie 
zelf. De staat van beleg in Polen bevestigde voor de fractie die zich meer 
op het END-appel richtte daarentegen de opvatting dat vrede onvolledig 
was zonder vrĳ heid. De situatie in Polen bracht haar tot de conclusie dat 
ontspanning niet tot ware vrede of vrĳ heid zou leiden, maar de onvrĳ heid 
in Oost-Europa slechts prolongeerde. De succesvolle mobilisering van de 
vredesbeweging gedurende 1981 en de verontwaardiging over de gebeur-
tenissen in Polen gaf haar het zelfvertrouwen om zich te verzetten tegen 
de eenzĳ dige focus van de vredesbeweging op het Westen. Net als het IKV 
kon deze jonge politieke partĳ , met weinig uitzicht op regeringsdeelname, 
zich zonder grote gevolgen van de ontspanningspolitiek afkeren.

Beide fracties hadden een verschillende kĳ k op het Oost-Westconflict. De 
Krefelder fractie koesterde een grote afkeer van het eigen Westerse blok, dat 
zĳ  oorlogszuchtig vond en imperialistische trekken toeschreef. Haar sympa-
thie ging uit naar het Oost-Europese kamp. De END-fractie bezag het conflict 
daarentegen vanuit een positie van equidistantie. Zĳ  veronderstelde dat beide 
blokken even schuldig waren aan het conflict. Dit voorkwam eenzĳ dig op 
het Westen gericht activisme, maar leidde wel tot problematische gelĳ kstel-
ling van de systemen in Oost en West. Gezien haar fundamentele houding 
van wantrouwen tegenover de machthebbers in beide blokken, verwachtte 
de END-fractie veranderingen in Oost-Europa niet van bovenaf, zoals de 
Krefelder fractie, maar vertrouwde zĳ  alleen op bewegingen van onderop.

De Grünen begonnen zich pas uitgebreid met Oost-Europa bezig te 
houden toen zĳ  in 1983 het oprichtingsproces voltooid hadden en in de 
Bondsdag waren gekozen. Als West-Duitse politieke partĳ  gingen de Grünen 
de dialoog met de verschillende partners in Oost-Europa aan met meer 
nationale bagage dan het IKV. De contacten waren voor de partĳ  niet alleen 
een middel om tot een blok- en kernwapenvrĳ  Europa te komen, maar 
dienden ook het doel van verzoening. De grotere betrokkenheid bĳ  Oost-
Europa die hier het gevolg van was, zorgde ervoor dat de Grünen meer dan 
het IKV tussen verschillende Oost-Europese landen wisten te diffferentiëren. 
Bovendien was de interesse van de Oost-Europese machthebbers in deze 
West-Duitse gesprekspartner groter dan in de Nederlanders.

De Krefelder fractie koos in de omgang met Oost-Europa voor een con-
ventionele diplomatieke aanpak die verder weinig paste bĳ  het karakter 
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van de partĳ . De END-fractie handelde meer in lĳ n met de habitus van de 
vredesbeweging: spontaan en zonder angst voor diplomatieke gevoelighe-
den. Na een gesprek met de machthebbers rolden deze activisten doodleuk 
buiten hun kritische spandoeken uit. Op persoonlĳ k initiatief onderhielden 
zĳ  ook contacten met de oppositie. De informele aanpak en de gedeelde 
habitus bevorderde inhoudelĳ ke discussies.

De mate waarin beide fracties het partĳ beleid wisten te domineren, 
f luctueerde gedurende de jaren tachtig. Tot eind 1983 kon de openlĳ ke soli-
dariteit en de kritiek op de ontspanning van de END-fractie de goedkeuring 
van een meerderheid van de partĳ  wegdragen. Het demonstratieve optreden 
van de END-activisten in Oost-Berlĳ n en Moskou in 1983 luidde echter 
een nederlaag binnen de eigen partĳ  in. De acties waren wel een succes 
op het gebied van buitenlandse politiek. Ze brachten de Oost-Europese 
regimes een slag toe in het toe-eigenen van het Westerse vredesactivisme, 
staken de oppositie een hart onder de riem en leidden tot een dialoog met 
Honecker. De Krefelder fractie slaagde er echter in de radicale acties de 
schuld te geven van de verkilling van de offfĳ iciële contacten later in 1983. 
Vanaf eind 1983 omzeilde de partĳ  steeds vaker de bewuste distantie van de 
END-fractie tegenover de Oost-Europese machthebbers. Een belangrĳ k deel 
van de partĳ  hechtte zo zeer aan verzoening dat het bereid was de schuld 
van de huidige machthebbers te negeren om het eigen schuldbewustzĳ n 
te kunnen tonen. Contacten met de oppositie en een kritische opstelling 
werden ondergeschikt aan offfĳ iciële gesprekken over vrede en verzoening. 
Dit weerhield de END-fractie er niet van haar contacten op eigen gelegen-
heid voort te zetten. Pas in het kielzog van de hervormingen aan het eind 
van het decennium en nadat zĳ  haar provocaties had afgezwakt, won zĳ  
weer aan invloed in de partĳ .

Dankzĳ  de inzet van de END-fractie waren de Grünen de West-Duitse 
partĳ  met de meeste contacten met de Oost-Europese oppositie. Dit toont 
aan dat solidariteit met de oppositie niet alleen een kwestie was van ideolo-
gie en retoriek, maar vooral ook van habitus en de bereidheid en mogelĳ k-
heid risico’s te nemen. De lof voor de Grünen komt slechts op het conto van 
een klein deel van de partĳ , zoals Weber, Horaček en Kelly. In de Westerse 
vredesbeweging kreeg de partĳ  het imago een radicale voorstander van 
de dialoog van onderop te zĳ n. Dit was echter een gevolg van het feit dat 
veel END-activisten hun zwaartepunt naar het internationale toneel van 
de vredesbeweging verschoven omdat er in de eigen partĳ  steeds minder 
plek was voor hun activisme. De eenzĳ dige belangstelling voor Oost-Europa 
in het merendeel van de partĳ  en de eigengereidheid van de END-fractie 
waren de sleutels tot dit activisme, niet een bewust partĳ besluit.


