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De prĳ s van vrede en ontspanning
de sociaaldemocratie



PvdA-voorzitter Max van den Berg spreekt demonstranten toe tijdens een betoging tegen de 
staat van beleg in Polen op 14 december 1981 voor de Poolse ambassade in Den Haag. Bron: 
Nationaal Archief, Rob Bogaerts/ANEFO, 2.24.01.05, bestanddeelnummer 931-8603, licentie 
CC-BY-SA.



5 ‘Waar blĳ ft die bestelauto?’
Het ad hoc Oost-Westbeleid van de PvdA1

Eén van de vele Westerse journalisten die gedurende de legale maanden 
van Solidarność in Polen verkeerde, was de Nederlandse publicist Paul 
Schefffer. Hĳ  had zĳ n voormalige communistische sympathieën grondig 
afgeschud en koos stevig partĳ  voor Solidarność. Zĳ n kritiek op Nederlandse 
organisaties die uit zorgen om het voortbestaan van de ontspanning niet 
voldoende solidariteit toonden, was niet mals. Internationaal secretaris 
van de PvdA Maarten van Traa, op wie deze kritiek onder andere gericht 
was, trok daaruit een verrassende conclusie. Hĳ  overtuigde Schefffer in 1981 
lid te worden van de PvdA en zitting te nemen in het zojuist opgerichte 
Polenberaad, omdat volgens hem ook dit soort kritische opvattingen binnen 
de sociaaldemocratie thuishoorden.2 Schefffer en anderen stelden Van 
Traas openheid vervolgens op de proef, door hem binnen dit Polenberaad het 
vuur na aan de schenen te leggen. Eén jaar na Jaruzelski’s ingreep schreef 
Schefffer een opinieartikel in de Volkskrant, waarin hĳ  de PvdA de wind 
van voren gaf. Hĳ  stelde dat de partĳ  alleen maar om wapenbeheersing 
gaf en dat Solidarność in de fractie vermoedelĳ k al tot het verleden werd 
gerekend.3 Na twee jaar lang kritiek op het beleid ten opzichte van Polen 
te hebben moeten verduren, was dit voor Van Traa de druppel. Volgens 
hem leverde het ‘Polenklubje’ van Schefffer en de zĳ nen alleen maar kritiek 
en geen alternatieven. Hĳ  besloot zich uit het Polenoverleg terug te trek-
ken.4 Daarmee kwam de fundamentele discussie binnen de PvdA over de 
dilemma’s die de Poolse gebeurtenissen opriepen tot een vroegtĳ dig einde. 

1 Delen van dit hoofdstuk zĳ n eerder gepubliceerd in: Christie Miedema, ‘Holenderska 
solidarność z “Solidarnością” i Biuro Informacyjne NSZZ “Solidarność” w Amsterdamie’, in: 
Jaworski, Kamiński, Świat wobec “Solidarności” (2013) 380-396 en Christie Miedema, ‘Laveren 
tussen ontspanning en solidariteit. De PvdA en de FNV ten tĳ de van de Poolse crisis’, TvG 126 
(2013) nr. 3, 363-377. 
2 Interview Paul Schefffer, 10-6-2011, Amsterdam. Paul Schefffer, ‘Mensen zĳ n heel kort van 
memorie’, in: Martin Mevius, Lennart Booĳ , Erik van Bruggen ed., Hier: de Partĳ  van de Arbeid! 
Vĳ ftig jaar geschiedenis in interviews (Amsterdam 1996) 185-191, aldaar 187. Zie o.a. Paul Schef-
fer, ‘Strajk. Een rekonstruktie van de week der spanning’, DGA 15-4-1981, 9-11. Paul Schefffer, 
‘De grenzen van het mogelĳ ke?’, DGA 16-9-1981, 2. Paul Schefffer, ‘Solidariteit met Polen’, DGA 
25-3-1981, 2. Paul Schefffer, ‘Polen’, DGA 30-12-1981, 2.
3 Paul Schefffer, ‘Ontspanningspolitiek is een zaak van lange termĳ n’, VK 11-12-1982, 17. 
4 PvdA 5 – 2 (DB 13-12-1982). Maarten van Traa, ‘Polen en de ontspanningspolitiek’, DGA 
6-1-1982.
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Was dit heftige debat over ontspanning, solidariteit en de symbolische 
schenking van een bestelbusje aan de oppositie slechts een intermezzo in 
het ontspanningsbeleid van de PvdA of had deze korte episode gevolgen 
voor de ontwikkeling van het Oost-Europabeleid van de PvdA in de jaren 
erna?

I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Een ideologisch geladen generatieconflict

Na 1945 koos de Nederlandse sociaaldemocratie niet alleen voor een nieuwe 
naam, de Partĳ  van de Arbeid, maar ook voor een nieuwe politiek. Ze nam 
afscheid van haar neutralistische en antimilitaristische wortels. De PvdA 
behield wel het uit het interbellum daterende wantrouwen tegenover het 
communisme. Dit werd gesterkt door de communistische machtsovername 
in Praag in 1948. De hoop dat de sociaaldemocratie een brugfunctie tussen 
Oost en West zou kunnen vervullen, gaf de partĳ  na korte tĳ d op, ten gunste 
van een Atlantisch gerichte koers. Het vrĳ e Westen moest verdedigd wor-
den, zowel met anticommunistische argumenten, als met conventionele en 
nucleaire bewapening. ‘Recht en vrĳ heid’ werden de twee strĳ dbegrippen. 
Procommunistische of Derde Weg-georiënteerde oppositie werd door de 
partĳ leiding sterk veroordeeld.5 Contact met de machthebbers in Oost-
Europa was uit den boze. Zo reageerde partĳ voorzitter Evert Vermeer in 
1957 als volgt op een toenaderingspoging uit de Sovjet-Unie: ‘Gegeven de 
overtuiging, dat gĳ  het zĳ t, die met uw systeem van regeren en overheersen 
de vrede bedreigt, is er tussen u en ons geen basis voor discussie.’6

In de latere jaren vĳ ftig raakte deze nieuwe wereldordening gewend. De 
generatie die in de jaren vĳ ftig politiek actief was geworden, hield welis-
waar nog sterk vast aan de belangrĳ kste twee afweermiddelen tegenover 
de almacht van de Sovjet-Unie: mensenrechtenkritiek en bewapening. 
De partĳ  als geheel bewoog echter een andere kant op.7 Voor de jonge 
twintigers en dertigers die zich vanaf 1966 verenigden in Nieuw Links, 
was de Oost-Westverdeling geen anomalie meer, maar de realiteit van hun 

5 Rovers, Voor recht en vrĳ heid (1994) 31-73, 298, 302. Neeven, ‘Tussen begrip en schuimbek-
kende haat’ (1992) 48-54.
6 Brinkman, ‘De Partĳ  van de Arbeid’ (1989) 42-49, 52-55.
7 Rovers, Voor recht en vrĳ heid (1994) 137-177. Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid (2001) 
358, 361-362.
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politieke bestaan. De Koude Oorlogsmentaliteit van de oude garde was hen 
een doorn in het oog. Met hun radicale voorstellen op het gebied van buiten-
landse politiek wilden zĳ  zich daarvan onderscheiden. Volgens historicus 
Jacco Pekelder was de aanval die zĳ  inzetten op de buitenlandspolitieke 
consensus in de partĳ  zowel deel van een ideologische heroriëntering, als 
van een praktische strategie om als nieuwe generatie een plek in de partĳ  
te verwerven.8

Nieuw Links verzette zich tegen het anticommunisme en de vĳ andbeel-
den van de oudere generatie. Daarmee sloot zĳ  aan bĳ  de maatschappelĳ ke 
trend binnen haar eigen generatie om het gedrag van de Sovjet-Unie eerder 
als defensief dan agressief te beoordelen. Nieuw Links pleitte ervoor zowel 
de DDR als de Vietcong te erkennen. Ook was Nieuw Links veel minder dan 
het Atlantisch georiënteerde deel van de partĳ  geneigd het neerslaan van de 
Praagse Lente als een bedreiging voor het Westen te zien. Een hoogtepunt 
van dit inlevingsvermogen in Oost-Europa vormde de omschrĳ ving van de 
Berlĳ nse Muur als ‘historisch juist’ door Nieuw Links-bestuurslid Jan Nagel 
na een bezoek van het partĳ bestuur aan de DDR in 1975.9

Dankzĳ  het feit dat hun onderwerpen en hun streven naar meer demo-
cratie sterk aansloten bĳ  de maatschappelĳ ke discussies van dat moment, 
wisten de Nieuw Linkse politici razendsnel posities in het partĳ kader te 
veroveren. Zo ontstond er wel een kloof tussen de generatie van de jaren 
vĳ ftig en Nieuw Links. Terwĳ l de eerste generatie voor sterke Westerse 
defensie en distantie tegenover Oost-Europa koos, gaf de tweede de voorkeur 
aan grote idealen zoals socialisme en vrede. In de oudere generatie, die 
vooral in de fractie en regering vertegenwoordigd was, bestond een hoge 
mate van continuïteit op het gebied van aandacht voor mensenrechten en 
bondgenootschappelĳ ke trouw. De jongere generatie pleitte tegelĳ kertĳ d 
vanuit het partĳ bestuur voor een radicaal andere politiek. In tegenstelling 
tot de uitvoerende politici, die zich geconfronteerd zagen met de politieke 
eisen en verplichtingen van alledag, kon dit jongere partĳ kader zonder 
veel directe consequenties grote idealen nastreven. Eén van de hete hang-
ĳ zers tussen bestuur en fractie was de aanwezigheid van kernwapens in 
Nederland.10

8 Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid (2001) 361-365, 369-370. Jacco Pekelder, Nederland en 
de DDR. Beeldvorming en betrekkingen 1949-1989 (Amsterdam 1998) 260, 269.
9 Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 237-241, 368-371. Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid 
(2001) 152-163, 188-190.
10 Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid (2001) 353-359, 361-363. Zie ook Pekelder, Nederland 
en de DDR (1998) 304, 324-333. Frans Becker, ‘De jaren 1970-1994’, in: J. Perry e.a. ed., Honderd 
jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994 (Amsterdam 1994) 238-295, aldaar 270-271. 
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De tegenstelling tussen deze twee stromingen in de partĳ  en hun ver-
schillende opvattingen over de dilemma’s vrede of vrĳ heid en ontspanning 
of solidariteit werd bĳ zonder inzichtelĳ k in 1977. In het verkiezingspro-
gramma van dat jaar werd de prioriteit van de nieuwe generatie onder-
schreven met de zinsnede: ‘In de Oost-West-dialoog moeten maatregelen 
om tot ontwapening te komen voorrang hebben op punten zoals vrĳ e 
uitwisseling van nieuws, personen en gedachten.’ De partĳ  legde hier of-
fĳ icieel haar positie op het gebied van het dilemma vrede of vrĳ heid vast ten 
gunste van vrede.11 Dat niet de gehele partĳ  dit standpunt deelde, bleek uit 
de actie van minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel, wiens be-
noeming in 1973 veel tegenstand bĳ  de jongere generatie had veroorzaakt.12 
In hetzelfde jaar dat het nieuwe verkiezingsprogramma werd vastgesteld, 
ontmoette hĳ  in Praag een woordvoerder van het zojuist opgerichte Charta 
77. Dit leidde tot verontwaardiging van de Tsjechoslowaakse autoriteiten. 
Uit voorzichtigheid had hĳ  aanvankelĳ k de ontmoeting afgewimpeld, 
maar in Praag liet hĳ  zich toch overtuigen om een gesprek aan te gaan. 
Zĳ n gesprekspartner Jan Patočka werd vervolgens gearresteerd en moest 
na urenlange verhoren opgenomen worden in het ziekenhuis, waar hĳ  
op 69-jarige leeftĳ d overleed aan een beroerte. De kritische discussie 
in de PvdA die hierop volgde, ging niet alleen over het lot van Patočka, 
maar vooral ook over de gevolgen van dit soort ontmoetingen voor de 
ontspanningspolitiek.13

Door deze tweedeling in de partĳ  bestond er op het gebied van buiten-
lands beleid weinig consistentie tussen retoriek en praktĳ k. Het beleid 
ontwikkelde zich zonder vooropgezet plan en vaak als resultaat van ad 
hoc initiatieven en touwtrekkerĳ .14 Beide zĳ den bleven hun stempel op 
het beleid drukken en meenden daarbĳ  het moreel gelĳ k aan hun zĳ de te 
hebben.

11 Verkiezingsprogramma PvdA 1977.
12 Lo Casteleĳ n, Marnix Krop, ‘Rechtlĳ nig en tegendraads: Max van der Stoel, Nieuw Links 
en de buitenlandse politiek van de Partĳ  van de Arbeid’, in: Frans Becker e.a. ed., Van Troelstra 
tot Den Uyl. Het vĳ ftiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam 1994) 270-314, 
aldaar 270-272, 281-283. Max van der Stoel, ‘Het lag electoraal gezien niet lekker om tegen die 
kruisraketten aan te schoppen’, in: Mevius, Booĳ , Van Bruggen, Hier: de Partĳ  van de Arbeid! 
(1997) 141-146, aldaar 144. 
13 Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’ (2001) 180-183. Verkĳ k, Van pantservuist (1997) 213-214, 
218-219. Ad Melkert, ‘Van der Stoel in de herkansing’, S&D (1981) nr. 10, 494-503, aldaar 496.
14 Zie Lezing Paul Schefffer voor geschiedeniswerkgroep van de PvdA, 25-5-2012, Amsterdam.
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Vrede of mensenrechten?

De nieuwe generatie wist, tegen de achtergrond van de aanzwellende 
wapenwedloop, de onderwerpen vrede en veiligheid tot belangrĳ ke dis-
cussiethema’s te maken. Vrede, ontwapening en ontspanning golden als 
noodzakelĳ ke voorwaarden om überhaupt een buitenlandse politiek te 
kunnen voeren. Daarmee waren zĳ  bepalend voor elk ander onderwerp 
dat aan het Oost-Westconflict gerelateerd was.15 Jan Marinus Wiersma, 
van 1978 tot 1987 fractiemedewerker buitenland en daarna opvolger van 
Van Traa, stelt achteraf dat kernbewapening ‘het dominante debat’ was, dat 
andere onderwerpen overschaduwde. Volgens hem wilden alle fractieleden 
in de fractiecommissie voor Buitenlandse Zaken zitten, ‘omdat het thema 
kernwapens was.’16

Het door jongere politici gedomineerde partĳ bestuur sprak zich uit tegen 
het NAVO-dubbelbesluit vanuit de overtuiging dat de wapens zelf een desta-
biliserende werking op de Oost-Westverhoudingen hadden.17 Een deel van 
de oudere generatie en uitvoerende politici, zoals Max van der Stoel en Joop 
den Uyl waarschuwden daarentegen voor het veronachtzamen van interna-
tionale verplichtingen en de politieke dimensie van het Oost-Westconflict.18 
Fractievoorzitter Den Uyl overbrugde uiteindelĳ k de kloof tussen fractie 
en kader door een compromis aan te gaan met partĳ voorzitter Max van 
den Berg. De partĳ  zou zich tegen nieuwe kernwapens op Nederlandse 
bodem uitspreken, maar wel het behoud van enkele bestaande kerntaken 
accepteren. Daarin speelde niet alleen buitenlandspolitiek realisme een 
rol, maar ook de inschatting dat een algemene afwĳ zing van kernwapens 
in Nederland regeringsdeelname vrĳ wel onmogelĳ k zou maken. Deson-
danks bleef de PvdA, met uitzondering van een kortstondige en weinig 
succesvolle regeringsdeelname in 1981-1982, gedurende de jaren tachtig 
uitgesloten van de regeringsmacht. In de oppositie konden de standpunten 

15 Marnix Krop, Aan vrĳ heid gebonden. Sociaal-democratie, mensenrechten en buitenlands 
beleid (Deventer 1987) 126. Maarten van Traa, ‘Sociaal-democratie en gedeelde veiligheid’, S&D 
(1984) nr. 1, 27-34, aldaar 31. 
16 Interview Jan Marinus Wiersma, 7-9-2010, Leiden. 
17 Hans Smits, De bom in de vuist. De Partĳ  van de Arbeid tussen afschrikking en atoompacifĳisme 
(Meppel 1984) 199, 229-230. Relus ter Beek, Maarten van Traa, ‘Verzekerde zelfbeheersing bestaat 
niet’, VK 29-9-1983. Interview Jan Marinus Wiersma, 7-9-2010, Leiden. 
18 Voorbeelden: G. van Benthem van den Bergh, Bart Tromp, ‘De Partĳ  van de Arbeid en 
defensie: uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid’, S&D (1983) nr. 9, 3-13, aldaar 
13. W.B. Schaper, ‘Het buitenlandsbeleid van de PvdA; een historische verkenningstocht’, S&D 
(1983) nr. 4, 17-23, aldaar 22. Max van der Stoel, ‘Nederland en de atoombewapening’, S&D (1980) 
nr. 11, 509-511. 
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over ontwapening en ontspanning naar hartenlust radicaliseren. Het 
vrĳ waarde de PvdA grotendeels van de moeilĳ ke compromissen die bĳ  
regeringsverantwoordelĳ kheid komen kĳ ken.19

Ondertussen ontwikkelde de afwĳ zing van kernbewapening zich naar de 
mening van critici meer en meer tot een partĳ dogma. Volgens het kritische 
partĳ bestuurslid Bart Tromp beheersten ‘bekrompenheid en conformisme’ 
het partĳ debat en werd met verwĳ zing naar het partĳ standpunt een vrĳ e 
discussie over vrede onmogelĳ k gemaakt. De meer realpolitisch georiën-
teerde opvattingen van verschillende Kamerleden vonden volgens hem geen 
weerklank in de partĳ . ‘Enerzĳ ds waren er de offfĳ iciële partĳ standpunten, 
anderzĳ ds was er de wereld van wat men werkelĳ k dacht maar niet durfde 
te zeggen,’ beaamt politicoloog en partĳ lid Frans Becker achteraf.20 Zelfs 
het IKV, dat begin jaren tachtig nog druk doende was de PvdA van zĳ n 
standpunt te overtuigen, stelde uiteindelĳ k vast dat de PvdA het IKV in de 
dogmatiek van het kernwapenstandpunt links gepasseerd was.21 Achteraf 
suggereren sommigen zelfs dat verschillende PvdA-vertegenwoordigers uit 
partĳ discipline of electorale overwegingen standpunten vertegenwoordig-
den, waar ze zelf niet achter stonden.22

19 Casteleĳ n, Krop, ‘Rechtlĳ nig en tegendraads’ (1994) 287, 291-294, 300. Zuĳ dam, Tussen 
wens en werkelĳ kheid (2001) 343-354. Anet Bleich, Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer 
(Amsterdam 2008) 403-405. Dick Benschop, Vredesbeweging en politiek. Ontstaan en betekenis 
van de 21 november demonstratie (Amsterdam 1983) 40-43. 
20 Becker, ‘De jaren 1970-1994’ (1994) 271-272. Zie ook Bart Tromp, ‘Socialisme en defensie. 
De PvdA en de problemen van oorlog en vrede’, in: Van den Beugel, Te beginnen bĳ  Nederland 
(1983) 252-285, aldaar 274-276, 284-285. Bart Tromp, ‘Raketten-uitleg door Van Traa irriteert 
oud-bestuurslid Tromp’, Voorwaarts 7 (1987) nr. 17, 8-9. 
21 Van Diepen, Hollanditis (2004) 309-310. Rensman, ‘“Kernwapens waren een heilige zaak ge-
worden” (2001) 16-17. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 80. Verslagen van het partĳ bestuur 
en van de Kamerfracties over de periode oktober 1982-1984 (Amsterdam 1985) 99. PvdA 2339 – 1 
(Van Traa aan Kessen, 1984).
22 Eén van de partĳ leden over wiens overtuiging achteraf getwĳ feld wordt, is Van Traa. Veel 
wĳ st er echter op dat hĳ  wel degelĳ k in de kernwapenstrĳ d geloofde. Niet alleen de vurigheid 
van zĳ n betogen in de jaren tachtig, maar ook zĳ n verzekering na 1989 dat hĳ  ‘geen spĳ toptant’ 
was, wĳ st in die richting (Maarten van Traa, ‘Alleen, wat ben je nou? Een pietepeuterig radertje 
in iets enorms’, in: Mevius, Booĳ , Van Bruggen, Hier: de Partĳ  van de Arbeid! (1997) 177-184, aldaar 
181). Ook Willem van Bennekom, een goede bekende van Van Traa die aan een biografĳ ie over 
hem werkt, gelooft dat Van Traa daadwerkelĳ k achter zĳ n standpunten stond (zie daarvoor PA 
Van Bennekom – 1 (ongepubliceerd manuscript) en e-mail Van Bennekom aan C.M., 16-6-2014). 
Critici als Sasza Malko (Interview Malko, 21-9-2011) en Benk Korthals (Coen Verbraak, ‘Maarten 
van Traa; een danser en een tobber’, VN (2002) nr. 10) die achteraf stellen dat Van Traa niet zĳ n 
daadwerkelĳ ke ideeën verkondigde, doen dat vermoedelĳ k omdat hun eigen achting voor Van 
Traa moeilĳ k te verenigen is met zĳ n in hun ogen absurde kernwapenstandpunten. In het artikel 
van Verbraak komen verschillende andere politici aan bod die hun twĳ fels uiten over Van Traas 
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De verhoogde spanningen na de inval in Afghanistan leidden in 1980 tot 
een nieuwe partĳ discussie over hoe de dominante aandacht voor vrede 
en ontspanning te verenigen was met inzet voor mensenrechten. Daarbĳ  
bleken de opvattingen uit het verkiezingsprogramma van 1977 inmiddels 
tot de fractie te zĳ n doorgedrongen. Ontspanningsgezinde Kamerleden 
als Harry van den Bergh, Relus ter Beek en Jan Pronk wezen er op dat 
mensenrechten belangrĳ k waren, maar niet de dialoog over ontspanning 
en ontwapening mochten bedreigen. De ontspanning schiep naar hun 
mening voorwaarden voor het realiseren van mensenrechten. Van der 
Stoel schreef in 1980 dat mensenrechten ‘niet mogen worden vergeten. 
Wel ligt de grens daar waar een afbreken van de dialoog zou dreigen. Met 
het overschrĳ den van de z.g. tolerantiegrens (…) is niemand gebaat, ook 
de dissidenten in het Oostblok niet.’23 Fractiemedewerker Berend Jan van 
den Boomen stelde kritisch dat de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie 
tĳ dens de jaren van ontspanning tussen Oost en West niet was verbeterd. 
Hĳ  erkende de prioriteit van het voorkomen van een kernwapenconflict, 
maar vond ook dat sociaaldemocraten niet van het benadrukken van het 
belang van democratie en mensenrechten af konden zien.24

De kloof die in de jaren zeventig tussen het partĳ kader en de uitvoerende 
politici had bestaan, liep in de jaren tachtig dwars door het partĳ bestuur 
en de fractie heen. Daardoor hadden beide organen grote moeite met het 
vinden van gezamenlĳ ke standpunten, bĳ voorbeeld over de vraag of de 
partĳ  de Amerikaanse oproep tot een boycot van de Olympische Spelen in 
Moskou moest steunen. Sporen van de oude kloof tussen de fractie en het 
bestuur waren nog wel aanwezig. Zo hechtte de fractie groot belang aan 
het voortzetten van de dialoog met de Sovjet-Unie, maar overheerste hier 
wel het gevoel dat een boycot vanwege de mensenrechtenschendingen in 
de Sovjet-Unie mogelĳ k onvermĳ delĳ k was.25 Het partĳ bestuur neigde 
daarentegen in meerderheid naar het afwĳ zen van de boycot omwille van 
de ontspanning. De in 1979 aangetreden internationaal secretaris Van 

werkelĳ ke standpunten. Anderen benadrukken echter juist hoe zeer Van Traa ‘echt’ was en zĳ n 
eigen opvattingen verdedigde. Twĳ fel over van Traas standpunt was ook te vinden bĳ  Korzec 
(Interview Korzec, 25-5-2012) en Van der Stoel (volgens Van Bennekom, zie bovengenoemde 
e-mail). Zie voor twĳ fel over andere politici ook Verkĳ k, Van pantservuist (1997) 248. Smits, De 
bom in de vuist (1984) 215, 229-230. Bleich, Joop den Uyl (2008) 403-405. 
23 TK fractie PvdA 345 – 1 (Van der Stoel aan de fc BZ, 1980). TK fractie PvdA 345 – 3 (aan de 
fractie, 1980).
24 TK fractie PvdA 345 – 2 (Van den Boomen aan de fractie, 1980). 
25 Handelingen Tweede Kamer, 1979-1980, 16017, motie van het lid Van der Stoel, 31-1-1980. 
Ibidem, 1979-1980, 16017, motie van de leden Van der Stoel en Bisschofff van Heemskerck, 30-1-1980. 
Ibidem, 1979-1980, 31-1-1980, 2620. TK fractie PvdA 345 – 2 (Van den Boomen aan de fractie, 1980). 
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Traa vond dat mensenrechten er in het partĳ bestuur maar ‘bekaaid’ vanaf 
kwamen. Een meerderheid in het bestuur vond Van Traas uitingen te scherp. 
Pas toen het mensenrechtenargument internationaal gezien nauwelĳ ks 
meer gehoord werd, besloot ook Van Traa met een afwĳ zing van de boycot 
in te stemmen.26

Van Traas afwĳ kende opstelling in dit debat kwam voort uit zĳ n opvat-
ting het nastreven van ontspanning niet verward moest worden met strĳ den 
voor mensenrechten. In tegenstelling tot partĳ genoten als Ter Beek, Van 
den Bergh en Pronk geloofde hĳ  niet in een causale verbinding tussen 
ontspanning en een vrĳ er Oost-Europa. Al in 1978 stelde hĳ  onomwonden: 
‘De Ostpolitik heeft geen liberalisatie van de regimes in Oost-Europa en 
de DDR gebracht. Dat was wel een van de uitgangspunten.’27 In 1973 was 
hĳ  tegen het aantreden van Van der Stoel als minister geweest. Hĳ  was 
een groot bewonderaar van de ontspanningspolitiek van Brandt en Bahr. 
Deze waardering stond echter niet het inzicht in de weg dat vrĳ heid en 
mensenrechten vaak tégen de ontspanningspolitiek in nagestreefd moesten 
worden. Van Traa is daarmee een representant van de terugkeer van de 
dilemma’s in het jongere partĳ kader.28

Van Traa was daarin niet de enige; nog kritischer waren andere jongere 
partĳ leden als bestuurslid Bart Tromp en Paul Kalma en Marnix Krop, 
de directeur en adjunct-directeur van het wetenschappelĳ k bureau de 
Wiardi Beckman Stichting. Zĳ  waren nog sterker in hun afwĳ zing van de 
veronderstelling dat ontspanning vanzelf tot liberalisering zou leiden.29 
Veel van hun kritiek richtten zĳ  op Van Traa, die immers het buitenlands 
beleid van de partĳ  representeerde. Daarbĳ  gingen zĳ  voorbĳ  aan het feit 
dat Van Traa eveneens niet in de verbinding tussen ontspanning en libera-
lisering geloofde. Hĳ  bleek daarom erg gevoelig te zĳ n voor deze kritiek en 

26 PvdA 5 – 1 (DB 18-1-1980). PvdA 70 – 2 (Van Traa, boycot Olympische Spelen, 1980). Van 
Traa, ‘Alleen, wat ben je nou?’ (1997) 180. PvdA 70 – 1 (Van Traa aan PB, 1980). Van Traa, ‘Sociaal-
democratie en gedeelde veiligheid’ (1984) 30. 
27 Maarten van Traa, ‘Van de Maas tot aan de Memel. Duitse deling en Ostpolitik’, in: Marnix 
Krop ed., Burengerucht. Opstellen over Duitsland (Deventer 1978) 147-162, aldaar 148, 161.
28 René Cuperus, Oebele de Jong, ‘We dachten dat het tegenhouden van nieuwe raketten niet zo 
moeilĳ k zou zĳ n’, Voorwaarts 7 (1987) nr. 16, 4-7. Maarten van Traa, ‘Deutschland ja – aber nicht 
ohne uns!’, in: Ulrich Wickert ed., Angst vor Deutschland (Hamburg 1990) 164-178, aldaar 167, 176. 
Marc Drögemöller, Zwei Schwestern in Europa. Deutsche und niederländische Sozialdemokratie 
1945-1990 (Berlĳ n 2008) 270, 289. 
29 Krop, Aan vrĳ heid gebonden (1987) 15, 116, 118. Bart Tromp, ‘Over de Sowjet-Unie en 
ontspanningspolitiek’, S&D 49 (1982) nr. 5, 229-238. Redactie jaarboek, ‘Inleiding’, in: Krop, 
Oost-Europa en de sociaal-democratie (1992) 8-21, aldaar 15-16. Marnix Krop, ‘Boosheid doet 
schrĳ ven’, Voorwaarts 7 (1987) nr. 17, 4-7. Tromp, ‘Socialisme en defensie’ (1983) 275.
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de dilemma’s die de loskoppeling van ontspanning en liberalisering met 
zich meebracht.

De Poolse gebeurtenissen: ‘solidaristen’ en ‘detentisten’ in de PvdA

Deze dilemma’s kwamen in 1980 opnieuw onder de aandacht door 
Solidarność. Van Traas eerste reactie op de Poolse gebeurtenissen was sterk 
bepaald door de ontspanningspolitiek. Toen op 25 augustus 1980 de PvdA 
zich solidair verklaarde met de stakende arbeiders in Gdańsk, deed zĳ  dit 
in voorzichtige bewoordingen en met lof voor de verstandige politiek van 
de Poolse communistische partĳ  PZPR. Vooral vanwege de bĳ drage van 
Polen aan de ontspanning gedurende de jaren zeventig, wilde de partĳ  niet 
het achterste van de tong laten zien. Van Traa wees in het partĳ bestuur op 
het belang van terughoudendheid: ‘Onze marges liggen tussen vrees voor 
eigen hachje, cq de ontspanningspolitiek in Europa en het oproepen van 
dusdanige negatieve reacties, dat een ingrĳ pen van de USSR onafwendbaar 
zou worden.’30 Het was niet ongebruikelĳ k dat partĳ en zo voorzichtig 
waren. Ook rechtsere partĳ en als D’66 en de VVD spraken zich uit voor 
een terughoudende opstelling van het Westen.31

Na enige tĳ d kwam er vanuit de achterban kritiek op deze voorzichtige 
verklaring. De meeste indruk maakte een aanval van het partĳ lid van 
Poolse komaf Michel Korzec in Socialisme & Democratie (S&D) in febru-
ari 1981. Korzec bekritiseerde de ‘halfslachtigheid’ van de reactie van de 
PvdA op Polen in vergelĳ king met de harde veroordeling van misstanden 
op het Westelĳ k halfrond. Hĳ  probeerde uit te leggen dat ontwapening 
niet automatisch uit ontspanning voort zou vloeien en pleitte voor een 
ontspanningspolitiek, die verder zou gaan dan rituele afwĳ zing van Koude 
Oorlogstaal en bewapening.32

Dit artikel maakte veel los in de partĳ . Van Traa voelde zich duidelĳ k in 
zĳ n wiek geschoten. Hĳ  noemde Korzec’ argumentatie ‘doldriest’ en ‘politiek 
ondermaats’. Wel gaf hĳ  toe dat de partĳ  in het verleden vaak te voorzichtig 
was geweest. Ook bleek hĳ  bereid, in reactie op Korzec’ ‘hartekreet’, lacunes 
in het partĳ beleid toe te geven en te laten aanvullen.33 Hĳ  liet weten zich 

30 PvdA 70 – 3 (Van Traa aan PB, 1980). PvdA 2355 – 6 (Van Traa, voortgangverslag, 1980). 
Arnold Koper, ‘Waar blĳ ft die bestelauto? Solidariteit met Polen’, DGA 15-7-1981, 17.
31 Handelingen Tweede Kamer, 1980-1981, 16-12-1980, 2166, 2171.
32 PvdA 2337 – 2 (Ruitenberg aan PB, 1980). Korzec, ‘Solidariteit en ontspanning’ (1982) 69-70.
33 PvdA 2642 – 1 (Van Traa aan PB, 1981). PvdA 74 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). PvdA 76 – 1 (Van 
Traa, Polen, 1981). PvdA 2355 – 1 (BKB 15-1-1981). PvdA 2355 – 2 (Van Traa, Pen op Papier). PvdA 
27 – 1 (PB 16-2-1981).
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ervan bewust te zĳ n, dat tussen ontspanning en solidariteit een dilemma 
bestond en bekende openlĳ k dit vraagstuk voor zichzelf nog niet opgelost 
te hebben. Hĳ  gaf daarbĳ  toe dat ontspanning niet boven alles ging.34

Met Korzec’ artikel was de discussie over het dilemma solidariteit of 
ontspanning in de partĳ  geopend.

‘Hoezeer socialisten zich ook verbonden voelen met al diegenen – in Oost, 
West en Zuid – die de barrières voor daadwerkelĳ ke demokratisering van 
de samenleving willen slechten, ze worden voortdurend gedwongen zich 
rekenschap te geven van de gevolgen die hun politieke optreden heeft 
voor die andere, even fundamentele doelstelling: het bewaren van de 
vrede en de voorkoming van een nucleair konflikt’,

vatte partĳ  Dirk Vlasblom het probleem samen voor de Brede Kommissie 
Buitenland (BKB) waar de discussie voor een belangrĳ k deel werd ge-
voerd.35 Er tekenden zich twee kampen af die BKB-lid Marcel van Herpen 
in een interne notitie omschreef als ‘solidaristen’ en ‘detentisten’. Hoewel 
‘solidaristen’ zoals Korzec en zĳ n medestanders Tromp en Schefffer het 
morele gelĳ k aan hun kant hadden, lag volgens Van Herpen het ware gelĳ k 
bĳ  de ‘detentisten’, die zich rekenschap gaven van de gevolgen voor de in het 
atoomtĳ dperk onmisbare ontspanning. De ‘detentisten’ achtten het behoud 
van de goede relaties, en daarmee de vrede, op korte termĳ n belangrĳ ker 
dan het einddoel van de bevrĳ ding van Oost-Europa. Begrip voor een 
zienswĳ ze als die van Korzec was bĳ  sommige ‘detentistische’ partĳ leden 
ver te zoeken. Zo oordeelde het Eerste Kamerlid Frans Uĳ en, ook bekend als 
‘de rode majoor’, dat Korzec een haat tegen het Oostblok koesterde, die Uĳ en 
blind maakte voor tactiek. Daarbĳ  speelde bĳ  hem als vicevoorzitter van de 
Vereniging Nederland-DDR, meer dan voor andere ‘détentisten’ een zekere 
sympathie voor het systeem in Oost-Europa een rol. Fervente voorstanders 
van de ontspanningspolitiek als Uĳ en en Van den Bergh spraken de hoop 
uit, dat niet alleen het Westen, maar ook Solidarność zich omwille van de 
ontspanning terughoudend en niet te politiek zou opstellen.36

34 PvdA 2355 – 1 (BKB 15-10-1981). PvdA 2355 – 2 (Van Traa, Pen op Papier). PvdA 2642 – 1 (Van 
Traa aan PB, 1981). PvdA 27 (PB 16-2-1981). PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen). PvdA 2355 – 3 (Verhoeve 
aan BKB, 1981). PvdA 2355 – 4 (BKB 12-3-1981). PvdA 2355 – 5 (BKB aan PB, 1981). PvdA 2337 – 1 
(BKB 23-4-1981). PvdA 74 – (Van Traa, Polen, 1981). 
35 Sol NL 37 – 1 (Vlasblom, Polen).
36 PvdA 2355 – 1 (BKB 15-10-1981). PvdA 2355 – 3 (BKB 2-3-1981). PvdA 2355 – 4 (BKB 12-3-1981). 
PvdA 2355 – 5 (BKB aan PB). PvdA, 2642 – 3 (Van Herpen, Solidariteit, 1981). PvdA 2355 – 9 (Van 
Herpen aan Verhoeve, 1981). PvdA 2356 – 4 (BKB 10-9-1981). PvdA 2337 – 1 (BKB 23-4-1981). PvdA 



‘WAAR BLIJFT DIE BESTELAUTO?’ 297

Van Traa moest zich zowel verdedigen tegen de aanvallen van de ontspan-
ningscritici als tegen de wens tot terughoudendheid van de ‘detentisten’. In 
zĳ n reactie op Korzec huldigde hĳ  het standpunt dat ontspanning in feite 
een ondermĳ nende rol moest hebben:

‘Enerzĳ ds schragen wĳ  de positie van een communistische partĳ  om 
redenen van internationaal-politieke aard. Anderzĳ ds verwachten wĳ  dat 
het resultaat van die politiek de positie van diezelfde partĳ  en regering 
binnenlands zal verzwakken.’37

Samen met medestanders als Eerste Kamerlid Willem van de Zandschulp 
probeerde hĳ  het dilemma op te lossen. Hĳ  pleitte voor een middenweg 
van een ‘brede’ of ‘dynamische’ ontspanningspolitiek, waarin plaats zou 
zĳ n voor zowel mensenrechten als vertrouwenwekkende maatregelen.38

Na het uitroepen van de staat van beleg in december 1981 zagen leden uit 
het ‘ontspanningskamp’ hun angsten bevestigd. Enkele ‘detentisten’ uitten 
kritiek op het politieke gedrag van Solidarność en riepen op tot Westerse te-
rughoudendheid. Van den Bergh, die al voor 13 december de Poolse oppositie 
tot voorzichtigheid maande, was zo zeer in zĳ n eigen onheilstĳ dingen over 
schade aan de ontspanning gaan geloven dat hĳ  nu defaitistisch de detente 
dood verklaarde.39 Een meerderheid in de partĳ top zag wél een toekomst 
voor de ontspanning, al was het alleen maar omdat zĳ  niet zonder meende 
te kunnen. ‘De toestand om Polen mag niet leiden tot afbraak van het 
ontspanningsproces. Daarvoor staat in Europa te veel op het spel’, schreef 
het partĳ blad Voorwaarts. Ook Van Traa bleef pleiten voor ontspanning, 

2642 – 15 (Verhoeve aan Van Traa, 1981). Handelingen Tweede Kamer, 1980-1981, 16400, Verslag 
van een mondeling overleg, 23-1-1981, 2. ‘Debat in Populier, PvdA heeft moeite met standpunt over 
Polen’, DW 25-6-1981. Martin van den Heuvel, ‘Kamerlid mist enig begrip over situatie in Polen’, 
VK 23-4-1981. Harry van de Bergh, ‘Westen moet oppassen met reactie op Polen’, VK 7-4-1981. 
37 PvdA 2355 – 2 (Van Traa, Pen op Papier). Dit is een voorbeeld van wat Garton Ash als ‘judo’ 
omschrĳ ft.
38 PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). Sol NL 37 – 1 (Vlasblom, Polen). Sol NL 37 – 2 (Van de 
Zandschulp, Uitgangspunten). Van Traa, ‘Alleen, wat ben je nou?’ (1997) 183.
39 PvdA 2356 – 3 (BKB 28-1-1982). PvdA 2338 – 3 (Groendĳ k aan Van Traa, 1981). Verslagen 
van het partĳ bestuur en van de Eerste Kamerfractie over de periode 1980-1982 (Amsterdam 1983) 
126. Van Traa, ‘Alleen, wat ben je nou?’ (1997) 183. Harry van den Bergh, ‘Poolse drama einde 
ontspanning’, VK 21-10-1982. MvT 147 – 1 (Polenavond 17-2-1982). Handelingen Tweede Kamer, 
1981-1982, 17100, verslag van een mondeling overleg, 22-12-1981, 4-5.
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maar dan wel voor de ‘dynamische’ variant, die op ‘blokdoorbrekende’ wĳ ze 
verder moest reiken dan de status quo.40

Na 13 december 1981 bestond in de Nederlandse regering en het parlement 
een brede afkeuring van de gebeurtenissen in Polen. Met uitzondering van 
de rechtse oppositie bestond er ook een consensus over de noodzaak de 
ontspanning niet te veel te schaden. Regeringspartĳ  CDA wilde ‘ondanks 
de gure wind (…) uit het Oosten’ doorgaan met de ontspanning: ‘want er is 
geen alternatief.’ Schefffer noemt de ontspanningspolitiek achteraf ‘een vrĳ  
algemeen aanvaarde habitus.’ Het feit dat PvdA-minister van Buitenlandse 
Zaken Van der Stoel in december 1981 kritiek had op de mensenrechten-
schendingen in Polen, maar weigerde de ontspanning en wapenbeheersing 
daaronder te laten lĳ den, vond niet alleen instemming van de PvdA-fractie, 
maar van een Kamermeerderheid. Het sterk ontspanningsgezinde Kamerlid 
Ter Beek verklaarde echter ook namens de fractie dat ‘Polen’ aantoonde dat 
ontspanning niet automatisch tot liberalisering leidde.41

Het ontspanningskritische kamp binnen de PvdA greep de gebeurtenis-
sen van 13 december 1981 aan om het buitenlandbeleid van de PvdA te 
bekritiseren. Daarbĳ  haalden zĳ  vooral uit naar het geloof in de relatie 
tussen ontspanning en liberalisering, dat Van Traa en Ter Beek al openlĳ k 
afgezworen hadden.42 Smalend spraken zĳ  over een ‘ontspanningsideolo-
gie’, waarbĳ  toenadering niet meer een middel tot verandering, maar een 
boven alles verheven doel op zichzelf geworden was. Dat betekende niet dat 
deze critici de detente geheel afwezen. Kalma, Krop en Tromp pleitten voor 
een ‘smal’ ontspanningsbegrip, dat verder zou moet gaan dan de status quo 
en actieve democratisering zou moeten nastreven. Dit voorstel vertoonde 
grote overeenkomt met Van Traas ‘brede’ of ‘dynamische’ ontspanning, wat 
hen er echter niet van weerhield hem sterk te bekritiseren.43

40 Sol NL 37 – 1 (Vlasblom, Polen). ‘Polen en de mensenrechten’, Voorwaarts 2 (1982) nr. 9, 18. 
Relus ter Beek, Klaas de Vries, ‘Doodverklaren van ‘Helsinki’ enorme blunder’, VK 27-10-1982. 
Maarten van Traa, ‘Euro-links moet naar eigen koers’, VK 24-12-1982. Paul Kalma, Marnix Krop, 
‘Polen: een ‘interne aangelegenheid’ voor het democratisch-socialisme’, S&D 49 (1982) nr. 2, 
48-57, aldaar 51.
41 TK fractie PvdA 347 – 1 (aan fc BZ, 1982). TK fractie PvdA 1353 – 1 (Van den Boomen aan 
Koudstaal, 1984). Handelingen Tweede Kamer, 1982-1983, 18-1-1983, 1580. ibidem, 1981-1982, 
2-2-1982. ibidem, 9-2-1982, 1851-1856. ibidem, 10-2-1982, 1926-1929, 1955-1956, 1959-1960. ibidem, 
11-2-1982, 1972. Interview Schefffer, 10-6-2011. Sol NL 190 – 1 (Van der Stoel, Turkĳ e is Polen niet, 
1982).
42 PvdA 2642 – 8 (Tromp, Polen, 1981). Kalma, Krop, ‘Polen: een ‘interne aangelegenheid’’ (1982) 
51, 55-56. 
43 Tromp, ‘Over de Sowjet-Unie’ (1982) 237. Paul Schefffer, ‘Gorbatsjov als patriot’, S&D (1987) 
nr. 10, 293. Paul Kalma, Richard ’t Hart, ‘De Koude Oorlog van Ronald Havenaar’, S&D (1996) 
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Van Traa ging de discussie die de Poolse gebeurtenissen opwierpen niet 
uit de weg, maar gebruikte ze als input voor zĳ n eigen worsteling met het 
dilemma hoe mensenrechten, ontspanning en ontwapening te verenigen 
waren. Hĳ  stimuleerde en kanaliseerde het debat met de oprichting van een 
Polenoverleg, discussieavonden en de uitgave van een documentatiemap.44 
In zĳ n eigen bĳ dragen toonde hĳ  hoe zeer hĳ  zoekende was naar een manier 
om vrede, ontspanning en mensenrechten elkaar niet te laten uitsluiten, 
maar van elkaar afhankelĳ k te maken. Het uitroepen van de staat van 
beleg had een einde gemaakt aan enkele illusies, maar dat betekende niet 
dat Van Traa bereid was aan het vredesstandpunt van de partĳ  te tornen. 
Hĳ  benadrukte nog in februari 1982 dat ontspanning van levensbelang en 
daarmee ook een mensenrecht was. Tegelĳ k werkte hĳ  echter toe naar een 
analyse, die meer leek op de opvatting over de ondeelbaarheid van vrede 
en mensenrechten, die in de Oost-Europese oppositie gebruikelĳ k was. Het 
tegenhouden van nieuwe wapens was niet langer voldoende om een stabiel 
en vreedzaam Europa te creëren.45 Daarvoor waren volgens Van Traa ook 
zelfbeschikking, democratisering en mensenrechten in Oost-Europa nodig:

‘Ik geloof dus dat er veel meer nadruk moet komen te liggen op de men-
senrechten, omdat anders vredespolitiek verwordt tot iets wat alleen nog 
te maken heeft met onze eigen situatie hier, en niet meer in verband staat 
met wat er elders in de wereld gebeurt.’46

Tegelĳ kertĳ d dacht hĳ  dat juist het vergaande vredesbeleid van de PvdA 
haar extra geschikt maakte om mensenrechten in Oost-Europa af te dwin-
gen. Zo opperde hĳ  al in 1981:

nr. 11, 637-639, aldaar 639. Redactie jaarboek, ‘Inleiding’ (1992) 14-15. Kalma, Krop, ‘Polen: een 
‘interne aangelegenheid’’ (1982) 48-49. Korzec, ‘Solidariteit en ontspanning’ (1981) 71-72. Van 
Benthem van den Bergh, Tromp, ‘De Partĳ  van de Arbeid en defensie’ (1983) 10. Tromp is de 
enige die Van Traas concept noemt. Hĳ  vindt diens ontspanningsbegrip nog steeds te zeer 
gericht op stabiliteit.
44 MvT 147 – 1 (Polenavond, 1982). PvdA 2642 – 4 (Ruitenberg aan Krop, 1982). PvdA 2356 – 1 
(Verslag IS). PvdA 2642 – 10 (Niessen aan BKB, 13-1-1982). PvdA 2642 – 5 (BKB, 17-2-1982). PvdA 
2642 – 17 (Polen en de ontspanning). PvdA 2356 – 7 (werkgroep buitenland N.Brabant/Oost, 
5-3-1982). PvdA 2338 – 4 (Voogd, Polen, 1982). PvdA 2642 – 18 (Van Traa aan Ter Beek e.a., 1981). 
MvT 147 – 2 (BKB 8-2-1982).
45 PvdA 2356 – 2 (Van Traa, oppositiestrategie, 1982). Van Traa, ‘Polen en de ontspanningspoli-
tiek’, DGA 6-1-1982. PvdA 77 – 1 (Van Traa, geloofwaardigheid, 1982). PvdA 2642 – 7 (Van Traa, 
Polen en de ontspanning, 1982). PvdA 2338 – 1 (Van Traa, Regime in Polen).
46 PvdA 2356 – 6 (Van Traa, werkplan, 1982). 
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‘Zeker waar wĳ  op het gebied van vrede en veiligheid een vrĳ  ondub-
belzinnig program voorstaan, waarin de Poolse partĳ  zeer geïnteresseerd 
is, kunnen we, dacht ik, wanneer men daarom vraagt vanuit bv. de KOR 
in Polen wel degelĳ k enige blĳ ken van solidariteit uit laten gaan.’47

Over dat gezamenlĳ ke vredesengagement uitte hĳ  zich overigens beduidend 
kritischer na 13 december 1981: ‘Zolang de Sovjet-Unie mensenrechten blĳ ft 
schenden, zĳ n wĳ  niet gediend van hun lof voor ons vredesstandpunt’. 
Bovenal sterkten de gebeurtenissen in Polen hem in de overtuiging dat 
ontspanningspolitiek als bevestiging van de status quo had afgedaan. Hĳ  
stelde voor om kritisch te blĳ ven in de eigen alliantie met de Verenigde 
Staten, maar niet tegelĳ kertĳ d de situatie in Oost-Europa klakkeloos te 
accepteren:

‘Onze ideologie als demokratisch socialisten dwingt ons er juist toe over 
de grenzen heen te kĳ ken en de status quo in de West-West verhouding 
aan de orde te stellen maar deze in de Oost-Oost verhouding niet stil-
zwĳ gend te aanvaarden. Dat hebben we de laatste 10 jaar (“de muur is 
historisch juist”) te veel gedaan.’48

Van Traas streven de discussie binnen de partĳ  levendig te houden en 
daarbĳ  ook critici als Schefffer te betrekken, kwam mogelĳ k niet alleen 
voort uit de wens zĳ n eigen mening te vormen. Vermoedelĳ k was het 
ook een manier om binnen de dogmatiek van de focus op ontwapening 
ruimte te maken voor het onderwerp mensenrechten en de partĳ  meer 
in de richting van de door hem voorgestelde ‘dynamische’ ontspannings-
politiek te bewegen. Het is niet denkbeeldig, dat kritiek van mensen als 
Schefffer en Korzec een welkome manier was om zĳ n eigen beleid meer als 
middenweg dan radicale vernieuwing voor te stellen. Dat was belangrĳ k 
in tĳ den van regeringsverantwoordelĳ kheid op terughoudendheid en 
ontspanning stonden. De verhouding tussen fractie en kader leek te zĳ n 
omgedraaid. Terwĳ l de fractieleden als Van den Bergh en Ter Beek en zelfs 
een regeringsvertegenwoordiger als Van der Stoel inzetten op voorzichtig 
optreden, kwam de kritiek hierop nu uit een radicaler partĳ kader. Zo waren 
deze critici in feite Van Traas medestanders tegenover het ‘detentistische’, 
exclusief op ontwapening gerichte meerderheidsstandpunt binnen de partĳ . 
Dit zou ook verklaren waarom Van Traa zo gefrustreerd reageerde op het 

47 PvdA 74 – 1 (Van Traa, Polen, 1981).
48 PvdA 77 – 1 (Van Traa, geloofwaardigheid, 1982). 
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feit dat de discussie zich al snel slechts tot het Polenoverleg beperkte en 
dat daar bovendien weinig waardering bestond voor zĳ n pogingen vrede 
en mensenrechten in de partĳ  in evenwicht te brengen. Leden van het 
Polenberaad als Schefffer en Minkiewicz stellen achteraf dat hun kritiek 
buiten het beraad nauwelĳ ks efffect sorteerde. Mogelĳ k was het deze toe-
nemende marginaliteit in combinatie met de miskenning die Van Traa in 
het Polenberaad ontmoette, die hem eind 1982 deed besluiten de stekker 
eruit te trekken.49

Op de langere termĳ n slaagde zĳ n streven mensenrechten een promi-
nentere plaats te laten vinden in het ontspannings- en ontwapeningsbeleid 
van de partĳ  wel degelĳ k. Gedurende de jaren tachtig getuigen de opeen-
volgende verkiezingsprogramma’s van een geleidelĳ ke verschuiving in het 
denken over vrede en mensenrechten. Na de onomwonden prioriteit voor 
ontwapening van 1977, kreeg in 1982, na Afghanistan en Polen, het onder-
werp mensenrechten voorzichtig meer ruimte in het programma. Nadat de 
plaatsing van de kernwapens in Nederland was bezegeld, ontstond er nog 
meer ruimte. In 1986 vermeldde het verkiezingsprogramma: ‘Vredespoli-
tiek zal ook altĳ d de mensenrechtensituatie in Oost-Europa aan de orde 
moeten stellen.’ Het PvdA-rapport ‘Schuivende Panelen’ uit 1987 erkende 
bovendien dat wereldvrede weinig betekenis had voor iemand wiens directe 
mensenrechten werden geschonden.50

Het ligt voor de hand dat naast de internationale omstandigheden, ook 
Van Traa een rol speelde in deze verschuiving. Onder Van Traas sterker op 
ontspanning gerichte voorgangers als Ter Beek en Van den Bergh was de 
partĳ  vermoedelĳ k minder duidelĳ k de weg naar mensenrechten ingelagen. 
Waarschĳ nlĳ k heeft de open discussiecultuur onder Van Traa een stimule-
rende rol gespeeld in het terugbrengen van mensenrechten als deel van het 
vredesbegrip. Daarbĳ  speelde naast opvattingen ook karakter een cruciale 
rol, zo merkt Schefffer achteraf terecht op. Van Traa was meer geneigd buiten 

49 PvdA 5 – 2 (DB 13-12-1982). Van Traa, ‘Polen en de ontspanningspolitiek’, DGA 6-1-1982. PvdA 
2642 – 19 (Polenoverleg 24-3-1982). Sol NL 37 – 5 (Van der Zedde aan Polenoverleg, 1982). Sol NL 
37 – 6 (Van Traa aan Polenoverleg, 1982). Sol NL 37 – 7 (Polenoverleg 27-4-1982). PvdA 2642 – 6 
(Polenoverleg 1-2-1982). Interview Schefffer, 10-6-2011. Interview Minkiewicz, 8-4-2010. Zuĳ dam, 
Tussen wens en werkelĳ kheid (2001) 300-301. 
50 TK fractie PvdA 956 – 1 (Van den Boomen aan fc BZ, 1983). Verkiezingsprogramma PvdA 1982 
(Eerlĳ k delen). Verkiezingsprogramma PvdA 1986 (De toekomst is van iedereen). Schuivende 
Panelen. Continuïteit en vernieuwing in de sociaal-democratie (Amsterdam 1987) 162. PA Van 
Bennekom – 1 (ongepubliceerd manuscript).
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gebaande paden te treden dan iemand als Ter Beek, die zich volgens Schefffer 
al vroeg als ‘elder statesman’ probeerde te positioneren.51

Voor Van Traa en zĳ n opvolger Wiersma werden mensenrechten gelei-
delĳ k een integraal onderdeel van het Oost-Europabeleid. Wel bleef ook 
ontspanning centraal staan, omdat dat de meest efffectieve omstandigheden 
zou scheppen om mensenrechten aan te pakken: ‘Mensenrechtenpolitiek is 
(wat Oost-Europa betreft) alleen mogelĳ k in het kader van ontspanningspo-
litiek’, schreef Van Traa in 1986. De gebeurtenissen in Polen hadden Van Traa 
in zĳ n opvatting bevestigd, dat ontspanning niet automatisch liberalisering 
teweeg bracht.52 Wiersma vond ‘jammer, maar onvermĳ delĳ k’, dat het aan 
de kaak stellen van mensenrechten tot spanningen kon leiden. Wel beperkte 
hĳ  zich tot kritiek die was ‘ingebed in een op samenwerking gericht beleid’.53

Solidarność vormde de aanleiding om het geconstateerde defect van 
de detente, namelĳ k dat het niet tot meer vrĳ heid in Oost-Europa leidde, 
te compenseren met een actief mensenrechtenbeleid. Net als bĳ  het IKV 
ging dit niet ten koste van de aandacht voor ontwapening.54 In de partĳ  als 
geheel bleef een zekere ambivalentie bestaan. Zo stelde bĳ voorbeeld de 
Amsterdamse werkgroep buitenland nog in 1987: ‘Waar mensenrechtenbe-
leid de ontspanning op het spel zou zetten, zou het eerste moeten wĳ ken.’55 
PvdA-voorzitter Max van den Berg toonde deze ambivalentie bĳ zonder 
duidelĳ k in een interview met het IKV in 1984, waarin hĳ  geen keuze leek 
te kunnen maken tussen oude opvattingen over de liberaliserende kracht 
van de ontspanning en de nieuwe nadruk op mensenrechtenkritiek:

51 De meningen over de invloed die Van Traa heeft uitgeoefend op de koers van de partĳ  
lopen sterk uiteen. Terwĳ l Becker en Van Bennekom zĳ n stempel op de partĳ  benadrukken, 
zien PvdA-prominenten als Bart Tromp en Bram Peper geen langdurige invloed. Drögemöller, 
Zwei Schwestern in Europa (2008) 216. Becker, ‘De jaren 1970-1994’ (1994) 267. Interview Schefffer, 
10-6-2011. PA Van Bennekom – 1 (ongepubliceerd manuscript). E-mail Van Bennekom aan C.M. 
16-6-2014. Verbraak, ‘Maarten van Traa’, VN (2002) nr. 10. 
52 PvdA 2338 – 1 (Van Traa, Polen). PvdA 2355 – 7 (Van den Boomen aan fc BZ). Harm Ramkema 
en Dirk Vlasblom, ‘Gesprek met Maarten van Traa. “De Oosteuropese leiders zĳ n partners en 
politieke tegenstanders tegelĳ k”’, Oost-Europaverkenningen (1986) nr. 85, 39-46, aldaar 42-43. 
Van Traa, ‘Alleen, wat ben je nou?’ (1997) 183. MvT 225 – 1 (Van Traa, Open Forum). IKV 475 – 3 
(achtste Oost-Europadag). Vergelĳ k het citaat van Van Traa op de bĳ eenkomst voor Rudolf Battěk 
in 1984 in PA Van Bennekom – 1 (ongepubliceerd manuscript).
53 J.M. Wiersma en B. de Ruiter, ‘Perspectief op een duurzame detente’, in: PvdA 2565 – 1 (Naar 
een nieuwe Oost-Europapolitiek? 1988). 
54 Zie Handelingen Tweede Kamer, 1988-1989, 20564, Verslag van een mondeling overleg, 
30-11-1988, 4. 
55 PvdA 2357 – 2 (Werkgroep buitenland, mensenrechten, 1987). 
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‘[Ik denk] niet dat een politiek van gedeelde veiligheid zonder meer leidt 
tot ruimte voor maatschappelĳ ke veranderingen. (…) Het is een illusie de 
mensen daar te suggereren dat aardige contacten of het op tafel leggen 
van eisen hen kunnen helpen. Natuurlĳ k moet je wel iets doen. Als partĳ  
moet je niet je mond houden (…) en het blĳ kt ook best mogelĳ k om iets 
voor individuen te verbeteren. (…) Maar we moeten geen illusies hebben 
(…). Op langere termĳ n leidt de zekerheid bĳ  de bestuurselite vooral in 
de Sovjet-Unie, er wellicht toe dat men meer veranderingen aandurft.’56

Selectieve sympathie en verontwaardiging?

De ontspanningscritici in de PvdA richtten zich gedurende de jaren 
tachtig met steeds dezelfde reeks van verwĳ ten tot hun partĳ genoten. Zĳ  
beschuldigden de aanhangers van de ontspanning ervan nog gevoelens 
van sympathie en verwantschap voor het Oost-Europese socialisme te 
koesteren.57 Inderdaad was in de jaren zestig de kritiek op het Oostblok in 
de PvdA afgenomen en waren warmere gevoelens tegenover socialistische 
experimenten ontstaan. Die laatste sympathie richtte zich echter nauwelĳ ks 
op het ‘werkelĳ ke bestaande socialisme’ naast de deur – enige uitzonde-
ringen zoals Han Lammers en Frans Uĳ en daargelaten. ‘Het socialisme in 
Oost-Europa was niet veraf, onbekend en exotisch; het was dichtbĳ , het was 
bekend en het was deprimerend,’ schreef Oost-Europadeskundige en partĳ -
lid André Gerrits terugkĳ kend op deze tĳ d in 1988.58 Desondanks bestond 
er, vanuit de toenemende kritiek op het Westen, binnen de jongere generatie 
de neiging de DDR te beschouwen als het mogelĳ k betere Duitsland. Ook 
Van Traa had in de vroege jaren zeventig met enige sympathie naar de DDR 
gekeken. Verschillende partĳ leden stonden gedurende de jaren zestig en 
zeventig begripvol tegenover problemen van het socialistische systeem.59

In de loop van de jaren zeventig nam de aantrekkingskracht van het 
socialisme in Oost-Europa echter af. Verschillende partĳ leden benadrukten 

56 Mient Jan Faber, Willem van de Ven, ‘Max van der Stoel in Praag’, Kernblad (november 1984) 
3-5, aldaar 5.
57 Bart Tromp, ‘Bevrĳ ding van het communisme?’, S&D 1989 nr. 9, 265. Kalma, Krop, ‘Polen: 
een ‘interne aangelegenheid’’ (1982) 48-52. Bart Tromp, ‘Koude douche’, S&D 1988, nr 7/8, 199. 
Havenaar, ‘Het ondankbare gelĳ k’ (1996) nr. 10 551. Sol NL 28 – 9 (Polendag, 1982).
58 Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid (2001) 373. Jacco, Nederland en de DDR (1998) 247-251. 
Sol NL 39 – 1 (Gerrits, Mensenrechten, 1988).
59 Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid (2001) 164-171. Jacco, Nederland en de DDR (1998) 
414-418. Van Traa, ‘Alleen, wat ben je nou?’ (1997) 179. Schefffer, ‘Mensen zĳ n heel kort van 
memorie’ (1997) 188. 
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expliciet de ‘principiële tegenstelling tussen communisme en democratisch-
socialisme’ en wezen op het zakelĳ ke in plaats van ideologische karakter 
van de contacten met Oost-Europa. Het Tweede Kamerlid Bram Stemerdink 
schreef bĳ voorbeeld dat hem bĳ  een bezoek aan Moskou in 1987 de rillingen 
over de rug liepen: ‘Samen met Ceauşescu van Roemenië en Menghistu van 
Ethiopië de van de sociaal-democraten gejatte Internationale zingen gaat te 
ver.’ Van Traa zag grote ideologische verschillen tussen de sociaaldemocratie 
en het starre Oost-Europese systeem, dat het predicaat ‘socialistisch’ niet 
mocht dragen. Desondanks uitten critici het verwĳ t dat de PvdA het sys-
teem in Oost-Europa als een ‘andere vorm van socialisme’ bleef erkennen.60

Een tweede verwĳ t van de ontspanningscritici was dat de PvdA sinds 
de jaren zestig linkse dictaturen milder beoordeelde dan rechtse. Dat er 
een verschil bestond tussen de volmondige verontwaardiging tegenover 
mensenrechtenschendingen in Chili, Zuid-Afrika en Midden-Amerika en 
de voorzichtige houding tegenover de Poolse staat van beleg, valt niet te 
ontkennen. Een klein aantal partĳ leden onderbouwde dit verschil met 
het argument dat de situatie in Polen simpelweg minder ernstig was dan 
in de rechtse dictaturen van Latĳ ns-Amerika. Een meerderheid weet het 
verschil aan de ontspanning tussen Oost en West. Omwille van de goede 
relaties was het helaas moeilĳ ker om op te komen voor de bevolking van 
Oost-Europa dan voor die in Latĳ ns-Amerika.61

Van Traa vond dat Polen tĳ dens de legale maanden van Solidarność niet 
zo sterk bekritiseerd moest worden als Zuid-Afrika of Latĳ ns-Amerika. 
Daarbĳ  wees hĳ  op het belang van de ontspanning en op het feit dat de 
repressie in Polen inderdaad gering was. Na 13 december 1981 viel dat laatste 
argument weg. Hĳ  bleef er echter bĳ  dat niemand over alle onrecht even 
verontwaardigd kon zĳ n. De keuze voor wie men zich inzette, moest daarom 
in sterke mate worden bepaald door overwegingen van efffectiviteit. Omdat 
binnen het eigen blok kritiek en sancties meer invloed zouden hebben, dan 
over blokgrenzen heen, lag het volgens hem voor de hand meer kritiek te 

60 Ruitenberg, ‘Niet machteloos’ (1982) 25. PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). PvdA 2338 – 1 
(Van Traa, Polen). Van Traa, ‘Polen en de ontspanningspolitiek’, DGA 6-1-1982. PvdA 2642 – 4 
(Ruitenberg aan Krop, 1982). PvdA 2642 – 7 (Van Traa, Polen). Sol NL 37 – 3 (Ruitenberg, Oost-
West, 1982). Ramkema, Vlasblom, ‘Gesprek met Maarten van Traa’ (1986) 42. Bram Stemerdink, 
Tussen dromen, daden en twĳ fels. De sociaal-democratie in Nederland (Amsterdam 1993) 56-58, 
123, 140. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 32-33.
61 PvdA 2355 – 4 (BKB 12-3-1981). PvdA 27 – 1 (PB 16-2-1981). Sol NL 37 – 3 (Ruitenberg, Oost-
West, 1982). Krop, Aan vrĳ heid gebonden (1987) 62-63, 117-118, 121, 138-139, 140. Casteleĳ n, Krop, 
‘Rechtlĳ nig en tegendraads’ (1994) 299. Zie voor bĳ voorbeeld de PvdA en Chili: Hans Beerends, 
Weg met Pinochet: een kwart eeuw solidariteit met Chili (Amsterdam 1998) 49-50, 52-53, 92, 95-97. 



‘WAAR BLIJFT DIE BESTELAUTO?’ 305

hebben op Latĳ ns-Amerika dan op Oost-Europa. Dit argument had brede 
ondersteuning binnen de partĳ  en de fractie.62 Op hun beurt veronderstel-
den de partĳ leden overigens wel ideologische in plaats van pragmatische 
argumenten achter de grote aandacht van rechts voor mensenrechten in 
Oost-Europa.63

De ontspanningscritici verweten de partĳ  te lĳ den aan de angst om 
voor anticommunist versleten te worden of in het rechtse kamp terecht 
te komen. Dat verwĳ t was niet onterecht. Vooral in de beginfase van de 
Poolse gebeurtenissen was Van Traa bang dat publieke protesten door Oost-
Europese regimes als antisocialistische inmenging uitgelegd en tegen de 
oppositie gebruikt zou worden. ‘Voor zover van ons solidariteit gevraagd 
wordt kunnen we die niet weigeren, zonder overigens in verklaringen etc. 
voedsel te willen geven aan de idee, dat wĳ  “het socialistische” kamp zouden 
willen ondergraven,’ schreef Van Traa in september 1980.64 Velen geloofden 
dat goede relaties met het regime niet alleen in het belang waren van de 
West-Europese veiligheid, maar ook van de opposanten. Ook partĳ leden, die 
de directe link tussen ontspanning en democratisering hadden afgeschud, 
gingen er vaak van uit dat de oppositie het best zou gedĳ en en het meest ef-
fectief ondersteund kon worden in een ontspannen internationale setting.65

Van Traa verzette zich tegen de neiging de kritiek te minderen omdat 
rechts ook kritiek had. Al tĳ dens de discussie over de Olympische boycot 
stelde hĳ :

‘We hoeven niet alle mensenrechtenschendingen in de niet-commu-
nistische wereld eerst op te ruimen voordat we over de situatie in com-
munistische landen praten. We hebben die keuze zelf te maken en niet 
iets te doen, omdat rechts zoiets om andere motieven ook vindt.’66

62 PvdA 2356 – 2 (Van Traa, oppositiestrategie, 1982). PvdA 2338 – 1 (Van Traa, Polen). PvdA 
2642 – 1 (Van Traa aan PB, 1981). Sol NL – 2 (Van de Zandschulp, Uitgangspunten). Van Traa, ‘Het 
verschil tussen theorie en praktĳ k’ (1987) 6-7. Pronk, ‘Over politiek en economisch pluralisme’ 
(1988) 251. PvdA 2356 – 8 (Van den Boomen, Wiersma aan fc BZ). TK fractie PvdA 956 -1 (Van den 
Boomen, aan fc BZ, 1983). TK fractie PvdA 346 – 1 (Pattje, Van den Boomen aan fc BZ, 1981). TK 
fractie PvdA 345 – 4 (Van den Boomen aan fc BZ, 21-2-1980). Zie ook PvdA 2356 – 6 (Van Traa, 
opmerkingen). 
63 Zie bĳ v. Handelingen Tweede Kamer, 1982-1983, 20-1-1983. 
64 PvdA 2642 – 1 (Van Traa aan PB, 1981). PvdA 2355 – 6 (Van Traa, voortgangsverslag). PvdA 
70 – 3 (Van Traa aan PB, 1980). Handelingen Tweede Kamer, 1980-1981, 4-2-1981, 2856.
65 Tromp, ‘Over de Sowjet-Unie’ (1982) 237. Redactie jaarboek, ‘Inleiding’ (1992) 15-16. PvdA 
2355 – 7 (Van den Boomen, Oost-West). 
66 (onderstreping in origineel) PvdA 70 – 1 (Van Traa aan PB).
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Volgens Van Traa waren sommigen zo zeer bezig niet in Reagans kamp 
terecht te komen, dat je je kon afvragen wat voor hen erger was: de gebeur-
tenissen in Polen of Reagans Polenshow. Vooral ontspanningskritische 
partĳ leden vielen hem bĳ .67

De dominantie van de onderwerpen vrede en ontspanning in de partĳ  
liet haar sporen na in de beoordeling van Oost-Europa. Van Traa deed zĳ n 
best de negatieve gevolgen die dit kon hebben op mensenrechtenkritiek in 
te dammen, wat onder andere blĳ kt in de praktische politiek ten opzichte 
van Polen in de jaren tachtig.

De proef op de som: de hulp aan Solidarność en Charta’s vliegende 
universiteit

De eerste uitingen van solidariteit met de Poolse arbeiders waren sterk 
getekend door zorgen om de ontspanningspolitiek. De PvdA beperkte zich 
tot een voorzichtige verklaring en lobby voor economische en voedselhulp 
aan Polen. De partĳ  probeerde een uitgebalanceerde reactie te geven door 
niet alleen te protesteren tegen de arrestatie van oppositie-activisten, maar 
ook te benadrukken dat de Poolse communistische partĳ  veel voor de 
ontspanning had betekend.68 Korzec concludeerde hierop begin 1981 dat 
de PvdA wel erg vrĳ blĳ vend was in haar solidariteit met Solidarność. Van 
Traa nam zĳ n kritiek direct ter harte en besloot halsoverkop een concrete 
hulpactie te starten. Half februari 1981 stemde het partĳ bestuur al in met 
zĳ n voorstel om geld ter beschikking te stellen voor een bestelbusje voor 
de Poolse oppositie. Van Traa en het partĳ bestuur dachten groot en waren 
ervan overtuigd dat op latere termĳ n meer actie voor de Poolse oppositie 
zou volgen.69 Deze plotselinge daadkracht werd ook ondersteund door 
het partĳ congres, dat eveneens in februari 1981 in een resolutie steun 
uitsprak voor deze actie. De resolutie benoemde zelfs de mogelĳ kheid om 

67 PvdA 2338 – 1 (Van Traa, Polen). PvdA 2642 – 5 (BKB 17-2-1982). Sol NL 37 – 3 (Ruitenberg, 
Oost-West, 1982). PvdA 77 – 1 (Van Traa, Geloofwaardigheid, 1982). Verkĳ k, Van pantservuist 
(1997) 270-271. Van Traa, ‘Sociaal-democratie en gedeelde veiligheid’ (1984) 30. Koper, ‘Waar 
blĳ ft die bestelauto?’, DGA 15-7-1981, 17.
68 PvdA 2642 – 1 (Van Traa aan PB, 1981). PvdA 2355 – 6 (Van Traa, voortgangsverslag). Han-
delingen Tweede Kamer, 1980-1981, 16-12-1980. Ibidem, 4 februari 1981, 2856. Ibidem, 5 februari 
1981, 2971. PvdA 2642 – 20 (Den Uyl, Van Traa aan Bartoszek, 1980). Dit leidde tot kritiek van 
partĳ lid Herbart Ruitenberg, die actief was in de Brede Kommissie Buitenland (BKB). PvdA 
2337 – 2 (Ruitenberg aan PB, 1980).
69 PvdA 2642 – 1 (Van Traa aan PB, 1981). PvdA 74 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). De beoogde 
ontvangers waren aan KOR of de redactie van het blad Robotnik. 
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onafhankelĳ ke bewegingen in Oost-Europa te kunnen helpen tot ‘toets-
steen’ voor de ontspanning.70

Beduidend minder enthousiast was de Brede Kommissie Buitenland 
(BKB), die zich in januari al geïrriteerd had aan de inmenging van Korzec. 
Zelfbenoemd ‘detentist’ Van Herpen stelde na het congresbesluit dat de 
hulp niet aan de oudere oppositiegroep KOR gegeven moest worden, zoals 
de aanvankelĳ ke opzet was, omdat die te politiek zou zĳ n. Het was beter de 
vakbond Solidarność te steunen. Hĳ  erkende de ‘plicht geestverwanten in 
Oost-Europa te helpen’, maar vond dat die hulp ‘prudent’ moest plaatsvin-
den. Volgens hem kon de actie het best buiten de partĳ  om lopen, zodat men 
Solidarność niet met de verdenking op zou zadelen een politieke oppositie te 
willen vormen. Een dergelĳ ke provocatie zou alle Oost-Westcontacten van 
de PvdA op losse schroeven zetten. Onder invloed van deze overwegingen 
stelde de BKB in maart 1981 een advies op aan het partĳ bestuur waarin 
zĳ , zonder al te veel inhoudelĳ ke onderbouwing, pleitte voor terughou-
dendheid in de ondersteuning van Poolse bewegingen. Eventuele hulp 
zou volgens de BKB beter niet-partĳ -gebonden, bĳ voorbeeld via de FNV, 
kunnen verlopen.71

Desondanks zetten Van Traa en het partĳ bestuur hun plannen door. Er 
bleken echter nieuwe obstakels in de weg te liggen. Aanvankelĳ k meldde 
Van Traa nog trots dat de Poolse ambassadeur verontwaardigd naar de 
bestelwagen was komen vragen, maar vervolgens bleek het moeilĳ k de 
juiste contacten in Polen te vinden. Pas in september 1981 sprak Van Traa 
een delegatie van Solidarność, die inmiddels als beoogd ontvanger van 
de bestelbus werd gezien. Daarbĳ  werd hem duidelĳ k dat niet alleen zĳ n 
eigen achterban bang was zich politiek te compromitteren, maar dat bĳ  
Solidarność eenzelfde soort terughoudendheid bestond. Het BKB-voostel 
om steun via de FNV te leveren, bleek uiteindelĳ k voor Solidarność het 
meest acceptabel. In november 1981 kreeg de FNV te horen dat het de PvdA 
het op prĳ s zou stellen als de hulp via haar zou kunnen lopen.72

Het moeizame verloop van de hulpverlening en het uitblĳ ven van de 
aangekondigde verdere hulpacties weerhielden de PvdA er niet van zich al 

70 PvdA 2642 – 21 (Congres 26-28 februari 1981). Latere kritiek van Tromp dat de PvdA pas door 
de congresresolutie van februari werd gedwongen hulp aan Polen te schenken is dus incorrect: 
PvdA 2642 – 8 (Tromp, Polen, 1981).
71 PvdA 2355 – 1 (BKB 15-1-1981). PvdA 2355 – 5 (BKB aan PB, 1981). PvdA 2642 – 3 (Van Herpen, 
Solidariteit, 1981).
72 PvdA 27 – 4 (PB 29-6-1981). PvdA 5 – 3 (DB 31-8-1981). PvdA 2337 – 1 (BKB 23-4-1981). PvdA 
76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). PvdA 27 – 5 (PB 19-10-1981). FNV CA 1982, 123 – 4 (WIZ 18-11-1981).
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vanaf midden 1981 openlĳ k op haar steun aan Solidarność te beroepen.73 
Daarmee lokte ze kritiek op de slepende afwikkeling van de levering en 
het uitblĳ ven van de beloofde verdere acties uit. De Groene Amsterdam-
mer kopte in de zomer van 1981: ‘Waar blĳ ft die bestelauto?’74 Van Traa 
maakte de situatie er niet beter op door te schermen met het argument dat 
buitenlandse hulp de oppositie meer kwaad dan goed zou kunnen doen, 
zonder te vermelden dat dit een reële zorg van Solidarność was. Zelf had hĳ  
juist in zĳ n aanvankelĳ ke enthousiasme en daadkracht volgend op Korzec’ 
kritiek dergelĳ ke angsten verworpen.75 Door dit niet te vermelden, klonken 
zĳ n tegenwerpingen echter vooral als een smoes om onder hulpverlening uit 
te komen en de contacten met het regime niet op het spel te zetten. Partĳ lid 
en journalist Dick Verkĳ k beroemt zich erop de redenering ooit aan Jacek 
Kuroń te hebben voorgelegd, die in lachen zou zĳ n uitgebarsten. Hiermee 
zou hĳ  ook Van Traa hebben geconfronteerd.76

Na 13 december 1981 reageerde de PvdA adequaat met een onmiddellĳ ke 
protestverklaring, een demonstratie voor de Poolse ambassade op 14 de-
cember en deelname aan de landelĳ ke demonstratie van 19 december.77 De 
hulpverlening bleef echter een moeilĳ k punt. De partĳ  zag af van verdere 
pogingen op eigen gelegenheid iets in Polen te betekenen en riep haar leden 
op tot steun aan de acties van FNV en CNV. Van Traa stelde voor het geld 
dat overgebleven was van de vredesdemonstratie van 21 november 1981 ten 
gunste van Polen te gebruiken: ‘Wĳ  stonden daar niet alleen voor ons eigen 
hachje, maar ook voor demokratisering in Polen, die juist blokdoorbrekend 
gewerkt zou hebben.’ Dit voorstel vond geen gehoor.78

73 PvdA 5 – 5 (DB 9-6-1981). ‘PvdA solidair met solidariteit’, Voorwaarts 1 (1981) nr. 20, 20. 
74 Koper, ‘Waar blĳ ft die bestelauto?’, DGA 15-7-1981, 17. Malko, ‘Poolse revolutie bracht waardig-
heid’, NRC 20-7-1981. PvdA 2338 – 2 (Korzec, bibbersocialisme, 1981).
75 PvdA 2355 – 1 (BKB 15-1-1981). PvdA 27 – 1 (PB 16-2-1981). PvdA 74 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). 
76 Verkĳ k, Van pantservuist (1997) 248-249. De vraag is of dit verhaal klopt. Enerzĳ ds waren veel 
Poolse opposanten nogal meewarig over de angst onder Westerse politici om de ontspanning te 
schaden, anderzĳ ds waren zĳ  zich ook ten zeerste bewust van de smalle marges van Solidarność’ 
handelen tĳ dens de legale maanden van haar bestaan.
77 PvdA 27 – 2 (PB 14-12-1981). Sol NL 30 – 5 (Van Traa, Van den Berg, Verklaring). PvdA 2356 
(Van Traa, verslag). PvdA 2642 – 22 (Suurhofff, Beste collegae, 1981). ‘Van der Stoel ‘zeer bezorgd’ 
over Polen’, Parool 14-12-1981, 3. 
78 Citaat: PvdA 77 – 1 (Van Traa, geloofwaardigheid, 1982). Zie verder: PvdA 27 – 2 (PB 14-12-1981). 
PvdA 2845 – 2 (Van den Berg aan Van Velzen e.a., 1981). PvdA 2845 – 3 (Aktie CNV en FNV). PvdA 
27 – 3 (PB 25-1-1982). Wel steunde het internationaal secretariaat op incidentele basis lokale 
initiatieven van partĳ leden die hulp aan Polen stuurden (bĳ v. PvdA 2642 – 25 (Beerenhout 
aan Van Traa, 1982). PvdA 2338 – 5 (Van Traa aan Beerenhout, 1982)). De interesse voor eigen 
hulpverlening aan Polen bleek echter na 1981 verdwenen. Een poging van Van Herpen in 1984 
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Het relatief uitgesproken protest van de PvdA voorkwam niet dat cri-
tici bleven wĳ zen op de gebrekkige uitvoering van het congresbesluit van 
februari 1981. Dit maakte het voor de partĳ  onmogelĳ k haar uitstaande 
belofte te vergeten.79 De fĳ inanciële afwikkeling liet echter op zich wachten. 
Hoewel de FNV zich al in november 1981 op de schenking van de PvdA 
voorbereidde, overwoog Van Traa in februari 1982 nog om het geld van de 
bestelbus aan het Solidarność-bureau in Amsterdam te geven. De FNV 
stuurde op 1 augustus 1983 nog een betalingsherinnering voor de beloofde 
200.000 gulden. Of het geld uiteindelĳ k nog is gestort blĳ ft onduidelĳ k.80 Het 
bestelbusje, dat met zoveel enthousiasme en bombarie was aangekondigd, 
zou Polen nooit bereiken. Het werd uiteindelĳ k een krachtig symbool voor 
de moeilĳ kheden die de PvdA ondervond in het zoeken van een evenwicht 
tussen solidariteit en ontspanning.

De PvdA hechtte bĳ  haar reactie op Polen belang aan de gevolgen voor de 
ontspanningspolitiek. Partĳ vertegenwoordigers in de fractie en de regering 
waren van mening dat de Amerikaanse sancties te ver gingen en dat Polen 
niet zo hard aangepakt kon worden als Latĳ ns-Amerika. Ontspanning 
ging echter niet boven alles. Zo stemde de fractie in met Van der Stoels 
beslissing de economische hulp aan Polen op te schorten waar zĳ  zo 
hard voor had gelobbyd.81 Daarmee ging de gehechtheid aan de ontspan-
ningspolitiek van de PvdA minder ver dan die van sociaaldemocratische 
partĳ en in sommige andere landen. Enkele dagen na het uitroepen van de 
staat van beleg bracht de Socialistische Internationale namens voorzitter 
Willy Brandt een verklaring uit, waarin ze zich niet alleen bezorgd toonde 
over de Poolse ontwikkelingen, maar ook waarschuwde voor ‘unwanted 
advice and strongly worded declarations’: ‘Only the restraint and the will for 
cooperation of those wanting peace constitutes efffective assistance,’ stelde 

om een hulpcampagne op te zetten, faalde. PvdA 2642 – 12 (Van Tĳ n aan Van Herpen, 1984). 
PvdA 2642 – 13 (Van Herpen aan Niessen, 1983). PvdA 2642 – 26 (Van Herpen, Rapport, 1983).
79 Paul Schefffer, ‘Polen’, DGA 30-12-1981, 2. PvdA 2642 – 8 (Tromp, Polen, 1981). Ruitenberg, 
‘Niet machteloos’ (1982) 26.
80 PvdA 5 – 4 (DG 1-2-1982). FNV HA 1983, 88 – 1 (Baart aan PvdA, 1983).
81 PvdA 77 – 1 (Van Traa, geloofwaardigheid, 1982). PvdA 27 – 3 (PB 25-1-1982). PvdA 2642 – 5 
(BKB 17-2-1982). PvdA 2356 – 1 (Van Traa, Verslag). Van Traa, ‘Polen en de ontspanningspoli-
tiek’, DGA 6-1-1982. Handelingen Tweede Kamer, 1981-1982, 9-2-1982. Ibidem, 10-2-1982. Ibidem, 
1-4-1982, 2985, 2995. Ibidem 1981-1982, 17100, rĳ ksbegroting voor het jaar 1982, Hoofdstuk V, 
Departement van Buitenlandse Zaken, 126. Ibidem, 1981-1982, verslag van een mondeling overleg, 
28-6-1982, 1. Ibidem, 1981-1982, Verslag van een mondeling overleg, 22-12-1981. ‘Polen en de 
mensenrechten’, (1982) 18. PvdA 2642 – 23 (Van Traa, ontwikkelingen). Zie voor het algemene 
PvdA-standpunt over sancties en mensenrechtenschendingen: Verkiezingsprogramma PvdA 
1982 (Eerlĳ k delen) 22.
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de verklaring.82 Dit was te terughoudend naar de smaak van de Franse en 
Italiaanse socialistische partĳ en.83 Ook de PvdA stribbelde tegen. Per telex 
liet zĳ  Brandt weten:

‘although we appreciate the way in which you tried to take into account 
the intricacies of the polish situation, we must say that we cannot but 
share the opinion of the french p.s. that this s.i. statement is too diplo-
matic to express our basic feelings about poland. (…) we think the s.i. 
cannot be only expressing its concern diplomatically when events of 
polish magnitude are taking place.’84

Tĳ dens de vergadering over een meer kritische verklaring nam Den Uyl, bĳ  
afwezigheid van Brandt, de voorzitterstaak waar. Volgens Rother trad de 
PvdA vervolgens op als belangrĳ kste bemiddelaar tussen de voorzichtige 
SPD en de kritische Italiaanse en Franse partĳ en.85 Voor Van Traa was 
het van belang als linkse partĳ  duidelĳ k te maken, dat deze coup even 
verwerpelĳ k was als eerdere coups in Chili of Argentinië.86

Hoewel de PvdA faalde met het leveren van de bestelbus, had Solidarność 
de kwestie van hulpverlening vanuit de partĳ  aan de Oost-Europese op-
positie op de kaart gezet. Toen de Nederlandse ondersteuner van Charta 77 
Jef Helmer in 1982 met een verzoek om steun voor de Tsjechoslowaakse op-
positie kwam, viel dit in vruchtbare aarde. In 1982 reisde Van Traa ‘incognito’ 
naar Praag. In de jaren erna ontwikkelde het internationaal secretariaat 
een ondersteuningsprogramma voor de ‘vliegende universiteit’ van Charta: 
ongeveer maandelĳ ks vertrokken Nederlandse sprekers als Vera Ebels, 
Maarten van Rossem, Paul Schefffer en Maarten Brands naar Praag om de 
oppositie op de hoogte te houden van Westerse debatten. Van Traa sprak zelf 
meermaals over de Westerse kĳ k op het onderwerp vrede en veiligheid. Het 
ging hem er vooral om Charta uit haar isolement te halen en indien mogelĳ k 

82 PvdA 2642 – 24 (Brandt, Carlsson, SI Press Release, 1981). 
83 Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 316-317. Zie ook SI 1152 A-B.
84 PvdA 2845 – 4 (Van den Berg aan Van Traa, 1981). PvdA 2845 – 5 (Van den Berg, Van Traa 
aan Brandt, 1981).
85 Rother, ‘Mieszane odczucia’ (2013) 246-250.
86 Maarten van Traa, ‘Staan we machteloos?’, Voorwaarts 2 (1981-1982) nr. 5/6, 64. PvdA 2356 – 1 
(Van Traa, Verslag). Van Traa wilde met zĳ n voornemen de gebeurtenissen in Polen evenzeer te 
veroordelen als die in Latĳ ns-Amerika laten zien niet in traditionele linkse valkuilen te vallen. 
De Amerikaanse ambassade in Nederland zag dat echter anders. Van Traa kreeg een geërgerde 
brief waarin hem werd uitgelegd dat de Amerikaanse houding ten opzichte van Turkĳ e en El 
Salvador niet kon worden vergeleken met de opstelling van Moskou inzake Polen en Afghanistan. 
PvdA 2338 – 6 (Feifer aan Van Traa, 1982).
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haar ideeën bekend te maken in het Westen. De PvdA was overigens lang 
niet de enige en zeker niet de eerste buitenlandse organisatie, die op deze 
wĳ ze de vliegende universiteit ondersteunde.87

Verder leverde de PvdA praktische hulp door boeken, medicĳ nen en 
cassettebandjes te sturen. Toen de eigen fĳ inanciën opdroogden, slaagde 
het secretariaat er in externe fĳ inanciële steun te verwerven.88 Het interna-
tionaal secretariaat ondersteunde Charta 77 ook met campagnes voor de 
vrĳ lating van gevangen Chartisten. Toen Havel de Erasmusprĳ s toegekend 
kreeg, stuurde de PvdA bovendien een felicitatie waarin zĳ  de erkenning 
voor Charta 77 als geheel uitsprak, waar de Nederlandse regering zich niet 
aan wilde wagen.89

Dat de hulprelatie met Charta zich zoveel succesvoller ontwikkelde 
dan die met Solidarność kan op meerdere manieren worden verklaard. In 
tegenstelling tot de Poolse hulpverlening vond dit project nauwelĳ ks in de 
partĳ openbaarheid plaats. Tsjechoslowakĳ e stond midden jaren tachtig 
minder in de publieke belangstelling dan Polen in de vroege jaren tachtig. 
De hulp aan Praag was niet geheim, maar werd ook niet van de daken 
geschreeuwd. Koen Koch, één van de PvdA-leden die naar Praag reisde, 
stelt achteraf dat Van Traa deze ondersteuning in feite ‘min of meer buiten 
de partĳ  om’ organiseerde. De vraag dient zich aan of dit project in de 
luwte werd gehouden ter bescherming van de oppositie, ter bescherming 
van de eigen goede contacten met Oost-Europa, of ter bescherming van het 
project zelf. ‘Waren dit nauw samenhangende aspecten van een doordacht 
Oost-Europa-beleid van de PvdA, of deed de rechterhand hier gewoon wat 
de linkerhand niet mocht weten?’, vroeg WBS-medewerker Krop zich in 
1992 af.90

87 Interview Wiersma, 7-9-2010. Interview Schefffer, 10-6-2011. PvdA 2340 – 4 (Van Tĳ n aan 
Kranenborg, 1985). PvdA 5 – 6 (DB 1-11-1982). PvdA 2845 – 1 (Praaggroep, 1983). Koen Koch, ‘Maar-
ten van Traa’, Trouw 25-10-1997, 11. Klaas van der Horst, Een scheur in het gordĳ n. Protestantse 
kerkelĳ ke Nederlands-Tsjechische contacten 1959-1989 (Heršpice 1998) 81-89. PA Van Bennekom – 1 
(ongepubliceerd manuscript).
88 PvdA 2339 – 2 (Van Tĳ n, aan Europakommissie, 1984). PvdA 2845 – 1 (Praaggroep, 1983). 
Koch, ‘Maarten van Traa’, Trouw 25-10-1997, 11. Interview Wiersma, 7-9-2010. Interview Schefffer, 
10-6-2011. 
89 PvdA 2339 – 3 (Van Traa aan Kaspar, 1984). PvdA 2341 – 2 (PvdA aan Havel, 1986). PvdA 
2341 – 3 (Helmer aan Van Traa, 1986). PvdA 2342 – 3 (Wiersma aan ambassadeur Tsjechoslowakĳ e, 
1989). PvdA 5 – 3 (DB 31-8-1981). Koos Menius, ‘Charta 77. Partĳ  zet zich in voor vrĳ lating van 
politieke gevangene in Tsjechoslowakĳ e’, Voorwaarts 5 (1984) nr. 3 (1-11-1984) 20-21.
90 PvdA 2340 – 4 (Van Tĳ n aan Kranenborg, 1985). Koch, ‘Maarten van Traa’, Trouw, 25-10-1997, 
11. Redactie jaarboek, ‘Inleiding’ (1992) 20-21. Volgens Van Bennekom bleef de kwestie zelfs in 
de BKB onbesproken: PA Van Bennekom – 1 (ongepubliceerd manuscript).
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Mogelĳ k had Van Traa na de bestelbus, waar iedereen in de partĳ  
zich mee had bemoeid en die Solidarność vervolgens niet bleek te willen 
ontvangen, de les getrokken dat omzichtigheid en luisteren naar de Oost-
Europese partner noodzakelĳ k was. Daarbĳ  was het waarschĳ nlĳ k zelfs 
een voordeel, dat Charta als toch al illegale beweging minder te verliezen 
had dan Solidarność tussen 1980 en 1981. Bĳ komend voordeel van deze 
omzichtige aanpak was dat het project grotendeels buiten de blik van het 
ontspanningskamp en de offfĳ iciële dialoogpartners in Oost-Europa bleef en 
dus geen nieuwe interne discussies opriep. Dat niet iedereen klaar was voor 
deze vorm van ‘dynamische’ ontspanning had Van Traa tĳ dens de Poolse 
gebeurtenissen wel geleerd. Hĳ  realiseerde zich dat hĳ  zĳ n eigen offfĳ iciële 
gesprekspartners tegenwerkte: ‘De Sovjet-Unie denkt bĳ  West-Europa veel 
meer aan de bedreiging die uitgaat van steun aan bewegingen in Oost-
Europa die haar niet welgezind zĳ n dan aan een direkte militaire dreiging,’ 
stelde hĳ  in 1986.91 Voor het succes van de acties was het daarmee cruciaal 
dat zĳ  stil verliepen. Toen de partĳ  in 1985 op voorspraak van Zielonka en 
Milewski besloot 3000 gulden aan het Solidarność-kantoor in Brussel te 
schenken, gaf zĳ  hier geen enkele publicitaire aandacht aan.92

Een andere stille vorm van ondersteuning, die de PvdA al voor de be-
stelbusafffaire bedreef, was de diplomatieke lobby voor de Oost-Europese 
oppositie. Al bĳ  zĳ n eerste bezoek aan Polen in 1980 stelde Van Traa in zĳ n 
gesprekken met de machthebbers de situatie van de oppositieactivisten 
Jan Kozlowski, Edmund Zadrożynski en Mirosław Chojecki aan de orde.93 
De vrĳ lating van Chojecki korte tĳ d later was voor Van Traa aanleiding te 
pleiten om de offfĳ iciële Oost-Europese contacten te handhaven, maar te 
combineren met mensenrechtenkritiek. Hĳ  koesterde echter weinig illusies 
dat de vrĳ lating zĳ n verdienste was geweest.94 Ook probeerde hĳ  het moge-
lĳ k te maken dat KOR-activist Mieczysław Grudziński, die hĳ  tĳ dens zĳ n 
bezoek van 1980 ontmoette, enige tĳ d in Nederland zou kunnen verblĳ ven.95 
Op dezelfde wĳ ze zetten PvdA-vertegenwoordigers zich bĳ  ontmoetingen 
met Oost-Duitse politici in voor DDR-burgers die het land wilden verlaten. 

91 Ramkema en Vlasblom, ‘Gesprek met Maarten van Traa’ (1986) 40.
92 PvdA 2340 – 2 (Van Traa aan Zielonka, 1985).
93 PvdA 2642 – 27 (Wüst aan Van Traa, 1980). Zie ook Van Traas notities in MvT 142.
94 PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981).
95 PvdA 2336 – 1 (Van den Heuvel aan Van Traa). PvdA 2336 – 2 (Van Traa aan Ostrowski, 1980). 
PvdA 2336 – 3 (Grudziński aan Van Traa, 1980). 
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De PvdA gaf er de voorkeur aan haar protest via diplomatieke contacten te 
laten verlopen in plaats van publieke ad hoc acties op te zetten.96

Bĳ  de verlening van deze stille hulp profĳ iteerde het internationaal 
secretariaat van het feit dat de publieke aandacht voor Oost-Europa in het 
midden van de jaren tachtig weer geslonken was. Deze aandacht nam, ook 
in de PvdA, pas weer toe, toen in de latere jaren tachtig omvangrĳ ke her-
vormingen in Oost-Europa zichtbaar werden.97 De partĳ  begon meerdere 
Oost-Europese sociaaldemocratische partĳ en te ondersteunen, waaronder 
de Poolse PPS. De steun aan deze en andere sociaaldemocratische partĳ en 
zette zich in de jaren negentig voort vanuit de in 1989 opgerichte Alfred 
Mozerstichting.98

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

Het eerste spoor: offfĳiciële contacten met de machthebbers in de jaren 
tachtig

Het dialoogbeleid van de PvdA werd sterk beïnvloed door de ontwikkelingen 
in de discussie over de verhouding tussen ontspanning en mensenrechten in 
de partĳ . Ook hier begonnen de grote veranderingen in de jaren zestig. Nadat 
de PvdA jarenlang vrĳ wel elk contact met de communistische partĳ en 
in Oost-Europa categorisch afgewezen had, ontwikkelden delen van de 
partĳ  vanaf dit moment de wens om een Oost-Westdialoog aan te gaan. 
Het enthousiasme voor de ontspanning verdrong de vroegere kritische 
distantie steeds meer, tot ergernis van de oudere, Atlantisch georiënteerde 
generatie sociaaldemocraten.99

96 PvdA 2336 – 2 (Van Traa aan Ostrowski, 1980). PvdA 2339 – 4 (Oosting aan Van den Bergh, 
1983). Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 346, 349-350, 360. PvdA 2616 – 1 (aantekeningen). In 
PvdA 2615 zĳ n ook handgeschreven lĳ sten (Gina van Tĳ n) van ‘humanitaire gevallen’ te vinden, 
waarvan niet duidelĳ k is bĳ  welke gelegenheid ze zĳ n gebruikt. Zie ook de bemiddelingen in 
PvdA 2341, 2615 en 2616. Interview Van der Zedde, 19-4-2011.
97 Sol NL 39 – 3 (Conferentie 15-10-1988). Zie ook PvdA 2565 voor de conferentie met IKV, PC 
en CDA.
98 PvdA 2342 – 2 (Ruitenberg aan Wiersma, 1988). PvdA 2342 – 4 (Wiersma aan Ruitenberg, 
1988). PvdA 2342 – 1 (Ruitenberg aan Wiersma, 1988). Interview Van der Zedde, 19-4-2011. 
Interview Wiersma, 7-9-2011. PvdA 2342 – 5 (Wiersma aan Van Velzen). Drögemöller, Zwei 
Schwestern in Europa (2008) 303.
99 Rovers, Voor recht en vrĳ heid (1994) 183-195. Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid (2001) 
355, 358, 361-362. Van der Stoel, ‘Het lag electoraal gezien niet lekker’ (1997) 143. 
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De jongere generatie nam het voortouw in deze dialoog. Zo vertrok in 
1966 een delegatie van latere Nieuw Linksers naar de DDR. Zĳ  maakten de 
reis op eigen gelegenheid, maar hadden wel het partĳ bestuur ingelicht, dat 
geenszins enthousiast was over het initiatief. De delegatie stelde zich echter 
kritisch op. Enkele leden brachten zelfs een lang bezoek aan de dissident 
Robert Havemann. De SED, die de delegatie de eerste keer graag ontving, 
weigerde daarom een tweede bezoek in dezelfde samenstelling. Hoewel de 
leden hadden bewezen kritisch te kunnen zĳ n, bleef de oudere partĳ top 
tot in de latere jaren zestig uit wantrouwen en consideratie met de SPD 
uitnodigingen van de SED afwĳ zen.100

Dit veranderde toen Nieuw Links en andere voorstanders van ontspan-
ning en dialoog in de loop van de jaren zeventig meer invloed kregen in 
het partĳ bestuur. Oudere, Atlantische polici als Van der Stoel hadden geen 
bezwaar tegen het onderhouden van offfĳ iciële contacten met Oost-Europa, 
maar zĳ  wilden die contacten wel gepaard zien gaan met mensenrechtenkri-
tiek en contacten met de oppositie. Deze uiteenlopende opvattingen leidden 
tot een weinig gecoördineerd dialoogbeleid met bezoeken aan Hongarĳ e, 
Roemenië, Joegoslavië en de DDR. Een hoogtepunt vormde het bezoek van 
het partĳ bestuur aan de DDR in 1975. De kritische toon van 1966 was geheel 
verdwenen, zo bleek uit de slotverklaring en uit de gewraakte uitspraak van 
Nagel, dat de Muur historisch juist was. De storm van kritiek die vervolgens 
binnen en buiten de partĳ  losbarstte, leidde tot bezinning. Een groot deel 
van het partĳ bestuur verdedigde Nagel, maar besloot de dialoog met de SED 
voorlopig wel in de ĳ skast te zetten. In 1980 kwamen de contacten weer op 
gang, maar het partĳ bestuur liet daarbĳ  expliciet weten geen interesse te 
hebben in een herhaling van de innige relatie van vĳ f jaar eerder, zeker nu 
Havemann onder huisarrest stond.101

De vraag óf er met de communistische partĳ en in Oost-Europa moest 
worden gesproken stond echter niet meer ter discussie. De vraag was slechts 
hoe kritisch dat gesprek moest zĳ n. De nieuwe internationaal secretaris Van 

100 Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 241-251, 256-257, 297. Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ k-
heid (2001) 162, 357, 365, 373. Gortzak, ‘Nieuw Links’ (1992) 69-87, aldaar 69-73, 85. Verkĳ k, Van 
pantservuist (1997) 186, 189.
101 Nagel was tĳ dens het bezoek van 1966 niet mee geweest naar Havemann, maar zegde het 
jaar erna wel zĳ n bezoek af omdat Verkĳ k als lid van de delegatie werd geweigerd. PvdA 2355 – 6 
(Van Traa, voortgangsverslag). PvdA 2355 – 8 (Van Traa, voortgangsnotitie, 1980). PvdA 2615 – 1 
(Van den Heuvel, bezoek aan de DDR, 1975). Drögemöller, Zwei Schwestern in Europa (2008) 
224-225, 289-290. Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 368-374. Ien van den Heuvel, ‘Eigenlĳ k 
had je gelĳ k, maar we hadden dat nu eenmaal in de afdeling besloten’, in: Mevius, Booĳ , Van 
Bruggen, Hier: de Partĳ  van de Arbeid! (1997) 136-140, aldaar 139-140. 
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Traa was niet bang voor een kritische component in gesprekken met de macht-
hebbers. Hĳ  maakte bĳ  zĳ n eerste informele bezoek aan de DDR in april 1980 
direct duidelĳ k, dat hĳ  een dialoog die doorspekt bleef met communistische 
retoriek en superioriteitsgevoelens maar weinig vruchtbaar vond.102

Eén van de eerste Oost-Europese landen waar Van Traa als internationaal 
secretaris offfĳ icieel naar afreisde was Polen. Als relatief liberaal en ontspan-
ningsgezind Oost-Europees land sprak Polen in de late jaren zeventig tot de 
verbeelding. Hĳ  reisde in april 1980 op uitnodiging van de communistische 
partĳ  PZPR naar Polen, in de verwachting ‘zaken te doen’ en niet alleen over 
algemene onderwerpen te spreken. Daarbĳ  schuwde hĳ  mensenrechtenkri-
tiek en oppositiecontacten niet. De gesprekken met partĳ vertegenwoordi-
gers over ontwapening en de Oost-Westbetrekkingen stemden tevreden. 
Hĳ  schatte de partĳ  in als zeer geïnteresseerd in het verbeteren van de 
Oost-Westsituatie, maar vond de handelingsruimte klein. Desalniettemin 
wilde hĳ  de contacten graag voortzetten en nodigde hĳ  de PZPR uit voor 
een tegenbezoek.103 Van Traa achtte het, tot teleurstelling van bĳ voorbeeld 
Korzec, ook na het ontstaan van Solidarność van belang de goede relaties 
met de PZPR te behouden. Niet alleen wilde hĳ  daarmee de ontspanning 
zo min mogelĳ k schaden, maar hĳ  wilde ook kritiek kunnen blĳ ven uiten 
en zich bĳ  de machthebbers voor de oppositie kunnen blĳ ven inzetten.104

De staat van beleg veranderde deze verhoudingen dramatisch. De 
PvdA zegde haar contacten met de PZPR direct op, ondanks protest van 
‘detentistische’ partĳ leden als Uĳ en. De partĳ  richtte voortaan nog slechts 
protestbrieven aan de Poolse autoriteiten en liet de ambassade na enkele 
protestbezoeken voorlopig links liggen.105 In 1983 concludeerde de partĳ  dat 
de situatie in Polen niet voldoende gewĳ zigd was om het contact te herstellen. 
Een jaar later stemde Van Traa er echter mee in, dat ‘detentistisch’ fractielid 
Van den Bergh een uitnodiging naar Polen aannam.106 Zelf werkte hĳ  met 
enkele als Oost-Europagezind bekend staande organisatoren aan een 

102 PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). Van Traa, ‘Alleen, wat ben je nou?’ (2008) 183. Drögemöller, 
Zwei Schwestern in Europa (2008) 289-290. 
103 PvdA 2355 – 2 (Van Traa, Pen op Papier). PvdA 2355 – 6 (Van Traa, voortgangsverslag, 1980). 
PvdA 2355 – 8 (Van Traa, voortgangsnotitie, 1980). PvdA 5 – 7 (DB 8-4-1980). PvdA 2336 – 2 (Van 
Traa aan Ostrowski, 1980). Zie voor de interesse in Polen ook TK fractie PvdA 345 – 1 (Van der 
Stoel aan fc BZ, 1980).
104 PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 181). Korzec, ‘Solidariteit en ontspanning’ (1981) 69-73. Kalma, 
Krop, ‘Polen: een ‘interne aangelegenheid’’ (1982) 48. 
105 Verslagen 1980-1982 (1983) 123. Interview Wiersma, 7-9-2010. In de agenda’s van Van Traa 
zĳ n geen bezoeken aan de Poolse ambassade te vinden in de periode 1983-1986, zie MvT 141.
106 TK fractie PvdA 1771 – 1 (Van Traa, Verslag, 1983). PvdA 2642 – 28 (Cyrankiewicz aan Von 
Meyenfeldt en Lafeber, 1984). PvdA 27 – 2 (PB 14-12-1982). PvdA 2356 – 3 (BKB 28-1-1982). PvdA 
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ambitieus plan om een Nederlands-Poolse commissie samen te stellen. 
Aan Poolse zĳ de was men enthousiast, maar in de PvdA bestond weinig 
interesse.107

Serieuze pogingen om de directe contacten met de PZPR nieuw leven 
in te blazen volgden pas eind jaren tachtig. Na enkele voorzichtige we-
derzĳ dse toenaderingspogingen bracht in 1988 een delegatie met onder 
andere Wiersma en Van Traa een offfĳ icieel bezoek aan Polen en herstelde 
daarmee de relaties. Vanaf dat moment wisselden beide partĳ en weer 
offfĳ iciële beleefdheden uit. Dit contact bleef in stand totdat de PvdA eind 
1989 de PZPR geleidelĳ k ten gunste van de vroegere oppositie inruilde.108

De contacten met andere Oost-Europese landen leden nauwelĳ ks onder 
de staat van beleg. De gebeurtenissen in Polen waren een eye-opener en 
leidden tĳ delĳ k tot een hardere opstelling, maar de dialoog met de regimes 
in Oost-Europa zelf bleef voor de PvdA van vitaal belang. Daarbĳ  stond 
pragmatisme voorop: ‘Afspraken worden niet gemaakt met democratise-
ringsbewegingen, maar met machthebbers,’ stelde Van Traa in 1986 – ‘dat 
zĳ n (of je dat nu leuk vindt of niet) de communistische partĳ en’. Zĳ  waren de 
voornaamste gesprekspartners, niet ‘omdat het ideologische halfbroers zĳ n, 
maar omdat zĳ  de politiek van de Oost-Europese staten bepalen.’ Invloed 
houden bĳ  de regimes was vooral belangrĳ k voor de eigen veiligheid, maar 
werd ook gelegitimeerd met de mogelĳ kheid om iets te kunnen betekenen 
voor de oppositie en de hoop de communistische leiders bĳ  te kunnen 
sturen in de richting van de sociaaldemocratie.109 Na 1982 zette de PvdA haar 
contacten met andere partĳ en dan de PZPR dan ook gewoon voort. Al in 
mei 1982 stond een bezoek aan de Hongaarse communistische partĳ  op het 
programma. De relatie met Hongarĳ e was warm en ook met de DDR bestond 
nauw contact. Zo sprak Tromp op een conferentie over Marx in de DDR in 
1983 en bezochten Schefffer en Van de Zandschulp het SED-partĳ congres in 

2340 – 5 (Lafeber aan Van Traa, 1985). Zie voor meer communicatie Van Traa-Lafeber verder 
PvdA 2340. 
107 TK fractie PvdA 958 – 1 (aan fc BZ, 1984).
108 PvdA 2341 – 4 (Wiersma aan Szymański, 1988). PvdA 2341 – 5 (Jans aan Wiersma en BKB, 
1987). PvdA 2642 – 29 (Zymański aan Wiersma, 1988). PvdA 2642 – 30 (KC PZPR aan PvdA, 1987). 
PvdA 2642 – 31 (Rakowski aan PvdA, 1989). 
109 Interview Wiersma, 7-9-2010. PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). PvdA 2642 – 5 (BKB 
17-2-1982). PvdA 2338 – 1 (Van Traa, Polen). Ramkema en Vlasblom, ‘Gesprek met Maarten van 
Traa’ (1986) 42, 45. Verslagen 1980-1982 (1983) 124. Verslagen 1982-1984 (1985) 97. Bleich, Van der 
Wal, ‘Ondergesneeuwd’, DGA 13-1-1982. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 33. 
PvdA 2565 – 2 (Sint, Wiersma, ontwikkelingen). Jan Marinus Wiersma, Frans-Bauke van der 
Meer en Walter Bohle, ‘Oost-West in breed verband’, in: Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Pluralisme, 
1989).
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respectievelĳ k 1986 en 1987. PvdA-delegaties brachten ook bezoeken aan 
Roemenië, Bulgarĳ e en de Sovjet-Unie. Het partĳ bestuur probeerde een 
wildgroei aan Oost-Europareizen te voorkomen door te benadrukken, dat 
uitnodigingen alleen aan te nemen waren als het nut ervan duidelĳ k was.110

De meer kritische opstelling van het internationaal secretariaat onder 
Van Traa bleek uit het feit dat gedurende de jaren tachtig vooral kritische 
partĳ leden naar Oost-Europa reisden.111 Vanuit de fractie werden echter 
nog steeds ook minder kritische buitenlandspecialisten, zoals Ter Beek en 
Van den Bergh, afgevaardigd. Zĳ  lieten hun bezoeken lang niet altĳ d met 
mensenrechtenkritiek en oppositiecontacten gepaard gaan. Zo ontstond er 
een discrepantie ‘tussen de partĳ  met Maarten van Traa, die zĳ n gesprekken 
had met alle critici, en aan de andere kant de fractie’, constateert Schefffer 
achteraf.112

Onder invloed van de kritische opstelling in een belangrĳ k deel van het 
partĳ kader werden offfĳ iciële contacten weer als legitimatie van de regimes 
waargenomen. Deelname aan rituelen moest daarom vermeden worden.113 
Zo stond de PvdA er bĳ  Oost-Europese partĳ congressen op slechts als ‘waar-
nemer’ afgevaardigd te zĳ n. Wiersma en Schefffer beschrĳ ven achteraf hoe de 
PvdA hele concrete, individuele mensenrechtenverbeteringen eiste in ruil 
voor de deelname.114 Dat constant aankaarten van gevoelige onderwerpen 
bleef lastig. Schefffer schetst achteraf hoe elke poging de hakken in het zand 
te zetten van Oost-Europese zĳ de tegengegaan werd met aanbiedingen ‘er 
nog één te drinken’ en de verzekering dat ‘we toch allemaal vrede willen’.115

Vanaf 1985 begon de PvdA ook in multilaterale setting met Oost-Europese 
partĳ en te spreken. Ze organiseerde in dat jaar in Noordwĳ kerhout de eerste 
van een reeks bĳ eenkomsten tussen de Nederlandse, Belgische en Deense 

110 Bart Tromp, ‘Wissenschaftliche Konferenz “Karl Marx und unsere Zeit – der Kampf um 
Frieden und sozialen Fortschritt”’, ND 18-4-1983. PvdA 5 – 8 (23-2-1987). PvdA 5 – 9 (DB 16-3-1981). 
Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 351. Interview Schefffer, 10-6-2011. PvdA 2616 – 2 (Van Traa 
aan ZK SED, 1986). Van Traa, ‘Sociaal-democratie en gedeelde veiligheid’ (1984) 33. Verslagen 
1980-1982 (1983) 124. Verslagen 1982-1984 (1985) 97. Stemerdink, Tussen dromen (1993) 56-57, 84. 
111 Handelingen Tweede Kamer, 1987-1988, 20309, Parlementair bezoek aan de Duitse Demo-
cratische Republiek, 27-10-1987. PvdA 2341 – 6 (Wiersma aan Kok, 1987). 
112 Lezing Schefffer, 25-5-2012. Bĳ v. De Graaf, Over de Muur (2004) 183. TK fractie PvdA 958 – 1 
(Aan fc BZ, 1984).
113 Interview Wiersma, 7-9-2010. Sol NL 37 – 2 (Van de Zandschulp, Uitgangspunten). 
114 Interview Wiersma, 7-9-2010. Interview Schefffer, 10-6-2011. Lezing Schefffer, 25-5-2012. 
Stemerdink, Tussen dromen (1993) 84. PA Van Bennekom – 1 (ongepubliceerd manuscript). 
Schefffer en Wiersma bevestigen dit meermaals onafhankelĳ k van elkaar. 
115 Schefffer, ‘Mensen zĳ n heel kort van memorie’ (1997) 188. Interview Wiersma, 7-9-2010. 
Interview Schefffer 10-6-2011.
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sociaaldemocratische partĳ en en de communistische partĳ en van de DDR, 
Hongarĳ e en Bulgarĳ e. Omdat de ontmoetingen niet voor de openbaarheid 
bedoeld waren, konden de gesprekken relatief openhartig zĳ n. Naast vrede 
en ontspanning, stelde de PvdA ook het onderwerp mensenrechten aan de 
orde. Schefffer merkt achteraf op, dat dit niet alleen op ongemak bĳ  de com-
munistische partĳ en stuitte, maar ook bĳ  de andere sociaaldemocratische 
partĳ en.116

Het tweede spoor: contacten van ‘onderop’

De Poolse gebeurtenissen zorgden ervoor, dat ook in de PvdA de belangstel-
ling voor contact met bewegingen van onderop toenam. Daarvoor bestonden 
al precedenten, zoals de ontmoeting van Van der Stoel met Patočka in 1977 
en het bezoek aan Havemann in 1966. Ook onderhielden PvdA-leden als 
Verkĳ k en Schefffer, die beiden als journalist verslag hadden gedaan van de 
gebeurtenissen in Polen in 1980-1981, oppositionele contacten.117

Van Traa combineerde vanaf zĳ n aantreden stelselmatig offfĳ iciële bezoe-
ken met contacten met de oppositie. In het openbare debat kwamen deze 
contacten nauwelĳ ks aan bod, om ze niet in gevaar te brengen en omdat het 
onderwerp bĳ  grote delen van de partĳ  weinig belangstelling genoot.118 Tot 
1981 was het onderhouden van contacten met de oppositie vooral een kwestie 
van persoonlĳ ke voorkeur van de reizigers. Zulke contacten dienden vaak 
als tegenwicht tegen ontmoetingen met het regime. Door de gebeurtenissen 
in Polen groeide het idee dat de dialoog van onderop eigen betekenis voor de 
democratisering in Oost-Europa kon hebben. Door daar een actieve rol in te 
spelen, zou de PvdA de bevolking een hart onder de riem kunnen steken.119

Tĳ dens zĳ n bezoek aan Polen in april 1980 bezocht Van Traa, op aan-
raden van hoogleraar Oost-Europese studies Martin van den Heuvel, de 
latere Solidarność-activist Mieczysław Grudziński en enkele andere KOR-
activisten. Hĳ  deed dit bewust discreet om de gesprekken met de PZPR niet 

116 Interview Wiersma, 7-9-2010. Interview Schefffer, 10-6-2011. PvdA 2357 – 1 (Van Traa, ver-
slag, 1985). PvdA 2341 – 7 (Van Traa, Dear Comrades, 1986). Ramkema, Vlasblom, ‘Gesprek met 
Maarten van Traa’ (1986) 43-44. TK fractie PvdA 962 – 2 (Van Traa aan fc BZ en Wiersma, 1989).
117 Verkĳ k, Van pantservuist (1997) 186, 189. Interview Schefffer 10-6-2011. Interview Slaska, 
7-3-2012. Sol NL 37 – 2 (Van de Zandschulp, Uitgangspunten).
118 De Graaf, Over de Muur (2004) 246. Interview Wiersma, 7-9-2010. Interview Schefffer 
10-6-2011. Dit bevestigt ook Klaas de Vries in gesprek met Willem van Bennekom, zie PA Van 
Bennekom – 1 (ongepubliceerd manuscript).
119 Verslagen 1980-1982 (1983) 124. PvdA 2642 – 5 (BKB 17-2-1982). Sol NL 37 – 2 (Van de Zand-
schulp, Uitgangspunten).
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in gevaar te brengen. Na het ontstaan van Solidarność concludeerde hĳ  dat 
dit soort contacten een vast bestanddeel van bezoeken aan Polen zouden 
moeten worden.120 Desondanks ontwikkelden zich gedurende de legale 
maandenvan Solidarność nauwelĳ ks contacten tussen beide organisaties: 
niet alleen omdat de PvdA daartoe weinig aanstalten maakte, maar ook 
omdat Solidarność huiverig was voor politisering.121

Tĳ dens de staat van beleg werd het nog moeilĳ ker om onafhankelĳ ke 
contacten te leggen. Ironisch genoeg kwam dit onder meer doordat PvdA’ers 
uit solidariteit met Solidarność geen uitnodigingen van de PZPR meer aan-
namen en zĳ  dus niet meer naar Polen reisden. Toch onderhield Van Traa 
in de latere jaren tachtig contacten met Solidarność-vertegenwoordigers 
als Bronisław Geremek en Jan Lityński.122

Doordat de contacten met de PZPR lange tĳ d onderbroken waren, kwam 
het tweesporenbeleid van Van Traa beter tot uitdrukking in andere landen, 
zoals Tsjechoslowakĳ e en de DDR. Hier onderhield hĳ  nauwe contacten met 
de oppositie. PvdA-‘waarnemers’ bezochten buiten het programma van 
de SED-congressen om openlĳ k de oppositie, herinnert Schefffer zich. Het 
zorgde ervoor dat Van Traa als offfĳiciële gast graag gezien werd, maar zomaar 
aan de grens kon worden geweigerd zodra hĳ  op eigen gelegenheid reisde.123

Toen de PvdA vanaf 1988 de relaties met de PZPR herstelde, reisden 
PvdA-vertegenwoordigers weer naar Polen. Dit stelde hen in de gelegen-
heid nauwe contacten aan te gaan met de opnieuw ontstane PPS en zĳ n 
vertegenwoordiger Jan Józef Lipski. Ook zocht de partĳ  opnieuw contact met 
Solidarność, op aansporing van BKB-lid Ruitenberg. In 1987 was Ruitenberg, 
die erg actief was in de Oost-Westdialoog van onderop, naar het WiP-congres 
in Warschau afgereisd. Dit deed hĳ  op eigen initiatief, maar hĳ  had Van 
Traa wel ingelicht. Op het vliegveld in Warschau werd hĳ  door de Poolse 
autoriteiten tegengehouden en teruggestuurd. Aan het gezamenlĳ ke congres 
van WiP en Solidarność in 1988 kon hĳ  wel deelnemen. Op zĳ n aandringen 

120 PvdA 2355 – 6 (Van Traa, voortgangsverslag, 1980). PvdA 2336 – 1 (Van den Heuvel aan Van 
Traa, 1980). PvdA 2336 – 3 (Grudziński aan Van Traa, 1980). Interview Wiersma, 7-9-2010. Sasza 
Malko, ‘Nederland staat te vrĳ blĳ vend tegenover Polen’, NRC, 27-10-1980. 
121 MvT 225 – 1 (Van Traa, Open Forum). PvdA 5 – 3 (DB 31-8-1981). Jan Stoof, ‘In mĳ n campagne 
zei ik demagogisch dat ik per trein zou gaan met een slaapzak, maar dat is niet zo’, VN 20-2-1982.
122 Interview Wiersma, 7-9-2010. MvT 225 – 1 (Van Traa, Open Forum). Zie onder andere de 
correspondentie in MvT 107 en de aantekeningen in de agenda van het jaar 1985-1986 in MvT 
141. PvdA 2342 – 6 (Wiersma aan Marciniak, 1990).
123 Interview Wiersma, 7-9-2010. Interview Schefffer 10-6-2011. Interview Van der Zedde, 19-4-
2011. Van Traa, ‘Alleen, wat ben je nou?’ (1997) 182-183. PvdA 2616 – 3 (Adressen). Drögemöller, 
Zwei Schwestern in Europa (2008) 289. MvT 225 – 1 (Van Traa, Open Forum). Koch, ‘Maarten van 
Traa’, Trouw 25-10-1997, 11. Ten Berge, Müller, ‘Confrontatie van onderop’ (1985) 6-7.
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was daar op de laatste twee dagen ook een offfĳiciële PvdA-vertegenwoordiger 
aanwezig. PvdA-afgevaardigde Nico Schrĳ ver ergerde zich echter mateloos 
aan Ruitenberg en had niet eens Lipski’s naam correct weten op te vangen. Zo 
leidde niet elk contact ook noodzakelĳ kerwĳ s tot een vruchtbare dialoog.124

In deze periode van grote veranderingen in Oost-Europa drong het belang 
van Oost-Westcontacten van onderop verder in de PvdA door. Weliswaar was 
in de verkiezingsprogramma’s van 1977, 1982 en 1986 al wel sprake geweest 
van een dialoog met Oost-Europa, met wie die moest worden onderhouden, 
was niet gespecifĳiceerd.125 Pas in 1989 werd het tweesporenbeleid offfĳicieel in 
het verkiezingsprogramma vastgelegd: ‘Het is noodzakelĳ k naast offfĳ iciële 
contacten relaties te onderhouden met de democratische oppositie en met 
maatschappelĳ k relevante groeperingen zoals vakbonden en kerken.’126 Vanaf 
1988 begon niet alleen het internationaal secretariaat, maar ook de PvdA-fractie 
zich actief in te zetten voor een dialoog ‘van onderop’ met Oost-Europa.127

De precieze verhouding tussen het offfĳ iciële en onafhankelĳ ke spoor 
binnen de PvdA is achteraf moeilĳ k te beoordelen. Gedurende de jaren 
tachtig werden de contacten met de oppositie stil gehouden en verkondigden 
PvdA-vertegenwoordigers uitgebreid het belang van offfĳ iciële gesprekken 
over vrede en ontspanning. Ware veranderingen verwachtten de meeste 
PvdA’ers niet van onderop en daarom bleven de machthebbers de belang-
rĳ kste gesprekspartners, ook in het belang van de oppositie.128 Achteraf 
wordt de nadruk vaak omgekeerd. Zo herinnert Wiersma zich:

‘Om daar binnen te komen, moest je een afspraak maken met de com-
munistische partĳ . Dat waren komische bezoeken op zich. Enerzĳ ds zat 
je in Praag in een oud appartement te discussiëren met die Chartamensen 

124 PvdA 2342 – 4 (Wiersma aan Ruitenberg, 1988). PvdA 2342 – 5 (Wiersma aan PvdA Rivie-
renbuurt, 1989). Interview Wiersma, 7-9-2011. Drögemöller, Zwei Schwestern in Europa (2008) 
303. Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Pluralisme, 1989). PvdA 2642 – 32 (Majkowski, 1988). IKV 598 – 5 
(Ruitenberg, Report, 1988). Zie ook de aantekeningen van Van Traa op 15-11-1989, MvT 142.
125 Verkiezingsprogramma PvdA 1977. Verkiezingsprogramma PvdA 1982 (Eerlĳ k delen). 
Verkiezingsprogramma PvdA 1986 (De toekomst is van iedereen).
126 Verkiezingsprogramma PvdA 1989.
127 Jacques Wallage, ‘Glasnost, de noodzaak van het onmogelĳ ke’, VK 23-4-1988. A. Stemerdink, 
‘Openheid in Oostbloklanden, maar veiligheidsdienst waakt’, Parool 22-4-1988. Handelingen 
Tweede Kamer, 1988-1989, verslag van een mondeling overleg, 30-11-1988, 6, 8. Ibidem, 18-1-1989, 
3. TK fractie PvdA 962 – 1 (Wallage aan fc BZ). Stemerdink, Tussen dromen (1993) 84-85. IKV 
859 – 1 (rede Wim Kok, 1989). 
128 PvdA 2356 – 1 (Van Traa, oppositiestrategie, 1982). Sol NL 39 – 2 (Hellema, De Ruiter, De 
Sowjet-Unie en Oost-Europa). Sol NL 39 – 2 (Hellema, De Ruiter, De Sowjet-Unie en Oost-Europa). 
Sol NL 39 – 1 (Gerrits, Mensenrechten, 1988). Wiersma, Van der Meer, Bohle, ‘Oost-West in breed 
verband’, in: Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Pluralisme, 1989). PvdA 2576 – 2 (Bohle aan PB, 1987).
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(…) en de volgende dag had je een bezoekje aan de communistische partĳ . 
Dat was de enige manier waarop je een visum kreeg.’129

Ook Riet van der Zedde, die in de jaren tachtig op het internationaal secre-
tariaat werkte, stelt achteraf over de contacten met de DDR:

‘Of je dat zou moeten beschrĳ ven als zĳ nde goede offfĳ iciële contacten, ik 
denk dat het meer was in het kader van bestendigen van de contacten die 
er waren in Oost-Europa die wat geheimer van karakter waren, dat die 
op de juiste manier konden plaatsvinden. Maar dat is meer interpreteren 
achteraf dan dat ik het me goed kan herinneren.’130

In het geval van Tsjechoslowakĳ e is het mogelĳ k dat uiteindelĳ k de offfĳ iciële 
contacten in dienst stonden van het inofffĳ iciële contact. Bĳ  de algemene 
beoordeling van de Oost-Westcontacten moet echter niet vergeten worden 
welk belang de PvdA in deze jaren aan de dialoog over ontwapening en 
ontspanning hechtte. Het is weinig waarschĳ nlĳ k dat deze dialoog met 
alle landen in latere jaren tachtig uiteindelĳ k slechts een façade voor 
oppositiecontact was, vooral omdat de onafhankelĳ ke contacten in veel 
landen slechts langzaam op gang kwamen. Niet alleen in de retoriek, maar 
ook in werkelĳ kheid bleef de dialoog met de machthebbers over vrede en 
ontspanning in veel gevallen de prioriteit behouden.

Wie zĳ n je partners in Oost-Europa? Sociaaldemocraten en de 
vredesbeweging

Gezien het belang dat de PvdA aan het onderwerp vrede hechtte, is het niet 
verwonderlĳ k dat zĳ  nauw samenwerkte met de vredesbeweging. Faber en 
Van Traa spraken elkaar vanwege hun gedeelde functie als secretaris van 
het Komitee Kruisraketten Nee regelmatig. De PvdA was bovendien als lid 
van de Liaison Committee van de END actief op het internationale toneel 
van de vredesbeweging. De partĳ  beschouwde de END als een belangrĳ k 
platform voor het uitwisselen van ideeën: binnen West-Europa, maar ook 
in toenemende mate met Oost-Europa.131

129 Interview Wiersma, 7-9-2010. Zie ook Interview Schefffer, 10-6-2011. Van den Heuvel, ‘Eigenlĳ k 
had je gelĳ k’ (1997) 139. 
130 Interview Van der Zedde, 19-4-2011.
131 De PvdA hechtte veel waarde aan de END Conventies: in 1985 zorgde zĳ  ervoor dat Den 
Uyl een toespraak hield en in 1987 wilde zĳ  de gelden die haar na de ophefffĳ ing van het KKN 
toekwamen aan de END schenken. PvdA 2575 – 13 (Coates aan Van Traa, 1981). PvdA 2575 – 14 
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Terwĳ l de PvdA en de vredesbeweging op het gebied van kernwapens 
steeds meer op één lĳ n kwamen, liepen de meningen over de dialoog met 
Oost-Europa juist steeds verder uiteen. De PvdA hechtte vooral belang aan 
de dialoog van bovenaf, maar was zich ervan bewust dat een deel van de 
aanwezigen op END-conventies minder positief tegenover deze offfĳ iciële 
gesprekspartners stond. De PvdA was in 1985 samen met onder andere het IKV 
betrokken bĳ  de organisatie van de conventie in Amsterdam, waar de Oost-
Westdialoog werd vormgegeven door lidorganisaties hun eigen Oost-Europese 
partners uit te laten nodigen. Uit angst voor kritiek uit de vredesbeweging liet 
Van Traa het na zĳ n gesprekspartners uit de Oost-Europese communistische 
partĳ en naar Amsterdam te halen. In de aanloop naar de END-conventie in 
Coventry in 1987, toen de Liaison Committee akkoord was gegaan met het uit-
nodigingen van communistische partĳ en, bleken de offfĳiciële partĳ delegaties 
zelf niet te willen. Tot zĳ n teleurstelling moest hĳ  constateren dat de partĳ en 
in Oost-Europa ‘nog niet rĳ p’ waren voor een combinatie van ontspanning van 
bovenaf en onderop. Voor de PvdA was dit betreurenswaardig, maar Van Traa 
achtte de gevolgen voor de vredesbeweging nog groter, omdat die de illusie 
koesterde de oppositie en het regime bĳ  elkaar te kunnen brengen. De PvdA 
koesterde minder hoop op een rol voor onafhankelĳ ke bewegingen in Oost-
Europa dan het IKV. Van Traa verweet het IKV zich te veel te laten leiden door 
wensdenken over de mogelĳ kheden en prioriteiten van de onafhankelĳ ke 
groepen in Oost-Europa. Het idee dat persoonlĳ ke contacten afdoende middel 
zouden zĳ n tegen oorlog, vond hĳ  sympathiek, maar naïef.132

Een ander meningsverschil bestond over de vraag wie de partners van 
het ‘offfĳ iciële spoor’ moesten vormen. Veel vredesbewegingen in het Westen 
wilden wel zaken doen met de offfĳ iciële vredesraden in Oost-Europa, maar 
vonden de communistische partĳ en een brug te ver. De PvdA zag het an-
dersom. Zĳ  deed liever zaken met de directe machthebbers dan met een 
van haar afhankelĳ ke, slaafse vredesbeweging.133 De dialoog die de PvdA 
met Oost-Europa voerde, was meer realpolitisch georiënteerd. Zĳ  voelde zich 

(LC 19-2-1982). PvdA 2575 – 15 (Notitie END). PvdA 2575 – 16 (Ruygrok aan Van Traa). PvdA 
2341 – 8 (Wiersma aan KKN, 1987). 
132 PvdA 2357 – 1 (Van Traa, verslag, 1985). PvdA 2356 – 2 (Van Traa, oppositiestrategie, 1982). 
Verslagen 1980-1982 (1983) 124. PvdA 2575 – 11 (LC 4-4-1985). Faber, Van de Ven, ‘Max van der 
Stoel’ (1984) 5. ‘IKV in twĳ fel over Oost-Europa-beleid’, DW 18-6-1985. ‘De blik naar het oosten’, 
DW 14-3-1983, 5. A Kelly 1050 – 3 (END 1985 Workshops and Hearings). PvdA 2340 – 1 (Van Traa 
aan Beeks, 1986).
133 PvdA 2357 – 1 (Van Traa, verslag, 1985). Sol NL 39 – 2 (Hellema, De Ruiter, De Sowjet-Unie en 
Oost-Europa). Verslagen 1982-1984 (1985) 97. Verslagen 1980-1982 (1983) 124. Interview Wiersma, 
7-9-2011.
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minder geremd de discussie daar te zoeken waar de macht lag en koesterde 
minder illusies over de resultaten van de onafhankelĳ ke dialoog.

Op de END-conventies gaven de PvdA-vertegenwoordigers echter opval-
lend weinig blĳ k van de door van Traa gepropageerde terughoudendheid 
tegenover de vredesraden. Walter Bohle, die in de latere jaren tachtig 
binnen de partĳ  voor END verantwoordelĳ k was, juichte in Coventry de 
constructieve deelname van de vredesraden toe en verheugde zich over 
het mogelĳ ke END-lidmaatschap van de Hongaarse vredesraad. Hĳ  hoorde 
echter wisselende geluiden van andere deelnemers:

‘Voor een deel van hen (waaronder bĳ na alle vertegenwoordigers van 
socialistische en sociaal-democratische partĳ en, inclusief mĳ zelf) betreft 
het hier een meer dan welkome verbetering van de mogelĳ kheden tot 
(ook) ‘detente from above’ (en daarmee gepaard gaande mogelĳ kheden 
tot verbetering van de mensenrechten), via de daarvoor opgebouwde 
partĳ relaties. Een ander deel van de END (onder aanvoering van het IKV 
en de Britse CND) is vervuld van wantrouwen. Voor hen is en blĳ ft de 
enige geloofwaardige ontspanning de ‘detente from below’. Bĳ gevolg richt 
zich dit wantrouwen ook op de politieke partĳ en die lid zĳ n van END.’134

PvdA-bezoekers van de conventies voelden zich ongemakkelĳ k bĳ  de aan-
vallen van delen van de vredesbeweging op de Oost-Europese vredesraden. 
In de loop van de jaren tachtig nam de ergernis over de groeiende kloof tus-
sen de vredesbeweging en de politieke partĳ en toe.135 Dit had vermoedelĳ k 
ook te maken met het feit dat in dit geval niet dezelfde moeite werd gedaan 
om PvdA-leden af te vaardigen met een kritische blik op het Oostblok als 
in geval van Oost-Europese partĳ congressen.136

In sommige gevallen vulden de verschillende contacten van de soci-
aaldemocratie en de vredesbeweging elkaar wel goed aan. Bĳ  de organi-
satie van een besloten studiedag door PvdA, CDA, IKV en Pax Christi op 

134 PvdA 2576 – 2 (Bohle aan PB, 1987).
135 In de loop van de jaren tachtig onderstonden onder invloed van de onvrede zo zelfs voorstel-
len om alleen met de sociaal-democratische zusterpartĳ en door te gaan. PvdA 2575 – 17 (Ruygrok, 
verslagje, 1982). PvdA 2576 – 2 (Bohle aan PB, 1987). PvdA 2576 – 3 (Bohle aan LC, 1987). PvdA 
2576 – 1 (Los, Coventry). PvdA 2576 – 5 (Los, Lund). PvdA 2576 – 6 (Revenboer, Lund). Zie ook 
Interview Minkiewicz, 15-6-2010.
136 Zie mapen PvdA 2575 en 2576 voor deelnemerslĳ sten. Pieter Los die op veel van de END-
conventies vertegenwoordigd was, bezocht bĳ voorbeeld ook op eigen gelegenheid een com-
munistisch geïnspireerde vredesconventie in Kopenhagen: PvdA 2575 – 12 (Los, Vredeswerk). 
Zie ook De Graaf, Over de Muur (2004) 229-230.
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23 september 1988 zorgde juist de combinatie van vertegenwoordigers van 
verschillende Oost-Europese groepen voor een uitgebalanceerd programma. 
Pax Christi en het CDA nodigden kerkelĳ ke vertegenwoordigers uit, het 
IKV bracht een meer onafhankelĳ ke partner mee en de PvdA kwam met 
een vertegenwoordiger van de Hongaarse communistische partĳ  op de 
proppen. Tĳ dens een vervolgbĳ eenkomst een jaar later riep de PvdA op 
de ontspanning met Oost-Europa te verdiepen en te verbreden door meer 
mensen en onderwerpen erbĳ  te betrekken.137

De kritische emigranten Korzec en Malko en de bemiddeling van ‘mĳ n 
vriend Jan M.’

Partĳ leden en publicisten van Poolse afkomst speelden een belangrĳ ke 
rol in de partĳ debatten over de omgang met Polen. Het Poolse PvdA-lid 
Korzec zette met zĳ n artikel van februari 1981 Van Traa tot hulpverlening 
aan. De eerste Poolse kritiek op de houding van de PvdA, kwam echter 
niet van Korzec, maar van de publicist van Poolse komaf Sasza Malko. Hĳ  
bekritiseerde al in oktober 1980 in het NRC Handelsblad de omzichtigheid, 
waarmee Van Traa het Poolse regime bejegende:

‘Wat zou U zeggen als J. den Uyl en M. van Traa een warme brief aan de 
oppositie in Chili zouden sturen met solidariteits- en steunbetuigingen, 
waarin wordt medegedeeld dat er tegelĳ kertĳ d ook een speciale brief 
naar Pinochet gestuurd is om hem er van te overtuigen dat die steunbe-
tuigingen niet tegen hem gericht zĳ n omdat Nederland geen belang heeft 
bĳ  een koude oorlog met Zuid-Amerika.’

Volgens Malko waren niet de regimevertegenwoordigers, maar de vrĳ e 
vakbonden ‘de eerste maatschappelĳ ke beweging in Polen die een serieuze 
partner zou kunnen worden in de ontspanningsdialoog.’138

De kritiek van een buitenstaander als Malko raakte de PvdA minder dan 
die van partĳ lid Korzec. Nog meer dan Malko zette hĳ  de aanval in op Van 
Traa. Hĳ  beschreef hem als één van de bekwamere internationaal secretaris-
sen die de partĳ  de laatste tĳ d had gekend, maar noemde hem bĳ  wĳ ze 
van grap ook de laatste gelovige in de leidende rol van de communistische 

137 Sol NL 113 – 1 (de Jonge, Pluralisme, 1989). PvdA 2341 – 1 (Studiedag, 1988). PvdA 2342 – 8 
(Wiersma aan Rottenberg, 1988). PvdA 2565 – 3 (aan Oostlander e.a.). 
138 Malko, ‘Nederland staat te vrĳ blĳ vend’, NRC 27-10-1980. Het artikel werd wel in de partĳ  
opgemerkt (PvdA 2642). 
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partĳ .139 Deze aanval op zĳ n persoon ergerde Van Traa, maar het artikel zette 
hem wel aan het denken. Vooral de kritiek dat de discussie over Polen te 
weinig was gevoerd nam hĳ  ter harte. De kritiek van Korzec bleef gedurende 
1981 voor Van Traa een referentiepunt.140

Korzec en Malko hekelden de waardering van Van Traa voor de Poolse 
autoriteiten. Korzec vond het onbegrĳ pelĳ k dat ‘een (politiek gesproken) 
bewegend en ademend wezen als Maarten van Traa en (alweer politiek 
gesproken) de dode materie van het Warschause “centrum”’ gesprekken 
over ontwapening zouden aangaan. Naar zĳ n mening zetelde in Warschau 
een marionettenregering zonder mensen van formaat. Hĳ  ridiculiseerde 
Van Traas verwachting, dat de ontspanningspolitiek de communistische 
partĳ  uiteindelĳ k zou verzwakken. Ook riep hĳ  in een later artikel voor 
Voorwaarts ertoe op in Polen het initiatief van Europarlementariër Ien van 
de Heuvel te volgen, die bĳ  een bezoek aan El Salvador ook gevangen verzets-
strĳ ders had bezocht.141 Van Traa bleek weinig ontvankelĳ k voor kritiek op 
zĳ n dialoogbeleid. Hĳ  erkende het belang van onafhankelĳ ke gesprekspart-
ners, maar weigerde de PZPR als gesprekspartner af te schrĳ ven.142

Succesvoller was Korzec met zĳ n kritiek op het uitblĳ ven van hulpverle-
ning aan Polen. Op zĳ n suggestie om de betuigde solidariteit meer te laten 
zĳ n ‘dan een oefening in vrĳ e expressie’, reageerde Van Traa aanvankelĳ k 
verdedigend. Hĳ  gaf echter wel toe dat de solidariteit concreter moest 
worden en vroeg Korzec zelfs om suggesties.143

Heel wat andere partĳ leden stonden minder open voor dergelĳ ke kritiek: 
de Brede Kommissie Buitenland (BKB) reageerde gepikeerd en Korzec kreeg, 
ondanks bemiddeling van Van Traa, een vervolgartikel niet gepubliceerd. 
Ook Van Traa bleek niet bereid eeuwig over de kwestie door te discussiëren. 

139 Korzec, ‘Solidariteit en ontspanning’ (1981) 69-73. Korzec had zĳ n naam als Polenspecialist 
al gevestigd: Michel Korzec, ‘Het einde van het democratisch socialisme in Oost-Europa’, in: 
Jan Bank, Martin Ros, Bart Tromp ed., Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme 
(Amsterdam 1979) 228-240. Ook achteraf benadrukt hĳ  zĳ n respect voor Van Traa: E-mail Korzec 
aan C.M., 14-4-2012.
140 Korzec, ‘Solidariteit en ontspanning’ (1981) 69-70. PvdA 2355 – 2 (Van Traa, Pen op Papier). 
PvdA 2355 – 1 (BKB 15-1-1981). PvdA 2355 – 4 (BKB 12-3-1981). Van Traa verwees bĳ voorbeeld naar 
Korzec in: PvdA 74 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). PvdA 2338 – 1 
(Van Traa, Polen). PvdA 2642 – 9 (Van Traa, Polenbeleid). PvdA 2642 – 33 (Van Traa, 1981). 
141 Sasza Malko, ‘Waar blĳ ft PvdA als het gaat om Solidariteit’, NRC 27-2-1981. Korzec, ‘Solida-
riteit en ontspanning’ (1981) 69-73. PvdA 2642 – 2 (Korzec, naschrift). PvdA 2338 – 2 (Korzec, 
bibbersocialisme, 1981). Korzec stemt nu niet meer met deze beschrĳ vingen in. E-mail Korzec 
aan C.M., 19-3-2014. 
142 PvdA 2355 – 2 (Van Traa, Pen op Papier). PvdA 2642 – 1 (Van Traa aan PB). PvdA 74 – 1 (Van 
Traa, Polen, 1981). 
143 PvdA 74 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). PvdA 2355 – 2 (Van Traa, Pen op Papier).
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In september 1981 stelde hĳ  dat hem verdere discussie over het conflict Van 
Traa-Korzec contraproductief leek.144

Van buiten de partĳ  bleef ook Malko de PvdA met kritiek bestoken. 
In februari 1981 vroeg hĳ  in het NRC ‘Waar blĳ ft de PvdA als het gaat om 
Solidariteit?’. Hĳ  uitte waardering uit voor de ‘historische doorbraak’ op 
het gebied van praktische ondersteuning die Korzec had weten te forceren, 
maar was al snel kritisch op de gebrekkige uitvoering. Volgens hem wilde 
de partĳ  nog steeds niet erkennen dat democratisering soms ten koste van 
ontspanning moest gaan.145 Hĳ  bleef de PvdA bovendien haar enthousiasme 
voor exotische socialistische experimenten aanwrĳ ven:

‘Nog één jaar geleden kon PvdA-man Max van den Berg in Roos in de 
vuist een reisverslag uit Cuba publiceren dat overliep van enthousiasme 
voor de Cubaanse versie van het socialisme. (…) Wat zou Max van den 
Berg zeggen over een Cubaans “Solidarność” (…). De gêne van de Ne-
derlandse socialisten zou vermoedelĳ k nog groter zĳ n dan in het geval 
van Polen. (…) Ik kan me voorstellen dat een PvdA-congres voor een 
Cubaanse Solidarność nog geen fĳ ietspompje zou willen kopen, laat staan 
een bestelbusje of een paar stencils.’146

Korzec stapte, naar eigen zeggen achteraf, uit de partĳ  uit onvrede over de re-
actie op Solidarność. Hĳ  achtte het bestelbusje een te ‘schamel’ gebaar en vond 
het mislukken van de verzending veelzeggend. Hĳ  vond de marges waarin 
het debat over Polen plaats kon vinden uitzonderlĳ k smal. Desondanks stelt 
hĳ  achteraf: ‘Het interessante van het Polendebat in de Partĳ  van de Arbeid is 
domweg, dat er een debat (…) plaatsvond. Er was geen Polendebat in de VVD, er 
was geen Polendebat in het CDA.’147 Van Traas stappen gingen hem echter niet 
ver genoeg. Naderhand toont hĳ  meer begrip voor diens toenmalige positie:

‘Achteraf gezien had geen van beide partĳ en in het ‘Polendebat’ he-
lemaal gelĳ k. (…) De realisten (zoals Maarten van Traa) gingen uit van 
de onveranderlĳ kheid van de machtsverhoudingen in Europa. (…) De 

144 PvdA 2338 – 2 (Korzec, bibbersocialisme, 1981). PvdA 2356 – 4 (BKB 10-9-1981). Er was veel 
discussie over de plaatsing van het artikel. Van Traa liet Korzec en het partĳ bestuur weten dat 
het zou worden geplaatst. Tussen Korzec en de redactie bestond echter een misverstand. PvdA 
2642 – 34 (Korzec aan De Jong). PvdA 27 – 4 (DB 29-6-1981).
145 Malko, ‘Poolse revolutie bracht waardigheid’, NRC 20-7-1981, 7. Malko, ‘Waar blĳ ft PvdA’, 
NRC 27-2-1981. 
146 Malko, ‘Poolse revolutie bracht waardigheid’, NRC 20-7-1981, 7. 
147 Interview Korzec, 25-8-2012. (Lidwoorden aangepast en toegevoegd – C.M.)
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confrontationisten (zoals Bart Tromp en Paul Schefffer) hadden meer oog 
voor gebrek aan legitimiteit van regimes in het Sovjetblok. (…) De realisten 
kregen ongelĳ k omdat het Sovjetblok niet zo stabiel bleek als gedacht. De 
confrontationisten (waaronder ik) kregen ongelĳ k omdat machthebbers in 
het Sovjetblok wel degelĳ k verandering wilden. Maarten van Traa had dus 
gelĳ k door een dialoog met mensen van het Jaruzelskibewind aan te gaan.’148

Korzec en Malko vormden in 1981 lastige luizen in de pels, die binnen en 
buiten de PvdA aantoonden, dat de kritiek van de partĳ -interne ontspan-
ningscritici een Poolse basis had en niet zo gemakkelĳ k opzĳ  geschoven 
kon worden. Zĳ  prikkelden de partĳ  door hun eigen land te vergelĳ ken met 
Latĳ ns-Amerika en vormden een bron van informatie en inspiratie. Als 
partĳ lid wist Korzec de partĳ  tot hulpverlening aan te zetten. Malko bleef 
de roepende van buiten, maar was op 13 december 1981 wel degene die Van 
Traa wakker belde met het nieuws over de staat van beleg.149

In zĳ n eerste artikel nadien refereerde Van Traa echter niet aan Malko, 
maar aan zĳ n ‘vriend Jan M.’150 Jan Minkiewicz was de derde Poolse stem in 
de PvdA-discussies over Polen. Hĳ  stelde zich meer op als bemiddelaar dan 
als criticus. Achteraf is hĳ  dan ook beduidend positiever over de bemoeienis 
van de PvdA met Oost-Europa, zeker in vergelĳ king met internationale zus-
terpartĳ en en andere Nederlandse politieke partĳ en. Over zĳ n toenmalige 
contacten met mensen als Van Traa en Ter Beek stelt hĳ  achteraf: ‘Dat waren 
mensen die ik goed kende. Die ik ook vertrouwde, die mĳ  vertrouwden en 
waar ik ook zaken mee kon doen.’ Beduidend minder positief is hĳ  over een 
‘detentist’ als Harry van den Bergh. Minkiewicz’ constructieve houding 
verhinderde niet, dat het wel eens ‘knetterde’ in de discussies met Van Traa, 
zo herinnert zich Van der Zedde. Door zĳ n goede contacten kon hĳ  echter de 
nuances zien in de opvattingen van verschillende partĳ vertegenwoordigers, 
die soms afweken van dit partĳ beleid.151

Volgens Wiersma en Van der Zedde was Minkiewicz gedurende de jaren 
tachtig geen onbekende op het partĳ bureau.152 Het was verrassend genoeg 

148 Michał Korzec, ‘Goeroe’, http://www.theovangogh.nl/korzec_10.html. Korzec neemt uitin-
gen in deze column later terug. E-mail Korzec aan C.M., 14-4-2012. Ibidem, 20-4-2012. Ibidem, 
26-4-2012. Cursivering en onderstreping in origineel.
149 Bleich, Van der Wal, ‘Ondergesneeuwd’, DGA 13-1-1982.
150 Van Traa, ‘Staan we machteloos?’ (1981-1982) 64. 
151 Interview Minkiewicz, 8-4-2010, 15-6-2010 en 30-6-2010. BK II NL/do 1987 – 1 (Minkiewicz 
aan Milewski en Pilarska, 1985). Sol NL 29 – 2 (Krótki pregląd). Sol NL 36 – 1 (De With, 1981). Sol 
NL 36 – 2 (Minkiewicz, Het dilemma).
152 Interview Wiersma, 7-9-2010. Interview Van der Zedde, 19-4-2011. 
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Minkiewicz en niet Korzec, die op de debatavond over Polen in juni 1981 het 
Poolse standpunt vertegenwoordigde. Na 13 december 1981 wendde Van Traa 
zich direct tot Minkiewicz en stelde hĳ  voor dat de emigrantengroep Merpol, 
waar Minkiewicz, Malko en Korzec actief in waren, als medeorganisator voor 
de demonstratie van 19 december zou optreden.153 Mogelĳ k was Minkiewicz 
ook degene die Van Traa op de hoogte stelde van de terughoudendheid van 
Solidarność tegenover politieke partĳ en in het algemeen.154

Minkiewicz’ rol als informatieverstrekker voor de PvdA werd formeel 
vanaf de oprichting van het Solidarność informatiebureau in Amsterdam.155 
Hĳ  sprak op discussieavonden in de partĳ . Hier probeerde hĳ  het ‘deten-
tistische’ kamp te overtuigen, dat Solidarność niet te ver was gegaan. Zelf 
is hĳ  hier achteraf weinig positief over:

‘Ik heb nooit de indruk gehad dat ik daar een duidelĳ ke stem in had, 
in de zin van dat er naar mĳ  geluisterd werd om te kĳ ken of men de 
standpunten moest bĳ stellen. Ik werd een paar keer uitgenodigd en dan 
mocht ik mĳ n zegje zeggen en dan zeiden de Nederlandse politici ook 
hun zegje. En dat was het dan.’156

Het is moeilĳ k te zeggen hoe ver de invloed van het informatiebureau op 
het PvdA-beleid reikte. Naar eigen zeggen kon Minkiewicz via zĳ n goede 
contacten acties voorstellen, impulsen geven voor Kamervragen en discus-
sies op gang brengen.157 Zĳ n invloed is echter maar op enkele momenten 
concreet te maken. Zo negeerde de PvdA in feite Minkiewicz’ pleidooi voor 
selectieve sancties tĳ dens de hoorzitting over Polen in februari 1982.158 
Meer succes had hĳ  in juni 1982 toen Van den Bergh in een mondeling 
overleg in de Tweede Kamer een vraag stelde, die vermoedelĳ k gebaseerd 
was op informatie die Minkiewicz, Malko en Schefffer hadden verstrekt. 
Dat gold ook voor een Kamervraag van Jacques Wallage in november 1988. 

153 PvdA 2642 – 35 (Linthorst, Verhoeve aan Brill e.a. 1981). Van Traa, ‘Staan we machteloos?’ 
(1981-1982) 64. PvdA 27 – 2 (PB 14-12-1981). In Van Traas agenda’s (MvT 141) staan verschillende 
afspraken (o.a. 24-3-1981). Interview Minkiewicz, 8-4-2010 en 15-6-2010. 
154 Sol NL 28 – 3 (Minkiewicz, werkbezoek, 1981). Interview Minkiewicz, 15-6-2010
155 PvdA 2642 – 9 (Van Traa, Polenbeleid). Interview Van der Zedde, 19-4-2011. Interview 
Minkiewicz, 8-4-2010. Zie ook de grote hoeveelheden materiaal van het informatiebureau in 
PvdA 2642. 
156 Interview Minkiewicz, 8-4-2010 en 15-6-2010.
157 Interview Minkiewicz, 15-6-2010. Sol NL 33 – 10 (Minkiewicz, Maligłówka, kort verslag, 
1983).
158 Sol NL 30 – 6 (Vraag Wallage). Sol NL 30 – 7 (Schriftelĳ k antwoord, 1982). Zie ook de aante-
keningen van de hoorzitting van Van Traa op 3-2-1982 in MvT 147.
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Nederlagen waren echter even gebruikelĳ k. Na het verbod op Solidarność 
in oktober 1982 lukte het niet de Kamerfractie een stevige reactie bĳ  de 
minister af te laten dwingen. De fractie gooide het over een andere boeg en 
sprak juist haar verontrusting uit over de sancties en de Koude Oorlogstaal 
van de NAVO.159 

Het Polenoverleg: echte invloed voor emigranten of slechts een 
‘Polenklubje’?

De stemmen van Korzec en Minkiewicz kwamen samen in het Polenoverleg, 
dat in oktober 1981 tot stand kwam. Buitenlandspecialisten van de partĳ  
als Van Traa, Van den Bergh, Ter Beek en Van de Zandschulp ontmoetten 
hier de opvattingen van Minkiewicz en Korzec. Het ontspanningskritische 
kamp werd vertegenwoordigd door Tromp en breidde zich op suggestie van 

159 Sol NL 30 – 8 (Malko, Minkiewicz, Schefffer aan TK commissie BZ, 1982). Handelingen 
Tweede Kamer, 1981-1982, 17100, rĳ ksbegroting voor het jaar 1982, Hoofdstuk V, Departement 
van Buitenlandse Zaken Nr. 126, verslag van een mondeling overleg, 28-6-1982. Sol NL 28 – 10 
(Schefffer, Malko, Minkiewicz aan commissie BZ, 1982). Handelingen Tweede Kamer, 1982-1983, 
verslag van een mondeling overleg, 2-11-1982. Sol NL 32 – 1 (Minkiewicz, Oost-Europa-notitie). 
Handelingen Tweede Kamer, 1988-1989, 20564, Verslag van een mondeling overleg, 30-11-1988. 

Jan Minkiewicz aan het woord tijdens een hoorzitting van de vaste commissie buitenlandse 
zaken van de Tweede Kamer op 3 februari 1982. Links en rechts van hem zitten de Solidarność-
leden Ireneusz Maligłówka en Józef Szyguła. Bron: Nationaal Archief, Marcel Antonisse/ANEFO, 
2.24.01.05, bestanddeelnummer 931-9496, licentie CC-BY-SA.
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de leden uit met Ruitenberg en Schefffer. Ook het meer voorzichtige kamp 
was in het overleg vertegenwoordigd door Van den Bergh en Van Herpen.160

De invloed van het Polenoverleg was niet groot, stelt Minkiewicz achteraf. 
Hĳ  zag het als een middel om er op toe te zien ‘dat de PvdA niet in de 
verkeerde richting zou afdwalen.’ Ook Korzec noemt het overleg naderhand 
een ‘praatgroepje’ van ondergeschikt belang. Van Traa had gehoopt dat het 
overleg een begin zou vormen van een breed debat in de partĳ . Tot drie 
maanden na de afkondiging van de staat van beleg was echter zelfs de 
BKB niet op de hoogte van het bestaan ervan.161 Voor het informatiebureau 
was het meedraaien in het overleg desondanks een belangrĳ ke vorm van 
erkenning.162

Aanvankelĳ k gebruikte Van Traa, vermoedelĳ k vanwege de kritiek 
die hem eerder ten deel was gevallen, het Polenoverleg als klankbord. Hĳ  
informeerde meermaals hoe de leden en specifĳ iek het informatiebureau 
over heikele kwesties dachten en vroeg hen gedragslĳ nen op te stellen voor 
de omgang met Polen.163

Het Polenoverleg was de plek te waar de discussie over de verhouding 
tussen solidariteit, mensenrechten en ontspanning het hardst werd gevoerd 
en het langst werd voortgezet. Korzec en Minkiewicz bekritiseerden de 
status quo-georiënteerde politiek van de partĳ  en lobbyden voor fĳ inan-
ciële en politieke steun voor de oppositie. In discussiestukken zetten zĳ  
en andere kritische leden het failliet van ‘links’ tegenover de oppositie 
in Oost-Europa uiteen.164 Zo schreef Minkiewicz met betrekking tot de 
ontspanningspolitiek:

‘In het Westen zelf moet het inzicht doorbreken dat de gebeurtenissen 
in Polen aantonen dat de voorbĳ e periode van ontspanning defĳ initief 
mislukt is en dat alleen het ontstaan van een maatschappelĳ ke beweging 
voor vrede en ontspanning en ondersteuning en stimulering daarvan door 
het Westen een garantie biedt voor een herdefĳiniëring aan oosteuropese 

160 PvdA 2642 – 11 (Van Traa aan Ter Beek e.a. 1981). PvdA 2339 – 5 (Van Tĳ n aan Kienhuis, 1983). 
PvdA 2356 – 5 (BKB 11-3-1982). PvdA 2642 – 36 (Van Traa aan Ruitenberg, 1982). PvdA 2642 – 37 
(Korzec aan Van Traa, 1982).
161 PvdA 2642 – 6 (Polenoverleg 1-2-1982). PvdA 2356 – 3 (BKB 11-3-1982). E-mail Korzec aan 
C.M., 14-4-2012. Interview Minkiewicz, 15-6-2010
162 FNV CA 1983, 90 – 2 (Minkiewicz aan BIZ, 1983). Sol NL 55 – 1 (Minkiewicz aan Hartmans, 
1983). 
163 PvdA 2642 – 6 (Polenoverleg 1-2-1982). Sol NL 37 – 4 (Van Traa, Polenoverleg, 1982). Sol NL 
37 – 8 (Polenoverleg 23-3-1982). PvdA 2642 – 38 (Polenoverleg 27-4-1982). 
164 PvdA 2642 – 6 (Polenoverleg 1-2-1982). Sol NL 37 – 3 (Ruitenberg, Polenoverleg, 1982). Sol 
NL 37 – 6 (Van Traa aan Polenoverleg, 1982).
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kant van de manier waarop daar Yalta wordt uitgevoerd, zonder dat daar 
geweld aan te pas moet komen.’165

Hĳ  pleitte voor ‘de moed van het Westen om zĳ n eigen veiligheid mede af-
hankelĳ k te stellen van de interne ontwikkelingen in Oost-Europa’. Volgens 
hem had links nogal wat in te halen ten opzichte van Solidarność. De PvdA 
zou ‘de hele Sovjet-ideologie en propaganda’ net zo sterk moeten afwĳ zen als 
de apartheid in Zuid-Afrika: ‘De Oost-Europese regimes spuien zoveel felle 
beschuldigingen en kritiek aan het adres van het imperialistische Westen, 
dat het Westen het recht heeft hetzelfde te doen in omgekeerde richting.’166 
Minkiewicz kwam ook met concrete suggesties om Solidarność te onder-
steunen en lobbyde voor steun aan zĳ n eigen informatiebureau.167 Net als in 
1981 bleken dergelĳ ke concrete suggesties bĳ  Van Traa beter aan te komen 
dan kritiek op de ontspanning. Van Traa vond dat Minkiewicz de plank 
missloeg met zĳ n aanval op de linkse buitenlandspolitieke voorkeuren 
van de PvdA en stelde dat het concept van een ‘dynamische’ ontspanning 
die kritiek juist ontsteeg. Wel stond hĳ  aanvankelĳ k positief tegenover het 
idee van fĳ inanciële steun. Het kwam echter niet tot een partĳ fonds voor 
Solidarność.168 Pas in 1985 besloot het partĳ bestuur, op bemiddeling van 
Zielonka, tot een aanzienlĳ ke schenking aan het Solidarność-kantoor in 
Brussel. Het Polenoverleg had daar echter niets meer mee te maken.169

Ten tĳ de van het Polenoverleg had Van Traa het gevoel dat dergelĳ ke 
concrete suggesties verdronken in een zee van scepsis over de ontspan-
ning. Het kritische stuk van Schefffer in De Volkskrant eind 1982 vormde 
de druppel.170 Nadat het overleg vier maanden niet bĳ eengekomen was 
richtte Tromp zich geërgerd tot Van Traa. Hĳ  stelde dat irritatie over het 
stuk van Schefffer geen reden mocht zĳ n om de lopende zaken zo te laten 

165 Sol NL 37 – 9 (Minkiewicz, “Yalta”, 1982).
166 Sol NL 37 – 9 (Minkiewicz, “Yalta”, 1982). Sol NL 37 – 10 (Minkiewicz, Post-Helsinki politiek). 
PvdA 2642 – 39 (Van Traa aan Polenoverleg, 1982). Sol NL 37 – 11 (Van Traa aan Polenoverleg, 
1982).
167 Sol NL 37 – 12 (10 concrete voorstellen). Sol NL 37 – 13 (Informatieburo, Polen-vergadering, 
1982).
168 Sol NL 37 – 4 (Van Traa, Polenoverleg, 1982). Sol NL 37 – 2 (Van de Zandschulp, Uitgangspun-
ten). PvdA 2642 – 40 (Van der Zedde aan Polenoverleg 1982). PvdA 27 – 3 (PB 25-1-1982). PvdA 
5 – 4 (DB 1-2-1982). PvdA 2642 – 6 (Polenoverleg 1-2-1982). 
169 Interview Zielonka, 10-6-2011. PvdA 2340 – 2 (Van Traa aan Zielonka, 1985). PvdA 2340 – 3 
(Zielonka aan Van Traa, 1985). Die ontmoeting was deel van een uitgebreidere campagne van 
Milewski om met sociaaldemocratische partĳ en in contact te komen: Goddeeris, ‘Lobbying 
allies’ (2011) 112. 
170 PvdA 5 – 2 (DB 13-12-1982). 
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verslofffen. En passant testte hĳ  daarbĳ  nogmaals Van Traas irritatiegrens 
door te stellen dat de aandacht binnen de PvdA naar Nicaragua ging in 
plaats van naar de Poolse oppositie. Toch nam Van Traa een deel van de 
zaken weer ter hand.171 Pogingen van Schefffer, Van Herpen en Minkiewicz 
om het Polenoverleg structureel weer tot leven te brengen, bleken echter 
tevergeefs.172

Hiermee verdween het belangrĳ kste medium voor Poolse emigranten 
om de partĳ  te beïnvloeden. Dit weerhield hen er echter niet van hun stem 
te laten horen, vaak met behulp van de ‘solidaristen’ onder partĳ leden.173 
Malko bleef op debatavonden de degens kruisen met Van Traa. In 1983 deed 
hĳ  nog een poging de ‘gemengde gevoelens’ van de sociaaldemocraten om 
te buigen naar open ondersteuning voor Solidarność. Zĳ n harde kritiek van 
voorheen bewaarde hĳ  voor artikelen in het Poolse emigrantenblad Kon-
takt.174 Korzec zette na het einde van het Polenoverleg zĳ n betrokkenheid 
op een laag pitje. Hĳ  richtte zich nog enkele keren namens de gezamenlĳ ke 
Polenkomitees tot de PvdA, maar hield zich verder afzĳ dig tot hĳ  begin jaren 
negentig werd gevraagd actief te zĳ n bĳ  de ondersteuning van de Poolse 
sociaaldemocratische partĳ  PPS.175

Minkiewicz behield de beste contacten met het internationaal secreta-
riaat, dat hĳ  voorzag van materiaal over Solidarność en WiP. Hĳ  mengde 
zich op landelĳ k en lokaal niveau in de debatten en probeerde de linkse 
ongemakkelĳ kheid tegenover Solidarność te verminderen. Eind jaren tach-
tig was hĳ  één van de meest voor de hand liggende contactpersonen in het 
tot stand komen van de hulpverlening aan de PPS.176

De belangstelling van de PvdA voor de samenwerking met emigranten 
f luctueerde mee met de golven van algemene interesse in Oost-Europa. 

171 PvdA 2339 – 6 (Bart aan Van Traa, 1983).
172 PvdA 2642 – 13 (Van Herpen aan Niessen, 1983). PvdA 2642 – 12 (Van Tĳ n aan Van Herpen, 
1984). Sol NL 39 – 4 (Minkiewicz aan Van Traa, 1984). 
173 Interview Zielonka, 10-6-2011. Interview Minkiewicz, 8-4-2010 en 6-1-2012. Sol NL 39 – 5 
(Van Herpen aan Minkiewicz, 1984). Sol NL 38 – 2 (Ruitenberg aan Minkiewicz, 1987). Sol NL 
38 – 3 (Ruitenberg aan Minkiewicz, 1987).
174 Sasza Malko, ‘De Poolse processen. De noodzaak en de plicht om solidariteit te steunen’, 
Voorwaarts 4 (1983) nr. 2, 26-27. Sasza Malko, ‘Protestanci i pacyfĳ izm’, Kontakt (listopad 1982) 
72-76, aldaar 75. Malko, ‘Obecność Polski’ (1982) 66. Interview Malko, 21-9-2011.
175 PvdA 2642 – 41 (Korzec aan Van Traa, 1983). Pvda 2642 – 42 (Brassem, Geachte dames en 
heren, 1988). E-mail Korzec aan C.M., 14-4-2012, 20-4-2012 en 26-4-2012. 
176 Zie het toegezonden materiaal en de correspondentie in PvdA 2342, 2642 en Sol NL 38. 
PvdA 2642 – 43 (Minkiewicz aan Van Traa, 1984). Sol NL 38 – 4 (Van Traa aan Minkiewicz, 1986). 
MvT 146 – 1 (Van Traa, motie). Interview Minkiewicz 8-4-2010 en 15-6-2010. Sol NL 36 – 3 (Van 
Maasakker aan Minkiewicz, 1983). Jan Minkiewicz, ‘Solidarność: kapitalisme of plan-economie?’, 
Ronduit Rood, 7 (1983) nr. 5. Sol NL 38 – 5 (Bugel aan Minkiewicz, 1988). 
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De roerige jaren 1981 en 1982 brachten een platform voor kritiek en bemid-
deling door Korzec en Minkiewicz. Daarna verschoof de interesse naar 
Tsjechoslowaakse emigranten toe, die konden helpen bĳ  de ondersteuning 
van de vliegende universiteit van Charta 77.177 Vanaf 1988 kwamen de Poolse 
emigranten vervolgens weer in beeld.

Al met al was de waardering voor dergelĳ ke bemiddeling binnen de PvdA 
groter dan in het IKV. Mogelĳ k kwam dit doordat de PvdA minder gericht 
was op de dialoog van onderop. Het ging haar niet om een zo authentiek 
mogelĳ ke dialoog met de oppositie, maar om het leveren van de meest 
efffectieve ondersteuning. Daarin kwamen emigranten van pas.

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

Dat de Oost-Europese oppositie over veel onderwerpen anders dacht dan de 
PvdA was begin jaren tachtig wel in de PvdA doorgedrongen. Tĳ dens zĳ n 
bezoek aan Polen in april 1980 had Van Traa behoorlĳ k wat scepsis over de 
ontspanningspolitiek bĳ  zĳ n onafhankelĳ ke gesprekspartners bemerkt.178 
Eén van de meest scherpzinnige analyses van de oppositie leverde de 
voorstander van ‘dynamische ontspanning’ Van de Zandschulp. Hĳ  stelde 
dat de PvdA in Oost-Europa geen geestverwanten zou aantrefffen in de 
communistische partĳ , maar ook geen sociaaldemocratische oppositie zou 
vinden. De mensenrechtenoppositie die er wel was, zou uit ‘een begrĳ pelĳ ke 
reactie om de offfĳ iciële propaganda om te keren (…) op de Westeuropese 
sociaaldemokraat soms een rechtse indruk maken (waardering voor de 
antikommunist Reagan).’ Door niet selectief te zĳ n in haar contacten met 
de Oost-Europese oppositie, maakte de PvdA volgens Van de Zandschulp 
de kans op sociaaldemocratische ontwikkelingen het grootst. Ondanks 
deze heldere analyse vestigde de partĳ  gedurende de jaren tachtig haar 
hoop toch voor een groot deel op het stimuleren van sociaaldemocratische 
stromingen in de regering en niet in de oppositie.179

Van Traa en Wiersma bekritiseerden de manier waarop de Westerse 
vredesbeweging haar eigen doelstellingen op de Oost-Europese oppositie 
projecteerde, terwĳ l zĳ  duidelĳ k hele andere prioriteiten had. Zelf achtten 
zĳ  hun omgang met Oost-Europa realistischer en minder gebaseerd op 

177 Zie mappen PvdA 2339-2341 voor vele voorbeelden van dergelĳ k contact. 
178 PvdA 2355 – 8 (Van Traa, Voortgangsnotitie, 1980). 
179 Sol NL 37 – 2 (Van de Zandschulp, Uitgangspunten).
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wishful thinking.180 Ook zĳ  waren echter niet gevrĳ waard van projectie. Van 
Traa merkte eind jaren tachtig bĳ voorbeeld triomfantelĳ k op dat veel Oost-
Europese opposanten zich met links identifĳ iceerden en niet met rechts, 
zoals politici van de VVD en het CDA wilden laten geloven.181 Hiermee 
projecteerde hĳ  een links-rechtsverdeling op de Oost-Europese oppositie 
die in haar context volledig irrelevant was. Deze uitspraken zĳ n des te 
verwonderlĳ ker, omdat Van Traa zich op andere momenten er wel degelĳ k 
rekenschap van gaf dat deze labels in Oost-Europe niet van toepassing 
waren.182

De duidelĳ kste confrontatie met de andere opvattingen in Oost-Europa 
boden de discussies in Praag met Charta 77. Hier kregen de bezoekende 
PvdA’ers te maken met sterke kritiek op de vredesbeweging en de ont-
spanningspolitiek. De Chartisten probeerden hun Westerse gasten ervan 
te doordringen wat voor een privilege het inhield in een democratie te 
mogen leven. De Westerse bezoekers kregen, zoals Van de Zandschulp had 
voorspeld, te maken met gesprekspartners die meer sympathie koesterden 
voor de Verenigde Staten dan voor socialistische bevrĳ dingsbewegingen 
in de derde wereld. Van Traa leerde door zĳ n vele bezoeken aan Praag de 
meningsverschillen binnen Charta met betrekking tot Westerse stokpaard-
jes als vrede en ontwapening te onderscheiden.183 Ook werden Van Traa en 
andere PvdA-bezoekers in Polen, de Sovjet-Unie en de DDR geconfronteerd 
met kritiek op de innige contacten van de Westerse sociaaldemocratie 
met de communistische partĳ en. Basis van die kritiek was de angst, dat de 
contacten met de oppositie het onderspit zouden delven.184

Van Traa probeerde in de omgang met de Oost-Europese oppositie over 
zĳ n eigen Westerse aannames heen te stappen en de openheid te hanteren, 
die Van de Zandschulp had geadviseerd. Hĳ  ondernam acties bĳ  de Poolse 
autoriteiten ten gunste van nationalistische Poolse activisten, hoewel hĳ  
hun doelen geenszins onderschreef.185 Ook was hĳ  bereid te accepteren, dat 
de Oost-Europese oppositie een krachtige speech van Reagan prefereerde 

180 PvdA 2340 – 1 (Van Traa aan Beeks, 1986). PvdA 2357 – 1 (Van Traa, verslag). Interview 
Wiersma, 7-9-2011. Verslagen 1982-1984 (1985) 97. PvdA 2356 – 2 (Van Traa, oppositiestrategie, 
1982). 
181 Faber, Het naderende einde (1987/1988) 9. 
182 Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 32-33.
183 Koch, ‘Maarten van Traa’, Trouw 25-10-1997, 11. PA Van Bennekom – 1 (ongepubliceerd 
manuscript). Interview Wiersma, 7-9-2011. MvT 225 – 1 (Van Traa, Open Forum).
184 PvdA 2355 – 8 (Van Traa, Voortgangsnotitie, 1980). MvT 225 – 1 (Van Traa, Open Forum). TK 
fractie PvdA 962 – 1 (Wallage, aan FC BZ).
185 PvdA 2642 – 44 (Van Traa aan Messner, 1986). 
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boven sociaaldemocratische terughoudendheid. Begin 1989 peperde hĳ  zĳ n 
collega’s van de SPD daarom in:

‘I would not get so much exited if somebody in Poland thinks Reagan is 
fĳ ine. What Reagan did in the Moscow university was not so bad. (…) I’m 
ashamed in a sense that it was Reagan who did it and not [Hans-Jochen] 
Vogel or [Oskar] Lafontaine.’186

In zĳ n worsteling met de begrippen vrede, ontspanning en mensenrechten 
kwam Van Traa tot conclusies die sterk leken op de oppositionele ideeën 
over de ondeelbaarheid van vrede. Zĳ n voornaamste worsteling met de ver-
houding tussen vrede en mensenrechten vond echter plaats onder invloed 
van de gebeurtenissen in Polen, toen hĳ  nog maar weinig oppositionele 
contacten onderhield. De contacten met Charta 77 zullen een rol hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van zĳ n denken, maar de basis voor die ontwik-
keling was een denkproces dat al in 1981 in gang was gezet.187

Het lukte hem echter niet altĳ d om over zĳ n eigen schaduw heen te 
stappen, zo erkende hĳ  achteraf voor een Duits publiek: ‘Wir waren geistig 
erwiesenermaßen noch nicht bereit, Jalta völlig zu überwinden, obwohl 
dies genau das war, warum uns osteuropäische Dissidenten so oft gebeten 
haben.’188 Hoewel hĳ  zich terdege realiseerde, dat er verschillende opvat-
tingen in Oost en West bestonden en daar zeker ook lessen uit trok, bleek 
hĳ  niet bereid met alle Oost-Europese analyses in te stemmen.

Tot slot

Het Oost-Europabeleid van de PvdA ontwikkelde zich gedurende de jaren 
zeventig en tachtig zwalkend. De oudere Atlantische generatie verloor 
geleidelĳ k aan invloed ten gunste van een meer op ontwapening en ont-
spanning gerichte jonge garde. Dit leidde ertoe dat de partĳ  in 1977 in haar 
verkiezingsprogramma vastlegde dat op de korte termĳ n ontwapening 
boven mensenrechten moest gaan. Deze prioriteit sloot aan bĳ  de euforie 

186 Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 33. Op 31 mei 1988 hield Reagan een rede 
op de universiteit van Moskou waarin hĳ  onder meer zĳ n kritiek op het Sovjet-systeem uiteen 
zette. 
187 Zie ook de overwegingen van Van Bennekom op dit gebied: PA Van Bennekom – 1 (ongepu-
bliceerd manuscript).
188 Maarten van Traa, ‘Wohlbekannt aber ungeliebt? Der deutsche Nachbar aus niederländi-
scher Sicht’, Europa Archiv. Zeitschrift für internationale Politik 49 (1994) nr. 17, 491-498, aldaar 
495-496. 
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over de ontspanning in de jaren zeventig en de verantwoordelĳ kheid die de 
PvdA als regeringspartĳ  voelde om de betrekkingen met Oost-Europa goed 
te houden. Het achterliggende idee was dat ontspanning uiteindelĳ k vanzelf 
tot democratisering in Oost-Europa zou leiden. De keuze voor ontspanning 
en ontwapening op de korte termĳ n zou op de lange termĳ n alsnog de 
mensenrechten ten goede komen.

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig stonden binnen de PvdA critici 
op die minder bereid waren het oorzakelĳ ke verband tussen ontspanning en 
liberalisering klakkeloos aan te nemen. Eén van deze twĳ felaars, Maarten 
van Traa, schopte het in 1979 tot internationaal secretaris. Vanaf dat jaar 
kwam bovendien de ontspanning internationaal onder druk te staan door 
de Sovjet-inval in Afghanistan, het NAVO-dubbelbesluit en de gebeurte-
nissen in Polen. Dit wakkerde de discussies in de partĳ  aan. Het ging de 
critici er niet om geheel afstand te nemen van de ontspanningspolitiek. 
Zĳ  vonden dat de eenzĳ dige nadruk op ontspanning en ontwapening het 
onderwerp mensenrechten te veel overschaduwde. Van Traa stond open 
voor dit betoog. Hĳ  probeerde een weg te vinden om het geconstateerde 
defect van de ontspanning, namelĳ k dat zĳ  niet tot liberalisering leidde, te 
repareren. De oplossing leek hem een ‘dynamisch’ ontspanningsconcept, 
waarin traditionele ontspanning gepaard zou gaan met mensenrechten-
kritiek en contacten met de oppositie. Het besef dat ontspanning geen 
voldoende voorwaarde voor liberalisering was, drong pas later in de jaren 
tachtig tot grote delen van de partĳ  door. In verkiezingsprogramma’s van 
de jaren tachtig kregen mensenrechten geleidelĳ k een steeds prominentere 
plaats binnen het ontspanningsconcept.

Typerend voor de PvdA was de open discussie over de gevolgen van de 
gebeurtenissen in Polen en de openlĳ ke erkenning van Van Traa dat hĳ  het 
dilemma ontspanning of mensenrechten nog niet had opgelost. Hĳ  ontwik-
kelde zich steeds meer in de richting van het idee dat vrede onvolledig 
was zonder mensenrechten, maar was als sociaaldemocraat ook huiverig 
voor dreigende schade aan de ontspanning. Hĳ  bleef daarom tussen beide 
opties laveren. Na het mislukte initiatief van de bestelbus kwam hĳ  tot de 
conclusie dat solidariteit het meest gebaat was bĳ  voorzichtig optreden. 
Door de ondersteuning aan Charta 77 in stilte te laten verlopen, vermeed hĳ  
zowel schade aan de ontspanning als protest uit de eigen achterban, waar 
meer angst over de toekomst van de ontspanning bestond. In plaats van te 
pretenderen dat ontspanning en mensenrechten in elkaars verlengde lagen, 
bleef hĳ  discreet een middenweg tussen beide opties zoeken.

Het beeld van het Oost-Westconf lict van de PvdA werd vanaf de 
jaren zeventig bepaald door de noodzaak betrekkingen met de regimes 
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in Oost-Europa te onderhouden, omwille van de vrede op het continent. 
Een deel van het partĳ kader was steeds minder geneigd de Oost-Europese 
systemen kritisch tegemoet te treden. Ook in de jaren tachtig bleven de ideo-
logische aanspraken van de Oost-Europese regimes voor ongemakkelĳ kheid 
zorgen. Het enthousiasme en begrip van de jaren zestig en zeventig waren 
echter inmiddels weggeëbt. De kritiek van een deel van het partĳ kader 
in de vroege jaren tachtig dat de PvdA een slecht gedefĳinieerde omgang 
met het ‘werkelĳ k bestaande socialisme’ had, kwam daarmee ietwat laat. 
Van Traa stelde zelfs expliciet dat de Oost-Europese regimes geen recht 
hadden het begrip ‘socialisme’ te gebruiken. Dit was een argument dat 
verder voorkwam in het discours van voormalige of van Moskou afvallige 
communisten. Hen kon moeilĳ k verweten worden een slecht gedefĳinieerd 
verhouding tot Moskou te hebben. De vraag is of het verwĳ t wel terecht 
was in het geval van de PvdA.

Wel bleef de partĳ  in de jaren tachtig selectief in haar verontwaardiging 
over de situatie in linkse en rechtse dictaturen. Van Traa rechtvaardigde deze 
eenzĳ digheid met het pragmatische argument dat protesten tegen rechtse 
regimes in het Westen efffectiever waren dan tegen linkse dictaturen in het 
andere blok. Dit klonk sympathieker dan de realpolitische overweging die 
eveneens cruciaal was voor de selectiviteit: namelĳ k dat in de omgang met 
een vĳ andig blok meer terughoudendheid nodig was. Behalve op het gebied 
van economische sancties valt namelĳ k niet te veronderstellen dat protesten 
binnen het Westerse blok meer uithaalden dan tegenover het Oostblok. 
Misschien dat protest van de PvdA in Oost-Europa misschien zelfs meer 
succes had kunnen hebben, omdat hier immers beduidend betere contacten 
met de machthebbers bestonden dan in geval van Chili of Zuid-Afrika.

In de dialoog met de machthebbers stonden pragmatische argumenten 
voorop. Zĳ  waren degenen met wie afspraken moesten worden gemaakt. Van 
Traa verving het soms weinig kritische ad hoc-beleid van de jaren zeventig 
door een systematisch tweesporenbeleid van vriendelĳ ke, maar kritische 
contacten met vertegenwoordigers van het regime en een dialoog met de 
oppositie in de marge. Dat ontspanning en ontwapening niet meer boven 
alles gingen, bleek uit het tĳ delĳ k opschorten van de dialoog met de PZPR en 
de hulpverlening aan Charta. De dialoog met de machthebbers bleef echter 
prioriteit nummer één. De PvdA was bereid in stilte het proces richting 
pluralisme in Oost-Europa van onderop te versterken, maar verwachtte 
veranderingen in Oost-Europa nog steeds van bovenaf. Omdat de partĳ  
in eigen land heen en weer bewoog tussen deelname aan de regering en 
activiteiten in de vredesbeweging, vond zĳ  relatief gemakkelĳ k aansluiting 
bĳ  zowel het regime als de oppositie.
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Dat de PvdA niet in haar ontspanningshabitus van de jaren zeventig bleef 
steken, was in grote mate te danken aan Van Traa en enkele van zĳ n critici. 
De PvdA bewees met haar inzet voor de Oost-Europese oppositie dat het ook 
voor een potentiële regeringspartĳ  in West-Europa mogelĳ k was te laveren 
tussen solidariteit en traditionele ontspanning. Daarbĳ  profĳiteerde de PvdA 
ervan dat Nederland relatief weinig belangen had in Oost-Europa en een 
lange traditie kende van mensenrechtenkritiek en anticommunisme. Met 
behulp van een voorzichtige aanpak kon het internationaal secretariaat een 
beleid voeren waarmee de PvdA zich op de kaart zette als meer dan alleen 
een trouw volger van de ontspanning. Koen Koch, één van de bezoekers aan 
Charta 77, noemt dit achteraf terecht Van Traas belangrĳ kste nalatenschap:

‘Als internationaal secretaris van de PvdA was hĳ  betrokken bĳ  de strĳ d 
tegen de kruisraketten, en eveneens bĳ  wat toen ‘ontspanningspolitiek’ 
genoemd werd. Maar zĳ n gelĳ ktĳ dige bemoeienis met de Oost-Europese 
dissidenten toont zĳ n werkelĳ ke politieke betekenis.’189

189 Koch, ‘Maarten van Traa’, Trouw 25-10-1997, 11.


