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6 ‘Kein Ziel rechtfertigt den Krieg’
De Realpolitik van de SPD

In het najaar van 1981 bracht de regionale Solidarność-leider Zbigniew 
Bujak op uitnodiging van de DGB een bezoek aan de Bondsrepubliek. Ter 
voorbereiding belandde er een brief op het bureau van SPD-voorzitter Willy 
Brandt met het verzoek of hĳ , als politicus met veel aanzien in Oost-Europa, 
Bujak zou willen ontvangen. Brandt stond hier niet onwelwillend tegenover, 
maar voor hĳ  kon instemmen, grepen zĳ n medewerkers in. Internationaal 
secretaris Hans-Eberhard Dingels vreesde de gevolgen van een dergelĳ ke 
ontmoeting voor toekomstige gesprekken met de Oost-Europese machtheb-
bers. Om de politieke compromittering te beperken, stelden zĳ  voor dat niet 
Brandt, maar een lagere partĳ vertegenwoordiger Bujak zou ontvangen. Dit 
stond haaks op de strategie van Solidarność om door ontmoetingen met 
grote namen prestige en bescherming te verkrĳ gen. Dingels was er echter 
niet op uit om Solidarność’ wensen te vervullen. Het ging hem vooral om het 
behoud van de gespreksingangen voor de SPD bĳ  de regimes in Oost-Europa. 
Volgens hem bracht zelfs een ontmoeting met een vertegenwoordiger van 
een op dat moment nog legale vakbond de SPD al in verlegenheid. Het 
verzoek om Bujak te ontmoeten deed alle alarmbellen rinkelen, want de 
DGB had ook Wałęsa een uitnodiging gestuurd. Wat als de Solidarność-leider 
op zĳ n beurt de uitnodiging zou nakomen? De beroemde vakbondsleider 
zou men niet met een lagere SPD-parlementariër kunnen afschepen. Dingels 
stelde daarom alvast een noodplan op om op een dergelĳ k gevoelig bezoek 
voorbereid te zĳ n en mogelĳ ke diplomatieke schade te beperken. Wałęsa en 
Brandt zouden beiden aanwezig moeten zĳ n op een openbare bĳ eenkomst, 
waar zĳ  zich zonder veel aandacht te trekken discreet terug konden trek-
ken en elkaar rustig konden spreken. Zo zou de Poolse regering niet met 
prominente foto’s van Brandt en Wałęsa worden geconfronteerd. Tevreden 
zal Dingels hebben geconcludeerd dat met dit scenario de grootste dreiging 
was afgewend. Wederom loste hĳ  slechts de problemen van de SPD op. 
Solidarność ging het niet zozeer om het gesprek met Brandt, maar juist om 
de symbolische solidariteitsbetuiging die uit een openbare ontmoeting 
zou hebben gesproken.1

1 SPD PV 10921 – 1 (Dingels aan Wischnewski, 1981). SPD PV 10921 – 3 (Reichardt aan Brandt, 
1981). Zie ook Rother, ‘Mieszane odczucia’ (2013) 246. 
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De staat van beleg maakte voor Wałęsa voorlopig elk bezoek aan het 
buitenland onmogelĳ k en verloste zo de SPD ironisch genoeg van dit hete 
hangĳ zer. Wel bleken Dingels’ overwegingen een vooraankondiging van het 
schipperen van de SPD in de rest van de jaren tachtig tussen haar traditie 
van stille diplomatie in het kader van de Ostpolitik en de vraag of zĳ  solida-
riteit moest betonen met de nu buiten de wetgestelde vakbond Solidarność.

I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Voorgeschiedenis: de eerste Ostpolitik en de verzoening met Polen

De sociaaldemocratische ontspanningspolitiek van de jaren tachtig had 
een lange voorgeschiedenis. In de eerste jaren na de oorlog liet de SPD haar 
houding tegenover Oost-Europa nog bepalen door een uit de Weimartĳ d 
daterend wantrouwen tegenover het communisme. De gedwongen fusie 
van SPD en KPD in de Sovjetzone bevestigde dit wantrouwen. Als oppo-
sitiepartĳ  kon de westelĳ ke SPD zich relatief gemakkelĳ k tot vertolker 
van de nationale eenheid en het behoud van de gebieden oostelĳ k van de 
Oder-Neissegrens ontwikkelen. Uiteindelĳ k koos de SPD voor voorlopige 
acceptatie van een westelĳ k Duitsland in vrĳ heid boven Duitse eenheid.2 
In 1959 rondde zĳ  dit proces van acceptatie af met de aanname van een 
nieuw beginselprogramma in Bad Godesberg. Zĳ  gaf haar verzet tegen het 
kapitalisme en de integratie in het Westen op en koos voor constructieve 
oppositie. De SPD nam afstand van neutraliteit en pacifĳ isme en milderde 
haar retoriek over de Duitse eenheid.3

Al vanaf de vroege jaren vĳ ftig pleitten sommige ontspanningsgezinde 
partĳ leden voor erkenning van de Oder-Neissegrens. Na de bouw van de 
Muur kreeg het idee dat voorlopige acceptatie van de status quo meer 
perspectieven zou bieden voor het bereiken van het doel van nationale 
hereniging en bovendien bĳ  zou dragen aan verzoening meer aanhangers 
in de partĳ . De West-Berlĳ nse politici Willy Brandt en Egon Bahr namen 
afscheid van de confrontatiepolitiek, die beide Duitse staten alleen maar uit 
elkaar had gedreven. Voortaan probeerden zĳ  door middel van toenadering 
verandering te zoeken. Aanvankelĳ k ontmoette dit vooral scepsis in de 

2 Groh, Brandt, ‘Vaterlandslose Gesellen’ (1992) 239-247, 258-261. David Gress, Peace and 
Survival. West Germany, the Peace Movement, and European Security (Stanfort 1985) 23-24. 
3 Julia Angster, Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie. Die Westernisierung von SPD und 
DGB (München 2003) 417-421. Elsing, Sozialdemokratie und Polen (1981) 180-181, 355-357. 
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partĳ top in Bonn. De dialectiek van de ontspanningspolitiek, het idee 
dat je de status quo eerst moest erkennen om hem uiteindelĳ k te kunnen 
veranderen, werd echter geleidelĳ k steeds breder geaccepteerd in de SPD. 
Kerkelĳ ke pioniersactiviteit op het gebied van toenadering en verzoening 
maakte een politieke koerswĳ ziging ook in de rest van de partĳ  bespreek-
baar. Vanaf 1966 gold de Wandel durch Annäherung van Brandt en Bahr als 
partĳ beleid.4 Het voornemen de Oder-Neissegrens te erkennen, leidde tot 
het uittreden van de meerderheid van de leden van de Bund der Vertriebenen 
uit de partĳ . Desondanks ontwikkelde een groot aantal SPD-politici die 
oostelĳ k van de Oder-Neissegrens waren geboren zich tot hartstochtelĳ k 
verdedigers van de ontspanningspolitiek.5 Dit beleid kreeg vrĳ  baan vanaf 
het moment dat de SPD in 1966 tot de regering toetrad en zeker nadat Brandt 
in 1969 kanselier werd. Toen hĳ  in december 1970 zĳ n handtekening onder 
de de facto erkenning van de Poolse Westgrens zette, viel hem dat ondanks 
zĳ n overtuiging dat dit de juiste stap was alsnog zwaar.6 Hĳ  verdedigde 
het Warschauer verdrag als een realistische stap. De verantwoordelĳ kheid 
voor het feit dat deze stap volgens hem onvermĳ delĳ k geworden was, legde 
hĳ  bĳ  het verleden:

‘[Der Warschauer Vertrag] gibt nichts preis, was nicht längst verspielt wor-
den ist. Verspielt nicht von uns, die wir in der Bundesrepublik Deutschland 
politische Verantwortung tragen und getragen haben. Sondern verspielt 
von einem verbrecherischen Regime, vom Nationalsozialismus.’7

In Polen concurreerden morele overwegingen en de wens tot verzoening 
met realisme. Prominente SPD-politici als Brandt en Schmidt voelden een 

4 Elsing, Sozialdemokratie und Polen (1981) 260-271, 300-305, 313-316, 346-362, 421-449, 472-473. 
Groh, Brandt, ‘Vaterlandslose Gesellen’ (1992) 265-269, 278-287. Stokłosa, Polen und die deutsche 
Ostpolitik (2011) 117-121, 150-151. Zie voor een uitgebreidere beschrĳ ving van het ontstaan van de 
Ostpolitik hoofdstuk 1.
5 Prominente Vertriebene-politici waren o.a. Hans-Jürgen Wischnewski, Horst Ehmke, Peter 
Glotz, Jürgen Schmude en de voor de contacten met Solidarność belangrĳ ke Klaus Reifff. Zie 
Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 11. Friedhelm Boll ed., “Wir gewähren Vergebung und 
bitten um Vergebung”. 40 Jahre deutsch-polnische Verständigung (Bonn 2006) 57-59. Klaus Reifff, 
Polen. Als deutscher Diplomat an der Weichsel (Bonn 1990) 11-14. Elsing, Sozialdemokratie und 
Polen (1981) 474-478. Andreas Grau, ‘Willy Brandt und Polen aus Sicht der CDU/CSU-Opposition’, 
in: Boll, Ruchniewicz, Nie mehr (2010) 169-182, aldaar 180-181. 
6 Peter Merseburger, Willy Brand. 1913-1992. Visionär und Realist (Stuttgart, München 2002) 
613-615. Die Deutschen und die Polen von 1939 bis heute. Ein Gespräch zwischen Egon Bahr und 
Günter Grass (Bonn 2012) 29-30, 36-39.
7 Geciteerd in: Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 32-33. 
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grote persoonlĳ ke noodzaak tot verzoening met Polen. Beiden legden zĳ  
sterk de nadruk op het belang van de erkenning van de Poolse Westgrens 
zodat Polen in de toekomst geen ‘staat op wieltjes’ meer zou zĳ n. Schmidt 
reisde al in 1966 naar Polen om het land beter te leren kennen. Brandts imago 
en politiek raakten door zĳ n knieval onlosmakelĳ k met Polen verbonden. 
‘Wir müssen (…) die Moral als politische Kraft erkennen’, luidde zĳ n oproep 
aan de vooravond van de ondertekening van het verdrag van Warschau.8 
Deze uiting contrasteerde sterk met de wens van beide politici tĳ dens de 
‘Poolse crisis’ om moralisme niet boven realisme te laten gaan.

Polen was één van de drie landen met een centrale positie in de Ostpolitik. 
De DDR stond in het middelpunt vanwege het doel van de Duitse hereniging. 
De Sovjet-Unie had een cruciale rol als het machtscentrum waar veranderin-
gen in Oost-Europa bewerkstelligd moesten worden. In het geval van Polen 
speelden behalve bilaterale kwesties als de Duitse minderheid in Polen, 
vooral ook verzoening en het moeilĳ ke gedeelde verleden een belangrĳ ke 
rol. De scheiding tussen Polen als slachtoffferland en Oostblokstaat was 
voor de SPD nog moeilĳ ker te maken dan voor de Grünen. De SPD zag geen 
andere manier om de verzoening tussen de volkeren plaats te laten vinden 
dan door te beginnen bĳ  de machthebbers:

‘Es war ein Dauerdilemma der Bemühungen deutscher Politik um Versöh-
nung und Verständigung mit Polen, daß sie dies in Kooperation mit einer 
polnischen Regierung tun mußte und muß, die nicht frei gewählt war,’

vatte het kritische SPD-lid Gesine Schwan het probleem samen.9 Garton 
Ash en Bingen merken achteraf trefffend op dat de SPD verzoening nastreefde 
met vertegenwoordigers met wie de Poolse bevolking zich geenszins had 
verzoend.10

8 Geciteerd in: Peter Bender, ‘Früher war alles viel schlimmer. Deutsch-polnische Erfahrungen 
seit 1965 und die Nöte der Gegenwart’, in: Boll, Wysocki, Ziemer, Versöhnung und Politik (2009) 
349-356, aldaar 349. Friedhelm Boll, ‘“Nie mehr eine Politik über Polen hinweg.” Zur Bedeutung 
Willy Brandts für die deutsch-polnischen Beziehungen. Einleitung’, in: Boll, Ruchniewicz, Nie 
mehr (2010) 7-26, aldaar 7-10. Pick, Brücken nach Osten (2011) 13-14, 61, 110. Helmut Schmidt, 
‘Schwieriger Besuch in Warschau 1966’, in: Pflüger, Lipscher, Feinde werden Freunde (1993) 40-50, 
aldaar 43-45, 49-50. Sommige historici vergelĳ ken deze persoonlĳ ke betrokkenheid met de meer 
pragmatische benadering van Genscher en Kohl.
9 Gesine Schwan, ‘Das Dilemma deutscher Versöhnungspolitik mit Polen’, FAZ 19-5-1982, 11. 
Zie ook Helmut Schmidt, Menschen und Mächte (Berlin 1987) 306-307. Peter Bender, ‘Europa 
braucht ein starkes Polen’, in: Werner Plum ed., Ungewöhnliche Normalisierung. Beziehungen 
der Bundesrepublik Deutschland zu Polen (Bonn 1984) 295-304, aldaar 295.
10 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 303-304, 310, 576. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 214, 217. 
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Toen de SPD vanaf 1982 in de oppositie terechtkwam, benadrukte zĳ  net 
als de Grünen het contrast tussen haar eigen bereidheid tot verzoening en 
het voorbehoud van de CDU/CSU bĳ  de Oder-Neissegrens.11 Voor de SPD 
diende de erkenning van de Poolse Westgrens niet alleen ter verzoening. 
Ook wilde zĳ  voorkomen dat Oost-Europese regeringen steeds weer op anti-
Duitse propaganda zouden teruggrĳ pen. Zĳ  wilde de regering in Warschau 
meer stabiliteit en zekerheid geven. Vanuit de oppositie verzekerde de SPD 
meermaals dat de Poolse Westgrens niet ter discussie stond, hoezeer de 
CDU/CSU zich ook in bochten wrong om de erkenning niet defĳ initief te 
laten zĳ n.12

Behalve aan een politieke invulling van de ontspanning hechtte de SPD 
ook zeer aan cultureel-maatschappelĳ ke initiatieven om de toenadering en 
verzoening vooruit te brengen. Zo was het de SPD-burgemeester van Bre-
men, Hans Koschnick, die in 1976 de eerste West-Duitse-Poolse stedenband 
tot stand bracht. Koschnick streefde naar meer dan alleen contact met de 
burgermeester van Gdańsk. Hĳ  nodigde daarom bĳ voorbeeld ook werfar-
beiders uit naar zĳ n stad. Verzoening met een buurland dat sterk onder de 
Duitse misdaden geleden had, was voor hem een centraal motief. Hĳ  liet 
zien hoe verzoening zich tot meer niveaus dan dat van de machthebbers 
kon uitstrekken. Het feit dat hĳ  na het ontstaan van het Solidarność-bureau 
en de Forschungsstelle Osteuropa in zĳ n stad Bremen in 1982 als ‘CIA-agent’ 
en persona non grata gold, zal de terughoudendheid van zĳ n partĳ genoten 
ten opzichte van maatschappelĳ ke contacten echter alleen maar hebben 
aangewakkerd.13

De opstelling ten opzichte van maatschappelĳ ke contacten en demo-
cratiseringsbewegingen in Oost-Europa liep namelĳ k sterk uiteen. Bingen 
onderscheidt een vriendelĳ k en een afwĳ zend kamp. Tot de politici die 
een vriendelĳ ke houding tegenover de Oost-Europese oppositie innamen 
rekent hĳ  de kanselierskandidaat van 1983 en latere partĳ voorzitter Hans-
Jochen Vogel en buitenlandwoordvoerders Hans Koschnick en Karsten 

11 Voorbeelden: Sozialdemokraten. Service Presse, Funk, TV, Mitteilung für die Presse, 
19.4.1988, 332/88. Ibidem, 2.12.1984, 538/84. Ibidem, 22.06.1983, 400/83. Helmuth Becker, ‘Nun 
ist Bonn am Zuge’, sozialdemokratischer Pressedienst (sdPd) 44/125, 4-7-1989 1-2. Zie ook Bender, 
‘Früher war alles viel schlimmer’ (2009) 350. 
12 BBo 129 – 1 (Ehmke, Ohne Stabilität, 1988). Deutscher Bundestag, Drucksache 11/5114, 31-8-
1989. Ibidem, Drucksache 11/5195, 15-9-1989. Horst Sielafff, ‘Wege zur Versöhnung eröfffnet’, sdPd 
42/92, 15-5-1987, 1-2. 
13 Hans Koschnick, ‘Von den Schwierigkeiten einer deutsch-polnischen Städtepartnerschaft’, 
in: Pflüger, Lipscher, Fremde werden Freunde (1993) 160-167. Karla Tupath-Müller, Hans Koschnick. 
Trennendes überwinden (Berlin 2009) 160-176. 
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Voigt. Daaraan zĳ n onder anderen nog Johannes Rau, minister-president in 
Noordrĳ n-Westfalen en kanselierskandidaat in 1987, en de parlementariër 
Gert Weisskirchen toe te voegen. Bovendien behoorden ook de Seeheimer 
Kreis, een als conservatief bekend staande groep politici in de SPD, en 
de Friedrich Ebert Stiftung (FES) grotendeels tot deze stroming. In het 
afwĳ zende kamp plaatst Bingen Brandts vertrouwelingen Egon Bahr en 
Horst Ehmke. Internationaal secretaris Hans-Eberhard Dingels en beide 
voorzitters van de Poolse gesprekskring in de fractie zĳ n eveneens tot dit 
kamp te rekenen. Ook Schmidt neigde naar deze richting. Politici als Brandt 
en de voorzitter van de internationale commissie Hans-Jürgen Wischnewski 
schipperden tussen beide opstellingen. Daarbĳ  waren prominenten als 
Schmidt en Brandt minder vrĳ  om hun eigen beleid te bepalen, omdat de 
partĳ  er huiverig voor was om hen aan oppositiecontacten bloot te stellen.14

De tweede fase van de Ostpolitik: vrede, mensenrechten en 
gemeinsame Sicherheit

De kwestie die de SPD in de jaren tachtig het meest zou verdelen was de 
vraag hoe om te gaan met de geplande plaatsing van nieuwe kernwapens in 
Europa. Schmidt achtte het bereiken van minstens een bewapeningseven-
wicht met de Sovjet-Unie een voorwaarde voor ontspanning. Voldoende 
verdedigingscapaciteit en blĳ vende nuclaire betrokkenheid van de Ver-
enigde Staten bĳ  West-Europa beschouwde hĳ  als cruciaal. Een groeiende 
groep SPD’ers zag daarentegen de wapenwedloop als grootste bedreiging 
voor de ontspanning. Zolang hĳ  kanselier was wist Schmidt de meerderheid 
van de partĳ  aan zĳ n kant te houden. Gevestigde politici als Brandt en 
Bahr verdedigden het dubbelbesluit echter slechts met nauwelĳ ks verholen 

14 Dieter Bingen, ‘Ostpolitik und demokratischer Wandel in Mittel- und Osteuropa. Der Testfall 
Polen’, AfS 45 (2005) 117-140, aldaar 134. Brandt werd niet alleen bĳ  Bujak weggehouden, maar ook 
bĳ  de Tsjechoslowaakse oppositie (Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 220-263). Wischnewski 
geeft er meermaals blĳ k van het dilemma tussen solidariteit en ontspanning sterk te voelen, maar 
blĳ ft ook een Realpolitiker (Pick, Brücken nach Osten (2011) 106-107. Besier, ‘Socjaldemokracja 
niemiecka’ (2008) 70). Bĳ  Bingens inschatting dat Voigt tot de ‘vriendelĳ ke’ categorie behoort, zĳ n 
enkele kanttekeningen te maken (Daniel Cohn Bendit, ‘Bei den herrschenden Machtsverhältnis-
sen…’, taz 19-2-1982. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 197-201). Andere bronnen 
bevestigen zĳ n positieve houding wel, bĳ v.: Gesine Schwan, ‘Zur Bedeutung der westlichen 
Freiheit für die Friedenspolitik der SPD’, NG/FH 31 (1984) 82–86, aldaar 84 en Karsten D. Voigt, 
‘Sozialdemokratische Menschenrechtspolitik’, in: Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 
III-XVIII, aldaar VI-VII. 
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tegenzin. Een klein deel van de partĳ  verzette zich openlĳ k tegen de eigen 
kanselier, bĳ voorbeeld door deelname aan de vredesdemonstratie van 1981.15

Schmidts overwicht verdween snel toen hĳ  in oktober 1982 zĳ n positie als 
kanselier verloor. Vanuit de oppositie radicaliseerde het veiligheidsdenken 
binnen de SPD in rap tempo. Critici als Brandt en Bahr trokken nu openlĳ k 
Schmidts evenwichtsdenken in twĳ fel. Met verwĳ zing naar West-Berlĳ n 
stelden zĳ  dat de Bondsrepubliek van Amerikaanse stationering af kon 
zien, omdat deze enclave ook zonder kernwapens de chantage van Moskou 
had weten te weerstaan. De vraag is echter of het voortbestaan van West-
Berlĳ n niet juist ook aan angst voor de Amerikaanse atoombewapening te 
danken was. De evenwichtsgedachte werd door dit argument niet onderuit 
gehaald.16

De politieke koerswĳ ziging werd bezegeld tĳ dens het partĳ congres 
van november 1983. Van de vierhonderd aanwezige partĳ leden stemden er 
slechts veertien, waaronder Schmidt en verschillende voormalige ministers 
van defensie, voor de plaatsing van NAVO-wapens in de Bondsrepubliek. 
Met een draai van 180 graden had de partĳ  haar verdeeldheid voorlopig 
overwonnen. De ene ex-kanselier, Schmidt, was ten gunste van de andere, 
Brandt, op een zĳ spoor gezet.17

De grote vraag voor de SPD was hoe deze nieuwe aandacht voor de on-
derwerpen vrede en veiligheid in te passen waren in het bestaande ontspan-
ningsbeleid, waarmee de SPD zich in de loop van de jaren zeventig volledig 
was gaan identifĳ iceren. Begin 1980 poneerde Karsten Voigt de stelling dat 
er een ‘tweede fase van de ontspanningspolitiek’ aangebroken was, die 
gekenmerkt werd door ontwapening en samenwerking met Oost-Europa.18

15 Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 74-84, 101-104. Anton Notz, Die SPD und der NATO-
Doppelbeschluß: Abkehr von einer Sicherheitspolitik der Vernunft (Baden-Baden 1990) 71-72, 77-81, 
104-111, 124-128, 196-197, 268-269, 273-275. 
16 ‘Herausforderung zum Umdenken. Rede am 15. Juni 1983 auf einer Gedenkveranstaltung 
zum 10. Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR’, in: Klaus Schönhoven ed., 
"Im Zweifel für die Freiheit." Reden zur sozialdemokratischen und deutschen Geschichte (Bonn 
2012) 689-716, aldaar 701-702. Bernd Rother, Wolfgang Schmidt, ‘Einleitung’, in: Uwe Mai, Bernd 
Rother, Wolfgang Schmidt ed., Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche 
Frage 1982-1992. Willy Brandt. Berliner Ausgabe Band 10 (Berlin 2009) 15-111, aldaar 24, 27. Notz, 
Die SPD (1990) 167-175.
17 Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 240-241. Notz, Die SPD (1990) 175-176, 241-249. 
18 Karsten D. Voigt, ‘Schrittweiser Ausstieg aus dem Rüstungswettlauf. Nach dem Berliner 
Parteitag der SPD’, NG/FH 27 (1980) 1, 47-51. Zie ook Karsten D. Voigt, ‘Motive und Ziele der ersten 
und zweiten Ostpolitik der SPD’, Kommune 3 (1985) nr. 9, 41-43. Onderzoekers die continuïteit 
veronderstellen zĳ n o.a. Lehmann, Öfffnung nach Osten (Bonn 1984) 186. Vogtmeier, Egon Bahr 
und die deutsche Frage (1996) 206, 211, 265. Moseleit, Die “Zweite” Phase der Entspannungspolitik 
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Voor veel SPD-politici betekende het ontstaan van nieuwe zorgen en 
politieke realiteiten in de jaren tachtig geenszins dat het oude beleid had 
afgedaan. Zĳ  zagen de nieuwe nadruk op veiligheidsbeleid en stabiliteit 
als een logische voortzetting van het beleid van de jaren zeventig. Bahr zag 
een rechtstreekse lĳ n van zĳ n Wandel durch Annäherung naar zĳ n nieuwe 
concept van gemeinsame Sicherheit. Veel van de basisingrediënten van de 
ontspanning van de jaren zeventig, zoals de erkenning van de status quo en 
het nauwe contact met de Oost-Europese machthebbers, bleven inderdaad 
behouden. Desondanks merken veel historici en politicologen terecht op dat 
er wel degelĳ k een kwalitatief verschil tussen de eerste en de tweede fase 
van de ontspanningspolititiek bestond. Door krampachtig vast te houden 
aan eerdere succesformules in een nieuwe tĳ d met nieuwe omstandigheden, 
verdwenen de doelen van de ontspanningspolitiek steeds meer uit beeld en 
werd het behoud van de ontspanning een doel op zich.19

De gesprekken met de Oost-Europese machthebbers veranderden 
geleidelĳ k van noodzakelĳ ke onderhandelingen met gewantrouwde, on-
vermĳ delĳ ke gesprekspartners in een vanzelfsprekende, gelĳ kwaardige 
en gewaardeerde dialoog. Onder invloed van de afkeer van het NAVO-
dubbelbesluit nam het wantrouwen ten opzichte van de eigen supermacht 
in delen van de SPD toe en groeide het begrip voor de veiligheidsbelangen 
van de Sovjet-Unie. Steeds meer SPD’ers zagen het ideologische conflict 
tussen Oost en West als een simpele machtsstrĳ d. Ideologie gold als een 
propagandistisch Koude Oorlogsconcept, dat niet paste in een tĳ dperk van 
ontspanning. Niet meer München 1938, maar Europa 1914 was het nieuwe 
referentiepunt: in plaats van angst voor het toegeven aan een totalitaire 
macht, kwam de angst voor verstoring van het machtsevenwicht.20

(1991) 69-71. Een duidelĳ k verschil zien: Fischer, “Im deutschen Interesse” (2010) 58, 62, 87, 187-188, 
200. Gress, Peace and Survival (1985) 29, 43. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 89. 
19 Onderzoekers die net als veel SPD-politici vooral continuïteit veronderstellen zĳ n o.a. 
Lehmann, Öfffnung nach Osten (Bonn 1984) 186. Vogtmeier, Egon Bahr und die deutsche Frage 
(1996) 206, 211, 265. Moseleit, Die “Zweite” Phase der Entspannungspolitik (1991) 69-71. Potthofff, 
‘Die Deutschlandpolitik’ (1995) 2091-2092. Een duidelĳ k verschil zien: Fischer, “Im deutschen 
Interesse” (2010) 58, 62, 87, 187-188, 200. Gress, Peace and Survival (1985) 29, 43. Garton Ash, In 
Europe’s Name (1993) 89. Rupnik, ‘Eastern Europe’ (1987) 191, 197. 
20 Gress, Peace and Survival (1985) 43-44, 71-72, 192. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 205-206, 
210-212, 218, 237. Thomas Enders, Die SPD und die äußere Sicherheit. Zum Wandel der sicherheitspo-
litischen Konzeption der Partei in der Zeit der Regierungsverantwortung (1966-1982) (St. Augustin 
1987) 136-137, 146-154, 260-266. Zie bĳ voorbeeld: Eppler, Die tödliche Utopie (1983) 113-116, 118-123, 
178-179. Willy Brandt, ‘Andropow war sich seiner Verantwortung für den Weltfrieden bewußt’, 
sdPd 39/30, 10-2-1984. Karsten D. Voigt, ‘Die Bewahrung des Friedens ist unser vorrangiges 
Ziel’, ibidem 37/40, 1-3-1982, 1-2. Erhard Eppler, ‘Chancen und Risiken der Entspannung (Teil I)’, 
ibidem, 42/126, 8-7-1987, 4-6. 



‘KEIN ZIEL RECHTFERTIGT DEN KRIEG’ 347

Het oorspronkelĳ ke voornemen om de toenadering tot Oost-Europa te 
gebruiken om de systemen daar te destabiliseren en te veranderen leek 
achterhaald in het licht van deze toenemende gelĳ kwaardigheid. Het was 
bovendien moeilĳ k te verenigen met het gegroeide geloof dat de machts-
verhoudingen in de wereld voorlopig stabiel waren en moesten blĳ ven. 
Wĳ ziging van de status quo werd steeds minder denkbaar. Daarvoor in de 
plaats kwam een concept van geleidelĳ ke democratisering in Oost-Europa 
door middel van hervormingen, aangemoedigd door gesprekken aan de top. 
De SPD zag het, net als de PvdA, als haar nieuwe taak de communistische 
gesprekspartners te ‘sociaaldemocratiseren’.21 Terwĳ l de SPD juist in deze 
jaren verder afstand nam van alle verwĳ zingen naar ideologie als een vorm 
van ‘Koude Oorlogsdenken’, verwees zĳ  hier wel opeens naar haar eigen 
ideologische grondbeginselen om de communistische gesprekspartner 
te overtuigen.22 Ondanks het verschĳ nen van oppositiebewegingen van 
onderop en haar eigen nieuwe positie in de oppositie vanaf 1982 bleef de 
SPD vasthouden aan haar eenzĳ dige gerichtheid op de machthebbers van 
de jaren zeventig. Zĳ  was ervan overtuigd dat elke uitdaging van Moskou 
van onderop alleen tot meer repressie zou leiden. Zĳ  beschouwde haar con-
crete onderhandelingen met het regime en haar ‘sociaaldemocratiserende’ 
ontspanningsdialoog als de meest efffectieve bĳ drage aan het verbeteren 
van de maatschappelĳ ke situatie in Oost-Europa.23 De offfĳ iciële gesprekken 
met Oost-Europa golden daarom als enige weg naar zowel een vrĳ er, als een 
vreedzamer Europa. Vanuit de oppositiebankjes deed de SPD er daarom 
alles aan het intensieve contactbeleid dat zĳ  hiervoor noodzakelĳ k achtte 
en in de jaren zeventig had opgebouwd in stand te houden.24

Deze nieuwe Ostpolitik leidde tot zorg bĳ  een kleine minderheid in de 
SPD, onder andere in de Seeheimer Kreis. De politicologen Gesine Schwan 
en Karl Kaiser en de historici Hans August Winkler en Imanuel Geiss 

21 Moseleit, Die “Zweite” Phase der Entspannungspolitik (1991) 17-28, 69-71. Garton Ash, In 
Europe’s Name (1993) 313-315, 331-332. 
22 Zie Willy Brandt, ‘Sechs Thesen zum Verhältnis von Kommunisten und Sozialdemokraten 
Ende der 80er Jahre’, NG/FH 33 (1986) nr. 4, 347-348. Peter Glotz, ‘Marginalien über Kommu-
nismus, Marxismus und soziale Demokratie’, ibidem, 349-353. SPD PV 12083 – 1 (Beziehungen). 
Egon Bahr, Zu meiner Zeit (München 1996) 547. 
23 Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 76. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 91-92, 
120. Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 104, 209-210. Fischer, “Im deutschen Interesse” 
(2001) 62-63, 92, 329. Zie Willy Brandt, ‘Sechs Thesen zum Verhältnis von Kommunisten und 
Sozialdemokraten Ende der 80er Jahre’, NG/FH 33 (1986) nr. 4, 347-348. Peter Glotz, ‘Marginalien 
über Kommunismus, Marxismus und soziale Demokratie’, ibidem, 349-353. SPD PV 12083 – 1 
(Beziehungen). Egon Bahr, Zu meiner Zeit (München 1996) 547. 
24 Vogtmeier, Bahr (1996) 266-268, 273-274. Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 60-61, 79. 
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waarschuwden voor het ondergeschikt maken van waarden als mensen-
rechten en vrĳ heid aan veiligheid en vrede.25 Deze critici legden de vinger 
op de zere plek: mensenrechten pasten nauwelĳ ks binnen het nieuwe 
postideologische veiligheidsdiscours van de SPD. De aandacht voor het 
onderwerp was in de jaren tachtig ongelĳ kmatig verdeeld. Terwĳ l de fractie 
in 1984 een nieuwe mensenrechtencommissie oprichtte die zich ook sterk 
met Oost-Europa bezighield, was het onderwerp opvallend afwezig in de 
verkiezingsprogramma’s.26 Veel SPD’ers waren huiverig om al te veel op 
mensenrechtenschendingen in Oost-Europa te hameren, omdat zĳ  dit als 
een ideologisch Koude Oorlogsargument zagen en vreesden de ontspan-
ningspolitiek te schaden. Brandt rechtvaardigde deze onevenwichtigheid 
met de opvatting, dat het blĳ k gaf van beschaving om jezelf, en dus het 
Westerse blok, strengere eisen op te leggen dan een ander.27

De ontideologisering en dramatisering van het taalgebruik waarmee 
SPD-politici over vrede spraken, vormde een verder obstakel. Onder het 
veel door Brandt herhaalde motto ‘Frieden ist nicht alles, aber ohne den 
Frieden ist alles nichts’ werd alles ondergeschikt gemaakt aan het behoud 
van de vrede, ook een oorspronkelĳ k doel van de Ostpolitik als de Duitse 
eenheid.28 Bahr stelde in 1982 onomwonden:

‘Das Ende des Friedens wäre das Ende der Nation. (…) Wir haben (…) die 
ideologischen Fragen zurückgestellt und damit auch die Frage der Nation 

25 Gesine Schwan, ‘Die SPD und die westliche Freiheit’, NG/FH 30 (1983) nr. 10, 929-934. Hans 
Schumacher, ‘Gesine Schwan und die Raketen’, ibidem, 935–941. Schwan, ‘Zur Bedeutung der 
westlichen Freiheit’ (1984) 82–86. Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 160-161. Garton Ash, 
In Europe’s Name (1993) 317. Herf, War by Other Means (1991) 197-200.
26 Horst Ehmke, Mittendrin. Von der großen Koalition zur deutschen Einheit (Berlĳ n 1995) 
370-371. Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 51-55. SPD PV 12178 -1 (KHR aan HJV, 
1984). SPD PV 12178 – 2 (Timm aan fractie, 1984). SPD Verkiezingsprogramma 1980 (Sicherheit 
für Deutschland). SPD Verkiezingsprogramma 1983 (Wahlparteitag 21. Januar 1983). Verkiezings-
programma SPD 1987 (Zukunft für alle). In 1983, op het hoogtepunt van het kernwapendebat, 
ontbrak het begrip mensenrechten zelfs geheel.
27 Willy Brandt, Menschenrechte mißhandelt und mißbraucht (Hamburg 1987) 7, 46, 48, 55, 
60-61, 63, 74, 94. Voigt, ‘Sozialdemokratische Menschenrechtspolitik’ (1988) V. Hans-Ulrich Klose, 
‘Zehn Bemerkungen zur Menschenrechtsarbeit’, NG/FH 33 (1986) nr. 5, 458, 460-461, aldaar 461. 
Willy Brandt, ‘Historischer Auftrag und mitmenschliche Verpflichtung’, ibidem, 459. Rother, 
‘Zwischen Solidarität’ (2010) 221-222, 250-251.
28 ‘Herausforderung zum Umdenken’, in: Schönhoven ed., “Im Zweifel”(2012) 697. ‘Friedens-
sehnsucht und Friedenspolitik’, in: ibidem, 717-728, aldaar 724-725. Willy Brandt, ‘Ohne den 
Frieden ist alles nichts’, sdPd 37/ 73, 19-4-1982, 4-8. Zie ook Erhard Eppler, Die tödliche Utopie 
der Sicherheit (Reinbeck bei Hamburg 1983) 101-102. 
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an die zweite Stelle gerückt. Es gibt kein nationales Ziel, das es wert wäre, 
den Frieden zu gefährden.’29

Hetzelfde gold voor mensenrechten. ‘Wenn die Menschen nicht überleben, 
erübrigt sich die Frage nach der Form ihres Zusammenlebens,’ meende 
Brandt dramatisch. Na een kernoorlog zou er geen Oost-Europese oppositie 
meer zĳ n om te steunen of de democratie te genieten, merkte Voigt op.30 In 
plaats van mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen, kon de SPD 
beter in blĳ ven zetten op ontspanning, wat volgens de meeste van haar 
leden niet alleen de vrede, maar ook de vrĳ heid in Oost-Europa vooruit 
zou brengen. In tegenstelling tot in de PvdA, vond er in de SPD nauwelĳ ks 
overdenking plaats van de jaren zeventig-premisse ‘ontspanning = libera-
lisering’.31 Hier toonde zich de wet van de remmende voorsprong. De SPD, 
die in de jaren zeventig een in veel opzichten revolutionair en succesvol 
beleid had gevoerd, kon nu geen afscheid nemen van haar oude methoden 
en overtuigingen.

De dramatische toon waarop de SPD het onderwerp vrede besprak, 
kwam vermoedelĳ k voort uit een combinatie van daadwerkelĳ ke angst 
en het feit dat de SPD zich als late bekeerling in de gepolariseerde strĳ d 
tegen de kernwapens wilde bewĳ zen. Door het dilemma vrede of vrĳ heid 
te reduceren tot een keus voor of tegen een kernoorlog maakte het een 
middenweg en een uitgesprokenere mensenrechtenpolitiek met betrekking 
tot Oost-Europa, zoals de PvdA die in Nederland wel zocht, onmogelĳ k.

Pas in de latere jaren tachtig won het idee terrein, dat vrede en mensen-
rechten misschien niet zo’n scherpe dichotomie vormden. Dit idee bereikte 
ook SPD’ers die voorheen vol vuur het primaat van de vrede verkondigden. 
‘Frieden und Freiheit sind in der Wertorientierung beide gleichrangig. In 
bestimmten Situationen steht sogar das Freiheitsstreben vorrangig vor 

29 Bahr, Was wird aus den Deutschen? (1982) 14, 230. Potthofff, ‘Die Deutschlandpolitik’ (1995) 
2091-2092. Rupnik, ‘Eastern Europe’ (1987) 191, 197. 
30 Brandt, Menschenrechte (1987) 56. Merseburger, Brandt (2002) 811-812. Willy Brandt, ‘Der 
SPD- Vorsitzende warnt vor Illusionen: Ginge der Kampf um den Frieden verloren, verlöre alles 
Gerede über Menschenrechte seinen Sinn. Wider die alten Kreuzritter’, Die Zeit (1977) nr. 36. 
Voigt, ‘Sozialdemokratische Menschenrechtspolitik’ (1988) VI. Eppler, Die tödliche Utopie (1983) 
102-103. Karsten D. Voigt, ‘Entspannung fördert die Menschenrechte’, sdPd 40/118, 26-6-1985, 3. 
Voigt, ‘Motive und Ziele’ (1985) 41-43. Dieter Lattmann, ‘Erziehung zu Menschenrechte’, WdA 
10-7-1980. Faulenbach, Das sozialdemokratische Jahrzehnt (2011) 540.
31 Dagmar Luuk, ‘Plädoyer für eine ideologiefreie Menschenrechts-Politik’, NG/FH 33 (1986) 
nr. 5, 464-467, aldaar 464-467. Klose, ‘Zehn Bemerkungen’ (1986) 461. Voigt, ‘Entspannung fördert 
die Menschenrechte’, sdPd 40/118, 3. Voigt, ‘Sozialdemokratische Menschenrechtspolitik’ (1988) 
VI-VII. 
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Friedensfragen,’ stelde Voigt in 1988. Hĳ  was nog huiverig om dit concept 
op Oost-Europa toe te passen.32 Koschnick deed dat in 1989 wel:

‘Zum Kampf für den Frieden gehört auch der Kampf gegen die Verletzun-
gen der Menschenrechte, überall in der Welt. (…) Wer sich zum Sachwalter 
von Menschen macht, darf sich nicht mit dem überholten Vorwurf 
abwehren lassen, er mische sich in innere Angelegenheiten ein.’33

Op het moment dat Koschnick en Voigt deze ideeën verkondigden, was 
in Oost-Europa al veel in beweging geraakt. Als politici die Bingen in het 
‘oppositievriendelĳ ke’ kamp indeelden, waren zĳ  vermoedelĳ k beter in 
staat te luisteren naar de roep om vrĳ heid die steeds vaker van de Oost-
Europese straten te horen was. Dat gold geleidelĳ k ook voor voorzichtigere 
politici als Brandt, die in september 1989 schreef: ‘Landgewinn für staats-
bürgerliche Freiheit ist kaum zu erzielen, ohne verkrustete Strukturen zu 
“destabilisieren”’.34 In het licht van grote Oost-Europese veranderingen 
erkende het ‘oppositievriendelĳ ke’ kamp zeer geleidelĳ k dat vrĳ heid 
niet opgeoffferd mocht worden voor vrede. Het valt echter te raden dat 
het ‘oppositie-afwĳ zende’ kamp van Bahr zich zelfs nu nog moeilĳ k liet 
overtuigen.

Non-interventie en stabiliteit: de reacties op Solidarność

In deze tĳ d van spanningen voelden de gebeurtenissen in Polen voor de 
SPD als een onwelkome bron van instabiliteit. Belangrĳ ke bezoeken als van 
Gierek aan Schmidt en van Schmidt aan Honecker in de zomer van 1980 
werden afgezegd. Dat was pĳ nlĳ k voor de SPD, in het bĳ zonder zo kort voor 
de Bondsdagverkiezingen van 5 oktober.35 Om de ontspanning niet verder 
in gevaar te brengen, hamerde de partĳ  ten tĳ de van de stakingen in Polen 
op de principes van niet-inmenging en stabiliteit. Dat zĳ  de stabiliteit vooral 

32 Voigt, ‘Das Denken “entblocken”’, sdPd 43/52, 3-6. Zie ook Voigt, ‘Motive und Ziele’ (1985) 
41-43.
33 ‘Ein jeder fange zu Hause an: Menschenrechte in Europa’, in: Ulrike Liebert ed., “Zu einem 
Europa der Bürger." Hans Koschnicks politische Reden von 1964 bis 2004 (Bremen 2007) 275-280, 
aldaar 276-277.
34 ‘Schreiben des Ehrenvorsitzenden der SPD, Brandt, an den Vorsitzenden der SPD, Vogel, 25. 
September 1989’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 368-369.
35 “Der Westen darf, kann, will nicht eingreifen”, Der Spiegel (1980) nr. 36, 21-23. Świder, “Wann 
werden die Sowjets” (2011) 390. Zie voor het electorale belang van de ontspanning: Becht, SPD 
(1994) 76.
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wilde stimuleren met behulp van economische steun, vond zĳ  overigens 
niet strĳ dig met haar niet-inmengingsbeginsel.36

Bĳ  het beoordelen van de situatie in Polen waren de gebeurtenissen 
in Boedapest en Praag in 1956 en 1968 het referentiekader. Een deel van 
het partĳ kader noemde de mogelĳ kheid van een Sovjet-invasie voorlopig 
hoopvol ‘onwaarschĳ nlĳ k’ of ‘hypothetisch’. ‘Optimistische’ partĳ leden als 
Brandt en Ehmke baseerden dit oordeel op een relatief positieve beoordeling 
van de discipline en compromisbereidheid van de stakers én het regime. 
Brandt roemde het gevoel van de stakers voor ‘was geht und nicht geht’. 
Partĳ bestuurslid en vredesactivist Erhard Eppler noemde Solidarność zelfs 
op vergelĳ kbare wĳ ze als het IKV een tegenhanger van de vredesbeweging, 
die met haar in een wederzĳ dse afhankelĳ kheidsrelatie stond.37

Daar tegenover stond een ‘pessimistischer’ kamp, waarin onder andere 
Bahr, Wehner en Schmidt te vinden waren. Bahr had bĳ zonder weinig 
vertrouwen in de discipline van de stakers en ging er in augustus 1980 al 
uit van dat een Sovjet-invasie onvermĳ delĳ k was.38 Hoe weinig begrip hĳ  
voor de Poolse strĳ d voor meer vrĳ heid en vakbondsrechten had, toont Bahr 
in zĳ n memoires, waarin hĳ  de veronderstelling uitte dat de stakers alles 
op het spel zetten slechts omwille van goedkopere sigaretten en alcohol:

‘Auf dem Hintergrund der Erfahrungen seit 1953 konnte ich mir nicht 
vorstellen, daß es diesmal besser ausgehen müßte. Ich fand es schlicht 
verrückt, wegen der Erhöhung von Zigaretten- und Schnapspreisen den 
Generalstreik zu proben. Wie oft wollten die Polen noch lernen, daß die 
Sowjetunion nicht hinnehmen kann, wenn die Verbindung zu ihren 
zwanzig Divisionen in der DDR unkontrollierbar wird?’39

36 Pick, Brücken nach Osten (2001) 103-104, 108. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 203. Rother, 
‘Zwischen Solidarität’ (2010) 223. Marie Schlei, ‘Der Gesang kam von unten’, sdPd 35/166, 1-9-1980, 
4-5.
37 ‘Ehmke: Hofffentlich haben die Polen aus dem Prager Frühling gelernt’, FR 21-8-1980. SI 
1152 A – 1 (Brandt über Polen, 1980). Harry Schleicher, “Ich habe Riesenrespekt für Walesa”, 
WR 19-12-1980. Stobbe, ‘Eine Zukunft für Osteuropa’, sdPd 35/168, 1-3. Helmut Rohde, ‘Für 
Reformfähigkeit und Wandel’, ibidem 35/161, 25-8-1980, 4-5. Thompson, Double exposure (1985) 
121. Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 29.8.1980, 599/80. Opvallend is dat ook Ehmke, 
die door Bingen terecht als kritisch tegenover de oppositie ingeschaald werd, dit optimisme 
opbracht.
38 “Der Westen darf”, Spiegel (1980) nr. 36, 21-23. Deutscher Bundestag, Drucksache 9/63, 
19-12-1980, 3. Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 32. Sozialdemokraten, Mitteilung für 
die Presse, 6.12.1980, 821/80. ick, Brücken nach Osten (2011) 103-104, 106, 108. Pleskot, Kłopotliwa 
Panna “S” (2013) 106-107.
39 Bahr, Zu meiner Zeit (1996) 343. Hĳ  herhaalde dit nog eens in 2012: Die Deutschen und die 
Polen (2012) 48-49. 
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Hĳ  leek er als vanzelfsprekend vanuit te gaan, dat de eisen van de stakers 
zo onrealistisch waren, dat automatisch een Sovjet-invasie zou volgen als 
de Poolse regering ze allemaal zou vervullen. Hĳ  verweet de CDU/CSU 
daarom verontwaardigd dat zĳ  alleen kredieten aan de de Poolse regering 
wilde verlenen als deze op de wensen van de stakers in zou gaan. In zĳ n 
inschatting namen de christendemocraten daarmee een Sovjet-invasie op 
de koop toe.40

Het pessimistische kamp ging fatalistisch uit van een causaliteit tus-
sen de bedreiging van de veiligheidsbelangen van de Sovjet-Unie en een 
invasie. Het mogelĳ k ingrĳ pen van de Sovjet-Unie leek het te accepteren 
als een objectief geopolitiek gegeven, in plaats van een open beslissing 
van Moskou. Het was zaak te voorkomen dat de Sovjet-Unie door Pools of 
Westers handelen tot een invasie ‘gedwongen’ zou worden, zo schreef Bahr 
in 1989: ‘Wir haben uns ungeheuer hart selbst daran gehalten, dass wir den 
Rahmen dieser Politik nicht überschreiten, indem wir nichts tun, was als 
konterrevolutionär oder ich weiß nicht was bezeichnet werden kann’.41 
Ook Schmidt plaatste het afzeggen van zĳ n bezoek aan Honecker achteraf 
in dit kader:

‘Ich selbst empfand wachsende Besorgnis, meine Anwesenheit in der 
DDR könnte zu einem Anlaß oder zu einem Katalysator werden, der 
den Funken aus der Volksrepublik Polen in die Deutsche Demokratische 
Republik überspringen ließ.’42

Zo liet de SPD zich uit angst voor een herhaling van 1956 of 1968 of een 
opleving van anti-Duitse propaganda maar weinig uit over de interne situ-
atie in Polen. Internationaal secretaris Dingels stond zelfs kritisch tegenover 
hulpinitiatieven. In feite beloonde de SPD met haar voorzichtigheid de 
Oost-Europese dreiging met invasie en anti-Duitse campagnes.43

De CDU/CSU veroordeelde op haar beurt de terughoudendheid van de 
SPD, die zĳ  zag als steun aan het Poolse regime. Paradoxaal genoeg verweten 

40 Mackenbach, “… den Warschauer Putsch” (1982) 22. Sozialdemokraten, Mitteilung für die 
Presse, 21.6.1980, 563/80. 
41 Geciteerd in Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 39. Zie ook. SPD PV 10919 – 1 (Dingels 
aan Brandt e.a., 1980). SPD PV 10908 – 1 (Dingels aan Brandt e.a., 1980). Świder, “Wann werden 
die Sowjets” (2011) 391-392, 396-397. Die Deutschen und die Polen (2012) 48-49. 
42 Helmut Schmidt, Deutsche und ihre Nachbarn (Berlĳ n 1990) 61, 63.
43 Świder, “Wann werden die Sowjets” (2011) 391. Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 
10.6.1981. Ibidem, 23.3.1981 149/81. Bruno Friedrich, ‘Der Westen muß Polen helfen’, sdPd 36/135, 
21-7-1981, 1-2. 
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de christendemocraten hun tegenstrevers zowel met de economische 
steun aan Polen het Oostblok langer overeind te houden als het geld in een 
bodemloze put te werpen, omdat het systeem vanwege de grote inherente 
problemen toch niet meer te redden was.44 De SPD beschuldigde de CDU/
CSU ervan over de rug van de Polen heen een verkiezingscampagne te 
voeren. Haar eigen verhaal dat de opkomst van Solidarność mogelĳ k was 
gemaakt door de ontspanningspolitiek, was natuurlĳ k evenmin los te zien 
van de verkiezingen.45

Het pessimistische kamp binnen de SPD groeide naarmate de patstelling 
tussen oppositie en regime in Polen langer duurde. Een voormalige optimist 
als Brandt liet zich in september 1981 ontvallen dat Polen vooral gebaat zou 
zĳ n bĳ  mensen die werkten in plaats van staakten. Die opmerking werd hem 
nog lang door de Poolse oppositie nagedragen.46 Peter Bender, een publicist 
van SPD-huize die nauw betrokken was geweest bĳ  de ontwikkeling van 
de Ostpolitik, stelde op 11 december 1981 zelfs dat een militaire dictatuur 
de beste uitweg uit de confrontatie zou vormen. Twee dagen later volgde 
Jaruzelski’s coup.47

Nog sterker dan in augustus 1980 kwam dit ongelegen. In augustus 1980 
had Schmidt zĳ n bezoek aan Honecker afgezegd vanwege de spanningen 
in Polen. In december 1981 was hĳ  echter wel afgereisd, waardoor de staat 
van beleg hem overviel in de DDR. In augustus 1980 had Bahr over het 
eerdere, afgezegde bezoek van die maand geschreven: ‘Niemand konnte 
ausschließen, daß die Ereignisse in Polen zu einem Kulminationspunkt 
kommen, während der Kanzler in der DDR ist. Dann hätten beide (…) 
größere Sorgen als die, miteinander zu reden.’ In december 1981 bleek van 
deze ‘grotere zorgen’ geen sprake meer en zag Schmidt geen reden het 
bezoek aan Honecker te beëindigen. Als pessimist twĳ felde hĳ  niet aan de 
‘noodzakelĳ kheid’ van Jaruzelski’s stap. DDR-bronnen wekken de indruk 
dat Schmidt begrip uitte voor de noodzaak in Polen orde op zaken te stellen. 

44 Świder, ‘Bońskie spojrzenie’ (2010) 229-234, 237-238, 240-241. ‘Streit zu Polen: Wen soll Bonn 
stützen?’, FAZ 22.9.1980. ‘Weiter Streit um Ostpolitik’, KStA 29-8-1980. 
45 ‘Ehmke: Hofffentlich’, FR 21-8-1980. Karsten Voigt, ‘Straußens polnische Träume’, Berliner 
Stimme 29-8-1980. Lothar Schartz, ‘Zynisches Spiel’, sdPd 35/168, 3-9-1980, 4. Klaus Hänsch, ‘Ein 
Lehrstück für deutsche Christdemokraten’, ibidem 35/180, 19-9-1980, 5. Stobbe, ‘Eine Zukunft 
für Osteuropa’, ibidem 35/168, 1-3. Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse 15.9.1980, 656/80. 
Ibidem, 2.9.1980, 614/80. Ibidem, 3.9.1980, 617/80. Świder, ‘Bońskie Spojrzenie’ (2010) 234. 
46 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 225-227. ‘Auch Willy Brandt: Polen braucht vor allem 
die Arbeit’, Arbeiterzeitung 22-9-1981. Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 6.12.1980, 
821/80. Ibidem, 21.9.1981, 542/81. Zie voor een verder voorbeeld van pessimisme: SPD PV 10814 – 2 
(Schmude, Studienreise, 1981). 
47 Peter Bender, ‘Die Armee als letzte Chance?’, Die Zeit (1981) nr. 51.
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In zĳ n memoires geeft hĳ  toe dat hĳ  kon ‘einfühlen in die verzweifelte Lage 
der Führung in Warschau.’48

De strategie van de SPD veranderde aanvankelĳ k weinig. De ankerpun-
ten van het beleid bleven niet-inmenging, stabiliteit en ontspanning. De 
partĳ  was terughoudend in haar protest en bleef inzetten op hervorming, 
dialoog en mogelĳ ke fĳ inanciële ondersteuning van de regering. Daarbĳ  
presenteerden SPD-vertegenwoordigers zich graag als Realpolitiker die het 
hoofd koel hielden, terwĳ l anderen zich door emotie en moralisme het hoofd 
op hol lieten brengen. Vergeten was Brandts oproep uit 1970 om moraal als 
politieke kracht te erkennen.49

De SPD liet zich niet door Solidarność van haar bestaande beleid afbren-
gen. De Poolse gebeurtenissen bedreigden volgens veel SPD’ers de resultaten 
van de ontspanningspolitiek, maar niet haar uitgangspunten. ‘Ich sehe nicht 
den geringsten Anlaß, die Grundprinzipien und Ziele unserer Entspan-
nungspolitik zu verändern,’ merkte Bahr in augustus 1980 zelfverzekerd op. 
Tegelĳ kertĳ d beschouwden ook veel SPD’ers de veranderingen in Polen zelfs 
als een resultaat van de ontspanning: het bewĳ s dat op goede betrekkingen 
tussen Oost en West inderdaad liberalisering volgde.50 Na 13 december bleef 
de overtuiging van het eigen beleid groot. Bender schreef vol zelfvertouwen: 
‘Die Entspannungspolitik ist durch Polen nicht widerlegt, ihre Erfahrungen 
gelten weiter’.51 Tegelĳ kertĳ d veroorzaakte de paradox dat Solidarność 
tegelĳ kertĳ d als succes en als bedreiging van de ontspanningspolitiek gold 
wel degelĳ k onzekerheid en ambivalentie. Blĳ kbaar riep de SPD met haar 
beleid krachten op, waar zĳ  niet mee om wist te gaan.52

48 “Der Westen darf”, Der Spiegel (1980) nr. 36, 21-23. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 208-209. 
Jander, ‘Keine Solidarität’ (2000) 601-602. Schmidt, Deutsche und ihre Nachbarn (1990) 73-74, 
504.
49 Bingen, Die Polenpolitik (1998) 208-209. DGB AV 5/DGBI003096 – 1 (Interview Voigt, 1981). 
Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 19. bis 23. April 1982. München. Olym-
piahalle. Band I. Protokoll der Verhandlungen (Bonn 1982) 709. Hans-Jürgen Wischnewski, 
‘Solidarität praktizieren’, sdPd 36/224, 22-12-1981, 1-2. Walter Polkehn, “Pauken und Schalmeien”, 
ibidem, 37/12, 19-1-1982, 4. 
50 Bingen, ‘Ostpolitik und demokratischer Wandel’ (2005) 127-129. “Der Westen darf”, Der 
Spiegel (1980) nr. 36, 21-23. Dietrich Stobbe, ‘Eine Zukunft für Osteuropa’, sdPd 35/168, 3-9-1980, 
1-3. Pick, Brücken nach Osten (2011) 106-107. 
51 ‘Entspannungspolitik ohne Kaltschnäuzigkeit. Ein ZEIT-Interview mit Willy Brandt’, Die 
Zeit (1982) nr. 6. Bender, ‘Europa braucht ein starkes Polen’ (1984) 301-304. SPD PV 11643 – 1 
(Biermann aan Hans-Jochen Vogel, 1982). Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/76, 14-1-1982, 
4426. Gaus, ‘Polen und die westliche Allianz’ (1982) 114, 116. Willy Brandt, ‘Stop this defeatist 
talk about Nato’, Times 17-2-1982. 
52 Bender, ‘Da wird Nachdenken’ (1982) 27, 41-42. Voigt, ‘Sozialdemokratische Menschenrechts-
politik’ (1988) VIII.
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Desondanks bleef de SPD ook na 1981 de ontspanningspolitiek voorrang 
geven boven solidariteit. Dit baseerde zĳ  op vĳ f veronderstellingen: de 
schuld van Solidarność, de mogelĳ kheid tot voortzetting van de hervormin-
gen, de democratiserende kracht van de ontspanningspolitiek, het belang 
van vrede en de aard van Pools-Duitse betrekkingen.

Een groot deel van de partĳ  was geneigd Jaruzelski vrĳ  te pleiten en hem 
voor te stellen als een Poolse patriot die met zĳ n ingreep voor het minste 
van twee kwaden had gekozen. Eppler schreef bĳ voorbeeld:

‘Bis zum Beweis des Gegenteils möchte ich annehmen, daß er meint, was 
er sagt, daß er sich selbst wohl eher als tragische Figur denn als geborenen 
Diktator sieht, daß er zuerst polnischer Patriot ist, der vor allem eines 
verhindern will: das Eingreifen der Sowjets.’53

Volgens Ehmke was de keus niet ‘Jaruzelski of Wałęsa’, maar ‘Jaruzelski 
of de Russen’. In dat geval koos de SPD voor Jaruzelski. ‘Das ist nicht sehr 
herzerwärmend,’ gaf Bundesgeschäftsführer Peter Glotz toe, maar wel in 
lĳ n met de keus voor Realpolitik.54

Deze inschatting van Jaruzelski’s ingrĳ pen hing samen met het fatalisti-
sche wereldbeeld van de pessimistische fractie. Een mogelĳ ke Sovjet-invasie 
werd daarin meer voorgesteld als geopolitieke noodzakelĳ kheid, dan als 
bewuste beslissing van de Sovjet-Unie die daarvoor ter verantwoording 
geroepen zou kunnen worden. In de eerste verklaring over de staat van 
beleg liet de Bondsregering de Sovjet-Unie zelfs geheel ongenoemd. Volgens 
Bahr had Moskou uiterste terughoudendheid en tolerantie tegenover Polen 
betoond.55

Als de Sovjet-Unie terughoudend was geweest en Jaruzelski een Poolse 
patriot, dan bleef er maar één mogelĳ ke schuldige over. De conclusie dat 
Solidarność het ongeluk over zichzelf had afgeroepen, kwam niet als een 
schok voor een partĳ  die geloofde dat veranderingen alleen geleidelĳ k van 

53 Eppler, ‘Jaruzelski beim Wort nehmen’ (1982) 83-85. Zie ook: Peter Bender, ‘Vorwort’, in: 
Mieczysław F. Rakowski, Ein schwieriger Dialog. Aufzeichnungen zu Ereignissen in Polen 1981-1983 
(Düsseldorf, Wenen, 1985) 5-10, aldaar 5-6. Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 14.12.1981, 
754/81. Ibidem, 16.12.1981, 758/81. Ibidem, 23.12.1981, 774/81. 
54 Ehmke, Mittendrin (1995) 375-376. ‘Peter Glotz: Polen, Macht und Moral’, RM 8-1-1982. 
55 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/76, 14-1-1982, 4411, 4424-4425. Bahr, Was wird aus 
den Deutschen? (1982) 23. Egon Bahr, ‘Wie einfach, Freiheit für die Polen zu fordern’, Vorwärts 
21-1-1982. Peter Bender, ‘Für europäische Politik’, Vorwärts 14-1-1982. “Wir wandeln auf dünnem 
Eis”, Der Spiegel (1982) nr. 1, 17-21. 
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bovenaf plaats konden vinden.56 De SPD vermeed de Poolse arbeidersbe-
weging bĳ  name te noemen en sprak liever over solidariteit met ‘het Poolse 
volk’. Zelfs in de protestverklaring tegen de wet die Solidarność verbood, 
bleef de vakbond zelf ongenoemd.57 Slechts een kleine groep partĳ leden 
pleitte Solidarność expliciet vrĳ . Ook zĳ  waren echter huiverig een duidelĳ k 
oordeel over Jaruzelski uit te spreken.58

De tweede veronderstelling die aan de terughoudende opstelling van de 
partĳ  ten grondslag lag, was het idee dat Jaruzelski zĳ n belofte de hervor-
mingen voort te zetten, zou nakomen. De gebeurtenissen van 13 december 
1981 bevestigden voor veel SPD’ers hun overtuiging dat hervormingen niet 
van onderop afgedwongen konden worden. In de hoop op hervormingen van 
bovenaf wees de SPD sancties af. Zo probeerde zĳ  het voor Jaruzelski niet 
moeilĳ ker te maken om woord te houden. De SPD stelde sancties voor als 
onrechtvaardig omdat de bevolking hiermee voor haar regering zou worden 
gestraft. Met dit soort argumenten greep zĳ  terug op hetzelfde pathos dat 
zĳ  de CDU/CSU zo verweet.59

De derde reden voor terughoudendheid was het geloof dat ontspan-
ningspolitiek tot liberalisering leidde en bovendien de enige weg was naar 
democratisering in Oost-Europa, omdat luide protesten en demonstraties 
alleen maar tot meer repressie zouden leiden.60

56 In december 1981 onthield de SPD zich wĳ selĳ k van schuldtoewĳ zingen aan Solidarność. 
Later kwamen de tongen wel los: Ehmke, Mittendrin (1995) 375. Walter Polkehn, ‘Zum Mord an 
Pfarrer Popieluszko’, sdPd 39/214, 6-11-1984. Peter Bender, ‘Da wird Nachdenken zur politischen 
Pflicht’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? (1982) 27-42, aldaar 31. Peter Bender, 
‘Allein kommt Polen nicht aus dem Sumpf’, Die Zeit (1982) nr. 24. Peter Bender, ‘Der Zorn schmilzt 
zu Ratlosigkeit’, ibidem (1982) nr. 51. Peter Bender, ‘Jaruzelski: Der Pilsudski der achtziger Jahre?’, 
ibidem (1982) nr. 52. Schmidt, Deutsche und ihre Nachbarn (1990) 504. Zie ook SPD PV 10921 – 4 
(Dingels aan Wischnewski, 1981).
57 Voorbeelden: ‘Erklärung zur Lage in Polen 11.10.1982’, in: Jahrbuch der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands 1982-1983 (Bonn 1984) 612. DGB AV 5/DGBI003096 – 1 (Interview Voigt, 1981). 
Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 16.12.1981, 756/81. Ibidem, 16.12.1981, 758/81 
58 D. Cramer, ‘Abstinenz aus Trotz’, Vorwärts 28-6-1984, 13. Klaus Reifff, ‘Polen – Europas 
Prügelknabe?’, NG/FH 31 (1984) 538-542, aldaar 538-542. Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ 
(2008) 72-73.
59 Wischnewski, ‘Solidarität praktizieren’, sdPd 36/224, 1-2. Eppler, ‘Jaruzelski beim Wort 
nehmen’ (1982) 83-85. Günter Gaus, ‘Polen und die westliche Allianz oder Ein Plädoyer für die 
Entspannungspolitik’, in: Böll, Duve Staeck, Verantwortlich für Polen? (1982) 109-118, aldaar 117. 
Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 14.12.1981, 754/81. Ibidem, 16.12.1981, 758/81. ‘Polen: 
was hat der Westen in petto? Von SPD-Geschäftsführer Peter Glotz’, WdA 14-1-1982. 
60 ‘Entspannungspolitik ohne Kaltschnäuzigkeit. Ein ZEIT-Interview mit Willy Brandt’, Die 
Zeit (1982) nr. 6. Bender, ‘Europa braucht ein starkes Polen’ (1984) 301-304. SPD PV 11643 – 1 
(Biermann aan Hans-Jochen Vogel, 1982). Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/76, 14-1-1982, 
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De keus voor terughoudendheid kwam ten vierde voort uit de opvat-
ting dat er niets belangrĳ ker was dan het behoud van de vrede. Het meest 
uitgesproken was Bahr:

‘Kein Ziel rechtfertigt den Krieg: Weder die deutsche Einheit noch 
die Freiheit für Polen. (…) Im atomaren Zeitalter rangiert das Prinzip 
Verantwortung vor dem Prinzip Recht und vor dem Prinzip Hofffnung.’

Hĳ  meende van de Polen het offfer van de vrĳ heid te kunnen vragen, omdat 
hĳ  als Duitser eveneens een offfer bracht door een gedeeld Duitsland te 
accepteren: ‘Wer die Forderung “Deutschland über alles” ablehnt, darf auch 
ablehnen, dass Polen über alles geht.’61

Deze veronderstelling contrasteert sterk met de vĳ fde reden voor 
terughoudendheid: het idee dat de Duitsers, gezien de ellende die zĳ  de 
voorgaande tweehonderd jaar over de Polen hadden afgeroepen, zich geen 
enkel oordeel over de Polen konden aanmatigen. De Duitse invasie van 1939 
was mede verantwoordelĳ k voor de ontstane situatie. Bovendien bestond 
de angst dat juist Duits protest alsnog een Sovjet-invasie uit kon lokken. 
‘Eine vorwegnehmende Dramatisierung der Ereignisse in Polen, ausge-
rechnet durch uns Deutsche, hätte tatsächlich weder den Polen noch den 
Deutschen genützt,’ waarschuwde Schmidt. Interessant genoeg begunstigde 
deze ongetwĳ feld goed bedoelde bescheidenheid vooral de Poolse regering, 
terwĳ l veel SPD’ers niet te beroerd waren Solidarność of de Poolse bevolking 
ongevraagd van advies te dienen. Daarmee kon deze poging zich nederig op 
te stellen gemakkelĳ k geïnterpreteerd worden als teken van onverschillig-
heid, paternalisme of eigenbelang. Vanwege het van Duitse zĳ de aangerichte 
Poolse lĳ den, deed de SPD er het zwĳ gen toe nu een Poolse regering Pools 
lĳ den veroorzaakte. De Duitse schuld leidde in dit geval niet tot geëngageerd 
protest, maar tot cynische terughoudendheid.62 Bondsdaglid Freimut Duve 
zag als één van de weinige SPD’ers hier de tragiek van in:

4426. Gaus, ‘Polen und die westliche Allianz’ (1982) 114, 116. Willy Brandt, ‘Stop this defeatist 
talk about Nato’, Times 17-2-1982. 
61 Bahr, Was wird aus den Deutschen? (1982) 23. Bahr, ‘Wie einfach’ (1982). 
62 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/74, 18-12-1981, 4289-4290. Hans Koschnick, ‘Le-
bensrettende Hilfe’, sdPd 36/245, 23-12-1981, 3. DGB AV 5/DGBI003096 – 1 (Interview Voigt, 1981). 
Bender, ‘Vorwort’ (1985) 10. Bender, ‘Da wird Nachdenken’ (1982) 30-32. Peter Bender, ‘Polen und 
Deutsche. Eine historische Bilanz’, in: Riechers, Schröter, Kerski, Dialog der Bürger (2005) 39-50, 
aldaar 45.
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‘Daß ausgerechnet die Polen sich wieder einmal dem Zwang der Großord-
nung fügen sollen und daß ausgerechnet wir Deutschen mit bitterem 
Mitleid dem Wałęsa die Grenzen der Freiheit im Nuklearzeitalter bei-
bringen, das ist ein sehr unziemlicher Zynismus.’63

De SPD was al vroeg in 1982 gedwongen haar aanname dat Jaruzelski de 
hervormingen snel zou voortzetten, te herzien en haar opstelling te ver-
scherpen.64 Toen in de zomer van 1983 de staat van beleg werd opgeheven, 
uitte Brandt zich dan ook niet slechts optimististisch, maar was hĳ  ook 
kritisch over het grote aantal mensen dat nog gevangen bleef.65 De andere 
veronderstellingen bleven gedurende het gehele decennium wel overeind, 
waardoor de SPD bĳ  het uitbreken van nieuwe stakingen in Polen in 1988 
hetzelfde mantra van niet-inmenging, stabiliteit en geleidelĳ kheid aanhief 
als in 1981.66

Deze vĳ f veronderstellingen werden het sterkst gevoeld in het kamp dat 
voor december 1981 al pessimistisch tegenover de kansen van Solidarność 
had gestaan. Vooral de opeenvolgende voorzitters van de Pools-Duitse 
gesprekskring in de fractie, Walter Polkehn en Rudi Schmitt, stelden zich 
bĳ zonder regimevriendelĳ k op. Polkehn noemde de Westerse berichtgeving 
over Polen te negatief en roemde juist de hervormingen in Polen gedurende 
de jaren tachtig. Hĳ  noemde de moord op Popiełuszko in november 1984 
het werk van provocateurs die de regering in diskrediet wilden brengen en 
liet zich zeer neerbuigend uit over Solidarność. Zĳ n opvolger Schmitt prees 
op dezelfde toon de niet bepaald vrĳ e Poolse verkiezingen van 1985 als 
een bevestiging van Jaruzelski’s beleid en een basis voor maatschappelĳ ke 
dialoog.67

63 Freimut Duve, ‘Moral der Entspannungspolitik’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für 
Polen (1982) 73-77, aldaar 72. Zie ook Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 312-313.
64 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/76, 14-1-1982, 4404-4406, 4410-4411, 4423, 4453-4454. 
Bingen, Die Polenpolitik (1998) 215. Schmidt, Menschen und Mächte (1987) 303-312. ‘Ofen aus’, Der 
Spiegel (1983) nr. 3, 25, 27. 
65 ‘Erklärung des Vorsitzenden der SPD, Brandt, zur Aufhebung des Kriegsrechts in Polen, 22. 
Juli 1983’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 137-138. 
66 Christoph Bertram, Gunter Hofmann, ‘SPD-Parteitag in Münster: Kein Streit mehr um die 
Sicherheit. Kürlauf auf zu dünnem Eis?’, Die Zeit (1988) nr. 36. Schneider, Thelen, Demokratische 
Reformen (1989) 8, 11, 13. Margitta Terborg, ‘Streiks in Polen – und die allgemeine Hilf losigkeit’, 
sdPd 43/160, 23-8-1988, 5. Annemarie Renger, ‘In Polen beginnt eine neue Epoche’, ibidem, 44/32, 
15-2-1989, 1-2. Helmuth Becker, ‘Offfensiv in die Zukunft’, ibidem, 44/67, 7-4-1989, 3-4. 
67 Walter Polkehn, ‘Chance zum Dialog’, sdPd, 37/206, 28-10-1982, 4-5. Walter Polkehn, ‘Lech 
Walesa ist frei’, ibidem, 37/217, 15-11-1982, 2. Walter Polkehn, ‘Zum Mord an Pfarrer Popieluszko’, 
ibidem, 39/214, 6-11-1984, 1. Walter Polkehn, ‘Polen zur Jahreswende’, ibidem, 38/250, 30-12-1983, 
6-7. Rudi Schmitt, ‘Polen auf dem Weg zum inneren Ausgleich’, ibidem, 40/204, 24-10-1985, 5-6.
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Tegenover deze applausmachine voor Jaruzelski stond een minderheid 
van meer kritische partĳ leden, die verschillende van de genoemde veron-
derstellingen ter discussie stelden zonder overigens aan het belang of de 
democratiserende werking van de ontspanningspolitiek te twĳ felen.68 Het 
was wederom het Bondsdaglid Duve dat bĳ voorbeeld in 1982 kritisch stelde:

‘Einsicht in die eigene Grenze des “Wandel durch Annäherung” darf nicht 
zur Sprachlosigkeit gegenüber jenen führen, die immer wieder gegen 
diese Grenzen anrennen – und die dabei (vielleicht) gar erweitern. Wer 
die Utopie der Welt ohne Polizeistaat aufgibt, sollte sich an der Utopie 
einer Welt ohne Wafffen nicht versuchen.’69

De sterkste kritiek kwam echter van buiten de partĳ . De CDU/CSU schatte 
het probleem radicaal verschillend in. Terwĳ l de SPD in januari 1982 Jaruzel-
ski vrĳ pleitte en nog steeds een Sovjet-interventie af probeerde te wenden, 
zag CDU-fractieleider Kohl het heel anders:

‘Wie niederträchtig, wie schäbig und arrogant zugleich wirken all jene, 
die jetzt sagen, die Reformkräfte hätten den Bogen überspannt, und 
die Maßnahmen des Militärrates hätten nur noch eine größere Ka-
tastrophe verhindert. Dabei ist die Katastrophe doch längst da. Ein 
Volk darf nicht seinen Weg gehen, weil es der übermächtige Nachbar 
nicht duldet. Das ist doch die reale Lage in Polen.’70

68 SPD PV 11145 – 4 (sdPd, Lehren). Peter von Oertzen, ‘Entspannungspolitik nach dem pol-
nischen Winter. Sozialdemokratische Friedenspolitik zwischen Utopie und status-quo-Denken’, 
in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? (1982) 146-154. ‘SPD-Vorstandsmitglied von 
Oertzen: “Nur die konsequente Entspannungspolitik”’, taz 15-12-1981, 4. Interview Koschnick, 
27-6-2012. Faulenbach, Das sozialdemokratische Jahrzehnt (2011) 538, 540. Rother, ‘Zwischen 
Solidarität’ (2010) 226. Świder, “Wann werden die Sowjets” (2011) 393-394. Schwan, ‘Das Dilemma 
deutscher Versöhnungspolitik’, FAZ 19-5-1982, 11.
69 Duve, ‘Moral der Entspannungspolitik’ (1982) 75-76. Duve, ‘Moral der Entspannungspolitik’ 
(1982) 75-76. Zie ook SPD PV 11145 – 4 (sdPd, Lehren). Peter von Oertzen, ‘Entspannungspolitik 
nach dem polnischen Winter. Sozialdemokratische Friedenspolitik zwischen Utopie und 
status-quo-Denken’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? (1982) 146-154. ‘SPD-
Vorstandsmitglied von Oertzen: “Nur die konsequente Entspannungspolitik”’, taz 15-12-1981, 4. 
Interview Koschnick, 27-6-2012. Faulenbach, Das sozialdemokratische Jahrzehnt (2011) 538, 540.
70 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/74, 18-12-1981, 4300-4301.
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Zĳ n partĳ genoten verwezen gretig naar de negatieve commentaren in de 
Franse en Amerikaanse pers.71 Opvallend is dat de wederzĳ dse verwĳ ten 
180 graden draaiden zodra het om een land in Latĳ ns-Amerika ging.72

De terughoudendheid van de SPD kwam haar niet alleen op kritiek van 
haar politieke concurrenten te staan, maar botste ook met internationale 
zusterorganisaties. De SPD had grote druk uitgeoefend op de Socialistische 
Internationale (SI) om de door haar opgestelde uiterst voorzichtige verkla-
ring geantedateerd te publiceren om te voorkomen dat verslechtering van 
de situatie alsnog harde woorden noodzakelĳ k zou maken. Later dwongen 
verschillende zusterpartĳ en een meer uitgesproken verklaring af. De SPD 
reageerde hierop door onschuldig te beweren dat helaas de verergerde 
situatie nu wel hardere woorden noodzakelĳ k maakte.73 De sociaaldemo-
cratische partĳ en van Frankrĳ k, Italië, Zweden en Nederland wisten tegen 
de voorzichtigere landen in af te dwingen, dat de SI afzag van een geplande 
reis naar Moskou en alleen een missie naar Polen zou organiseren als daarbĳ  
ontmoetingen met Michnik en Wałęsa mogelĳ k zouden zĳ n.74

Volgens historicus Marc Drögemöller viel de Nederlandse afwĳ zing van 
de SI-verklaring niet in goede aarde. Internationaal secretaris Dingels zag 
het als een typisch voorbeeld van de manier waarop de PvdA in de jaren 
zeventig radicale uitspraken over buitenlandse politiek deed zonder over 
de gevolgen na te denken. De eerdere twĳ fel in de PvdA over het NAVO-
lidmaatschap of de kritiek op de binnenlandse politiek van de Bondsrepu-
bliek waren echter van een heel ander karakter dan het idee dat ontspanning 
niet boven mensenrechten ging.75

Voor historici en politicologen die zich kritisch met de ontspanningspoli-
tiek van de SPD bezighouden, fungeren de Poolse gebeurtenissen als een 

71 Deutscher Bundestag, Drucksache 9/1292, 22-1-1982, 2-4. Ibidem, Drucksache 9/1332, 5-2-
1982, 2. Ibidem, Plenarprotokoll 9/76, 14-1-1982, 4415-4418, 4422. Ibidem Plenarprotokoll 9/78, 
19-1-1982, 4501-4504.
72 Helmut Rothemund, ‘Ferndiagnosen und Schüsse aus der Hüfte’, ibidem, 36/242, 18-12-1981, 
1-2. Walter Polkehn, ‘Kraftmeierische Sprüche sind nicht gefragt’, ibidem, 37/113, 18-6-1982, 4. 
Marion Gräfĳ in Dönhofff, ‘Böse Welt und weiße Westen. Folter in Chile, Streit in Bonn: Was 
können die Politiker für die Menschenrechte tun?’, Die Zeit (1987) nr. 34. 
73 Wischnewski, ‘Solidarität praktizieren’, sdPd 36/24, 1-2. ‘Auch der Papst’, Der Spiegel (1982) 
nr. 1, 21-22. ‘Den Zirkus satt’, ibidem (1983) nr. 16. ‘Die SPD ist keine pazifĳ istische Partei’, ibidem 
(1984) nr. 4. Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 228-229. SI 1152 A – 2 (Dingels aan Carlsson). 
Zie ook verder SI 1152 A.
74 SI 1099A – 1 (Cable Carlsson, 1982). SI 1152 A – 3 (Socialist Afffairs 1982). SI 1152 A – 4 (Carlsson 
aan Brandt, 1982). SPD PV 11145 – 3 (Internationaler Sekretär aan Wischnewski, 1982). Rother, 
‘Mieszane odczucia’ (2013) 246-250. 
75 Drögemöller, Zwei Schwestern (2008) 287-288.
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trefffend voorbeeld van wat er volgens hen mis was met het beleid. De SPD 
bleek niet in staat in te zien dat Solidarność geen nagel aan de doodskist van 
de ontspanning was, maar dat zĳ  juist bĳ droeg aan het einde van de Europese 
en de Duitse deling. ‘Willy Brandt and the entire SPD leadership accorded 
absolute priority to the maintenance of peace. (…) Brandt could not imagine 
that Solidarity would rather endanger communist power than peace’, aldus 
Rother. Volgens Garton Ash was dat afwĳ zen van Solidarność om deze reden 
‘not just morally dubious but also politically short-sighted’. Naar zĳ n mening 
probeerde de SPD met haar retoriek over vrede en Jaruzelski’s beloofde 
hervormingen het feit te verdoezelen dat het Duitse en Poolse volk simpelweg 
bĳ tende nationale belangen hadden, zoals zo vaak in de geschiedenis.76

Veel kritiek krĳ gt de SPD achteraf te verduren op haar gebrekkige gevoel 
voor ‘die politische Wirksamkeit von symbolischer Politik’. Zelfs in de 
zeer genuanceerde beoordeling van Brandt-historicus Rother blĳ kt deze 
conclusie niet te vermĳ den:

‘Man kann diese Haltung als übervorsichtig bezeichnen, wie es Brandt 
selbst über seine erste Stellungnahme zum Kriegsrecht sagte. Man kann 
sie auch realistisch und verantwortungsbewusst nennen – ganz im Sinne 
einer Verantwortungsethik. Aber etwas mehr an Gesinnungsethik hätte 
Brandts Ansehen in Polen gut getan. Er, der doch sonst hinsichtlich 
symbolischer Handlungen so sicher war, verkannte die Erwartungen 
der großen Mehrheit des polnischen Volkes.’77

Na 1989 kwam een deel van de SPD-politici tot nieuwe oordelen. Parle-
mentariër Norbert Gansel noemde het negeren van Solidarność door de 
SPD ‘ein moralisches Versäumnis, und (...) auch realpolitisch ein Fehler.’78 
SPD-kopstukken als Ehmke, Schmidt, Bahr en Vogel lieten hun mening 
over Jaruzelski en hun eigen beleid ongewĳ zigd. Wel geven Bahr, Voigt en 
Brandt achteraf toe Solidarność te hebben onderschat.79

76 Rother, ‘Common Security’ (2012) 249. Garton Ash, In Europe’s name (1993) 290-293, 371. 
77 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 260-263.
78 Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 155. ‘West-SPD und DDR-Sozialdemokraten’, 
in: Bernd Faulenbach, Heinrich Potthofff ed., Die deutsche Sozialdemokratie und die Umwälzung 
1989/90 (Essen 2001) 73-94, aldaar 82. 
79 Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 82, 271, 294-295. Bahr, Zu meiner Zeit (1996) 343-344, 
575-576. Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 32, 175, 183-184. Ehmke, Mittendrin (1995) 
375-376. Willy Brandt, Erinnerungen (Frankfurt 1989) 472. Schmidt, Deutsche und ihre Nachbarn 
(1990) 503-508. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 41-43, 182. Karsten D. Voigt, 
‘Dialog zwischen SPD und kommunistischen Parteien’, in: Karlheinz Bentele e.a. ed., Metamor-
phosen. Annäherungen an einen vielseitigen Freund. Für Horst Ehmke zum Achtzigsten (Bonn 
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In 2000 verklaarde kanselier Gerhard Schröder voor het Poolse parlement 
dat ‘die Art und Weise, wie (…) manche Sozialdemokraten, in jener Zeit 
das Festhalten am Ziel der Stabilität betont haben, der geschichtlichen 
Bedeutung des polnischen Freiheitskampfes nicht immer gerecht geworden 
ist.’ Zoals veel critici voor hem, weigerde hĳ  echter uit de missers tegenover 
Polen conclusies te trekken over de ontspanningspolitiek:

‘Zu keiner Zeit hat die deutsche Sozialdemokratie das Ziel der Durchset-
zung der Menschenrechte aus den Augen verloren oder zu relativieren 
versucht. Ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass die von 
Willy Brandt begonnene Entspannungspolitik im Ergebnis das Leben 
der Diktatur hier und anderswo in Europa keineswegs verlängert hat. Im 
Gegenteil: Ich denke, diese Politik hat den Polen geholfen, das überfällige 
Ende der Diktatur herbeizuführen.’80

De proef op de som: stille diplomatie aan de top vs. individueel 
initiatief

De angst dat Westers handelen tot een Sovjet-interventie zou kunnen leiden, 
beïnvloedde sterk de opstelling van de SPD ten opzichte van hulp en soli-
dariteit. Vroegtĳ dige geldinzamelingen zoals die van de Amerikaanse vak-
centrale AFL-CIO keurde de partĳ  expliciet af. Zĳ  meende dat Solidarność 
helemaal geen behoefte aan hulp zou hebben, omdat die haar alleen maar 
kon discrediteren. Dingels raadde lokale afdelingen aan zich verre te houden 
van ‘zwar humanitär verständlichen, aber auf der anderen Seite politisch 
falsch interpretierbaren Aktivitäten’. Als men hulp wilde leveren, dan liever 
niet in (politiek) groepsverband, maar via een individuele storting bĳ  het 
Rode Kruis. De SPD had een voorkeur voor publieke fĳ inanciële steun aan 
de Poolse regering, om van bovenaf de hervormingen vooruit te helpen.81 

2007) 275-284, aldaar 282. Klaus Bölling in: ‘Deutsche Welle: Ein Volk geht auf die Barrikaden 
– 30 Jahre Solidarność in Polen’. ‘Protokoll der 53. Sitzung. Öfffentliche Anhörung: “Phasen der 
Deutschlandpolitik”, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-Kommission. Band V/1 
(1995) 913-998, aldaar 993.
80 ‘Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder vor beiden Kammern des polnischen Parlaments 
am 6. Dezember 2000’, in: Warschau in: http://www2.hu-berlin.de/linguapolis/Sim.IV00-01/
Warschau.htm.
81 SPD PV 10921 – 3 (Dingels aan Wischnewski, 1981). Schleicher, “Ich habe Riesenrespekt für 
Walesa”, WR 19-12-1980. Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 29.8.1980, 599/80. Ibidem, 
23.3.1981 149/81. Friedrich, ‘Der Westen muß Polen helfen’, sdPd 36/135. Pleskot, Kłopotliwa Panna 
“S” (2013) 116, 119-120.
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Deze voorzichtigheid stuitte op kritiek bĳ  een deel van de partĳ  dat meer 
behoefte had aan symbolisch en politiek handelen in groepsverband.82

Na het uitroepen van de staat van beleg zette deze tweedeling in de 
partĳ  zich voort. Het partĳ bestuur reageerde met een reeks verklaringen, 
waarin opnieuw terughoudendheid, niet-inmenging en verwĳ ten aan het 
adres van de CDU/CSU domineerden. De partĳ  was het meest uitgespro-
ken in het Bondsdagdebat van 18 december 1981, waarin ze de algemene 
protestresolutie steunde.83

In lĳ n met de veronderstelling dat ontspanningspolitiek de beste Westerse 
bĳ drage aan de democratisering van Oost-Europa vormde, vermeed de SPD 
protesten en demonstraties. Dingels erkende dat ‘aus dem rein humanitären 
Gesichtswinkel (…), daß Verhaftungen und Verurteilungen aus politischen 
Gründen eh verwerflich sind’ protest voor de hand lag. ‘Folgt man jedoch den 
Kriterien der politischen, insbesondere außenpolitischen Analyse, so würde 
ich aus diesem Grunde nur die wenigsten Fälle als unterstützungswürdig 
ansehen,’ concludeerde hĳ  echter met een blik op de ontspanningspolitiek. 
Het internationaal secretariaat deinsde er niet voor terug zich expliciet 
van protesten door partĳ genoten te distantiëren.84 Hierdoor ontstond 
de situatie dat de CDU/CSU zich openlĳ k en met gevoel voor symboliek 
inzette voor de vrĳ lating van de geïnterneerden, terwĳ l van de zĳ de van de 
SPD en de regering stilte heerste. Dat stilzwĳ gen werd slechts doorbroken 
door een enkele verzekering dat men achter de schermen alles deed om de 
geïnterneerden vrĳ  te krĳ gen.85 Wat openlĳ ke protestactiviteiten betreft, 
liet de partĳ  het initiatief aan de DGB.86

Op de zelfde manier dat zĳ  voor december 1981 liever hulp aan de Poolse 
regering dan aan Solidarność had gegeven, verkoos de SPD nu humanitaire 
hulpverlening aan de Poolse bevolking boven mogelĳ k destabiliserende en 
schadelĳ ke protestacties of hulp ten gunste van de oppositie. De SPD-FDP 

82 Gewerkschafter fordern (1981) 5. A Kelly 459 – 3 (Aan PVAP, 1981). Sol mit Sol 2 – 1 (Rundbrief 
nr. 6 1981). Sol mit Sol 1 – 2 (Demonstration, 1981). 
83 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/74, 18-12-1981, 4289. Ibidem, Drucksache 9/1220, 
18-12-1981. Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 16.12.1981, 758/81. Ibidem, 23.12.1981, 
774/81. Ibidem, 27.1.1982, 39/82. Zie ook Bingen, Die Polenpolitik (1998) 209, 212. 
84 SPD PV 11942 – 1 (Internationaler Sekretär aan Glotz, 1986). SPD PV 10709 – 1 (Isenberg aan 
Reichert, 1982). Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 80.
85 Deutscher Bundestag, Drucksache 9/2103, 12-11-1982, 1-2. Ibidem, Drucksache 9/1736, 11-6-
1982, 3-4. Ibidem, Drucksache 9/1332, 5-2-1982, 4. Ibidem, Plenarprotokoll 9/106, 16-6-1982, 
6415-6419. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 224. Wel deed de SPD-fractie navraag naar marteling 
in Polen: Deutscher Bundestag, Drucksache 9/1541, 30-3-1982, 1-2.
86 Wischnewski, ‘Solidarität praktizieren’, sdPd 36/224, 1-2. Sozialdemokraten, Mitteilung für 
die Presse, 19.1.1982, 24/82. 
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regering zette groot in op voedsel- en pakkethulp en verweet de Amerikanen 
dat zĳ  met hun sancties de bevolking alleen maar meer in de ellende stort-
ten. Zelf wachtte de SPD ongeduldig op het moment, dat de politieke situatie 
zo verbeterd zou zĳ n dat ze met hulp aan de regering de hervormingen kon 
ondersteunen.87

Net als tĳ dens de legale maanden van Solidarność verzetten enkele 
partĳ leden zich tegen dit voorzichtige optreden. Partĳ bestuurslid Von 
Oertzen gaf samen met enkele medestanders een sterke verklaring uit, 
waarin hĳ  afstand nam van wat hĳ  restanten van sympathie voor het 
Oost-Europese ‘werkelĳ k bestaande socialisme’ in de Bondsrepubliek 
noemde.88 Ook de sociaaldemocratische jongeren, de Jusos, kozen voor een 
hardere lĳ n. Ondanks het met de SPD gedeelde gevoel dat demonstraties 
weinig uithaalden, werkten zĳ  mee aan de linkse solidariteitsdemonstratie 
van de Grünen in plaats van de DGB-manifestatie waar Brandt aanwezig 
was.89 Ook partĳ prominenten als de burgemeester van Saarbrücken Oskar 
Lafontaine en minister-president van Noordrĳ n-Westfalen Johannes Rau 
waren beduidend uitgesprokener. Dat gold eveneens voor lokale afdelingen 
in Noordrĳ n-Westfalen, Bremen en West-Berlĳ n Zo stelde de SPD-afdeling 
in Noordrĳ n-Westfalen een tentoonstellingsmap met Solidarność-posters 
samen om aandacht te vragen en geld in te zamelen.90 Na enige twĳ fel 
besloot ook de partĳ centrale in Bonn een actie te starten waarbĳ  partĳ leden 

87 Peter Bender, ‘Hilfe – wie, wozu und warum?’, Die Zeit (1982) nr. 29. Bender, ‘Allein kommt 
Polen’, Die Zeit (1982) nr. 24. SPD PV 11145 – 1 (Isenberg aan Dingels, 1982). SPD PV 11145 – 5 
(Polenpakete, 1982). SPD PV 11145 – 6 (Polkehn aan Brandt, 1982). SPD PV 11145 – 7 (Isenberg 
aan Wischnewski, 1982). SPD PV 10927 – 1 (Biermann, Vermerk, 1982). Volker Neumann, ‘Mit der 
Hilfe nicht nachlassen!’, ibidem, 37/61, 30-3-1982, 7. Hans-Joachim Seeler, ‘Sanktionen ersetzen 
keine Politik’, ibidem, 42/39, 25-2-1987, 6. Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/75, 13-1-1982, 
4331-4332. Ibidem, Plenarprotokoll 9/74, 18-12-1981, 4289. Ibidem, Plenarprotokoll 9/106, 16-6-
1982, 6415-6419. 
88 ‘Dokumentation. Sozialdemokraten solidarisieren sich mit SOLIDARNOŚĆ’, sdPd 36/224, 
22-12-1981, 6.
89 A Kelly 3480 – 4 (Beckman aan BV, 1982). B.I.1 1120 – 13 (Ristau aan Grünen, 1982). A Knabe 
44 – 9 (Demonstration Köln). 
90 Sol mit Sol 2 – 1 (Rundbrief nr. 6 1981). Verzameling Klimczak, Solidarność – 9 (Unterstüt-
zungskomitee, SPD und DGB). IB Sol Bremen 1.3 – 2 (SPD NRW, Plakatsammlung). Sol NL 67 – 1 
(Offfener Brief an SPD und DGB). IB Sol Bremen 1.1 – 2 (Rundbrief Nr. 14/15 1982) 15-31. B.I.1 1120 – 14 
(Kommuniqué, 1982). Sol mit Sol 1 – 3 (Koenen, Sehr geehrte Damen und Herren, 1983). Sol mit 
Sol 2 – 3 (Rundbrief Sondernummer 1982) 6-8, 10. BK IV D 2 – 1 (SPD Düsseldorf, Erklärung 
1985). Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 64-65. B.II.3 1066 – 6 (Jakobs, Rau, 1989). Kazimierz 
Wóycicki, ‘Mieszane odczucia’, Dwadzieścia Jeden (1987) nr. 5, 43-50, aldaar 46. Hajnicz, Polens 
Wende (1995) 31. “Dem bedrängten polnischen Volk helfen”, WK 29-1-1982, 13. ‘Im Wortlaut: 
Repressalien nehmen zu’, FR 4-7-1985. ‘Drei Jahre nach dem August 1980’, FR 1-9-1983. E-mail 
Christian Bergemann aan C.M., 19-9-2012.
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Poolse familes konden ‘adopteren’. De opperste discretie waarop zĳ  daarbĳ  
aandrong – onder geen beding mocht de SPD genoemd worden of een te 
persoonlĳ ke band ontstaan – stond echter wederom symboliek in de weg 
en bleek bĳ  veel enthousiaste lokale afdelingen aan dovemansoren gericht.91

In de SPD bestond het idee dat hervormingen alleen van bovenaf en in 
tĳ den van ontspanning konden plaatsvinden. Openlĳ ke druk van buitenaf 
gold daarom als schadelĳ k en contraproductief. Stille diplomatie zou de 
ontspanning niet schaden en richtte zich direct, op constructieve wĳ ze tot 
de machthebbers van wie men de veranderingen verwachtte.92 Het protest 
voor en achter de schermen mocht nooit zo ver gaan dat het de gesprekken 
aantastte, zo herinnert zich parlementariër Jürgen Schmude achteraf:

‘Bei allem (…) haben wir uns immer überlegt: machen wir damit unsere 
Gespräche kaputt? Denn nur wenn man mit den Menschen sprechen 
kann, kann man ihnen sagen was man von ihnen erwartet. (…) Wann 
verlieren sie ihr Gesicht, wann verlieren sie die Geduld, wann brechen 
sie das Gespräch ab? So weit sollten wir es nicht kommen lassen.’93

De SPD zag vasthouden aan de ontspanning simpelweg als de meest ef-
fectieve vorm van solidariteit: ‘Wer konkret was für die Menschen heraus-
holen will, der muss zu mehr fähig sein, als die Propagandatrommel zu 
rühren,’ stelde Brandt. ‘In jedem Einzelfall muß entschieden werden, was ist 
wichtiger: Schweigen oder Publizität? (…) In manchen Fällen ist Publizität 
überlebenswichtig, in anderen kann sie schaden.’94 In de terughoudende 
opstelling van de SPD speelden ook realpolitische overwegingen een rol, zo 
blĳ kt uit woorden van Schmidt in januari 1982:

‘Keine Härte in der Sprache, keine Beleidigung kann die Tatsache ändern, 
daß die Sowjetunion eine Weltmacht ist und bleibt, daß sie der von uns 
nicht sehr weit entfernte, mächtige Nachbar bleibt und daß sie mächtige 

91 SPD PV 12068 – 1 (Patenschaften). Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 245-246. 
Verzameling Klimczak, Solidarność – 10 (Berliner Bulletin Nr 2 1982). Günter Jakobsen, “Kommen 
Sie wieder: auch etwas ist viel”, BS 24-7-1982. 
92 Luuk, ‘Plädoyer’ (1986) 464-467. 
93 Interview Jürgen Schmude, 13-3-2012, Berlĳ n. Zie voor vergelĳ kbare uitingen: Dowe, Die 
Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 169-170, 173-175. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 268-271. 
94 ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, Brandt, vor der sozialdemokratischen Bundestags-
fraktion, 10. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 286-292, 
aldaar 290. Brandt, Menschenrechte (1987) 93-95. 
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Truppen im anderen deutschen Staat unterhält, in dem viele Millionen 
Deutsche leben.’95

Het geloof in stille diplomatie maakte het blĳ ven handhaven van contac-
ten met de Poolse regering noodzakelĳ k. Inderdaad gebruikten SPD’ers 
de contacten om achter de schermen aandacht te vragen voor politieke 
gevangenen – met wisselend succes.96 Beloftes werden vaak pas na zo 
lange tĳ d nagekomen, dat het moeilĳ k vast te stellen was of nog van een 
oorzaak-gevolgrelatie te spreken was. Zo is het maar de vraag of de reeks 
vrĳ latingen die op Brandts bezoek aan Polen in 1977 volgden, iets met zĳ n 
bezoek te maken hadden. Dat geldt ook voor de amnestie van 1986, die wel 
heel laat op zĳ n bezoek van 1985 volgde – nadat SPD’ers herhaaldelĳ k bĳ  de 
Poolse regering over hun in gebreke blĳ ven geklaagd hadden.97 Zelfs als de 
successen onomstotelĳ k vaststonden was het zaak om daarover te zwĳ gen, 
omwille van verdere resultaten in de toekomst.98

De ondoorgrondelĳ kheid van het Oost-Europese repressiesysteem zorgde 
ervoor, dat zowel voorstanders van onderhandelingen als van openlĳ k 
protest argumenten aan hun zĳ de vonden. Openlĳ ke aandacht uit het 
Westen kon de oppositie in Oost-Europa immers beschermen, maar ook als 
voorwendsel voor een arrestatie dienen. Stille diplomatie leidde tot concrete 
vrĳ latingen en uitreisvisa, maar hielp ook de Oost-Europese regimes aan 
buitenlandse valuta, erkenning en een manier hun dissidenten kwĳ t te 
raken.

Een belangrĳ k kwalitatief verschil tussen stille diplomatie en openlĳ k 
protest was de mate waarin beide vormen een politieke steun in de rug 
voor de oppositie vormde. Stille diplomatie maakte de keus voor veelal 

95 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/76, 14-1-1982, 4411, 4424-4425. 
96 Hilde Purwin, ‘Hans-Jürgen Wischnewski in NRZ-Interview: Die Gefangenen kommen 
frei!’, NRZ 31-12-1981. ‘Polen: was hat der Westen in petto?’ (1982). SPD PV 10926 – 1 (Dingels, 
Entwurf, 1982). Dombrowsky, ‘Solidarität mit Solidarność’ (2008) 73. Deutscher Bundestag, 
Plenarprotokoll 9/74, 18-12-1981, 4289-4290, 4301. 
97 SPD PV 12178 – 3 (Dingels aan Olechowski, 1984). SPD PV 12178 – 4 (Dingels aan Selbmann, 
1984). SPD PV 11145 – 8 (Hacker aan Dingels, 1982). ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 10. 
Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 290-291. Rother, ‘Zwi-
schen Solidarität’ (2010) 246. Brandt, Erinnerungen (1989) 472-474. Merseburger, Brandt (2002) 
811-812. Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 219, 328. Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ 
(2008) 54-56. Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 89-90. Brier verwĳ st naar Domber (Domber, 
‘Transatlantic Relations’ (2010) 204-208) die stelt dat de amnestie van 1986 voor een belangrĳ k 
deel aan druk uit de VS te danken was. 
98 IKV 340 – 2 (Gespräch IKV, PC, SPD, 1986). Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 
101. Dirk Vlasblom, ‘Ontspanning, solidariteit of beide?’, Oost-Europa Verkenningen (1985) nr. 79, 
13-19. 
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individuele, humanitaire verbeteringen boven morele steun aan de op-
positie. De SPD nam het stille karakter van deze inzet zo serieus dat ‘nicht 
einmal die Betrofffenen erfahren, wenn Sozialdemokraten versuchen, ihnen 
zu helfen,’ stelde redacteur Sibylle Plogstedt in 1988 kritisch in het partĳ blad 
Vorwärts.99

De internationale afdeling was zich van deze discrepantie bewust. In 1981 
gaf Dingels aan dat de Tsjechoslowaakse sociaaldemocraten waarvoor de 
partĳ  zich inzette, daarvan op de hoogte moesten worden gesteld, ‘damit 
diese nicht den Eindruck gewinnen, daß wir uns nur um Reformkommunis-
ten kümmern.’100 In het geval van Polen liet de partĳ  het echter na haar stille 
diplomatie eveneens als morele steun in te zetten. Het aanmoedigen van 
bewegingen van onderop was immers geen doel van de SPD en zeker niet 
in het geval van een mogelĳ k zo destabiliserende beweging als Solidarność.

Toen uiteindelĳ k de politieke situatie in Polen zich voldoende gewĳ zigd 
had om intergouvernementele hulp te kunnen leveren, was de SPD als 
oppositiepartĳ  niet meer in de positie die te verlenen.101 Meer uitgesproken 
partĳ vertegenwoordigers als Weisskirchen en Von Oertzen pleitten voor di-
recte hulp aan Solidarność.102 Dankzĳ  de klinkende verkiezingsoverwinning 
van de Poolse oppositie in juni 1989 liet de partĳ top zich ditmaal overtuigen. 
Met het aanbieden van werkervaringsplaatsen aan de medewerkers van de 
nieuwe parlementariërs sneed de partĳ  de Grünen de pas af, die hiermee 
hun jarenlange contacten hadden willen bekronen.103

Garton Ash heeft zich kritisch met de verhouding tussen stille diplo-
matie en openlĳ k protest beziggehouden. Hĳ  concludeert dat de regimes 
uiteindelĳ k meer van de stille diplomatie profĳiteerden dan de oppositie, 
dankzĳ  de fĳ inanciële tegenprestaties. Hĳ  vraagt zich af of de individuele 
resultaten opwogen tegen ‘the disadvantages that flowed from the stabili-
sation of an unreformed communist state for everyone who lived in it.’ Hĳ  
achtte humanitaire inzet terecht geen volwaardig alternatief voor openlĳ ke, 
politieke steunbetuigingen.104

99 Sibylle Plogstedt, ‘Der osteuropäische Opposition mehr Bedeutung beimessen’, Vorwärts 
(1988) nr. 33, 3.
100 SPD PV 10774 – 1 (Dingels aan Roth, 1981).
101 Service der SPD für Presse, Funk, TV, 25. Feb. 1987, 182/87. A Kelly 1515 – 3 (Roth, Euro-Plan, 
1989). A Kelly 1514 – 8 (Ehmke-Interview, 1989). Deutscher Bundestag, Drucksache 11/5195, 
15-9-1989, 1-3. Presseservice der SPD, Bonn, den 6. Juni 1989, 419/89.
102 IKV 757 – 14 (Conferentie PPC, 1989). IKV 757 – 15 (Ackermann, Weisskirchen, Solidarność).
103 B.II.1 1645 – 4 (Weber, Polenreise, 6/89). SPD PV Bgf AF 2/PVDZ000146 – 1 (Dingels, Koschnick 
in Warschau, 1989). ‘SPD-Entwicklungshilfe’, Der Spiegel (1989) nr. 40, 16.
104 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 263-264, 368, 373. Zie voor een vergelĳ kbare opvatting 
ook Kloth, Rosenthal, ‘Einstellungen und Verhaltensweisen’ (1999) 1455-1456.
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Brier brengt in een recentere studie meer begrip op voor de keus voor 
stille diplomatie:

‘Even as late as 1987, Willy Brandt was perfectly justifĳ ied in arguing that 
publicly invoking “Helsinki” had helped very few people. (…) In January 
1982, the experience of Solidarity also looked less than auspicious. It 
would thus be ahistorical to look at either project through the lens of 
the events of 1989.’105

Volgens Brier was de keuze geen teken van onverschilligheid. De SPD 
had gelĳ k dat Jaruzelski en Rakowski geen despoten waren, maar in haar 
overtuiging dat hervormingen alleen van bovenaf konden komen, stelde zĳ  
zich zo afwachtend op, dat zĳ  het volledig aan Jaruzelski overliet wanneer 
hĳ  deze hervormingen zou voortzetten. Enige vorm van druk van buitenaf 
had volgens Brier kunnen helpen om Jaruzelski aan te sporen.106

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

Offfĳiciële contacten: groot vertrouwen in de machthebbers

De gedurende de jaren zeventig ontstane contacten met de Oost-Europese 
regimes speelden een belangrĳ ke rol in de pogingen van de SPD de ‘Poolse 
crisis’ in te dammen. Tegelĳ kertĳ d was het behoud van die contacten één 
van de belangrĳ kste redenen waarom de partĳ  aan die indamming hechtte. 
Prioriteit nummer één was het voorkomen van een Sovjet-interventie. Daar-
voor draaide de diplomatie met Moskou op volle toeren. De SPD probeerde 
verder vooral te vermĳ den dat zĳ  of anderen de grenzen zouden overschrĳ -
den die naar haar inschatting een invasie door Moskou onvermĳ delĳ k 
zouden maken.107

105 Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 88-89.
106 Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 82, 89. Ook Boel bestrĳ dt expliciet dat de sociaal-
democratische houding tegenover Oost-Europa voortkwam uit onverschilligheid: Boel, ‘Western 
European Social Democrats’ (2013) 169.
107 Świder, “Wann werden die Sowjets” (2011) 391-393, 396-397. SPD PV 10919 – 1 (Dingels aan 
Brandt, 1980). SPD PV 10908 – 1 (Dingels aan Brandt, 1980). SPD PV 10920 – 1 (Dingels aan Wisch-
newski, 1981). Die Deutschen und die Polen (2012) 48-49. Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ 
(2008) 66. 
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De regering in Warschau schatte deze terughoudende houding op waarde, 
maar bracht desondanks de propaganda over Westerse ‘inmenging’ niet tot 
zwĳ gen. Dit leidde in de SPD nauwelĳ ks tot ergernis, maar vooral tot nog 
meer voorzichtigheid om verdere provocaties te voorkomen. Zĳ  luisterde 
nauw naar de Poolse communistische partĳ  PZPR, die zĳ  als de enige 
waarborg voor stabiliteit in Polen zag. Daarbĳ  was zĳ  geneigd de rampbe-
richten van de Poolse communisten over de radicalisering van Solidarność 
te geloven, wat het pessimisme in de SPD aanwakkerde. Om vertrouwen 
te winnen deinsde zĳ  er niet voor terug openlĳ k blĳ k te geven van haar 
terughoudendheid tegenover Solidarność en zelfs solidariteitsinitiatieven 
in de Bondsrepubliek tot matiging op te roepen.108

Een voor de hand liggend slachtofffer daarvan was de DGB. De PZPR 
maakte gebruik van de angst van de SPD dat hulpverlening van buitenaf 
als inmenging uitgelegd kon worden om de DGB onder druk te zetten. De 
SPD legde uit dat de DGB onafhankelĳ k opereerde, maar beloofde deson-
danks druk op de DGB uit te oefenen om het bezoek van Wałęsa aan de 
Bondsrepubliek uit te stellen tot na het Solidarność-congres in september 
1981.109 Toen DGB-vertegenwoordiger Erwin Kristofffersen op dat congres in 
Gdańsk zĳ n ondersteuning uitsprak voor Solidarność, gingen er alarmbellen 
rinkelen bĳ  de SPD. Klaus Reifff, diplomaat op de ambassade in Warschau, 
schrĳ ft achteraf:

‘Dass das Regime in Warschau schäumte, kann man verstehen, aber 
dass auch führende SPD-Politiker Erwin Kristofffersens Rede – ohne sie 
zu kennen! – kritisierten, zeigt deutlich, welche Beschränkungen sie 
sich freiwillig auferlegten, um ihr gutes Einvernehmen mit der kom-
munistischen Partei und Regierung Polens nicht aufs Spiel zu setzen.’110

Omdat de SPD na de dertiende december de contacten handhaafde, duurde 
het evenwichtsspel voort. Op 26 december 1981 schreef Schmidt een kritische 
brief aan Jaruzelski en Brezjnev. Vier dagen later greep de Poolse premier 

108 SPD PV 10919 – 2 (Dingels aan Wischnewski, 1980). SPD PV 10814 – 1 (Isenberg aan Dingels, 
1981). SPD PV 10814 – 3 (Isenberg aan Wischnewski, 1981). SPD PV 10920 – 2 (Dingels aan Wisch-
newski, 1981). SPD PV 11501 – 1 (pm, 19-8-1981). Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 106, 109-111, 
114, 116, 118-119. 
109 SPD PV 10919 – 2 (Dingels aan Wischnewski, 1980). SPD PV 10814 – 1 (Isenberg aan Dingels, 
1981). Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 66-67. Świder, “Wann werden die Sowjets” 
(2011) 399-400. 
110 PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Interview Klaus Reifff, 21-9-2012, Bonn. 
Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 67-68. 
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Rakowski de unieke West-Duitse bereidheid tot dialoog aan om in Bonn uit 
te leggen dat de staat van beleg onvermĳ delĳ k was geweest. Deze boodschap 
vond gemakkelĳ k gehoor in West-Duitse sociaaldemocratische kringen, 
vooral dankzĳ  de connecties die Rakowski daar al jaren had.111 In de eerste 
maanden van 1982 volgde een reeks bezoeken van SPD-vertegenwoordigers 
aan Polen die steeds weer, in koor met de Poolse machthebbers, het belang 
van ontspanning en de noodzaak van Westerse hulpverlening benadrukten. 
De PZPR gebruikte deze bezoeken graag als voorbeeld dat niet het hele 
Westen haar verlaten had.112

Verschillende van de vĳ f genoemde veronderstellingen die ten grond-
slag lagen aan de terughoudendheid van de SPD speelden een rol in de 
rechtvaardiging van het voortzetten van de betrekkingen. De overtuiging 
dat de schuld eerder bĳ  Solidarność dan Jaruzelski te zoeken was, maakte 
een diplomatieke afstrafffĳ ing weinig voor de hand liggend. Ook het idee 
dat hervormingen van bovenaf moesten komen en Jaruzelski hier de 
aangewezen man voor was, maakte het weinig opportuun om Polen te 
isoleren. Bovendien bleef de SPD geloven in de democratiserende werking 
van de ontspanningspolitiek en de resultaten van stille diplomatie.113 
Voigt, de SPD’er die begin februari 1982 als eerste weer naar Polen reisde, 
concludeerde daarom pragmatisch over offfĳ iciële contacten: ‘Der Verzicht 
auf solche Gespräche hilft niemandem. Das Ergebnis solcher Gespräche 
aber kann für manchen konkrete Hilfe bedeuten.’114 Bĳ  terugkomst stelde 
hĳ  nogmaals expliciet:

‘Ich meine, dass ich als einer, der in einem Parlament ist, der in einer 
Koalition ist, die eine Regierung mitträgt – dass es meine Aufgabe ist, 
dies durch Regierungskontakte und parlamentarische Kontakte voran 

111 Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 30. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 355-360. 
Die Deutschen und die Polen (2012) 48-50. Bahr, Zu meiner Zeit (1996) 344. Rakowski, Ein schwie-
riger Dialog (1985) 152-153.
112 Voorbeelden: ‘Delegation der SPD-Fraktion in Polen’, FAZ 9-7-1982. SPD PV 11145 – 1 (Isenberg 
aan Dingels, 1982). SPD PV 11145 – 2 (Polkehn, Neumann, Reise Warschau, 1982). Wolfgang 
Schwenk, ‘Warschauer Sommer 1982’, sdPd 37/138, 23-7-1982, 7-8. Peter Corterier, ‘Zehn Jahre 
diplomatische Beziehungen mit Polen’, ibidem, 37/174, 14-9-1982, 1. 
113 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/74, 18-12-1981, 4289-4290, 4301.Bingen, Die Po-
lenpolitik (1998) 213-214. Brandt, ‘Stop this defeatist talk’, Times 17-2-1982. Sozialdemokraten, 
Mitteilung für die Presse, 14.12.1981, 753/81. Ibidem, 16.12.1981, 756/81.
114 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/106, 16-6-1982, 6417. 
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zu bringen. Und nicht durch Unterstützung einer Basisbewegung, die es 
dort sowieso unabhängig von meinem Wollen gibt.’115

De meest omstreden reis naar Polen was die van fractievoorzitter Herbert 
Wehner later in februari 1982. Als Realpolitiker zag hĳ  weinig in het negeren 
van de militaire machthebbers op morele gronden. Het ging hem er vooral 
om de ontspanningspolitiek vlot te trekken. Dit privéinitiatief, waarvan 
ook Schmidt weinig gecharmeerd was, leverde de SPD veel kritiek op. Zelf 
toonde Wehner zich erg onder de indruk van de gesprekken die hĳ  in Polen 
had gevoerd. Zelfs nadat de Poolse regering openlĳ k zĳ n vertrouwen be-
schaamde door ongevraagd een communiqué uit te brengen, bleef Wehner 
instemmend verschillende van haar wensen verkondigen.116 Volgens Dieter 
Bingen, Klaus Reifff en Mateusz Wiliński hielp Wehner met dit bezoek vooral 
de Poolse communisten. Voor de SPD betekende het imagoschade en voor 
Solidarność was het ‘ein Schlag ins Gesicht’.117 Hoe langer de beloofde her-
vormingen op zich lieten wachten, des te meer duidelĳ k werd, dat vooral de 
PZPR profĳiteerde van de wens van de SPD de isolatie van de Poolse regering 
te doorbreken.118

Ook in de oppositie bleef de SPD geloven dat de Poolse regering niet in 
verlegenheid gebracht moest worden, omdat het alternatief voor Jaruzelski 
een nog hardere lĳ n zou zĳ n. Zĳ  bleef waarde hechten aan de dialoog en 
ging daarom, nu de regeringskanalen weggevallen waren, directe partĳ con-
tacten aan.119 In feite kwam de wisseling naar de oppositie de betrekkingen 
zelfs ten goede, omdat de SPD nu niet meer hoefde te onderhandelen over 

115 Bendit, ‘Bei den herrschenden Machtsverhältnissen…’, taz 19-2-1982. Daarbĳ  valt te bedenken 
dat het bĳ  Voigt om iemand gaat die (niet onterecht) door Bingen in het ‘oppositievriendelĳ ke’ 
kamp wordt ingedeeld. 
116 In zĳ n persverklaring gebruikt Wehner het woord ‘beeindruckend’ vĳ f keer in drie alinea’s. 
Sozialdemokraten, Mitteilung für die Presse, 24.2.1982, 100/82. Ibidem, 21.2.1982, 93/82. SPD 
PV 11145 – 1 (Isenberg aan Dingels, 1982). Eghard Mörbitz, ‘Polen-Bild wertvoll ergänzt’, FR 
25-2-1982, 1-2. ‘Wehner: Kommuniqué war nicht abgestimmt’, RP 26-2-1982. Eghard Mörbitz, ‘Auf 
der amtliche Schiene geht alles zu langsam’, FR 25-2-1982, 3. Christoph Meyer, Herbert Wehner. 
Biographie (München 2006) 457-458.
117 Reifff, Polen (1990) 302-304, 306. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 216. Wiliński, Stosunki polsko-
niemieckie (2007) 86. Interview Reifff, 21-9-2012. 
118 Bingen, Die Polenpolitik (1998) 214, 218. Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 76, 79. Rother, 
‘Zwischen Solidarität’ (2010) 229-230. Zie voor het herhaaldelĳ k negeren van de hervormings-
wensen van de SPD: SPD PV 11145 – 9 (Jaruzelski aan Brandt). SPD PV 11145 – 10 (Brandt aan 
Jaruzelski, 1982). Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/76, 14-1-1982, 4351-4352, 4443. Ibidem, 
Plenarprotokoll 9/78, 19-1-1982, 4491. 
119 ‘Vorsicht in Polen’, Der Spiegel (1984) nr. 46, 15. SPD PV 12083 – 3 (Vogel, Polen 1984). SPD 
PV 11955 – 1 (Internationaler Sekretär, internationale Beziehungen, 1984). Rother, ‘Zwischen 
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moeizame kwesties als de Duitse minderheid in Polen. Daarbĳ  werkte het 
in het voordeel van de Poolse communisten, dat ze positief afstaken bĳ  de 
apparatsjiks uit Oost-Berlĳ n en Praag. Ook de SPD stond in een gunstig licht 
door de killere houding van de nieuwe West-Duitse regering. Beide zĳ den 
lieten zich geregeld met respect over elkaar en elkaars ontspannings- en 
ontwapeningsvoorstellen uit.120

Deze relatief goede contacten en het vertrouwen in hervormingen van 
bovenaf zorgden ervoor dat de SPD gemakkelĳ k de inschattingen van de 
PZPR overnam, bĳ voorbeeld met betrekking tot de nieuwe offfĳ iciële Poolse 
vakbond OPZZ. Voor een regimevriendelĳ k politicus als Polkehn lag de 
vaststelling dat de OPZZ in positief contrast stond met de al te politieke 
Solidarność voor de hand, maar ook Wischnewski, Voigt en Brandt lieten 
zich goedkeurend over de nieuwe centrale uit. Wederom lieten SPD-
vertegenwoordigers zich overhalen invloed op de DGB uit te oefenen. 
Daarbĳ  hielp het dat de symbolische weigering van de DGB de OPZZ te 
erkennen weinig aansloot bĳ  het realisme waar de SPD prat op ging.121 Zo 
schreef Dingels in 1984:

‘Etwas schwer tut sich der DGB, seine Beziehungen zu Warschau 
realistisch zu entwickeln. Die sehr starke Involvierung mit dem Exil-
Solidarność verhindert den so notwendigen Dialog mit den neu gegründe-
ten Gewerkschaften, die ja schon in der kurzen Zeit ihres Bestehens 
interessante Zeichen von Selbständigkeit abgegeben haben.’122

Solidarität’ (2010) 231-232. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 303-304, 310, 322, 576. Rother, 
‘Common Security’ (2012) 242, 244. 
120 Stokłosa, Polen und die Ostpolitik (2011) 468-469. Wiliński, Stosunki polsko-niemieckie (2007) 
88. Voorbeelden van wederzĳ dse positieve inschattingen: Schmidt, Deutsche und ihre Nachbarn 
(1990) 504-506. Bender, ‘Europa braucht ein starkes Polen’ (1984) 300. Greune, Die Dialektik von 
Entspannung (1988) 134. Emke, Mittendrin (1995) 377. ‘Jaruzelski würdigt die SPD’, FAZ 1-10-1987. 
‘Warschau würdigt Brandt’, FAZ 26-3-1987, 3. Ryszard Wojna, ‘Mit polnischen Augen. Die zweite 
Etappe der Ostpolitik’, NG/FH 35 (1988) nr. 6, 520-525. Service der SPD für Presse, Funk, TV, 
Mitteilung für die Presse, 29.9.1987, 789/87. 
121 Walter Polkehn, ‘Auch Polen vor einer Wende?’, sdPd 39/30, 10-2-1984, 2. Sielafff, ‘Zeichen der 
Hofffnung’, ibidem, 38/136, 5. Horst Joseph Kleinmann, ‘Polens neue Branchengewerkschaften 
haben bereits fünf Millionen Mitglieder’, Wiesbadener Kurier 1-10-1985. ‘Bonn soll sich’, FR 
8-2-1984. Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 132. Ehmke, Mittendrin (1995) 377. Brier, 
‘The Helsinki Final Act’ (2014) 80-81. ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 10. Dezember 
1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 289. Een uitzondering vormde 
partĳ voorzitter Vogel, die in 1987 tegenover de voorzitter van de OPZZ geen blad voor de mond 
nam over het belang van vrĳ e vakbonden: ‘Vogel: Fortschritte bei der Verständigung zwischen 
der Bundesrepublik und Polen’, FAZ 2-10-1987.
122 SPD PV 11156 – 2 (Dingels aan Stura, 1984).
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Midden jaren tachtig intensiveerde de SPD de partĳ contacten met Oost-
Europa verder door verschillende gezamenlĳ ke werkgroepen op te richten. 
Met de PZPR kwam een dergelĳ k samenwerkingsverband vanaf 1984 tot 
stand. Bĳ  gebrek aan daadwerkelĳ ke mogelĳ kheden de overeenkomsten 
uit te voeren, was het makkelĳ ker om tot overeenstemming te komen.123 
Met de SED kwam de SPD zelfs tot een gezamenlĳ k document, waarin 
beide partĳ en elkaar friedensfähig en reformfähig noemden. Dit resultaat 
was en is nog steeds hoogst omstreden. De toenmalige deelnemers aan de 
onderhandelingen verdedigen het document achteraf als een belangrĳ ke 
stap naar hervormingen en een open debat in de DDR. De deelnemende 
SPD’ers stellen dat het document de SED meer schaadde dan de SPD. 
Critici beoordelen het stuk als een ongeoorloofde opwaardering van de 
SED.124 Deze werkgroepen werden achteraf voorgesteld als één van de 
middelen in de pogingen van de SPD de machthebbers in Oost-Europa te 
‘sociaaldemocratiseren’.125

Na het bezoek van Wehner, deed een reis van Brandt naar Polen in 1985 
opnieuw stof opwaaien. Aanleiding was de de viering van de ondertekening 
van het Verdrag van Warschau vĳ ftien jaar eerder. Opvallend is dat alleen de 
SPD en niet de CDU-FDP-regering een uitnodiging ontving.126 Hartelĳ kheid 
en vertrouwen hadden de overhand: Brandt sprak zĳ n respect uit voor 
Jaruzelski, die hem wel zes keer ontving tĳ dens zĳ n verblĳ f in Warschau. 
Brandt had een voorkeur voor onderwerpen als bilaterale betrekkingen, 
vrede en ontspanning en probeerde een grote boog om de politieke situ-
atie in Polen te maken. Jaruzelski confronteerde Brandt wel met zĳ n visie 
op de binnenlandse situatie en klaagde over buitenlandse fĳ inanciering 
van Solidarność. Inderdaad lagen voor Brandt de grootste risico’s in het 
aanroeren van binnenlandse onderwerpen. Hĳ  vergeleek Westerse kritiek 
op mensenrechtenschendingen in Polen met Turkse kritiek op de omgang 
met Turkse gastarbeiders in de Bondsrepubliek en stelde niet mee te 
willen werken aan iets ‘was zur Destabilisierung Polens beiträgt’. Beide 

123 A Kelly 1514 – 1 (Interview Ehmke). Ehmke, Mittendrin (1995) 347-350. Horst Ehmke, ‘Wege 
zur Sicherheitspartnerschaft’, Blätter für deutsche und internationale Politik 31 (1986) nr. 6, 
669-674. 
124 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 325-328. Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 
26, 41-43, 57-73, 145-146, 151-154, 160, 165-170. Schmidt-Gödelitz, Das verfemte Dokument (1997) 
passim. 
125 ‘Aus dem Gespräch des Ehrenvorsitzenden der SPD, Brandt, mit dem Nachrichtenmagazin 
Der Spiegel, 24. Februar 1992’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 521-526. 
Ehmke, Mittendrin (1995) 372. Voigt, ‘Dialog zwischen SPD und kommunistischen Parteien’ 
(2007) 277-284. Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 27-28, 151. 
126 ‘Jubiläumsfeier nur mit Gästen der Opposition’, FR 9-12-1985.
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opmerkingen leverden hem grote kritiek op in de Westerse pers en lieten 
zien hoe zeer de SPD afgedreven was van het openlĳ k ondersteunen van 
democratiseringsbewegingen.127

De vertrouwensband tussen de SPD en de PZPR bleef ook bestaan toen 
Solidarność vanaf 1988 weer meer van zich liet horen. Voigt stelde in 1988 dat 
Jaruzelski ‘Kraft seiner persönlichen Integrität zum Motor wirtschaftlicher 
Reformen und einer neuen Verständigung zwischen Regierung, Arbeitne-
hmern, Gesellschaft und Kirche geworden ist.’ In oktober 1989 verklaarde 
Vogel onder de indruk te zĳ n van de eerlĳ kheid van zowel Solidarność, de 
kerk als de PZPR.128 Pas laat in 1989 zette de SPD de eerste stappen naar een 
gelĳ kwaardig tweesporenbeleid, zoals de PvdA dat al veel langer voerde. 
Naar de smaak van Solidarność was dit veel te laat. De West-Duitse soci-
aaldemocraten kwamen ‘at the very back of the very rear’ van de stroom 
bezoekende Westerse politici aan Solidarność zo merkt Garton Ash op.129

Het oordeel van historici over het offfĳiciële contactbeleid van de SPD loopt 
uiteen. Een oudere historicus uit de ‘ontspanningsverdedigende’ school 
als Heinrich Potthofff, acht de nauwe partĳ contacten van de SPD volledig 
gerechtvaardigd, zolang de communistische partĳ  synoniem was met de 
staat.130 Recentere verdedigers van het SPD-beleid hebben vaak wat meer 
aandacht voor de lacunes. Zo schrĳ ft Rother over Brandt: ‘his East-West 
policy was a left-wing, peace-oriented version of traditional diplomacy at 
its best – which unfortunately came at a moment when the peoples where 
about to enter the stage once again.’131

Meer ‘ontspanningskritische’ historici zien het eenzĳ dige contactbeleid 
van de SPD als één van de belangrĳ kste voorbeelden van waar de ontspan-
ningspolitiek de mist in ging. In de woorden van Bingen:

127 SPD PV 11930 – 1 (Lindenberg, Reise Brandt, 1985). Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 
536-537. Reinhold Vetter, Polens eigensinniger Held. Wie Lech Wałęsa die Kommunisten überlistete 
(Berlin 2010) 208, 213-214, 219. Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 240-242, 248, 257. Hansjakob 
Stehle, ‘Bloß nicht Salz in die Wunden streuen’, Die Zeit (1985) nr. 51. Rother, Schmidt, ‘Einleitung. 
Gemeinsame Sicherheit’ (2009) 48, 50-51. ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, Brandt, im 
Warschauer Köningsschloss anlässlich des 15. Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch-
polnischen Vertrages 7. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 
274-285. ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 10. Dezember 1985’, in: ibidem, 287. 
128 ‘Vogel über seinen Besuch’, NZZ 14-10-1989. ‘Vogel fordert bei Warschau-Besuch unverzüg-
liche Hilfe für Polen’, taz 12-10-1989. B.II.3 1155 – 3 (Mitteilung für die Presse, 8-5-1988). Zie ook 
‘SPD und Polens Kommunisten wollen gute Beziehungen fortsetzen’, taz 1-9-1989.
129 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 330-331. ‘Vogel fordert’, taz 12-10-1989. SPD PV Bgf AF 
2/PVDZ000146 – 3 (Internationaler Sekretär, internationale Vertretung, 1989).
130 Potthofff, ‘Die Deutschlandpolitik’ (1995) 2093, 2095. Potthofff, Im Schatten der Mauer (1999) 
195-196. Zie ook Loth, Overcoming the Cold War (2002) 164, 172, 217-221. 
131 Rother, ‘Common Security’ (2012) 250.
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‘die Osteuropapolitik [war] zuallererst Deutschlandpolitik, deren 
Schlüssel weiterhin in Moskau gesehen wurden. (…) Daß fatalerweise 
das polnische kommunistische Regime in seiner Auseinandersetzung 
mit einer basisdemokratischen Bewegung von dieser Politik profĳ itierte, 
was zwar unerwünscht, wurde aber in Kauf genommen.’132

Volgens Ploetz en Bingen liet de SPD zich door het Oostblok chanteren. 
Brier stelt terecht, dat de SPD wel erg blind vertrouwde in Jaruzelski en 
Rakowski. Volgens Bingen had een tweesporenbeleid de morele dimensie 
van de ontspanningspolitiek geloofwaardiger gemaakt. In tegenstelling 
tot de ‘ontspanningsverdedigende’ school achtten veel critici dergelĳ ke 
staatsgerichte contacten niet noodzakelĳ kerwĳ s te rechtvaardigen voor 
een oppositiepartĳ .133

Dat onderscheid zagen veel SPD-prominenten destĳ ds niet. Bahr vroeg 
zich na 1989 geïrriteerd af waarom iedereen over het beleid van de SPD 
viel en niemand zĳ n pĳ len richtte op de CDU/CSU en FDP, die dezelfde 
contacten onderhielden.134 Het inzicht dat dergelĳ ke contacten van een 
oppositiepartĳ  anders gewaardeerd werden dan van de regering, kwam met 
de jaren. Bender, die de contacten in 1993 nog volmondig verdedigde, schreef 
in 2002 over de ‘peinliche Szenen’ van sociaaldemocraten in Warschau.135 
Politici als Ehmke, Voigt en uiteindelĳ k ook Bahr, die voorheen ontkenden 
dat de SPD een Nebenaussenpolitik voerde, gaven jaren later toe dat de SPD 
zich vanuit de oppositie iets te veel als een regeringpartĳ  had gedragen.136

132 Bingen, Die Polenpolitik (1998) 207. 
133 Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 330. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 319-330. 
Bingen, Die Polenpolitik (1998) 214-215, 218. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 154, 204. Brier, 
‘The Helsinki Final Act’ (2014) 80, 82, 89.
134 Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 23, 38. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 
331, 335. Bahr, Zu meiner Zeit (1996) 547.
135 Ackermann, Sündenfall (2000) 179-180. Peter Bender, ‘Polen und Deutschland nach 1945’, in: 
Stanisław Sulowski, Polska-Niemcy. Nadzieja i zaufanie. Księga jubileuszowa na 80-lecie urodzin 
Profesora Mieczysława Tomali (Warschau 2002) 93-108. 
136 Verdedigingen: ‘Umstrittene Ostkontakte der SPD’, NZZ 27-11-1985, 3. ‘Die Ostsee im 
strategischen Kräftefeld’, NZZ, 29-6-1989. A Kelly 1514 – 1 (Interview Ehmke). ‘Aus der Rede 
des Vorsitzenden der SPD, 7. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit 
(2009) 283. Erkenningen: Ehmke, Mittendrin (1995) 346, 349-350. Voigt, ‘Dialog zwischen SPD und 
kommunistischen Parteien’ (2007) 275-276. Bahr, Zu meiner Zeit (1995) 575. Greune, Die Dialektik 
von Entspannung (1988) 259, 267. Beide zĳ n te vinden in: Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik 
(1993) 23, 50, 187.



376   

Onafhankelĳ ke contacten: angst voor schade aan de ontspanning

De innige banden met de Oost-Europese regeringen stonden vanaf de jaren 
zeventig een vrĳ e omgang met de Poolse oppositie in de weg.137 Ironisch 
genoeg had de SPD in 1980 juist in een uitstekende mogelĳ kheden om con-
tact met Solidarność te zoeken. De Friedrich Ebert Stiftung (FES) onderhield 
al sinds de vroege jaren zeventig Pools-Duitse maatschappelĳ ke contacten. 
Voormalige projectleider Reifff kwam bovendien in 1980 in dienst van de 
West-Duitse ambassade in Warschau, waar hĳ  de nieuwe vakbond van 
dichtbĳ  meemaakte.138

Incidentele contacten tussen SPD-politici en de Poolse oppositionele 
vakbond kwamen wel tot stand, maar zolang de partĳ top terughoudend 
bleef, werden deze niet systematisch uitgebouwd. Internationaal secre-
taris Dingels achtte elke mogelĳ ke verbinding met Solidarność ‘brisant’, 
zoals hĳ  liet zien in zĳ n krampachtige reactie op een mogelĳ k bezoek van 
Wałęsa. Brandt hield in 1981, net als in 1977, elk contact met KOR af.139 Ook 
na 13 december 1981 spraken partĳ vertegenwoordigers bĳ  bezoeken aan 
Polen vooral met de machthebbers en in het beste geval ook even met het 
Rode Kruis of de kerk.140 Zelfs voor grote namen in de oppositie als de KOR-
activist en sociaaldemocraat Jan Józef Lipski, die ook in de Bondsrepubliek 
een zekere naamsbekendheid had, was het moeilĳ k om SPD-prominenten 
te benaderen.141

Omdat de partĳ  niet alle contacten met de oppositie kon vermĳ den, 
ontwikkelde zĳ  de strategie van het ‘downgraden’: opposanten mochten 
alleen met lagere partĳ vertegenwoordigers of de FES spreken en werden 
weggehouden bĳ  partĳ prominenten die nog in Oost-Europa moesten 
onderhandelen. Dit druiste radicaal in tegen de wens van Solidarność om 
door symbolische ontmoetingen haar zaak meer aanzien te geven.142

137 Szarek, ‘Zachód wobec stanu wojennego’ (2005) 349. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 218. 
Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 53-55. Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 77.
138 Dorota Dakowska, ‘Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Polen zwischen 1971 und der 
friedlichen Revolution’, AfS 45 (2005) 325–349, aldaar 328-330, 333-337, 341-343. SPD PV 10805 – 1 
(Isenberg aan Bahr, 1980). Interview Reifff, 21-9-2012. Reifff, Polen (1990) 216-217. 
139 Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 62-63. Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 
223-224. SPD PV 10921 – 1 (Dingels aan Wischnewski). SPD PV 10921 – 3 (Dingels aan Wischnewski). 
140 Bendit, ‘Bei den herrschenden Machtsverhältnissen…’, taz 19-2-1982. Sozialdemokraten, 
Mitteilung für die Presse, 24.2.1982, 100/82. SPD PV 11145 – 2 (Polkehn, Neumann, Reise Warschau, 
1982).
141 SI 1152 B – 1 (Lipski aan Carlsson, 1982). SI 1152 B – 2 (Carlsson aan Borowska, 1982). SI 1152 
B – 3 (Carlsson aan Brandt 1982).
142 SPD PV Bgf AF 2/PVDZ000146 – 2 (Dingels aan Vogel, 1989).
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De onafhankelĳ ke positie van de FES stelde haar in staat beduidend 
meer te doen dan de SPD aandurfde. Zĳ  verleende bĳ voorbeeld beurzen aan 
intellectuelen die voor Solidarność actief waren geweest. Als ontvangers van 
een FES-beurs konden SPD’ers vervolgens moeilĳ k meer om hen heen.143 
Herhaaldelĳ k riepen FES-medewerkers de SPD op directe contacten met 
de oppositie aan te gaan, waarbĳ  zĳ  verwezen naar expliciete wensen van 
Solidarność. Dit mocht echter weinig baten.144

Was dit meer onafhankelĳ ke beleid van de FES een bewuste politiek van 
de SPD zelf of maakte de stichting hier gebruik van haar onafhankelĳ k-
heid? Voor beide valt iets te zeggen. Inderdaad gebruikte de SPD de FES 
als neutraal forum om haar contacten op af te wentelen. In de uitvoering 
daarvan ging de FES echter vermoedelĳ k verder dan de partĳ  wilde.145 De 
vraag is wat dit krampachtig onderhouden onderscheid tussen de FES en 
de SPD eigenlĳ k opleverde. Als de Poolse poitici niet eens wilden inzien dat 
de DGB onafhankelĳ k opereerde, dan zal dat zeker niet hebben gegolden 
voor de partĳ stichting FES.146

Zelf spreken SPD’ers achteraf niet over het ‘downgraden’ van contacten, 
maar over het bestaan van een Arbeitsteilung. Terwĳ l prominenten als 
Vogel en Bahr met de Oost-Europese machthebbers spraken, onderhielden 
parlementariërs als Weisskirchen en Schmude met hun medeweten onof-
fĳ iciële contacten in Oost-Europa.147 Dezelfde vraag dient zich hier aan als 

143 SPD PV 11145 – 11 (Dingels aan Vogel, 1982). SPD PV 11145 – 12 (Arbeitskreis I, 1982). SPD PV 
11145 – 13 (Reichert aan Vogel, 1982). SPD PV Bgf AF 2/PVDZ000146 – 4 (Dingels aan Koordinie-
rungsgruppe, 1989). Dowe, Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 176, 179. Dakowska, ‘Die Arbeit 
der Friedrich-Ebert-Stiftung’ (2005) 329. 
144 Interview Reifff, 21-9-2012. SPD PV 11156 – 1 (Reifff, Polen, 1984). SPD PV 11156 – 3 (Reifff 
aan Isenberg, 1984). SPD PV 11146 – 1 (Tätigkeitsbericht Reifff, 1983). Besier, ‘Socjaldemokracja 
niemiecka’ (2008) 74. Boll, "Wir gewähren Vergebung" (2006) 7. 
145 Historici verschillen hierover van mening. Dorota Dakowska stelt dat de SPD de FES bewust 
stimuleerde op te treden als neutraal forum, dat riskante oppositiecontacten af kon handelen. 
Ze benadrukt echter ook de onafhankelĳ kheid van de FES (Dakowska, ‘Die Arbeit der Friedrich-
Ebert-Stiftung’ (2005) 329, 334-337). Gerhard Besier beweert dat de FES op eigen initiatief de 
terughoudendheid aan de top compenseerde (Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 74). 
De journalist Hofmann stelt ten slotte dat het beleid van de FES alleen mogelĳ k was door de 
nauwe banden tussen SPD en PZPR aan de top (Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 326).
146 Zie daarvoor ook Dakowska, ‘Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung’ (2005) 335.
147 Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1180-1185. Bahr, Zu meiner Zeit (1996) 557. Dowe, Die Ost- und 
Deutschlandpolitik (1993) 30, 32-33, 92, 152, 174, 182. ‘“Die deutsche Einheit – ein Schreckgespenst 
für Polen?” Podiumsdiskussion mit Bernd Faulenbach, Adam Krzemiński, Robert Leicht und Gert 
Weisskirchen’, in: Boll, Ruchniewicz, Nie mehr (2010) 286-324, aldaar 286. ‘Aus dem Gespräch 
des Ehrenvorsitzenden der SPD, 24. Februar 1992’ (2009) 521-526. Ehmke, Mittendrin (1995) 
377-378, 380. Zie Potthofff, ‘Die Deutschlandpolitik’ (1995) 2095 voor een historicus die deze 
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bĳ  de FES: in hoeverre ging het hier om bewust beleid vanaf de top en in 
hoeverre om onafhankelĳ ke optreden van onderop? Weisskirchen bevestigt 
achteraf dat anderen in de partĳ  van zĳ n contacten op de hoogte waren:

‘Meine Position würde ich als ungewöhnlich, nicht als außergewöhnlich 
beschreiben. (…) Mit Willy Brandt, Hans-Jochen Vogel und Horst Ehmke 
konnte ich offfen reden. Karsten Voigt hat mich gut verstanden und im 
Wesentlichen unterstützt. Der Respekt zu Egon Bahr war stark, wenn-
gleich er selbst die Rolle der Dissidenz deutlich unterschätzte, wohl auch 
falsch einschätzte.’148

Tegelĳ kertĳ d gingen Weisskirchens contacten met de oppositie velen in 
de partĳ  te ver. Zo probeerde Dingels in 1984 bewust om Weisskirchens 
individuele engagement af te remmen: ‘Schon mehrfach ist mir aufgefal-
len, daß unser Freund Gerd Weisskirchen die sehr delikaten Hürden des 
Ost-West-Geschäftes mit Bravour zu nehmen versucht, was nicht immer 
von Erfolg gekrönt ist.’ Ook anderen herinneren zich dat Weisskirchen er 
in de fractie vaak alleen voor stond. Zĳ n activiteiten toonden op gevoelige 
wĳ ze aan, dat onafhankelĳ ke contacten helemaal niet zo moeilĳ k te vinden 
en onderhouden waren, als velen in eigen verdediging beweerden.149 Op 
subtielere wĳ ze dan Weisskirchen deden ‘elder statesmen’ als Koschnick en 
Rau hetzelfde.150 Geen van hen trok daarbĳ  overigens het partĳ betoog over 
de liberaliserende werking van de ontspanningspolitiek in twĳ fel. Ook zĳ  
bleven erop beducht met hun contacten de dialoog met de machthebbers 
niet in gevaar te brengen en de oppositie niet te veel aan te moedigen. 
Slechts hun inschatting van het mogelĳ k schadelĳ ke karakter van contacten 
met de oppositie verschilde van dat van hun partĳ genoten.151 Daarmee week 

uitleg accepteert. Zie voor de ambassade Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 
181-183. 
148 E-mail Gert Weisskirchen aan C.M., 3-4-2012. Zie voor een vergelĳ kbare bevestiging 
Interview Schmude, 13-3-2012.
149 SPD PV 11941 – 1 (Schmidt aan Glotz, 1984). SPD PV 11941 – 2 (Dingels aan Glotz, 1985). Garton 
Ash, In Europe’s Name (1993) 327-328. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1185. Dowe, Die Ost- und 
Deutschlandpolitik (1993) 84-85, 195. 
150 Interview Koschnick, 27-6-2012. E-mail Gert Weisskirchen aan C.M., 13-4-2012. Ehmke, 
Mittendrin (1995) 378. ‘SPD. Opfer der Eitelkeit’, Der Spiegel (1989) nr. 39, 55. SPD PV Bgf AF 2/
PVDZ000146 – 1 (Dingels, Gespräche Koschnick, 1989). SPD PV 11944 – 1 (Mögliche Auslands-
reisen Rau, 1985). ‘Rau traf in Warschau Jaruzelski’, taz 4-5-1988.
151 Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) VI-VII, 259. Schneider, Thelen, Demokratische 
Reformen (1989) 128-129. Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 23, 32, 150, 154-155, 161, 
170, 182-183. Gert Weisskirchen, ‘Wandel durch Annäherung – Betrachtung eines politischen 
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hun opstelling sterk af van de vredesbeweging. Weisskirchen, die door 
verschillende SPD’ers als een soort ongeleid projectiel uit de vredesbewe-
ging werd gezien, gold in die kringen als soort van sociaaldemocratische 
apparatsjik vanwege zĳ n consequente verdediging van de dialoog met de 
Oost-Europese machthebbers. Zelf had hĳ  grote kritiek op de tegenstelling 
die in de vredesbeweging tussen contacten van bovenaf en onderop was 
ontstaan: ‘Wie soll innerhalb Osteuropas der Dialog (...) offfener werden, 
wenn die westeuropäische Friedensbewegung versucht, die Unabhängigen 
gegen die Friedensräte auszuspielen?’152 Zo bestond er binnen de consensus 
over de ontspanningspolitiek wel degelĳ k variatie in de beoordeling van 
contacten met de oppositie. Daarbĳ  kan inderdaad verondersteld worden 
dat prominenten als Bahr en Vogel op de hoogte waren van de contacten 
van mensen als Weisskirchen, Schmude en Koschnick. Dat betekent ech-
ter niet dat die contacten in opdracht van hen plaatsvonden, of dat zĳ  er 
noodzakelĳ kerwĳ s enthousiast over waren. Naast enige ‘downgrading’ 
van bovenaf, was hier toch vooral sprake van eigen initiatief van onderop.

De pogingen om prominente SPD’ers niet met de oppositie te ‘compromit-
teren’ was succesvol tot 1985. In dat jaar kwamen er zowel van binnen als 
buiten de partĳ  impulsen om deze politiek te herzien. Van buiten de partĳ  
bereikte Brandt een uitnodiging van Wałęsa om tĳ dens zĳ n bezoek aan 
Jaruzelski gezamenlĳ k een krans te leggen bĳ  de monumenten voor de 
Tweede Wereldoorlog en de gevallen arbeiders van 1970 in Gdańsk. Vanuit 
de partĳ  kwam vrĳ wel gelĳ ktĳ dig een advies van buitenlandwoordvoerder 
Koschnick, die net een bezoek aan Polen had gebracht. Hĳ  stelde voor 
om het bezoek aan Jaruzelski gepaard te laten gaan met een gesprek met 
de katholieke intellectuelen van KIK om zo ‘das Ansehen von Willy bei 
den kritischen Kräften in Polen’ niet te schaden.153 Brandt stond positief 
tegenover deze laatste suggestie en wist een ontmoeting bĳ  de tegenstrib-
belende Poolse ambassadeur uit te onderhandelen.154

Prinzips’, in: Günter Verheugen ed., Ruck-sicht auf Deutschland. Beiträge zur Geschichte der DDR 
und zur Deutschlandpolitik der SPD (Bonn 1993) 10-17, aldaar 16. 
152 Sol NL 153 – 1 (Weisskirchen aan Veranstaltung, 1988). Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1184-1185. 
SPD PV 10931 – 1 (Biermann aan Glotz, 1984). SPD PV 12083 – 2 (Biermann, Perugia, 1984). 
PvdA 2575 – 18 (Fischer, Weisskirchen aan Coates en Fleet, 1987). IKV 338 – 5 (WI 29-8-1984). 
IKV 329 – 5 (WI 6-2-1985). IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). Gert Weisskirchen, ‘Die europäische 
Friedensbewegung zwischen Euphorie und Niedergeschlagenheit’, NG/FH 32 (1985) 1016–1018. 
Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 178-179, 186-187, 190-191, 194-196, 200-201. 
153 SPD PV Bgf AF 2/PVDZ000146 – 2 (Dingels aan Vogel, 1989). Rother, ‘Zwischen Solidarität’ 
(2010) 233-234. Vetter, Polens eigensinniger Held (2010) 208-209. 
154 Pleskot, ‘Jaruzelski – tak’ (2011) 383.
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Het verzoek van Wałęsa gaf hem meer hoofdbrekens. De SPD was bang 
dat een dergelĳ ke mediagenieke ontmoeting tussen twee Nobelprĳ sdragers 
de Poolse regering in het nauw zou drĳ ven. Tevergeefs probeerde hĳ  naar 
beproefd recept via de Poolse kerk een discretere mogelĳ kheid te vinden om 
elkaar te ontmoeten. Anderhalve maand na Wałęsa’s uitnodiging schreef 
Brandt aan Wałęsa, dat zĳ n bezoek zich tot Warschau zou beperken.155 De 
onduidelĳ kheid van dit antwoord stelde het geduld en het al niet overmatige 
vertrouwen van de Poolse oppositie op de proef. Eind november koos zĳ  
daarom voor publieke druk en maakte de briefwisseling openbaar. Daarop 
volgde een reeks reacties uit de Poolse oppositie en een storm van kritiek 
in de West-Duitse pers.156 Brandt liet haastig weten alleen te hebben gezegd 
dat hĳ  niet naar Gdańsk zou reizen, maar geen bezwaar te hebben tegen 
een ontmoeting met Wałęsa in Warschau.157

Voor zĳ n ongebruikelĳ ke impulsiviteit werd Brandt onmiddellĳ k gestraft. 
De Poolse ambassadeur speelde handig in op de angsten in de SPD door 
te dreigen dat een ontmoeting het gehele bezoek in gevaar zou kunnen 
brengen. Dat stond haaks op het oorspronkelĳ ke doel van de reis: het vieren 
van de normalisering van de Pools-Duitse betrekkingen en het voortzetten 
van de ontspanning. Brandt ging vermoedelĳ k daarom niet meer in op 
pogingen vanuit Solidarność om inderdaad een ontmoeting in Warschau tot 
stand te brengen.158 Tĳ dens het bezoek beperkte hĳ  zich tot ontmoetingen 
met KIK en primaat Glemp. Via Wałęsa-adviseur en KIK-lid Mazowiecki 
deed hĳ  de hartelĳ ke groeten aan Wałęsa en beloofde hĳ  hem te zullen 
schrĳ ven.159

Het oordeel van historici over dit bezoek loopt uiteen naar gelang hun on-
derzoeksinteresse en achtergrond. Brandt-historicus Rother stelt dat het goed 
mogelĳ k was geweest dat de PZPR het bezoek zou hebben afgezegd, omdat 
Jaruzelski blaakte van zelfvertrouwen nadat hĳ  net door de Franse president 
Mitterrand was ontvangen. Volgens hem was Brandt ervan overtuigd, dat hĳ  

155 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 235-236, 238-239. Rother, Schmidt, ‘Einleitung. Ge-
meinsame Sicherheit’ (2009) 47. Ehmke, Mittendrin (1995) 379.
156 Vetter, Polens eigensinniger Held (2010) 211. Zie voor de kritiek bĳ v. ‘Brandt sagt Walesa 
ab’, FR 19-11-1985. ‘Ein Fehler’, FAZ 30-11-1985, 12. A Kelly 459 – 9 (mangelnde Solidarität, 1985). 
‘Humanitäre Anliegen Brandts in Warschau’, FAZ 4-11-1985. ‘Polnische Opposition kritisiert 
Brandt’, FAZ 30-11-1985, 7. B.I.1 1120 – 15 (pm 798/85).
157 Rother, Schmidt, ‘Einleitung. Gemeinsame Sicherheit’ (2009) 48.
158 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 236-238. ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 
10. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 289-290. Pleskot, 
Kłopotliwa Panna “S” (2013) 534-535.
159 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 243-244. Brier, ‘Adam Michnik’s Understanding’ (2011) 
206. 
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met de toezegging voor een ontmoeting met KIK al het maximale gedaan 
had gekregen en niet verder kon gaan. De SPD leed reputatieschade omdat zĳ  
niet aan het grote publiek kon overbrengen, dat het de schuld van het Poolse 
regime was dat de ontmoeting niet tot stand kwam.160 Wałęsa-biograaf 
Reinhold Vetter acht het juist onwaarschĳ nlĳ k dat de regering Jaruzelski 
het bezoek zou hebben afgezegd, omdat zĳ  internationaal te zwak stond om 
deze trouwe Westerse partner te bruuskeren. Niet alleen de SPD was bereid 
offfers te brengen voor voortzetting van de contacten, ook de Poolse regering 
was bereid een prĳ s te betalen om de goede betrekkingen behouden. De SPD 
was echter geneigd alleen de verantwoordelĳ kheid voor het behoud van de 
relaties op zich te nemen zonder in te schatten welke stappen de Poolse 
regering in haar richting zou willen zetten.161 Poolse historici als Patryk 
Pleskot en Adam Krzemiński delen dit kritische oordeel.162

In sociaaldemocratische kringen is nog een derde narratief ontstaan, 
waarin niet de Poolse regering of de SPD, maar Wałęsa schuldig was aan het 
mislukken van het gesprek. Waarom moest Brandt, als de oudere politicus 
met meer aanzien, naar Gdańsk komen, vroeg Koschnick zich nog in 2012 
af. ‘Der Weg von Warschau nach Danzig war so weit wie der von Danzig 
nach Warschau,’ tekende Hofmann op uit de mond van Bender, kort voor 
zĳ n dood in 2008. Reifff stelde eveneens in 2012: ‘Natürlich erwartete eine 
Persönlichkeit wie Willy Brandt, er sollte zu ihm kommen. Das war schon 
ein Akt der Höflichkeit. Aber der König von Polen empfĳing nur in Danzig.’ 
Het onderzoek van Rother heeft aangetoond dat deze voorstelling van 
zaken een mythe is. De vergeefse pogingen van Wałęsa’s medewerkers 
om alsnog een ontmoeting in Warschau te regelen, zĳ n vermoedelĳ k niet 
breder bekend geworden in de SPD. Het is opmerkelĳ k dat drie zo sterk in 
Polen geïnteresseerde SPD’ers een dergelĳ ke foutieve voorstelling van zaken 
blĳ ven aanhangen en hun eigen politieke vanzelfsprekendheden op Polen 
projecteren. Dit laat zien hoe zeer de kritiek op de omgang van de SPD met 
Polen nog steeds een gevoelige snaar raakt in de partĳ .163

160 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 234-235, 238, 243, 251-253. Rother verwĳ st hĳ  naar het 
afgeketste bezoek van Genscher in 1984.
161 Vetter, Polens eigensinniger Held (2010) 208, 210-213, 219-221. Vetter wĳ st in tegenstelling tot 
Rother juist op eerdere succesvolle ontmoetingen tussen Westerse politici en de Poolse oppositie. 
Geen daarvan was echter zo prominent en gevoelig als een ontmoeting Wałęsa-Brandt zou zĳ n 
geweest.
162 Pleskot, ‘Jaruzelski – tak’ (2011) 386-388. Kerski, ‘Willy Brandt in Warschau’ (2010-2011) 34-35. 
Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 534-357.
163 Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 106. Interview Reifff, 21-9-2012. Interview Koschnick, 
27-6-2012. Zie ook Merseburger, Brandt (2002) 809. Vetter, Polens eigensinniger Held (2010) 221.
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Door de ophef rondom de mogelĳ ke ontmoeting met Wałęsa sneeuwde 
het belang van de ontmoeting van een hooggeplaatst politicus als Brandt 
met KIK grotendeels onder. 1985 sloeg een eerste bres in de sociaaldemo-
cratische muur van afstandelĳ kheid tegenover de oppositie ‘Wir wollen das 
Gespräch mit allen wesentlichen gesellschaftlichen Kräften Polens führen’, 
stelde Brandt na terugkeer.164 Wałęsa en zĳ n adviseurs herkenden dit wel en 
toonden zich opmerkelĳ k verzoenend. Zĳ  bleken bereid de KIK-ontmoeting 
op te vatten als het eerste offfĳ iciële contact tussen de SPD en Solidarność. Dit 
was voor de SPD een zeer gunstige uitkomst. Zo kon de partĳ  zich beroepen 
op contacten die zĳ  uit angst de machthebbers te ontrieven in werkelĳ kheid 
nooit had durven riskeren.165 In de beloofde briefwisseling met Wałęsa bleef 
Brandt de naam Solidarność vermĳ den. Over de inhoud van deze brieven 
werd op de achtergrond sterk gestreden door Brandts vertrouwelingen Horst 
Ehmke en Klaus Lindenberg. Ehmke wist een passage over mensenrechten 
in de brief door te drukken. Hĳ  verzette zich bovendien tegen Lindenbergs 
voorstel de contacten te ‘downgraden’ door niet Brandt maar hemzelf te 
laten tekenen. Wel ging Ehmke ermee akkoord om in 1986 als vervanger 
van Brandt Wałęsa in Gdańsk op te zoeken. Het bezoek kwam echter niet 
tot stand en ook de briefwisseling liep in 1986 af. Reifff concludeert achteraf 
daaruit dat de SPD nog steeds het symbolische belang van deze contacten 
niet inzag.166

Een tweede gebeurtenis in 1985 hielp de sociaaldemocratische afstan-
delĳ kheid verder af te breken. In november 1985 schreef Ehmke een artikel 
waarin hĳ  zĳ n zorgen uitsprak over de gevaarlĳ ke destabilisering van Oost-
Europa ‘van buitenaf’ en ‘onderop’. Namens het IKV en de Poolse oppositie, 
die hĳ  beide als boosdoeners noemde, reageerden Mient Jan Faber en de 

164 ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 10. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, 
Gemeinsame Sicherheit (2009) 289-290.
165 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 247. ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 10. 
Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 289. Kerski, ‘Willy 
Brandt in Warschau’ (2010-2011) 35. Hajnicz, Polens Wende (1995) 31. Pleskot, Kłopotliwa Panna 
“S” (2013) 536. 
166 Interview Reifff, 21-9-2012. Pleskot, ‘Jaruzelski – tak’ (2011) 386-388. ‘Schreiben des Vor-
sitzenden der SPD, Brandt, an den Vorsitzenden der verbotenen polnischen Gewerkschaft 
Solidarność, Wałęsa 13. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 
293-294. Ehmke zou tĳ dens een privébezoek aan zĳ n geboorteplaats Gdańsk Wałęsa bezoeken. 
Door Tsjernobyl kwam dit niet tot stand. Tĳ dens zĳ n vele latere bezoeken aan Warschau als 
voorzitter van de SPD-PZPR-commissie reisde hĳ  echter evenmin naar Gdańsk – mogelĳ k om 
de machthebbers niet te ergeren.
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Poolse opposant Artur Hajnicz.167 Het IKV greep deze polemiek graag aan 
als een gelegenheid om ‘in het hol van de leeuw een fundamenteel debat 
met de SPD [te] voeren.’ Op verzoek van het IKV kwam het in maart 1986 
tot een gesprek, dat eindigde op de posities die Ehmke al een half jaar 
eerder uiteen had gezet. De ontspanning van bovenaf van de SPD en de 
ontspanning van onderop van het IKV bleven lĳ nrecht tegenover elkaar 
staan. Dat bleek toen Faber de SPD op de proef stelde door onaangekondigd 
twee Russische dissidenten mee te nemen. De partĳ  reageerde geroutineerd 
met haar ‘downgrading-techniek’ door niet de aanwezige prominenten 
Ehmke, Glotz en Voigt, maar alleen twee partĳ medewerkers kort met hen 
te laten spreken.168

De polemiek met het IKV liet de SPD’ers niet van mening veranderen, 
maar leidde wel tot het besluit een reeks gezamenlĳ ke seminars te or-
ganiseren met de Oost-Europese partners van beide organisaties. Faber 
verheugde zich op een heilzame kennismaking voor de SPD met het andere 
gezicht van Oost-Europese regeringen. De SPD schoof de organisatie naar 
beproefd recept af op de FES. Die moest bĳ  het eerste seminar in 1988 
gefrustreerd vaststellen dat geen van de Oost-Europese landen uitreisvisa 
aan hun uitgenodigde opposanten hadden verstrekt, met uitzondering 
van Hongarĳ e.169 Een jaar later waren er, dankzĳ  de veranderde politieke 
omstandigheden, veel meer opposanten aanwezig, maar nog steeds kon een 
groot aantal genodigden niet komen. Dingels bleef onder deze omstandighe-
den de seminars beschouwen als gewaagde onderneming.170 Toch kwamen 
het IKV en de SPD geleidelĳ k dichter tot elkaar. De reden was volgens IKV’er 
Laurens Jan Hogebrink niet dat de SPD zich in de richting van het IKV 
bewoog, maar dat dankzĳ  de hernieuwde ontspanning de keuze tussen 
vrede en mensenrechten minder acuut was:

167 Horst Ehmke, ‘Frieden und Freiheit als Ziele der Entspannungspolitik’, NG/FH 32 (1985) nr. 11, 
1003-1010. *** (Artur Hajnicz), ‘Entspannungspolitik – in einer anderen Sicht. Eine Antwort’, 
NG/FH 33 (1986) nr. 6 548-556. Mient Jan Faber, ‘Entspannung und Menschenrechte’, NG/FH 33 
(1986) nr. 8 740-747. 
168 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 208. IKV 689 – 2 (Ter Laak aan Ehmke, 1985). IKV 
689 – 3 (Koppe aan Ter Laak, 1986). IKV 340 – 2 (Gespräch IKV, PC, SPD, 1986). De Graaf, Over 
de Muur (2004) 230-231. 
169 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 208-209. Greune, Die Dialektik von Entspannung 
(1988) I-II, 100-107. IKV 342 – 11 (WI 23-2-1988). E-mail Gert Weisskirchen aan C.M., 15-4-2012. 
Ehmke, Mittendrin (1995) 381-382. Horst Ehmke, ‘Die SPD und Osteuropa – eine Antwort’, 
Vorwärts (1988) nr. 34, 19. 
170 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 210-211. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen 
(1989) 3, 205-213. Ehmke, Mittendrin (1995) 382. SPD PV Bgf AF 2/PVDZ000146 – 2 (Dingels aan 
Vogel, 1989). 
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‘at a time of tension, the emphasis in the debate is likely to be very much 
on the contradiction between human rights and détente, disarmament 
and democratisation; what should have priority. Today, the emphasis is 
much more on the interaction between everything.’171

Opvallend is dat het IKV de taak op zich nam om de SPD met de Oost-
Europese oppositie in contact te brengen, terwĳ l ook de PvdA de SPD daarin 
wel wat had kunnen bĳ brengen. Voigt stelt achteraf, dat hĳ  wel degelĳ k van 
Van Traa leerde, maar dat hĳ  de lessen die uit diens activisme te trekken 
waren te laat serieus nam. De PvdA ontbrak het aan de zendingsdrang van 
het IKV, mogelĳ k omdat het onduidelĳ k was in hoeverre Van Traas beleid 
ook partĳ beleid was.172

Ook binnen de SPD zelf ontwikkelde zich uiteindelĳ k een debat over 
de Oost-Europese oppositie. In 1988 bekritiseerde Vorwärts-redacteur 
Plogsted de geringe aandacht voor bewegingen van onderop achter het 
Ĳ zeren Gordĳ n. Een jaar later verweet redacteur Gottfried Erb van het 
sociaaldemocratische tĳ dschrift Neue Gesellschaft de SPD dat angst voor 
destabilisering en schade aan de offfĳiciële relaties contacten met de oppositie 
jarenlang in de weg hadden gestaan: ‘Die eigentlichen Destabilisatoren, das 
hat sich in den letzten Jahren ja nun deutlich herausgestellt, waren und sind 
die kommunistischen Regierungen selbst.’173

Ook bĳ  verschillende politici in hogere partĳ regionen drongen deze 
gevoelens in de late jaren tachtig geleidelĳ k door. Deze ontwikkeling is 
duidelĳ k zichtbaar bĳ  partĳ voorzitter Vogel. Tĳ dens een bezoek aan Polen 
in 1984, kort na de moord op Popiełuszko, hield hĳ  zich nog angstvallig 
afzĳ dig van kritiek. Een geplande ontmoeting met Bronisław Geremek 
zegde hĳ  af om het de Poolse regering niet nog moeilĳ ker te maken. Drie jaar 
later ontmoette hĳ  tĳ dens een nieuw bezoek aan Polen wel verschillende 
Solidarność-vertegenwoordigers en legde hĳ  een krans op Popiełuszko’s 
graf. Deze nieuwe opstelling werd mogelĳ k gemaakt door de toenemende 
discussie over contact met de oppositie binnen de SPD, maar ook door het 
feit dat vele Westerse politici inmiddels zonder veel diplomatieke gevolgen 
vergelĳ kbare symbolische handelingen hadden verricht.174 Dergelĳ ke 

171 Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 270. 
172 Zie Voigt in PA Van Bennekom – 1 (ongepubliceerd manuscript). Drögemöller, Zwei Schwes-
tern (2008) 284-285.
173 Plogstedt, ‘Der osteuropäische Opposition’ (1988) 3. Gottfried Erb, ‘Änderungsbedarf in der 
Polen-Politik’, NG/FH 36 (1989) nr. 9. 803-807.
174 ‘Jaruzelski würdigt’, FAZ 1-10-1987. Rother, ‘Zwischen solidarität’ (2010) 259. ‘SPD. Hölzernes 
Ritual’, Der Spiegel (1987) nr. 41, 23-24. 
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grotere aandacht voor de oppositie bleef ook in de latere jaren tachtig nog af-
hankelĳ k van individueel initiatief. Dat de partĳ  als geheel nog afwachtend 
bleef, toonde de uitreiking van de vrĳ heidsprĳ s van de Kurt-Schumacher-
Stiftung aan enkele Solidarność-vertegenwoordigers, eveneens in 1987. Bĳ  
de ceremonie liet de gehele SPD-fractie het afweten.175

Pas nadat bĳ  de verkiezingen van juni 1989 aannemelĳ k geworden 
was dat de oppositie een rol zou gaan spelen in het landsbestuur, nam 
de toenadering serieuze vormen aan. In juni bezochten Dingels en Ko-
schnick op Pools verzoek de winnaars van de verkiezingen; het burgerco-
mité Solidarność. Dingels veranderde zĳ n toon radicaal: ‘Wichtig für alle 
zukünftige Kontakte der SPD zu Polen ist von nun an die ausgewogene 
Balance zwischen Vereinigter Polnischer Arbeiterpartei [PZPR] und den 
Kräften des Bürgerkomitees,’ schreef hĳ  naderhand.176 Beide zĳ den leken 
het moeilĳ ke verleden snel achter zich te willen laten. Voigt was echter 
wel heel optimistisch met zĳ n conclusie in juli 1989 dat de betrekkingen 
inmiddels ‘besser als gut’ waren.177

Toen Wałęsa in september 1989 zĳ n lang aangekondigde reis naar de 
Bondsrepubliek maakte, bleek hĳ  niet meer de ongemakkelĳ ke gespreks-
partner die hĳ  voor de SPD ooit was. Nu Solidarność-activisten tot de Poolse 
regering waren toegetreden, verdrongen SPD’ers zich volgens Der Spiegel 
al evenzeer als CDU’ers om met Wałęsa op de foto te komen. Meer dan 
duizend toehoorders kwamen opdagen voor zĳ n toespraak bĳ  de FES. Toen 
in oktober 1989 Vogel en Koschnick naar Polen gingen, maakten zĳ  graag 
de reis naar Gdańsk die Brandt vier jaar eerder had geweigerd.178

Historicus Bent Boel spreekt over de ‘SPD paradox’: de SPD werd meer 
dan enig andere sociaaldemocratische partĳ  beschuldigd van het negeren 
van de Poolse oppositie, terwĳ l zĳ  vermoedelĳ k uiteindelĳ k meer contact 
onderhield dan enige andere sociaaldemocratische partĳ  in Europa. Die 
opmerking is terecht, maar er moet aan toegevoegd worden dat het niet 
verrassend is dat een partĳ  met zulke grote belangen in Oost-Europa als 

175 Vlasblom, ‘Ontspanning, solidariteit of beide?’ (1985) 13-19. ‘“Solidarność” erhält Freiheits-
preis der Kurt-Schumacher-Stiftung’, FAZ 28-9-1987, 7. Emil Bernt, ‘Die SPD und Solidarność’, 
FAZ 27-9-1989. 
176 SPD PV Bgf AF 2/PVDZ000146 – 1 (Dingels, Gespräche Koschnick, 1989).
177 Presseservice der SPD, Mitteilung für die Presse, Bonn, den 7. Juli 1989, 492/89. DGB IA 5/
DGAJ000296 – 2 (KAS, Solidarność, 1989). Heinrich-August Winkler, ‘Polnische Zeitenwende’, 
NG/FH 36 (1989) nr. 11, 995-997, aldaar 995.
178 ‘Walesa bittet deutsche Firmen um rasche wirtschaftliche Zusammenarbeit’, taz 6-9-1989. 
Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 259. ‘Der hat ‘nen Drive’, Der Spiegel (1989) nr. 37, 107. Joachim 
Schucht, ‘Vogel fĳ indet neue Freunde in Polen’, Darmstädter Echo 12-10-1989, 2.
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de SPD anders beoordeeld werd dan een vergelĳ kbare partĳ  in Portugal of 
België. Historisch, geografĳ isch en om redenen van verzoening lag contact 
met de Poolse oppositie voor de SPD meer voor de hand – en daarmee ook 
de kritiek op het uitblĳ ven ervan.179

De afstandelĳ kheid tegenover de Poolse oppositie was groter dan in 
andere Oost-Europese landen. In dezelfde jaren dat hĳ  zich uitsprak tegen 
hulpverlening aan Solidarność sprak Dingels zich wel uit voor hulp aan 
Tsjechoslowaakse sociaaldemocraten. In 1984 maakte Brandt een gesprek 
met voormalig ambtsgenoot en Chartist Jiří Hájek tot voorwaarde voor zĳ n 
bezoek aan Tsjechoslowakĳ e en liet hĳ  het tot afzegging van het bezoek 
komen, omdat hĳ  Hájek niet mocht ontmoeten. Toen hĳ  een jaar later 
alsnog naar Praag reisde, stelde hĳ  wederom pittige eisen op het gebied van 
mensenrechten. In 1986 schreef hĳ  zelfs een openlĳ ke lofrede op Charta 77. 
Dit contrast nam de Poolse oppositie met verbazing waar.180

Ook met de oppositie in de DDR bestond al eerder contact, via SPD’ers 
die ook actief waren in de kerk en de vredesbeweging. De partĳ top trad 
hier voorzichtiger op dan in geval van Tsjechoslowakĳ e: bĳ  een bezoek in 
1985 beperkte Brandt zich tot contacten met de SED en de Oost-Duitse kerk. 
Vanaf december 1987 besloot de fractie wel direct contact te leggen met de 
oppositie in de DDR. Het offfĳ iciële besluit tot het voeren van een tweespo-
renbeleid viel uiteindelĳ k pas in de loop van 1989.181 Vanwege de nauwere 
contacten met DDR-oppositie bereikten de SPD al relatief vroeg signalen 
dat er ideeën bestonden om een eigen sociaaldemocratische partĳ  op te 
richten. De SPD was echter weinig geneigd dergelĳ ke initiatieven te steunen 
tot zĳ  in het najaar van 1989 met een voldongen feit werd geconfronteerd. 
Haar hoop op sociaaldemocratische ontwikkelingen in Oost-Europa had 

179 Boel, ‘Western European Social Democrats’ (2013) 167.
180 SPD PV 10774 – 1 (Dingels aan Roth, 1981). SPD PV 10774 – 2 (Dingels aan Wischnewski, 1981). 
SPD PV 11929 – 1 (Dingels aan Brandt, 1984). SPD PV 11930 – 2 (Brandt, 10. Jahrestag Charta 77, 
1986). Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 174. Rother, Schmidt, ‘Einleitung. Gemein-
same Sicherheit’ (2009) 42-43. Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 253. Voigt, ‘Dialog zwischen 
SPD und kommunistischen Parteien’ (2007) 282. Brandt, Erinnerungen (1989) 474. B.II.1 1645 – 3 
(Weber, Polenreise, 4/88). Zie ook SPD PV 12080. 
181 SPD PV Bgf PG 2/PVEH000447 – 1 (Dahrendorf aan Vogel, 1982). SPD PV Bgf PG 2/PVEH000416 
– 1 (Greune aan Dingels, 1987). Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 195. De Graaf, Over 
de Muur (2004) 187, 247. ‘Schreiben des Vorsitzenden der SPD, Willy Brandt, an Pfarrer Ep-
pelmann’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 262-263. Interview Schmude, 
13-3-2012. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1180-1185, 1199-1201. Kloth, Rosenthal, ‘Einstellungen und 
Verhaltensweisen’ (1999) 1464-1465.
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zĳ  tot die tĳ d volledig bĳ  de machthebbers gelegd, in wie zĳ  haar energie 
had geïnvesteerd en op wie zĳ  haar eigen denkbeelden had geprojecteerd.182

Waarom liet Brandt het in 1984 in Tsjechoslowakĳ e wel tot een afzeg-
ging komen en durfde hĳ  dat in 1985 in de DDR en Polen niet te riskeren? 
Vermoedelĳ k was het gemakkelĳ ker risico’s te nemen in Tsjechoslowakĳ e, 
dat minder centraal stond in de Ostpolitik dan de DDR en Polen. Volgens 
Rother speelde bovendien de aard van de oppositie een rol:

‘Wo der Weltfrieden nicht durch die Aktivitäten der Oppositionellen 
gefährdet war, konkreter: wo die Regimegegner zu schwach waren, die 
Machtfrage zu stellen, so etwa in der CSSR durch Charta 77, zeigten 
Brandt, die SPD und die SI offfen ihre Sympathien.’183

Het is even goed mogelĳ k dat het juist de afzegging van 1984 was geweest, 
die Brandt het jaar erna huiverig maakte te veel te riskeren. In 1985 stelde 
hĳ  zich immers in Polen en de DDR voorzichtig op. Ook deed hĳ  dat jaar, 
toen hĳ  alsnog naar Tsjechoslowakĳ e reisde, de concessie om niet zelf het 
alsnog tot stand gekomen mediagenieke gesprek met Hájek te voeren.184

Als men er bovendien van uitgaat dat de SPD, anders dan zĳ  zelf wilde 
voorspiegelen, niet alleen door Realpolitik geleid werd, zĳ n er nog andere 
redenen voor de grotere terughoudendheid tegenover de Poolse oppositie 
aan te dragen. In de oppositie in Tsjechoslowakĳ e en de DDR vond de SPD 
beduidend meer gedeelde ideeën en habitus dan in de arbeidersbeweging 
Solidarność. Dat gold in het bĳ zonder voor voormalig hervormingsgezinde 
communisten als Hájek, die voor augustus 1968 tegelĳ kertĳ d met de SPD 
machtsposities hadden bekleed.185

Oost-Europese emigranten en de SPD

De afstandelĳ kheid van de SPD tegenover bewegingen van onderop en de 
Poolse oppositie in het bĳ zonder spiegelde zich ook in haar omgang met 
Oost-Europese emigranten in de Bondsrepubliek. Het verschil tussen het 
contact met Oost-Duitsers en Tsjechoslowaken aan de ene zĳ de en Polen 

182 Weißhuhn, ‘Einf luß’ (1995) 1902. Bahr, Zu meiner Zeit (1996) 571. ‘West-SPD und DDR-
Sozialdemokraten’ (2001) 82. Daniel Friedrich Sturm, Uneinig in die Einheit. Die Sozialdemokratie 
und die Vereinigung Deutschlands 1989/90 (Bonn 2006) 147-151, 154-155. 
183 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 250-251.
184 Ibidem, 253.
185 Zie bĳ v. BBo 063 – 3 (Bürger beider deutscher Staaten, 1983). Voigt in: Dowe, Ost- und 
Deutschlandpolitik, 179. Rother, ‘Mieszane odczucia’ (2013) 251-252.
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aan de andere zĳ de was binnen de Bondsrepubliek nog trefffender dan daar 
buiten. Een SPD’er met relatief veel oppositiecontacten als Weisskirchen 
noemt achteraf, gevraagd naar zĳ n contact met emigranten, zes prominente 
Tsjechoslowaakse en Oost-Duitse emigranten en maar één Pool: Kazimierz 
Wóycicki, die slechts korte tĳ d in de Bondsrepubliek verbleef.186

Aan dit verschil lag meer ten grondslag dan alleen risicoanalyse en 
ideologische afffĳ initeit. Om in contact te kunnen komen met de SPD-top 
waren een zekere naamsbekendheid en een netwerk nodig. Dat gold eerder 
voor DDR-opposanten wier situatie uitgebreid in de pers had gestaan of 
kopstukken van de Praagse Lente die in 1968 gevlucht waren, die lang de 
tĳ d gehad hadden om naam te maken binnen West-Europees links.187 De 
Solidarność-emigranten in de Bondsrepubliek ontbrak het in de vroege jaren 
tachtig aan een vergelĳ kbare naamsbekendheid en aan een gemeenschap-
pelĳ k wereldbeeld. Zĳ  hadden slechts geringe politieke ervaring en weinig 
kennis van het functioneren van een partĳ  als de SPD. Bĳ  gebrek aan net-
werk vielen veel Poolse emigranten terug op open brieven en verklaringen. 
Die maakten weinig indruk in een partĳ  die wars was van elke vorm van 
openlĳ k protest en die bovendien begin 1982 van alle kanten door kritiek 
werd overspoeld.188 De politieke onervarenheid bleek een grote drempel. 
Toen in juli 1982 een Poolse emigrant de kans kreeg tien minuten met Brandt 
te spreken, legde hĳ  hem zo’n lange lĳ st met verzoeken voor, dat het Brandt 
niet aan te rekenen valt dat hĳ  na afloop niet meer wist aan welke ervan 
hĳ  gehoor moest geven.189

Naamsbekendheid en kennis van de mores binnen de SPD hadden de 
Poolse emigranten meer aandacht kunnen brengen, maar niet noodzakelĳ -
kerwĳ s meer resultaat. Dat blĳ kt uit het voorbeeld van de Tsjechoslowaakse 
emigrant Tomaš Kosta, die gedurende de jaren zeventig naam had gemaakt 
als sociaaldemocratisch uitgever. Hĳ  richtte zich in januari 1982 samen met 
drie andere Tsjechoslowaakse emigranten tot het SPD-partĳ bestuur met 

186 E-mail Gert Weisskirchen aan C.M., 15-4-2012. Zie ook SPD PV 12083 – 2 (Biermann, Perugia, 
1984).
187 Zie bĳ v. SPD PV 10774 – 1 (Dingels aan Roth, 1981). SPD PV Bgf PG 2/PVEH000459 – 1 (Klär 
aan Glotz, 1984). Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 61, 63. Herzberg, Bahro (2007) 
328. Bohley, Englisches Tagebuch (2011) 46, 49-50, 52, 54, 68-69. Boel, ‘Western European Social 
Democrats’ (2013) 158-160.
188 DGB IA 5/DGAJ000425 – 1 (Aufruf 12. September). Sol mit Sol 1 – 4 (Polnisch-deutsche 
Solidaritätsgruppe aan Bundeskanzler, 1982). Edward Klimczak, ‘List otwarty’, Pogląd III (1984) 
nr. 20/69, 50. ‘Humanitäre Anliegen Brandts in Warschau’, FAZ 4-12-1985. Pogląd IV (1985) 
nr. 19/92, 6-8. A Kelly 460 – 5 (Wirga aan Vorsitzender SPD). 
189 ‘Vertreter der Solidarność bei Willy Brandt’, in: IB Sol Bremen 1.1 – 2 (Rundbrief Nr. 14/15 
1982) 26-27.
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zorgen over de terughoudendheid tegenover Solidarność. Kosta stelde in 
een aparte brief dat zĳ n oproep door veel van zĳ n bekenden werd gedeeld, 
maar dat hĳ  om publiciteit te voorkomen, zich tot vier handtekeningen 
had beperkt. Zĳ n naamsbekendheid en consideratie voor de politieke 
cultuur van de SPD verzekerden hem weliswaar van een snel antwoord, 
maar hĳ  wist de SPD niet tot meer symbolisch optreden te bewegen.190 
Hetzelfde geldt voor een prominente Poolse emigrant als de fĳ ilosoof Leszek 
Kołakowski die dankzĳ  zĳ n naamsbekendheid wel gehoor kreeg bĳ  de SPD, 
maar haar niet wist te overtuigen een hardere opstelling in te nemen.191

Slechts bĳ  één groep Poolse emigranten kwamen de factoren naam, 
netwerk en ideologische afffĳ initeit wel samen: bĳ  de sociaaldemocraten 
van de Poolse socialistische partĳ  in ballingschap PPS, met wie de SPD al 
sinds decennia contact onderhield. Toen de West-Duitse afdeling van de 
PPS in de loop van 1981 door onrust en afsplitsingen geteisterd werd en ook 
ontspanningskritiek begon te uiten, koos de SPD ervoor meer afstand te 
nemen.192 In de jaren zeventig hadden bovendien verschillende SPD’ers al 
tevergeefse pogingen gedaan het lidmaatschap van Oost-Europese sociaal-
democratische partĳ en in ballingschap in de SI te beperken.193

Bĳ  de meeste Solidarność-emigranten in de Bondsrepubliek overheerste 
al snel onbegrip voor de sociaaldemocratische gehechtheid aan de ontspan-
ningspolitiek en teleurstelling over de terughoudende opstelling. Dit had 
tot gevolg dat zĳ  zich vaak weinig constructief opstelden tegenover de 
SPD.194 De gestrande Solidarność-delegatie in Bremen uitte openlĳ k haar 
teleurstelling over de Ostpolitik.195 Ook in emigrantenpublicaties als Kultura 

190 SPD PV 10926 -1 (Dingels, Entwurf, 1982). SPD PV 10926 – 2 (Kosta e.a. aan Präsidium SPD, 
1982). SPD PV 10926 – 3 (Kosta aan Brandt, 1982). 
191 Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 54-55. Schwan, ‘Das Dilemma deutscher 
Versöhnungspolitik’, FAZ 19-5-1982, 11. Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/100, 13-5-1982, 
6083. SI 1152 A – 5 (Kołakowski, Smolar aan SI, 1981).
192 SPD PV 10814 – 4 (Tiplt aan PV, 1981). SPD PV 10908 – 2 (Dingels aan Brandt, 1980). SPD PV 
10908 – 3 (PPS, Aide-Memoire). SPD PV 11041 – 1 (VI 19.5.81). SPD PV 11041 – 2 (Dingels aan Tiplt, 
1981). SPD PV 11970 – 1 (Dingels aan Isenberg, 1984). SPD PV 11145 – 14 (Dingels aan Wasik, 1982). 
DGB IA 5/DGAJ000293 – 11 (Kowalski, PPS, 1983). Anna Siwik, Polskie uchodźstwo polityczne. 
Socjaliści na emigracji w latach 1956-1990 (Krakau 2002) 199, 204-205.
193 Boel, ‘Western European Social Democrats’ (2013) 155. Siwik, Polskie uchodźstwo polityczne 
(2002) 197, 199.
194 Olesiak, Polska emigracja (1987) 154-155.
195 IB Sol Bremen 2 – 2 (Informationsbüro, Appell, 1982). ‘“Exil-Solidarität” ruft zu Boykott 
exportierter polnischer Lebensmittel auf’, SZ 25-7-1982. IB Sol Bremen 1.2. – 10 (Jagielski aan 
Hennig, 1982). Overigens bleek het Solidarność-bureau in Bremen eveneens niet vies van de 
Realpolitik die zĳ  in de SPD luidkeels bekritiseerde. Zo schreef de delegatie in 1983 aan Koschnick 
nadat hĳ  de lokale verkiezingen gewonnen had, dat ‘die SPD sich von Anfang als wahrer und 
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en Pogląd overheersten kritische tot sarcastische commentaren op het 
dialoogbeleid van de SPD.196 Buiten de Bondsrepubliek bestonden dezelfde 
negatieve gevoelens bĳ  Milewski en Minkiewicz. Die laatste ging meer-
maals de confrontatie aan met SPD-prominenten als Bahr en Bender.197 De 
Solidarność-groep in Keulen, die naar aanleiding van het SPD-partĳ congres 
in november 1983 buiten de congreshal een standje opstelde om simpelweg 
aandacht te vragen voor Solidarność, was een uitzondering in een zee van 
onconstructieve kritiek.198

De houding van de emigranten was begrĳ pelĳ k, maar verergerde tegelĳ -
kertĳ d het wederzĳ dse onbegrip. Zo stelde Bender geërgerd in 1984:

‘Wir dürfen den Polen nichts vorschreiben, auch Belehrungen sind 
unangebracht – aber das gilt umgekehrt ebenso. Es ging zuweilen bis an 
den Rand der Erträglichen, wie polnische Patrioten, meist im Exil, oft 
Träger klangvoller Namen, die Bundesrepublik moralisch unter Druck 
zu setzen versuchten.’199

Ook Ehmke stelde dat Oost-Europese emigranten, zoals die uit de Sovjet-
Unie, het recht hadden om kritiek te hebben op de ontspanningspolitiek, 
maar hĳ  bleef erbĳ  dat ze daaraan wel hun eigen verblĳ f in het Westen te 
danken hadden.200 Daarbĳ  waren ‘optimistische’ en ‘oppositie-vriendelĳ ke’ 
politici als Brandt en Voigt meer bereid naar de Oost-Europese emigranten 
te luisteren dan ‘pessimistische’, meer afwerende politici als Bahr. Bahr 
was zo geneigd oorlog als enige alternatief voor een op ontspanning gericht 
vredesbeleid te beschouwen, dat hĳ  met Oost-Europese opposanten en 

erprobter Freund der Solidarność Bewegung erwiesen hat.’ IB Sol Bremen 1.2 – 11 (Jagielski aan 
Koschnick, 1983). Koschnick zegt zelf achteraf dat hĳ  een goede persoonlĳ ke relatie met de 
delegatieleden onderhield. Interview Koschnick, 27-6-2012.
196 Chylińska, ‘Opozycja polska’ (1986) 58, 62-64. Edward Klimczak, ‘“Dwa tygodnie zimą” – jak 
wojsko zajęło Polskę’, Pogląd I (1982) nr. 5/25, 54-56. Jerzy Hofffmann, ‘Album polityczny Willy 
Brandta’, ibidem, IV (1985) nr. 24-25, 1-2. Jan Pychowicz, ‘Nowa “Ostpolitik”?’, ibidem, VI (1987) 
nr. 16, 42-44. Ibidem, IV (1985) nr. 19/92, 6-8. ‘Przyjaciele Willy’ego’, Ibidem, IV (1985) nr. 23, 5. 
Die kritische gevoelens zĳ n gebleven: Interview Klimczak, 4-10-2010.
197 Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012. DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 
1988). Vlasblom, ‘Ontspanning, solidariteit of beide?’ (1985) 13-19. Sol mit Sol 2 – 2 (Thesen 
Minkiewicz, 1983). Mecke, Das Jahr 1968 (2009) 24.
198 ‘Dokumenty, Oświadczenie, Relacje’, Pogląd II (1983) nr. 22, 20. Interview Lisiecki, 26-8-2012.
199 Bender, ‘Europa braucht ein starkes Polen’ (1984) 295-304, 297.
200 Ehmke, Mittendrin (1995) 369-370. 
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emigranten die het Westerse vredes- en ontspanningsbeleid bekritiseerden 
snel uitgesproken was.201

De SPD bleek op lokaal niveau toegankelĳ ker, aangezien de terughou-
dendheid tegenover Solidarność daar geringer was. Lokale afdelingen 
nodigden Poolse activisten uit als sprekers en sprongen voor de emigranten 
in hun regio in de bres.202 In Bremen maakte Koschnick zich sterk voor de 
Solidarność-emigranten in zĳ n stad. In lĳ n met de SPD-traditie deed hĳ  dit 
behoedzaam en aanvankelĳ k grotendeels in stilte om hun kans op terugkeer 
en de situatie van hun families in Polen niet te schaden. Koschnick bleek 
echter wel degelĳ k bereid verslechterde relaties met de machthebbers in 
Gdańsk op de koop toe te nemen.203 In Düsseldorf ontving Rau al in februari 
1982 de emigranten uit Bremen. In de maanden daarop organiseerde de SPD 
in Noordrĳ n-Westfalen samen met de DGB een nationaal congres van Poolse 
emigranten en hielp zĳ  hen met het kopiëren van hun informatiebulletin.204 
Zo kwam op lokaal niveau de ondersteuning tot stand die de partĳ top 
probeerde te vermĳ den.

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

Vanuit het oogpunt van Solidarność was het beleid van de SPD ten opzichte 
van Oost-Europa moeilĳ k te begrĳ pen. Twee fundamenteel verschillende 
zienswĳ zen van het Oost-Westconflict botsten hier op elkaar. Voor een groot 
deel van de Oost-Europese oppositie klonken de verwĳ zingen naar de heil-
zame werking van stille diplomatie en de verzekeringen dat ontspanning tot 
liberalisering zou leiden als ongeloofwaardige smoezen om de betrekkingen 
met de Poolse communisten te redden. Na enkele goede resultaten in het 

201 Brandt, Menschenrechte (1987) 93-94. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 
12. Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 103, 209-210, 273. Schwan, ‘Die SPD und die 
westliche Freiheit’ (1983) 931. Schwan, ‘Zur Bedeutung der westlichen Freiheit’ (1984) 84. Brandt, 
‘Der SPD-Vorsitzende warnt’, Die Zeit (1977) nr. 36. 
202 Voorbeelden: DGB IA 5/DGAJ000294 – 7 (Arbeiterkammer Bremen, Programm, 1982). 
DGB IA 5/DGAJ000426 – 2 (Lenders aan Kristofffersen, 1982). Sol mit Sol 1 – 5 (Teilnehmer der 
Hungerwoche). ‘SPD wirft Senator Lummer Angrifff auf Solidarność vor’, FR 25-4-1984. A Kelly 
459 – 4 (Schneider aan Gesellschaft Solidarność, 1984). 
203 Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 44-50, 52, 56. IB Sol Bremen 1.4 – 4 (Koschnick aan 
Solidarność-Delegation, 1982). ‘Auf der Rückreise nach Polen in DDR verhaftet’, WK 29-1-1982, 
13-14. ‘Solidarität der Tat: Kriegsrecht in Polen’, in: Liebert, "Zu einem Europa der Bürger" (2007) 
37-39. Interview Koschnick, 27-6-2012. 
204 Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 64-65. IB Sol Bremen 1.4 – 5 (Hombach aan Jagielski, 
1982). IB Sol Bremen 1.4 – 1 (Protokół, 13-3-1982). IB Sol Bremen 1.2 – 12 (aan SPD NRW, 1982). Zie 
ook verder IB Sol Bremen 1.2. 
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begin was de ontspanning naar de mening van veel opposanten verzand 
in een defaitistische erkenning van de status quo. De vraag was of de prĳ s 
van het stabiliseren van de regimes opwoog tegen de toegenomen vrĳ heid 
voor enkele individuen die de SPD met haar stille diplomatie bereikte. De 
veronderstelling dat contact met de oppositie gevaarlĳ k of schadelĳ k zou 
zĳ n, deden velen in de oppositie af als onzin. Zĳ  snakten naar openlĳ ke 
ondersteuning en solidariteit en beschouwden het feit dat de SPD wel 
met het regime en de offfĳ iciële vakbonden en niet met Solidarność wilde 
spreken terecht als een ontkenning van haar bestaansrecht. Het negeren 
van de oppositie in Oost-Europa beschouwden zĳ  niet als een teken van 
realisme, maar van een volledig gebrek eraan. Deze ontevredenheid was 
gedurende de vroege jaren tachtig breed te vinden in de kolommen van de 
ondergrondse pers.205 Al snel bereikten deze geluiden ook de SPD. Enkele 
vertegenwoordigers van de Poolse oppositie lieten in 1984 via de FES weten 
hoe zeer zĳ  teleurgesteld waren over de eenzĳ dige en positieve interesse 
van de SPD in de PZPR en de OPZZ.206 In dat zelfde jaar riep Michnik in 
een Duitstalige uitgave van Kultura Brandt op zich bĳ  een bezoek aan Polen 
niet te beperken tot ‘die zweifelhafte Ehre, die Hände unserer Generäle zu 
schütteln.’207

De SPD hield desondanks vol dat haar aanpak op de lange termĳ n ook 
voor de oppositie de beste resultaten opleverde. SPD’ers uit het optimistische 
kamp als Brandt en Ehmke wilden graag geloven dat de oppositie dat zelf 
eveneens inzag.208 Anderen waren zich er wel van bewust dat dat begrip 
in de oppositie niet voorhanden was. Voigt stelde bĳ voorbeeld in januari 
1982 onomwonden, ‘dass (…) die Fortsetzung des Dialogs im Interesse der 

205 Witold Pronobis, ‘Polska prasa niezależna wobec niemieckiej “Ostpolitik”’, Pogląd VII 
(1988) nr. 12, 34-36, 44, aldaar 35. ‘List otwarty RKW “S” Mazowsze do Willy Brandta’, Tygodnik 
Mazowsze (1985) nr. 148, 1-2. Janusz Białołęcki, ‘Czy Potrzebna jest nowa Ostpolitik?’, ibidem 
(1986) nr. 166, 1-2. L., ‘Moim Zdaniem’ (1984) 8. Zie ook Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 
344-345. Hajnicz, Polens Wende (1995) 26-32. Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 77, 171, 
173-176. Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 195-196. Fischer, “Im deutschen Interesse” 
(2001) 312-313, 319-320, 328. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 29, 34, 36, 114. 
206 B.II.1 1645 – 3 (Weber, Polenreise 3/88). ‘SPD. Opfer der Eitelkeit’, Der Spiegel (1989) nr. 39, 
55. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 344-345. SPD PV 11156 – 1 (Reifff, Polen, 1984). Dakowska, 
‘Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung’ (2005) 343. L., ‘Moim Zdaniem’, KOS (1984) nr. 64, 8. 
207 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 232-233.
208 SPD PV Bgf AF 2/PVDZ000146 – 1 (Dingels, Gespräche Koschnick, 1989). Weisskirchen, 
‘Wandel durch Annäherung’ (1993) 16-17. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 39, 
154, 171. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 268-271. ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 
10. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 290. Presseservice 
der SPD, Mitteilung für die Presse, Bonn, den 8. September 1989, 574/89. Ehmke, ‘Frieden und 
Freiheit’ (1985) 1009-1010. 
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polnischen Bevölkerung ist, auch, wenn Leute aus der Solidarität anderer 
Meinung sind.’ De SPD veronderstelde op paternalistische wĳ ze niet alleen 
beter te weten dan de oppositie wat goed voor haar was, maar zĳ  ging er 
ook van uit dat de oppositie haar redeneringen simpelweg niet begreep. In 
1985 schreef Voigt:

‘Nicht nur viele Politiker in Westeuropa und den USA, sondern auch 
Bürgerrechtler in Osteuropa übersehen den inneren Zusammenhang zwi-
schen den strategischen, ökonomischen, technisch-wissenschaftlichen, 
humanitären und kulturellen Bereichen der Entspannungspolitik. (...) Sie 
überschätzen – aus ihrer eigenen Situation heraus völlig verständlich – 
die positiven Wirkungen, die durch eine direkte öfffentliche Intervention 
von offfĳ iziellen westlichen Regierungsvertretern an den Regierungen 
Osteuropas vorbei durch Kontakte mit Bürgerrechtlern für die generelle 
Erleichterung der Ausübung von Bürgerrechten und Menschenrechten 
in Osteuropa hat.’209

Een bĳ zondere bron van ergernis waren de belerende oproepen aan de 
Poolse oppositie om geduld in de vrĳ heidsstrĳ d te hebben omwille van de 
grotere doelen van vrede en ontspanning.210 De Poolse ondergrondse pers 
zat niet te wachten op lessen in actievoeren:

‘Het is soms behoorlĳ k irritant, hoe zeer sommige West-Duitse politici 
in hun paternalisme tegenover de Poolse samenleving doen denken aan 
onze inheemse communistische functionarissen, omdat ze net als zĳ  
beter denken te weten wat in het belang van de Polen is.’211

Ook Bahrs idee dat hĳ  van de Polen terughoudendheid mocht vragen in 
hun vrĳ heidsstrĳ d, omdat hĳ  ook terughoudend was in het nastreven van 
de Duitse eenheid kon gemakkelĳ k opgevat worden als Duits paternalisme. 
Garton Ash stelt kritisch dat Bahr het verkeerd voorstelde: ‘The real logic 
was rather: the Poles must curb their claim to freedom in order that the 

209 Cohn Bendit, ‘Bei den herrschenden Machtsverhältnissen…’, taz 19-2-1982. Voigt, ‘Entspan-
nung fördert die Menschenrechte’, sdPd 40/118, 3.
210 Bĳ v. Bahr, Was wird aus den Deutschen? (1982) 23. Ehmke, ‘Frieden und Freiheit’ (1985) 
1003-1010. Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 209-210.
211 ‘Jest czasem wręcz irytujące, jak bardzo niektórzy politycy zachodnioniemieccy w swym 
paternalistycznym wobec polskiego społeczeństwa podejściu przypominają naszych rodzimych 
działaczy komunistycznych, uważając tak jak oni, że wiedzą lepiej co leży w interesie Polaków.’ 
Białołęcki, ‘Czy Potrzebna jest nowa Ostpolitik?’ (1986) 1-2. 
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Germans might continue to pursue their claim to unity.’ Volgens Garton Ash 
onderschatte de SPD ‘the value of sacrifĳ ice, the deeper realism of idealists, 
(...) the power of the powerless.’212

Veel SPD’ers velden gemakkelĳ k oordelen over de aard van de Poolse 
repressie, zonder die zelf ooit aan den lĳ ve ondervonden te hebben. Dat 
begon met Benders veronderstelling, twee dagen voor het uitroepen van 
de staat van beleg, dat een militaire dictatuur mogelĳ k de beste oplossing 
zou zĳ n voor de Poolse problemen: ‘Das Wort klingt im Polnischen nicht so 
schlimm wie im Deutschen, an der Weichsel herrschen andere Traditionen’, 
stelde hĳ  met droge ogen.213 Ook tĳ dens de staat van beleg bleven verschil-
lende SPD-vertegenwoordigers verkondigen dat het in Polen allemaal wel 
meeviel:

‘So einhellig unsere Ablehnung des Kriegsrechts in Polen ist, so eindeutig 
kann auch die These gewagt werden, der Grad politischer Unterdrückung 
in Polen unter dem Kriegsrecht fast “liberaler” erscheint, als in der Sow-
jetunion unter den Bedingungen des zivilen Rechts’,

schreef SPD-medewerker Wolfgang Biermann.214 Ook Bender vond in 1983:

‘Weder Jaruzelski noch seine Führungsmannschaft sind schlimmer als 
ihre Vorgänger, teilweise läßt sich sogar das Gegenteil behaupten. Und 
selbst im Polen unter Kriegsrecht ließ es sich, nach den ersten stürmi-
schen Wochen noch immer besser leben als unter manchen anderen 
Ost-Regimen im Normalzustand.’

Bender zag overigens wel in dat dit gevoelsmatig anders lag:

‘[D]ie “Solidaritäts”-Zeit ist für die meisten Polen zum Gradmesser ge-
worden. Jaruzelski kann besser oder jedenfalls nicht schlechter sein als 
seine Vorgänger – nach dem Aufbruch und den Träumen der Jahre 1980 
und 81 muß er als Tyrann erscheinen.’

212 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 290-293, 371, 373. 
213 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 225-227. Bender, ‘Die Armee als letzte Chance?’, Die 
Zeit (1981) nr. 51.
214 SPD PV 11643 – 1 (Biermann aan Hans-Jochen Vogel, 1982). Niet te verwarren met de DDR-
opposant Wolf Biermann.
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Dit weerhield Bender er niet van net als de rest van zĳ n partĳ  uit pragma-
tische overwegingen de gevoelens van de Polen aan de kant te schuiven.215

Pas bĳ  het ontstaan van directe contacten tussen de SPD en de Oost-
Europese oppositiebewegingen konden deze wederzĳ dse waarnemingen 
uitgesproken worden. Dit gebeurde op drie kernmomenten: in 1985-1986 
rondom het bezoek van Brandt aan Polen en de polemiek tussen Ehmke 
en Poolse opposant Hajnicz, in 1988 tĳ dens het eerste FES-seminar en in 
1989 tĳ dens het tweede FES-seminar. Zowel de meningsverschillen over de 
ontspanning als wat Rother de ‘Asymmetrie der Gesprächswünsche’ tussen 
de SPD en de oppositie noemt, kwamen hier aan het licht.216

In 1985 ging de aandacht vooral uit naar kritiek op het dialoogbeleid. 
Toen de oppositie bekendmaakte dat Brandt vermoedelĳ k Wałęsa niet zou 
ontmoeten, ontving hĳ  een reeks open brieven uit de Poolse oppositie. De 
brieven bevatten de waarschuwing dat de positieve verworvenheden van 
Brandts Duits-Poolse verzoening verloren zouden gaan als hĳ  de oppositie 
zou blĳ ven negeren.217 Tĳ dens de ontmoeting met de katholieke intel-
lectuelen van KIK, die wel plaatsvond, probeerde Poolse opposanten als 
Mazowiecki het beeld weg te nemen dat zĳ  een potentieel destabiliserende 
kracht waren. Hun duidelĳ ke beroep op realisme miste zĳ n uitwerking op 
Brandt niet. Hĳ  beschreef KIK als gematigd en bewust van de moeilĳ ke 
omstandigheden waarin Polen verkeerde.218

Na zĳ n reis verwees hĳ  desondanks liever naar zĳ n gesprekken met de 
kerkvertegenwoordiger Glemp, met wie hĳ  de overeenstemming vond die hĳ  
met KIK niet kon bereiken. Brandt beging hier de typische SPD-vergissing 
om kerkelĳ ke contacten gelĳ k te stellen aan contacten met de oppositie. 
‘Die Ausrede war: wenn wir mit der Kirche reden, das reicht,’ herinnert zich 
Reifff. Ook nam Brandt de positieve inschatting van de Poolse communisten 
over de nieuwe vakcentrale over. Over de oppositie stelde hĳ  dat zĳ  een 
nogal beperkte interesse had, die zich exclusief richtte op binnenlandse 
aangelegenheden.219 De opstelling van Brandt tĳ dens zĳ n bezoek aan Polen 

215 Bender, ‘Europa braucht ein starkes Polen’ (1984) 295-298.
216 Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 250. 
217 ‘List otwarty RKW “S” Mazowsze do Willy Brandta’ (1985) 1-2. A Kelly 459 – 9 (mangelnde 
Solidarität, 1985). Pleskot, ‘Jaruzelski – tak’ (2011) 386-387. DGB IA 5/DGAJ000293 – 19 (Mora-
wiecki aan Brandt). De authenticiteit van de brief van Morawiecki is onduidelĳ k: A Kelly 460 – 6 
(Brief gefälscht, 1985). 
218 Janusz Białołęcki, ‘Dwie wisity’, Tygodnik Mazowsze (1985) nr. 150, 1. Hofmann, Polen und 
Deutsche (2011) 315. Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 244, 259. ‘Jaruzelski würdigt’, FAZ 
1-10-1987. 
219 ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 10. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, 
Gemeinsame Sicherheit (2009) 287-289. Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 245, 250. Białołęcki, 
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in 1985 was volgens historicus Adam Krzemiński één van de redenen dat 
de knieval van Brandt zich ook na 1989 niet tot zo’n iconisch beeld van de 
Duits-Poolse verzoening ontwikkelde als in het Westen.220

De asymmetrische belangstelling van Solidarność voor de interne situatie 
en van Brandt voor de ontspanning toonde zich verder in de op de reis 
volgende briefwisseling tussen Brandt en Wałęsa en in de polemiek tussen 
Ehmke en Hajnicz. Terwĳ l Brandt voornamelĳ k schreef over ontspanning 
en verzoening en zelfs in een op 13 december 1985 gedateerde brief niet 
naar de binnenlandse situatie in Polen verwees, hamerde Wałęsa erop 
dat ware ontspanning niet tot stand kon komen zolang de samenleving 
werd genegeerd. De tweede brief van Brandt ging dankzĳ  Ehmke wel op 
mensenrechten in, maar vormde verder eveneens een uithangbord van de 
opvattingen uit de tweede fase van de ontspanningspolitiek.221

In zĳ n artikel uit november 1985 zette Ehmke het uitgangspunt uiteen 
dat veranderingen alleen van bovenaf te verwachten waren. Realpolitik 
ging boven Gesinnung, zo schreef hĳ , omdat dat laatste ‘nur zu politischem 
Unheil führen [kann]. Zu verantworten haben wir – auch gegenüber den 
Dissidenten in Osteuropa – nicht unsere gute Gesinnung oder unseren 
guten Willen, sondern die Ergebnisse unserer Politik.’222

Hajnicz reageerde op dit artikel met de vaststelling dat bĳ  de SPD twee 
fundamentele misverstanden over Oost-Europa bestonden. Ten eerste 
geloofde zĳ  de Oost-Europese propaganda dat het Oostblok van buitenaf 
of onderop gedestabiliseerd kon worden. Ten tweede dacht zĳ  te weten wat 
de mensen in Oost-Europa wilden. Volgens Hajnicz werd Oost-Europa alleen 
maar gedestabiliseerd door het systeem zelf en probeerden de regimes 
de schuld daarvoor af te schuiven. Ehmke’s oordeel dat de oppositie in 
Oost-Europa ongeduldig was en een gevaarlĳ ke ‘alles of niets’-instelling 

‘Dwie wisity’ (1985) 1. Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 79, 82. Hajnicz, ‘Entspannungspolitik’ 
(1986) 548. Brandt, Erinnerungen (1989) 473-474. Pick, Brücken nach Osten (2011) 116-117, 119. Zie 
voor de SPD en de kerk als maatschappelĳ ke gesprekspartner: Interview Reifff, 21-9-2012. Cohn 
Bendit, ‘Bei den herrschenden Machtsverhältnissen…’, taz 19-2-1982.
220 Bahr, Zu meiner Zeit (1996) 341. Kerski, ‘Willy Brandt in Warschau’ (2010-2011) 31-32. Krzysztof 
Ruchniewicz, Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen 
im 20. Jahrhundert (Dresden 2005) 142-143. Krzemiński, ‘Der Kniefall’ (2000) 1086-1088. Hofmann, 
Polen und Deutsche (2011) 18, 71. Daarbĳ  moet niet vergeten worden dat ook het feit dat Brandt 
voor een joods en niet voor een Pools monument knielde dit in de weg stond.
221 ‘Schreiben des Vorsitzenden der SPD, 13. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, Gemein-
same Sicherheit (2009) 293-294. ‘Schreiben des Vorsitzenden der SPD, 3. März 1986’, in: ibidem, 
297-299. Mai, Rother, Schmidt, Gemeinsame Sicherheit (2009) 609. Rother, ‘Zwischen Solidarität’ 
(2010) 248-249. Pleskot, ‘Jaruzelski – tak’ (2011) 387.
222 Ehmke, ‘Frieden und Freiheit’ (1985) 1003-1010. 
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vertoonde, wekte grote ergernis bĳ  Hajnicz. De oppositie deed volgens hem 
veel meer dan Ehmke inzag: zĳ  bracht een eigen alternatieve, pluralistische 
samenleving tot stand. Net als de briefschrĳ vers aan Brandt waarschuwde 
hĳ  dat dit soort ontspanning de Pools-Duitse verzoening meer zou schaden 
dan helpen.223

Hajnicz kreeg in deze polemiek bĳ val uit Nederland. Faber verweet 
Ehmke in een eigen artikel, dat hĳ  te veel gericht zou zĳ n op de machtheb-
bers en stelde dat ontspanning van bovenaf kansloos was zonder die van 
onderop. Ook bĳ  hem schoot Ehmke’s oproep tot geduld in het verkeerde 
keelgat. ‘Bürger wollen nicht nur Empfänger der (Wohl-)Tätigkeit der Politik 
sein; sie wollen auch mitspielen,’ zo verklaarde hĳ .224

De ergernis in de Oost-Europese oppositie kwam aan de oppervlakte 
tĳ dens het eerste FES-seminar van 1988. Namens de SPD hoorden onder 
andere Ehmke, Voigt en Weisskirchen deze kritiek aan. Als enige Oost-
Europese opposant die een visum had gekregen voor het seminar, legde 
Miklós Haraszti uit Hongarĳ e de SPD het vuur aan de schenen. Hĳ  uitte 
zich sceptisch over de eenzĳ dige contacten van de partĳ . Natuurlĳ k was 
contact met de machthebbers noodzakelĳ k, maar de symbolische erkenning 
en het vertrouwen dat de SPD daarmee gepaard liet gaan, ging hem te ver: 
‘if some socialdemocratic thinkers here in this room were speaking about 
reform-will and reform-possibilities of those governments, I simply don’t 
know what they are speaking about.’225 Ehmke antwoordde dat zonder de 
Ostpolitik een seminar als dit nooit tot stand had kunnen komen. Door niet 
altĳ d te zeggen wat men vond, konden regeringen met gesprekken achter 
de schermen veel meer bereiken dan door zich openlĳ k uit te spreken.226

Weisskirchen maakte zich op dit seminar woordvoerder van de opvatting 
dat de oppositie geduld moest hebben:

‘Wir wissen um den Schmerz derer, die Dissidenten sind und bitten sie 
gleichzeitig darum, Geduld aufzubringen. Ich weiß nicht, ob ich geduldig 
wäre, wenn ich in Eurem Land (…) leben würde. Das weiß ich nicht. (…) 
Wir können Euch [aber] nicht folgen, wenn Ihr die politischen Systeme 
in Osteuropa zerbrechen wolltet. Das kann nicht unser Wille sein.’227

223 Hajnicz, ‘Entspannungspolitik’ (1986) 548-555. Hajnicz, Polens Wende (1995) 32. Zĳ n artikel 
kwam tot stand in overleg met Mazowiecki, Geremek en Onyszkiewicz en vertegenwoordigde 
daarmee dus prominente opvattingen uit de oppositie.
224 Faber, ‘Entspannung und Menschenrechte’ (1986) 740-747. 
225 Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 195-197, 202-203, 235. 
226 Ibidem, 100-103, 267-269.
227 Ibidem, 209-210.
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Haraszti riep de SPD op niet elke vorm van ongeduld gelĳ k te stellen met 
destabilisering: ‘please fĳ ight that misunderstanding that everyone who is 
without patience looking at oppression is for fĳ ighting in the bad sense of 
the word.’228 Ook hĳ  kreeg bĳ val van Faber:

‘If you advice people in Eastern Europe, Karsten [Voigt], to show some 
kind of self-discipline then I wonder if you are aware of the fact how much 
self-discipline they have shown and are showing in their situation. We 
are the last to give them this kind of advice, in my view.’229

Een jaar later maakte de veranderde situatie in Oost-Europa het moge-
lĳ k met een sterke delegatie uit de Poolse oppositie te discussiëren. De 
meningsverschillen spitsten zich in maart 1989 toe op de tegenstelling 
tussen symbolische solidariteit en pragmatische ontspanningspolitiek. 
Bahr zette de toon door te laten weten dat de hervormingen in Oost-Europa 
wat hem betreft wel heel snel gingen en geen aanmoediging van buitenaf 
nodig hadden: ‘Um Gottes Willen nein (…) es geht schon sehr schnell.’ Hĳ  
hoopte als SPD eraan bĳ  te dragen, dat ‘Destabilisierung vielleicht nicht 
stattfĳ indet, sondern die Sache unter Kontrolle bleibt.’230 In het jaar van de 
omwentelingen in Oost-Europa wilde Bahr de ontwikkelingen aanvankelĳ k 
liever remmen dan stimuleren.

Volgens Ehmke had de SPD met haar ontspanningsbeleid ‘für die Reform 
mehr getan als die ganzen konservativen “Bekenner” zusammen.’ Hĳ  recht-
vaardigde hier zĳ n keuze voor onderhandelingen achter de schermen in 
plaats van symbolisch handelen:

‘Ich bin kein CDU-Mann, ich bin auch nicht Thatcher. Ich gehe nicht mit 
einem Blumenstrauß zum Grab von Popiełuszko, mache die große Show 
für meine Innenpolitik, was anderes ist das ja nicht, und dann vergesse 
ich Polen.’

Hĳ  vond het een onbegrĳ pelĳ k gebrek aan realisme dat Solidarność van 
hem vroeg geen contacten met de offfĳ iciële vakbond te onderhouden.231 De 
Poolse journalist Maciej Kozlowski probeerde hem duidelĳ k te maken dat 

228 Ibidem, 234, 285-286.
229 Ibidem, 178.
230 Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 39-41. 
231 Ibidem, 175, 183-184.
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dergelĳ ke symbolische handelingen voor de oppositie juist van groot belang 
waren, afgezien van politieke kleur:

‘I wouldn’t say words are nothing. In that case words were important for 
these people who were in prisons, who were hiding, who were struggling, 
words of moral support were very important. If you hear every day that 
you are wrong, sometimes it is nice to hear that you are right and it helps 
you to keep on your path.’232

De tegenstelling tussen ontspanning en symboliek toonde zich in de praktĳ k 
toen tĳ dens het seminar de vraag opkwam of de aanwezigen een protest-
telegram moesten sturen naar aanleiding van de verhinderde deelname van 
Havel. Voigt en Ehmke drongen aan op voorzichtig optreden om toekomstige 
deelname van Oost-Europeanen niet in gevaar te brengen. Dit leidde tot 
grote verontwaardiging onder de aanwezige oppositie en het IKV. Als hĳ  
niet mocht protesteren tegen de arrestatie van een mede-genodigde ‘dann 
weiß ich nicht, was wir alles erdulden müssen,’ riep de Tsjechische emigrant 
Jiří Pelikán uit. Kozlowski vreesde op andere wĳ ze voor de toekomst van 
de seminars: ‘It is my strong belief that if in this room we cannot agree that 
imprisonment of innocent people is wrong, then I don’t think that we will 
have any further useful discussion’. De principes achter dit argument gingen 
voorbĳ  aan Voigt, die het als een verkapt dreigement op leek te vatten. De 
SPD’ers deden de aanvaring bagatelliserend af als ‘wat zout in de soep’. Zĳ  
suggereerden een overeenstemming die ver te zoeken was.233

De SPD en de Oost-Europese oppositie stuitten ook op grote cultuurver-
schillen. De radicaliteit, het katholicisme en het conservatisme in delen van 
Solidarność riepen onbehagen op in sociaaldemocratische kringen.234 Het 
waren echter vooral de praktische verschillen, die de misverstanden verder 
vergrootten. Zo werkte de keuze van de Poolse oppositie in november 1985 
om openlĳ ke druk en open brieven te gebruiken om Brandt tot een bezoek 
aan Wałęsa te bewegen eerder contraproductief. De SPD had nu eenmaal 

232 Ibidem, 156, 181-184. 
233 Ibidem, 1-13, 39-41, 195, 197-201. Zie voor het IKV: IKV 660 – 3 (WO 6-3-1989). De Graaf, Over 
de Muur (2004) 246-247. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 208-209, 211. 
234 Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 12. IKV 689 – 3 (Koppe aan Ter Laak, 
1986). Brandt, Erinnerungen (1989) 471. Pick, Brücken nach Osten (2011) 118. Er gaan verhalen de 
ronde dat Brandt antipathie tegen Wałęsa zou hebben gekoesterd (Rother, ‘Zwischen Solidarität’ 
(2010) 256-257). Reifff verzet zich ten zeerste tegen die suggestie en laat weten dat hĳ  namens 
Brandt bloemen bĳ  Wałęsa heeft bezorgd na de toekenning van de Nobelprĳ s (Interview Reifff, 
21-9-2012). Zie ook Rother, ‘Mieszane odczucia’ (2013) 250-251.
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een sterke voorkeur voor discretie. Brandt weigerde principieel op open 
brieven te antwoorden:

‘Ich habe nicht die Absicht mit Leuten zu polemisieren, von denen ich 
weiß, daß sie es schwer haben, daß sie möglicherweise ungerecht urteilen, 
weil sie vielleicht auch die Lage weniger überblicken.’235

Brandt beschouwde dit mogelĳ k als consideratie met de moeilĳ ke omstan-
digheden van zĳ n critici, maar door hen was dit gemakkelĳ k op te vatten 
als een teken dat Brandt hen en hun wereldbeeld niet voor vol aanzag.

De directe contacten tussen 1985 en 1989 leidden tot aanvaringen, maar 
in sommige gevallen ook tot meer begrip. Niet toevallig gebeurde dit vooral 
bĳ  oppositievriendelĳ ke partĳ leden. Weisskirchen veronderstelde bĳ  het 
seminar van 1988 nog dat de oppositie systemen wilde ‘zerbrechen’. Een 
jaar later was hĳ  van mening veranderd:

‘Es stellt sich jetzt deutlicher heraus, daß Solidarność vielleicht der ein-
zige oder mindestens einer der Stabilisatoren des Demokratieprozesses 
in Polen ist und wohl auch längere Zeit bleiben muß. (…) Aber nicht 
nur Solidarność, sondern alle neuen sozialen Bewegungen, die sich in 
Osteuropa entwickelt haben, sind solche unverzichtbaren Stabilisatoren 
der ‘civil society’.’236

Achteraf stelt hĳ  dat zĳ n ontmoetingen met de oppositie uit Oost-Europa 
zĳ n opvattingen zeer beïnvloed hebben en er zelfs aan bĳ gedragen hebben 
dat hĳ  zich in de jaren negentig voor militaire interventie in Joegoslavië 
uitsprak:

‘Wenngleich für mich die Begrifffe Freiheit und Solidarität bereits zuvor 
nie allein abstrakt blieben, so gewannen sie doch mit der Kenntnis 
von Menschen, die für ihre Freiheit kämpften und auf unsere Solida-
rität warteten, eine tiefergehende an konkrete Menschen gebundene 
Bedeutung.’237

235 ‘Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD, 10. Dezember 1985’, in: Mai, Rother, Schmidt, 
Gemeinsame Sicherheit (2009) 288. Vetter, Polens eigensinniger Held (2010) 212. ‘Brandt zweimal 
mit Jaruzelski zusammengetrofffen’, FAZ 9-12-1985. 
236 Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 128-129. 
237 E-mail Weisskirchen aan C.M, 13-4-2012.
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Vergelĳ kbare ervaringen had Koschnick, zo stelt hĳ  achteraf:

‘Ich habe aus meinen Erfahrungen in Polen um die Zeit mit der Auseinan-
dersetzung um die Solidarność eines gelernt: So wichtig es ist, Frieden 
zu halten, wirklich wichtig, so notwendig ist es auch, die Freiheit zu 
sichern.’238

Voor SPD-vertegenwoordigers zonder eigen contacten met de oppositie ver-
vulden de FES-seminars een rol als eye-opener. Bĳ  de bĳ eenkomst in 1988 
uitte de voor korte tĳ d uit de DDR verbannen Bärbel Bohley haar ergernis 
over de SPD’ers die allemaal heel ingenomen leken met het feit dat ze haar 
uit de gevangenis hadden weten te krĳ gen. Ze hadden te weinig begrip voor 
het feit dat zĳ  zo snel mogelĳ k terug wilde naar de DDR. SPD-medewerker 
Biermann wist zĳ  ervan te overtuigen dat de SPD soms te gemakkelĳ k dacht 
met onderhandelingen over emigratie alles op te kunnen lossen:

‘Mir ist (…) heute bewußt geworden, gerade an Deinem Fall, Bärbel, daß 
es wirklich nicht darum ging, daß Du rausgeholt wurdest aus dem Knast, 
sondern daß es darum ging, daß du eine Lebens- und Existenzberechti-
gung in der DDR hier und heute haben willst (…) so daß man dieses auch 
stärker auf unserer Seite als Menschenrecht sehen und akzeptieren und 
fordern muß.’239

Een vergelĳ kbaar inzicht verwierf Ehmke een jaar later in een discussie 
met de Poolse journalist Kozlowski over het belang van openlĳ ke steun 
voor mensen die in de gevangenis zaten. Hĳ  bleef geloven in de waarde van 
stille diplomatie, maar het argument dat ook morele steun noodzakelĳ k is, 
maakte grote indruk op hem.240

Het meest revolutionair was vermoedelĳ k de erkenning van Bahr tĳ dens 
het seminar van 1989 dat Solidarność niet zo onverantwoordelĳ k was 
gebleken als hĳ  altĳ d had gedacht:

238 Geciteerd in: Tupath-Müller, Hans Koschnick (2009) 196-197
239 Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 212-213, 243-244. Zie ook SPD PV Bgf PG 2/
PVEH000416 – 1 (Greune aan Dingels, 1987). Bohley, Englisches Tagebuch (2011) 69-70. Bahr, Zu 
meiner Zeit (1996) 576. ‘Protokoll der 53. Sitzung’ (1995) 971-972. Schneider, Thelen, Demokratische 
Reformen (1989) 168. ‘West-SPD und DDR-Sozialdemokraten’ (2001) 79. Dowe, Die Ost- und 
Deutschlandpolitik (1993) 172, 179. 
240 Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 156, 183-184. Ehmke, Mittendrin (1995) 
378. 
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‘Wenn wir gehört haben, was unsere beiden polnischen Freunde hier 
gesagt haben, habe ich mit großer Hochachtung innerlich den Hut 
abgenommen und habe gesagt: Donnerwetter. Sie sind weise und sie 
wissen, auf welchem schmalen Grad sie sich bewegen.’241

Desondanks bleven veel SPD’ers ook na 1989 nog vasthouden aan de 
aannamen van de tweede fase van de ontspanningspolitiek. In lĳ n met 
deze gedachtegang gaven zĳ  vooral de hervormingsgezinde socialisten in 
Oost-Europa, zoals Gorbatsjov, het krediet van de omwentelingen van 1989 
en schatten zĳ  de rol die Solidarność heeft gespeeld beduidend minder 
groot in. Bahr bleef kritisch over de Oost-Europese oppositie.242 Slechts 
een enkeling trok achteraf de conclusie dat het aanmatigend was geweest 
te veronderstellen dat de SPD de grenzen van het handelen beter vast kon 
stellen dan de mensen ter plaatse.243

De waarschuwingen van de oppositie, dat het blĳ ven negeren van de de 
Oost-Europese roep om vrĳ heid de positieve resultaten van de Ostpolitik 
teniet zou kunnen doen, werd tot op zekere hoogte bewaarheid. Toen de 
partĳ  vanaf 1985 wel contacten aanging, sloeg haar een grote mate van 
wantrouwen tegemoet.244 Na 1989 overschaduwde dit nog lange tĳ d de 
verhouding tot de nieuwe Poolse machthebbers. Vanuit Oost-Europa kregen 
vooral CDU/CSU lof voor 1989 toegezwaaid.245

Tot slot

De SPD had als West-Duitse regeringspartĳ  grote belangen bĳ  de dialoog 
met het Poolse regime over ontspanning en verzoening. Zĳ  volgde de Poolse 
ontwikkelingen daarom op de voet. Dat leidde echter nauwelĳ ks tot twĳ fel 
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of discussie over de ontspanningspolitiek, waarmee zĳ  zich sterk bleef 
identifĳ iceren. De SPD presenteerde haar beleid niet alleen als de beste 
manier om de vrede op het continent te bewaren, maar ook als het beste 
beleid voor de Polen zelf. In plaats van op eigenbelang, beriep de partĳ  zich 
op het algemeen belang, of zelfs specifĳ iek op dat van de Polen.

In de SPD bleef, in tegenstelling tot in de PvdA, het geloof in de liberali-
serende werking van de ontspanning overeind. Ontspanning was daarmee 
een vorm van solidariteit, op de langere termĳ n. Achter deze redenering 
schuilde in feite een duidelĳ ke keuze. Partĳ strateeg Egon Bahr liet meer-
maals gedurende de ‘Poolse crisis’ weten dat de wereldvrede hem boven de 
vrĳ heid van de Polen ging. De partĳ  voelde zich zeer verantwoordelĳ k voor 
het behoud van de ontspanningspolitiek en was bereid daarvoor andere 
doelen op te offferen. Omdat een groeiend aantal partĳ leden de keuze tegen 
vrede en ontspanning beschouwde als een keuze voor een kernoorlog, 
raakten alternatieve benaderingen steeds meer buiten beeld. De weinige 
SPD’ers die waarschuwden voor veronachtzaming van waarden als vrĳ heid 
en mensenrechten, werden beschuldigd het conflict te ideologiseren.

Bĳ  een groeiende meerderheid in de SPD golden verwĳ zingen naar 
ideologie en mensenrechtenschendingen in het Oostblok als echo’s van 
de Koude Oorlogsretoriek van de jaren vĳ ftig. Een groot deel van de par-
tĳ vertegenwoordigers reduceerde het conflict tussen de blokken tot een 
machtsconflict en nam daarmee afstand van morele oordelen. De Oost-
Europese machthebbers zagen zĳ  niet meer als ideologische tegenstanders, 
maar als gelĳ kwaardige partners in het behoud van de ontspanning. De 
communisten en hun ideologie waren niet langer het probleem, maar de 
machtsdrift van beide supermachten en de kernwapens waarmee zĳ  daar 
uiting aan gaven. Dit wegvallen van goed en fout zorgde ervoor dat een grote 
groep SPD’ers een zeker begrip opbracht voor de veiligheidsbelangen van de 
Sovjet-Unie. Tĳ dens de ‘Poolse crisis’ leidde dit ertoe dat een belangrĳ k deel 
van de partĳ  een mogelĳ ke Sovjet-invasie aanvaardde als een geopolitiek 
fenomeen, waarvoor ook het Westen verantwoordelĳ kheid droeg. Het zou 
uiterst gevaarlĳ k zĳ n om verandering van onderop of buitenaf proberen af 
te dwingen. Volgens de SPD konden veranderingen in Oost-Europa alleen 
van bovenaf ontstaan en waren gesprekken met de machthebbers de beste 
manier om daaraan te werken.

De SPD richtte zich om deze redenen eenzĳ dig op vertegenwoordigers 
van de Oost-Europese regimes en gebruikte daarvoor vooral traditionele 
diplomatieke kanalen. Toen de partĳ  in 1982 in de oppositie terecht kwam, 
veranderde hier weinig aan. Als regeringspartĳ  had de SPD een pioniersrol 
vervuld in het aangaan van contacten met de machthebbers, maar als 
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oppositiepartĳ  ontbrak het de SPD aan belangstelling om te kĳ ken welke 
nieuwe mogelĳ kheden deze nieuwe positie bood. De partĳ  bleef zich in hoge 
mate verantwoordelĳ k voelen voor de ontspanning en hield het daarom 
bĳ  een formele dialoog met de machthebbers. SPD’ers brachten al vroeg 
in 1982 weer bezoeken aan Polen. Zĳ  legitimeerden dit met het belang van 
de ontspanning en stille diplomatie. Het is moeilĳ k de vinger te leggen op 
welke concrete resultaten dit opleverde, terwĳ l de bezoeken wel duidelĳ k 
een steun in de rug voor de geïsoleerde PZPR, een slag in het gezicht van 
Solidarność en een bron van imagoschade voor de SPD betekenden. De 
partĳ  ging contacten met de oppositie uit de weg om de offfĳ iciële dialoog 
niet in gevaar te brengen. De vraag is of de partĳ  zoveel riskeerde als zĳ  zelf 
dacht. Natuurlĳ k volgden de Oost-Europese machthebbers haar handelen 
nauwgezet. De SPD vergat dat ook Oost-Europese regimes bereid waren 
concessies te doen om de dialoog op gang te houden, zoals SED’er Manfred 
Uschner achteraf, niet zonder arrogantie, toegeeft:

‘Wenn sich die SPD-Politiker – Gansel, Duve und Weisskirchen heute 
besonders damit hervortun, daß die damals begonnen, ihre persönliche 
Kontakte zu kirchlichen Oppositionsgruppen aufzubauen und das der 
offfĳ iziellen Ost- und Deutschlandpolitik gegenüberstellen, so verschiebt 
das in unredlicher Weise die Gewichte. (…) alle diese Gespräche waren 
immer nur so ‘pflegeleicht’ behandelt, weil man die offfĳ iziellen Gespräche 
zwischen SPD und SED nicht gefährden wollte.’246

Gedurende de jaren tachtig bleef de partĳ  ontspanning verkiezen boven de 
symbolische solidariteit, waar de Poolse oppositie zo naar snakte. Zĳ  was 
al geërgerd dat de SPD haar negeerde en raakte zĳ  nog verder geïrriteerd, 
omdat SPD’ers vanuit hun eigen comfortabele positie haar tot geduld en 
terughoudendheid aanmaanden. Voor de SPD’ers die dachten in de te-
genstelling vrede versus kernoorlog leek het verzoek in te binden uiterst 
redelĳ k.

De grote tegenstelling tussen ontspanning en symboliek lĳ kt op het 
eerste gezicht vreemd. Brandts knieval in 1970 was bĳ  uitstek zowel een 
symbolisch hoogstandje als een hoogtepunt van de ontspanning. Het 
gevoel voor symboliek in de partĳ  beperkte zich wat Polen betreft echter 
tot de machthebbers. De SPD had het gevoel dat de Duitse oorlogsschuld 
haar verplichtte tot bescheidenheid tegenover het regime. Zĳ  trok niet de 

246 Uschner, Die Ostpolitik der SPD (1991) 127-128. Zie ook Vetter, Polens eigensinniger Held (2010) 
210. Kloth, Rosenthal, ‘Einstellungen und Verhaltensweisen’ (1999) 1460. 



‘KEIN ZIEL RECHTFERTIGT DEN KRIEG’ 405

conclusie dat het feit dat Polen zonder de Duitse inval van 1939 vermoedelĳ k 
nooit communistisch was geworden, haar verplichtte tot verhoogde inzet 
voor de vrĳ heid in Polen. Het is een vreemde gewaarwording dat dezelfde 
partĳ vertegenwoordigers die als gevolg van het eigen verleden niet over 
de Poolse regering wilden oordelen wel de Poolse oppositie tot geduld 
aan durfden te manen. Realpolitik en pragmatisme drongen symbolisch 
handelen naar de achtergrond zodra het om een gevoelig onderwerp als 
de omgang met de oppositie ging. ‘Welchen Menschen wollten Sie damit 
eigentlich helfen?’ vroeg Helmut Schmidt in december 1981 toen hĳ  kritiek 
kreeg dat hĳ  zĳ n bezoek bĳ  Honecker niet afgebroken had.247 Dertig jaar 
later tekent journalist Gunter Hofmann het antwoord op uit de mond van 
degene die zich geholpen gevoeld zou hebben: ‘Niemand hat erwartet, dass 
er die Bundeswehr schickt. Aber ein Wort hätte er schicken können,’ zo 
citeert hĳ  Adam Michnik.248

247 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 9/74, 18-12-1981, 4293.
248 Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 344-345. 


