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Jacco Pekelders boek Nederland en 
de DDR is om verschillende rede
nen van belang. In de eerste plaats 
voorziet het in een lacune op het 
terrein van de Nederlandse bui
tenlands-politieke geschiedenis. 
Er heeft altijd veel belangstelling 
bestaan voor de relaties met de 
Bondsrepubliek, niet voor die met 
de DDR . De relaties met de DDR 

waren uiteraard ook niet zo be
langrijk als die met West-Duits
land. Niettemin is het nuttig dat in 
deze lacune is voorzien. In de 
tweede plaats is Pekelders boek 
van betekenis als bijdrage aan de 
geschiedschrijving, wellicht zelfs 
de verwerking, van de Koude 
Oorlog in Nederland zelf. De de
batten die in Nederland over de 
DDR werden gevoerd, met name 
over erkenning van de Oost
Duitse staat, vormen een boeiend 
voorbeeld van de meningsvor
ming over de Oost-Westtegen
stelling in het algemeen. 

De auteur onderscheidt bij de 
behandeling van de verhouding 
tussen Nederland en de DDR drie 
aspecten, te weten 1) de diploma
tieke betrekkingen, 2) de non
gouvernementele relaties, en 
daarmee nauw samenhangend 3) 
de beelden die in de Nederlandse 
maatschappij van de DDR, en 
meer algemeen van de Oost
Westtegenstelling, hebben be
staan . Allereerst de diplomatieke 
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betrekkingen. Voor wat bereft de 
eerste 2 s jaar van het bestaan van 
de DDR kunnen we daar duidelijk 
over zijn: er waren geen diploma
tieke betrekkingen. In 1949 wei
gerde Nederland de DDR te er
kennen. Aanvankelijk was mi
nister van Buitenlandse Zaken 
Stikker niet zo enthousiast over 
niet-erkenning, dit in verband met 
de te verwachten moeilijkheden 
bij het afsluiten van handelsover
eenkomsten. Stikker ging deson
danks akkoord met de vooral door 
de Britse regering nagestreefde 
isolatie. Onder Britse en Ameri
kaanse druk spraken de West
Europese landen af dat zij alles 
zouden nalaten, wat maar enigs
zins zou gaan in de richting van de 
jure erkenning van een Oost
Duitse staat. Er zou wel handel 
mogen worden gedreven, maar de 
regeling daarvan zou op een zo 
laag mogelijk en liefst particulier 
niveau moeten worden afgehan-
deld. 

Nederland hield zich lange tijd 
voorbeeldig aan de gemaakte af
spraken. Elke poging van Oost
Berlijn om op enigerlei wijze offi
cieel contact te leggen werd van 
de hand gewezen. Maar vanaf het 
midden van de jaren zestig ont
stond in Nederland toenemende 
kritiek op de niet-erkenningspoli
tiek, allereerst van de kant van de 
CPN en PSP. In de jaren 1966-

1967 ontspon zich binnen de 
PvdA een heftig debat over erken
ning, met name gestimuleerd 
door de standpunten van de link
se vernieuwingsbeweging Nieuw 
Links. Eind jaren zestig nam de 
steun voor erkenning ook binnen 
de c~nfessionele partijen toe. 
Mede gestimuleerd door de Ost
politik van de Westduitse regering-

Brandt ontstond een parlemen
taire meerderheid voor erken
ning, die in 197 3 onder ver
antwoordelijkheid van minister 
Schmelzer werd gerealiseerd. 

Hoewel Nederland aldus een 
van de eerste NAVO-landen was 
die overging tot erkenning, ont
wikkelden de betrekkingen tussen 
beide staten zich moeizaam. Een 
hoogtepunt vond in de zomer van 
1 9 8 7 plaats met het bezoek van 
Honecker aan Nederland. Binnen 
enkele jaren zou Honeckers staat 
niet meer bestaan. Inmiddels trok 
de Oost-Duitse partijleider vooral 
de aandacht door zijn kritiek op de 
hervL mingsgezinde politiek van 
de nieuwe Sovjet-leider Michael 
Gorbatsjov. 

Sympathie van Christen-socialisten 
Hoewel lange tijd geen diploma
tieke betrekkingen bestonden, 
ontwikkelden zich wel niet
gouvernementele relaties tussen 
beide staten. Ondanks de straffe 
diplomatieke opstelling, dreef 
Nederland verhoudingsgewijs 
veel handel met de DDR, meer dan 
het zich soepeler opstellende 
België en Frankrijk. Pekelder be
steedt daarnaast uitvoerig aan
dacht aan de menselijke, en vooral 
kerkelijke contacten tussen Ne
derland en de DDR, en met name 
aan de rol van de predikanten 
Hebe Kohlbrugge and Bé Ruys. 
Onder Ruys' leiding ontstond in 
West-Berlijn het oecumenische 
Hendrik-Kraemer-haus, dat een be
langrijke schakel zou vormen in de 
contacten tussen Nederlandse en 
Oost-Duitse christenen. Ook el
ders in de Nederlandse protes
tantse wereld, namelijk binnen de 
Nederlands-Christelijke Studen
tenvereniging (N csv), ontstond 
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begrip en sympathie voor de ooR, 
en voor Oost-Europa in het alge
meen. 

Pekelder is niet erg lovend over 
deze christelijk-geïnspireerde toe
naderingspogingen. Het streven 
naar een dialoog ontaardde naar 
zijn mening nogal eens in een kri
tiekloze omhelzing van de DDR. 
Positiever is hij over de gemeente
contacten die na de erkenning 
tussen Nederlandse en Oost
Duitse kerkelijke gemeenten ont
stonden. Die leidden tot werkelijk 
contact aan de basis, uitgaande van 
een zekere wederkerigheid. Over 
de veelal ostentatieve rol van het 
IKV is hij daarentegen weer min
der lovend. 

De contacten van Nederlandse 
politieke partijen met de ooR 
waren beperkt. Ook de relaties 
van de CPN met de SED waren 
weinig intensief. In het midden 
van de jaren zestig kwam het zelfs 
tot een volledige breuk. De CPN 

speelde in het debat over de er
kenning van de ooR ook geen 
vooraanstaande rol. De P s P was 
wat dit betreft actiever. Maar het 
was ter linkerzijde vooral de PvdA 
die de aandacht trok met enkele 
opvallende gestes en standpunten. 
Zo wordt in Pekelders boek uit
voerig aandacht besteed aan de 
reis van een PvdA-delegatie onder 
leiding van partijvoorzitster Ien 
van den Heuvel aan de ooR in 
1975. Na terugkeer deed delega
tielid Jan Nagel de beruchte uit
spraak dat de bouw van de Muur 
'historisch juist' was geweest. 

Zoals gezegd is de beeldvorming 
van de DDR, na de diplomatieke 
en non-gouvernementele betrek
kingen, het derde centrale onder
werp in Pekelders boek. Deze 
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heelvorming heeft een hele ont
wikkeling doorgemaakt. Het do
minante standpunt in de jaren vijf
tig en eerste helft van de jaren 
zestig was uiterst negatief: de ooR 
was een satelliet van Moskou, een 
totalitaire staat, een staat die her
inneringen opriep aan Nazi-Duits
land. Dergelijke oordelen sloten 
naadloos aan op de politiek van 
niet-erkenning. 

In de jaren zestig volgde een 
soort 'herontdekking' van de 
ooR. Het bleek toch allemaal niet 
zo slecht: in de ooR was zelfs 
sprake van een bescheiden Wirt
schciftswunder. Midden jaren zestig 
ontwikkelde zich, onder meer in 
N c s v-kringen, een positief beeld 
van Oost-Duitsland. Deo o R was 
in sommiger ogen zelfs een 'socia
listische modelstaat'. De groep 
die dergelijke oordelen aanhing 
was uiteraard klein. Maar er ont
stond in de jaren zestig een, in 
bredere kring gevolgde, argumen
tatie die een welwillende beoor
deling van de ooR met zich 
meebracht. Dat was de veronder
stelling dat de DDR het anti
fascisme in de Duitse geschiedenis 
vertegenwoordigde. De DDR 
was, deze redenering volgend, het 
alternatief voor de kapitalistische 
Bondsrepubliek (waarin een we
deropleving van radicaal-rechtse 
bewegingen dreigde). Het bestaan 
van de ooR impliceerde boven
dien de deling van het in principe 
grote en gevaarlijke Duitsland. 

In de tweede helft van de jaren 
zeventig wendde de meningsvor
ming zich weer in een andere rich
ting. De o o R werd nu vaak geaffi
cheerd als het Rode Pruisen, een 
staat die vooral het autoritaire en 
wellicht zelfs het conservatieve 
van de Duitse geschiedenis ver-

tegenwoordigde. Deze wending 
sloot aan bij de de zich eind jaren 
zeventig weer verscherpende 
Oost-West-tegenstelling. 

Ondanks alle kritiek, werd er in 
het algemeen van uitgegaan dat de 
ooR betrekkelijk stabiel was. Het 
einde van de 'arbeiders- en boe
renstaat' kwam in ieder geval on
verwacht. Ook na de val van de 
Muur meenden de meeste com
mentatoren, alsmede de deskun
digen op Buitenlandse Zaken, dat 
de ooR vooralsnog zou blijven be
staan . 

Rol internationaal-politiek 
klimaat onderschat 

Pekelders boek is in overwegende 
mate beschrijvend van karakter. 
Toch spreekt door zijn hele boek 
kritiek op, en verwondering over 
de rol van diegenen die begrip of 
zelfs sympathie voor de ooR op
brachten. Hij is zeer kritisch over 
de rol die door sommige Nieuw
Linksers werd gespeeld; zo moet 
vooral Han Lamroers het ont
gelden. 

Aan het slot van zijn boek waagt 
Pekelder zich aan een verklaring 
van deze sympathie. 'Van beslis
sende invloed bij de totstandko
ming van de erkenningspleidooien 
in Nederland was[ ... ) niet zozeer 
de beeldvorming over de DDR, 
maar het binnenlands-politieke kli
maat in Nederland in de late ze
stig.' Het ging, vooral in de jaren 
zestig, in de eerste plaats om de 
wens zich af te zetten tegen de 
gangbare pro-westerse opvattin
gen over de tegenstelling tussen 
Oost en West. Erkenningspiei
dooien waren gericht tegen het 
establishment, Pekelder ziet sympa
thie voor de ooR zelfs als een ge
volg van 'de vervreemding van de 

pr 
Vfi 

'v: 

ni1 
la1 

la; 
ba 
da 
ai: 
es1 

w 

I

I: 

H 

R 
p 

T 

(; 

f\ 

1: 
b 
~ 

k 

c 



:t 

!-

eigen maatschappij' waaraan som
mige westerse intellectuelen ten 
prooi waren gevallen, een ver
vreemding die deels gevolg was 
'van de sociale en mentale span
ningen die ontsproten aan de secu
larisatie'. 

Deze nadruk op het binnen
lands-politieke klimaat is aanvecht
baar. Pekelder concludeert zelf 
dat sympathie voor de DDR niet 
alleen gebaseerd was op een anti
establishment-sentiment, maar ook 
op anti-Koude-Oorlogs en anti
(West)Duitse standpunten. Inder
daad, het streven naar erkenning 
was dus ook, en wellicht zelfs 

Hoeveel cruciale 

landen bestaan er 

volgens Washington? 

Hein Bogaard bespreekt: 

Robert Chase, Emily Hili, 

Paul Kennedy (Eds.), 

The Pi vota/ States. A new jramework jor 

U.S. policy in the developin9 world, 

NcwYork: Norton & Company, 1999. 

In januari I 996 publiceerden Ro
bert Chase, Emily Hili en Paul 
Kennedy in Foreisn A.ffairs een arti
kel onder de titel Pivotal States and 
U.S. StrateBY. Het artikel stelt voor 
om het buitenlands beleid van de 
vs, voorzover dat niet gepreoccu
peerd is met traditionele partners 
in Europa en de Pacific of met 
brandhaarden in andere delen van 
de wereld, te richten op een ne
gental sleutelstaten onder de ont
wikkelingslanden. De toekomst 
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vooral, product van het internatio
naal-politieke klimaat. Nederland 
erkende de DDR in I 973, een jaar 
waarin het Westen, en de wes
terse leider de Verenigde Staten, 
in moeilijkheden verkeerden. Die 
erkenning, en de voorafgaande 
pleidooien ervoor, vormden de 
reflectie van een wereldwijde 
anti-Westerse beweging, waarvan 
onder meer de oorlogen in Zuid
oost-Azië, Allende en de opkomst 
van het Eurocommunisme deel 
uitmaakten. 

Hoe dan ook, Pekelder heeft 
een voortreffeHjk boek geschre
ven. Hij heeft in het onderzoek 

van de negen landen zou van grote 
invloed zijn op de omliggende 
regio, in positieve of negatieve 
zin - ze zijn de eerste domino
steen, de steen die bepaalt welke 
kant de regio op valt. De auteurs 
gingen er vanuit dat in dit post
communistische tijdperk het 
handhaven van de status quo en de 
rust in de wereld in het belang is 
van de Verenigde Staten. Om dit 
belang te dienen moet de v s de re
laties met Algerije, Brazilië, 
Egypte, India, Indonesië, Mexico, 
Pakistan, Turkije en Zuid-Afrika 
verdiepen. Als de v s er in slaagt in 
deze landen voorspoedige ont
wikkeling te bevorderen, zal dat 
een positieve uitwerking hebben 
op de ontwikkeling en stabiliteit in 
naburige landen, zo zegt het arti
kel in ForeisnA.ffairs. 

Nadat het artikel verscheen 
hebben de auteurs hun stelling uit
gebreid besproken om haar te 
toetsen en zo nodig aan te passen. 

dat aan Nederland en de o D R ten 
grondslag heeft gelegen gebruik 
gemaakt van een grote hoeveel
heid primair bronnenmateriaal. 
Vooral de sinds kort toegankelijke 
Oost-Duitse archieven geven het 
boek een extra dimensie. Pekel
ders boek is zeker ook voor die
genen die geïnteresserd zijn in de 
naoorlogse geschiedenis van de 
Partij van de Arbeid van belang. 

DUCO HELLEMA 

is als hoosleraar in de Geschiedenis 
der internationale Betrekkinsen 
verbonden aan de Universiteit van 
Utrecht. 

The Pivotal Statesis de uitkomst van 
dat proces. Het boek concludeert 
dat de strategie die het oorspron
kelijke artikel voorstelde min of 
meer juist is. Verder besluiten de 
auteurs dat de oorspronkelijke 
lijst met landen zo gek nog niet 
was. Dit is verrassend omdat veel 
mensen die bijdragen aan het 
boek, vanuit het perspectief van 
één van de landen of het perspec
tief van zogenaamde crosscuteins 
issues, voorstellen doen om som
mige landen van de lijst te schrap
pen. Anderen zeggen dat bepaalde 
landen van weinig belang zijn voor 
de regio. De redacteuren erken
nen dat Zuid-Afrika, Indonesië, 
Algerije en India misschien niet 
zoveel invloed hebben in de regio 
en dat problemen in Mexico eer
der een probleem zijn voor de v s 
dan voor andere ontwikkelings
landen. Zij leiden hier uit af dat 
sleutelstaten niet altijd de de eer
ste dominosteen in een regio zijn. 
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