
De 'tweede 
Ostpolitik' 

De SPD en het 
De Sozialdemokratische 
Partei Deutschland (s P D) 
heeft op het zogeheten ter
rein van de Duitslandpoli
tiek afwisselend achteraan 
en voorop gelopen. Na in de 
jaren vijftig een antwoord 

Duitse vraagstuk 

1982-1990 

zien en bedoeld. In de prak
tijk ging het anders.' Hij 
staat in zijn beoordeling 
niet alleen en heeft ook 
zeker geen ongelijk. De 
balans van bijna een decen
nium tweede 'Ostpolitik' 
valt tamelijk negatief uit. 
Tegelijkertijd is terugblik
ken met kennis achteraf -
de plotselinge Duitse ver
eniging - al te eenvoudig. 
Enig historisch begrip lijkt 
op zijn plaats. 

schuldig te zijn gebleven op 
het beleid van bondskanse
lier Adenauer, nam de s P D 
in de jaren zestig het initia
tief over met de 'neue Ost
politik' van Willy Brandt. 
Gedurende de beide sociaal-
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liberale coalities (I969-I982) bevond de SPD zich 
in de mainstream' van de Westduitse politiek ten 
opzichte van de DDR. De SPD was gezichtsbepalend 
en richtinggevend voor de ontwikkeling van de 
Duits-Duitse betrekkingen in deze jaren. Met het 
NA va-Dubbelbesluit in I 979 begon de Ostpolitik 
te wankelen. In 1 9 8 2 kwamen de sociaal-demo
craten in de oppositie terecht. Dit bleek geen 
belemmering om de lijn van de Ostpolitik voort te 
zetten. In de jaren tachtig zou de SPD door een 
'tweede Ostpolitik' goede contacten onderhouden 
met het SED-regime. Doel was, uitgaande van de 
status quo, een interne dialoog in de DDR op gang te 
brengen om zo te werken aan vrede en stabiliteit in 
Europa. 

De Britse historicus Timothy Garton Ash oor
deelt in zijn boek In naam van Europa (I993) uitge
sproken negatief over deze sPD-politiek. De 
wereldvrede is er niet door gered en ook binnen de 
SED was zij niet doorslaggevend; de SPD had de 
'Reformfahigkeit' (de capaciteit tot hervorming) 
van het regime overschat. 2 De beoogde interne dia
loog in de DDR kwam niet van de grond. De SPD 
stond door haar fixatie op het SED-regime boven
dien ambivalent tegenover de oppositie in de DDR, 
wat volgens Garton Ash te wijten zou zijn aan 
'aprincipieel partijpolitiek opportunisme'. 'Theo
retisch had het kunnen verlopen zoals in de tweede 
Oostpolitiek van de sociaal-democraten was voor-

Voorneschiedenis 
Hoe stonden de sociaal-democraten ervoor in de 
directe periode voorafgaand aan de val van kanse
lier Schmidt (oktober I 9 8 2) en het daaropvolgende 
verlies van de Bondsdagverkiezingen in maart 
I 9 8 3? Het jaar I 9 8 3 was voor de SPD het einde van 
een periode die begon met de aanname van het 
befaamde Godesberger Programmin I 959. Met dit 
program braken de sociaal-democraten met de 
dominante Duitsland- en veiligheidspolitieke op
vattingen van hun partijvoorman Kurt Schumacher. 
De opvattingen van Schumacher en Adenauer ver
schilden in eerste aanleg niet radicaal van elkaar; 
beiden stonden integratie in hetWesten voor. Maar 
met deze overeenstemming raken we ook meteen 
aan het kernpunt van het verschil van mening tussen 
de twee leiders, het probleem van de nationale 
staat. 'Adenauers Deutschland war der Westen, 
Schumachers Deutschland war das Reich.'3 Voor 
Schumacher betekende 'Westintegration' derhalve 
integratie van geheel Duitsland volgens de grenzen 
van I 9 3 7. En dat niet alleen: dit Duitsland moest 
ook nog eens soeverein, socialistisch en democra
tisch zijn. Zowel de communisten als de burgerlijke 
partijen hadden in de ogen van Schumacher door 
hun 'verantwoordelijkheid' voor de oorlog het 
recht verloren te regeren. Daarom stond hem een 
soort federatie van door socialisten geregeerde, 
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soevereine Europese landen voor ogen, waarbij 
Duitsland zou aansluiten. 

Onder Schumacher accepteerde de SPD welis
waar de feitelijke toestand van de Duitse deling, 
maar slechts omdat zij verwachtte dat die van tijde
lijke duur zou zijn (hoe tijdelijk wist niemand) en 
dat zij door de zogenaamde magneetwerking van de 
drie westelijke bezettingszones zou worden opge
heven.4 De SPD had zich onder Kurt Schumacher, 
veel eerder dan CD u/ cs u, vastgelegd op de weste
lijke oriëntatie van DuitslandS en zij was met recht 
'Partei der nationalen Einheit' te noemen. 6 Dat de 
sociaal-democraten er desondanks niet in slaagden 
Adenauer effectief uit te dagen lag aan de polarise
rende houding van hun voorman, maar meer nog 
aan diens kijk op de naoorlogse realiteit. Waar 
Adenauer de nieuwe internationale machtsverhou
dingen vroegtijdig onderkende, bleef Schumacher 
steken in vooroorlogse denkpatronen over de posi
tie en de rol van Duitsland in Europa.7 Zo bleef de 
positie van de SPD en die van Schumacher in het bij
zonder, onduidelijk. 8 Na diens dood in augustus 
19 52 schoof de SPD meer en meer in de richting van 
neutralisme en desengagement, iets wat Schu
macher nooit had gewild en waarmee de partij zich 
in het Westen afzonderde. Met het nieuwe begin
selprogramma bekende de s P D zich evenwel tot 
Konrad Adenauers politiek van integratie in het 
Westen en daarmee tot het Westduitse lidmaat
schap vandeN Avo. 

Het Codesberger Programm verloste de SPD uit 
haar isolement en zou de weg vrij maken naar rege
ringsdeelname in Bonn. Van 1966 tot 1969 zou de 
SPD deel uitmaken van de Grote Coalitie met 
CDu/csu om dan tot 1982 onder respectievelijk 
Willy Brandt en Heirnut Schmidt met de liberale 
F D P te regeren. 

Met name vanaf het jaar dat de populaire en 
gezaghebbende Brandt kanselier wordt ( 1969 ), 

geeft de s P D in de buitenlandse politiek de toon 
aan. De termen 'neue Ostpolitik' en Egon Bahrs 
'Wandel durch Annäherung' (reeds gemunt in 
1963) staan voor een periode van ontspanning in de 

Duits-Duitse betrekkingen die overigens niet los 
kan worden gezien van de algehele détente tussen 
Oost en West die tot I979 zou duren. Gedurende 
tien jaar bevonden de sociaal-democraten (met de 
liberalen!) zich zo in de mainstream van de 
Westduitse Duitslandpolitiek. 

De deling aanvaard 
Uitgangspunt voor de succesvolle Ostpolitik was 
aanvaarding van de 'realiteit' van de Duitse deling 
en de deling van Europa. Voortbouwend op het 
beleid van de Grote Coalitie, waarin Brandt minis
ter van Buitenlandse Zaken was geweest, werd van
uit Bonn getracht met de Oosterburen on speaking 
termstekomen teneinde in de eerste plaats de gevol
gen van de deling voor de mensen te verzachten en 
perspectief te openen op 'normalisatie' van de 
Duits-Duitse betrekkingen en de creatie van een 
'Europese vredesorde'. Die zou gebaseerd moeten 
worden op de volledige diplomatieke erkenning 
van de soevereiniteit en de bestaande grenzen van 
de Oosteuropese staten, en de vrijwel volledige 
erkenning van Oost-Duitsland als een onafhankelij
ke staat. Na verdragen met de Sovjetunie en Polen 
over verbetering van de betrekkingen met West
Duitsland ( 1970) en het 'Viermächte-Abkommen' 
over Berlijn ( 1971 ), kwam het op 2 I december 
1 9 7 2 tot de ondertekening van het bekende 
'Grundlagenvertrag' tussen de DDR en de Bonds
republiek. Nog geen jaar later traden beide 
Duitslanden toe tot de Verenigde Naties. Rond 
dezelfde tijd werden belangrijke resultaten geboekt 
in de onderhandelingen over wapenbeheersing tus
sen de Verenigde Staten en de Sovjetunie. 

Dubbelbesluit 
Niet lang daarna kwam er een einde aan de periode 
van détente en begon de 'tweede Koude Oorlog'. 
Eind 1979 nam de NA vo haar roemruchte Dub
belbesluit nadat was vastgesteld dat het machts
evenwicht in Europa was doorgeslagen ten gunste 
van de Sovjetunie. Het hield in dat zou worden 
overgegaan tot de stationering (in I 9 8 3) van 57 2 

1. De term 'mainstream' wordt 
gebruikt door Tilman Fichter, Dies P D 

und die Nation 1 4 7 en voorts door 
Wielenga in: F. Wielen ga, De SPD en de 
macht in Bonn 1949-1993 in: Socialisme 
en Democratie s/ 199 3. Hij ontleent het 
woord op zijn beurt aan Peter Grafc, 
Tradition und Konjusion. 

Europa. Duitsland en het gespleten conti
nent (Amsterdam 1993) 417,418 

1993) 103, 104. 
S. Christian Hacke, Weltmacht wider 
Willen. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland (Stuttgart 1988) J2 

2. Timothy Garton Ash, In naam van 

3. Kurt Schumacher als deutscher und 
europiiischer Sozialist, Friedrich-Ebert
Stiftung(Bonn 1988), 47· 
4· Tilman Fichter, Die SPD und die 
Nation. Vier sozialdemokratische Genera
tionen zwischen nationa/er Selbstbestimmung 
und ZweistaaLiichkeit (Frankfurt/Main 

6. Fichter, Dies PD und die Nation 122 en 
Kurt Schumacher als deutscher und europiii
scher Sozialist 86. 
7. Kurt Schumacher etc. S4· 
8. Hacke, Weltmacht 40. 
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nieuwe raketten in West-Duitsland, Italië, 
Engeland, België en Nederland. Tegelijkertijd was 
de NA v o bereid dit aantal door onderhandelingen 
te beperken of zelfs tot nul te reduceren. 
Binnen de SPD leidde het stationeringsdeel van het 
Dubbelbesluit tot ernstige verdeeldheid. De partij 
had de eigen kanselier, Heirnut Schmidt, die zelf 
ferm voorstander was van de koers van het bondge
nootschap, niet openlijk willen afvallen en zich 
daarom nog op het partijcongres te München in 
1982 voor het Dubbelbesluit uitgesproken. Maar 
na de val van Schmidt in datzelfde jaar kwamen de 
onderhuidse spanningen tot ontlading. In 19 8 3 
stemde een overgrote meerderheid van het partij
congres in Keulen alsnog tegen de st11tionering van 
Pershings op Westduits grondgebied. Na het ver
lies van de Bondsdagverkiezingen in hetzelfde jaar 
kon de partij de balans op gaan maken van dertien 
jaar regeren en moest zij zich instellen op haar nieu
we rol in de oppositie .9 

Vredespartij 

De s P D was verrast door de Duitslandpolitiek van 
de regering-Kohl, die grosso modo voortging op de 
door de sociaal-liberale coalities ingezette koers 10 

en had de sterke aandrang aan deze 'laatkomer' te 
laten zien wie er beter was. De sociaal-democraten 
beschouwden zichzelf als gecomrniteerd aan actieve 
betrekkingen met de DDR 1 

' en wensten zich niet 
op 'eigen terrein' te laten verslaan door de nieuwe 
regering, zeker niet met de kiezer als toeschouwer. 

De sociaal-democraten voelden zich overigens 
ook in het algemeen bedreigd door de neo-conser
vatieve wind die was gaan waaien in de jaren tach
tig. Niet alleen in de Bondsrepubliek, maar vooral 
ook vanuit de Verenigde Staten. 

Ter linkerzijde van de SPD waren begin jaren 
tachtig nieuwe sociale bewegingen opgekomen op 
het gebied van vrede en ecologie. Met name de 
Groenen profiteerden electoraal van de 'onder
gangsstemming' in die jaren. In een poging radicaal 
links te neutraliseren, wierp de SPD zich op als 'vre
despartij.' De SPD had dus duidelijk partijpolitieke 

oogmerken met het uitzetten van de nieuwe koers. 
Garton Ash wijst op nog drie redenen voor de 

sociaal-democraten om de dialoog met de heersen
de sE D te zoeken: de 'gouvernementele' of 'etatis
tische' traditie in de Duitse sociaal-democratie; 
vervolgens de 'gedragspsychologische hypothese' 
dat de macht bij de machthebbers lag en dus alleen 
door hen veranderingen konden worden bewerk
stelligd. En verder: 'De Koude Oorlog en confron
tatie hadden hen alleen maar in hun houding 
gesterkt. Détente moest zorgen voor ontspanning. 
Slechts contacten, dialoog en geruststelling zouden 
hen tot hervormingen kunnen bewegen. En het was 
geen toeval dat de binnenlandse doelstelling van de 
tweede Oostpolitiek juist met dat woord werd 
gedefinieerd: hervorming. 'Zoals de buitenlandse 
dimensie van de ontspanningspolitiek de naam 
vrede draagt, zo heet de binnenlandse dimensie 
hervorming', zei Horst Ehmke.' Als laatste zouden 
de gesprekken met de machthebbers ruimte kun
nen bieden aan oppositionele geluiden binnen de 
SED. 12 

'Sicherheitspartnerschcift ' 

Centraal in het denken achter de tweede 
Oostpolitiek stond het begrip 'Sicherheitspartner
schaft'. 'Aktive Friedenspolitik heisst Sicherheit 
und Entspannung. Dies verlangt VerbandJungen 
mit dem Ziel der Sicherheitspartnerschaft, denn 
keiner kann alleinden Frieden gewährleisten. Die 
modernen Waffen ermöglichen es, dass die ganze 
Welt sich selbst vernichtet. Westeuropa und Ost
europa, die Bundesrepublik und die DDR stehen vor 
der Alternative: Entweder gemeinsam leben - oder 
zusammen im Konflikt untergehen. Deshalb kön
nen wir Sicherheit nicht mehr vor dem Gegener 
sondern nur noch mit ihm erreichen ' , zo staat te 
lezen in het SPD Reaierunasproaramm 8 3-87. 'J 

In het zogenaamde 'Positionspapier' ( 1 984) 
zette de partij voor het eerst de fundamenten van 
haar 'Friedensgebot' uiteen. '4 In de eerste plaats 
was daar het concept dat we kunnen samenvatten 
onder het begrip 'zwei Staaten eine Nation', een 

9· Ute Obermeyer, Das Nein dersPo
Eine neue A"ra?. SPD und Raketen 1977-
1983 (Marburg 1985) I05, I09. Tevens 
Horst Niggemeicr, 'Wie stellt sich die 
sPo ihre Abgrenzung gegenüber 
Kommunisten vor?' in: J. Maruhn, M. 
Wilke (Hrsg.), Wahin ueibt dies Po? 
Wendeoder Kontinuität sozialdemokratischer 
Sicherheitspolitik (München 1984), 87. 

1 o. vgl. Christian Hacke, Weltmacht 
wider Willen. Die Aussenpolitik der 
Bundesrepublik Deutschland (Stuttgart 
1988) voor politiek Kohl. 

1 2. Garton Ash, In naam van Europa, 
408. 
IJ . ReaierunasProaramm 8J -87, 54· 
14. WiJfried von Bredow, RudolfHorst 
Brocke, Das Deutschlandpolitische Konzept 
der SPD. Darstelluna, Hinteraründe und 
Problembereiche der Deutschlandpolitik der 
sPo Mitte der achtziaer jahre (Erlangen 
1988), '4· 

1 1. Jonathan Dean, 'Changing security 
dimensions of the inter-German rela
tionship' in: F. Stephen Larrabee (ed.), 
The two German states and Europeon securi ty 
(Londen 1989), 168. 
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culturele Duitse eenheid zonder de staatkundige 
deling op te heffen. Het hangt nauw samen met wat 
'Zwei-Staaten-Patriotismus' heet, volgens Willy 
Brandt 'einen illusionsfreien Patriotismus, der sich 
als 'heilige Nüchternheit' definiert und affektiv 
auflädt.' '5 Het steunt op een cultureel natiebegrip, 
het enige dat nog mogelijk was volgens veel sociaal
democraten, omdat de Duitsers zelf het recht op 
staatkundige eenheid hebben verspeeld met het 
nationaal-socialisme. Niet de oplossing van' het 
Duitse vraagstuk, maar handhaving van de deling 
werd steeds meer gezien als een voorwaarde voor 
vrede.' 6 

Het tweede fundament onder het vredesgebod 
was de formele status quo. Hieraan wenste de SPD 
niet te tornen. Handhaving van de bestaande situ
atie betekende volgens de partij dan ook erkenning 
van de bestaande grenzen en 'Gewaltverzicht', het 
afzien van geweld onder erkenning van de weder
zijdse veiligheidsbelangen. De vooraanstaande 
s P D 'er en veiligheidsspecialist Karsten Voigt for
muleerde treffend: 'Die SPD hat in Europa den 
Status quo der Grenzen respektiert, weil sie den 
Status quo der Konfrontation überwinden woll
te.' '7 

Sicherheitspartnerschcift betekende het gelijktijdig 
streven naar normalisering én bijzondere betrek
kingen. t8 'Normaal' met elkaar leven in een 
Europese 'vredesorde', in gesprek zijn en blijven, 
maar geen erkenning van het DDR-staatsburger
schap en evenmin het uitwisselen van ambassa
deurs. Maar de belangrijkste bijzonderheid in de 
betrekkingen was vanzelfsprekend de militaire 
tegenstelling tussen beide blokken. Die kon door 
besprekingen en verdragen wel beheersbaar en 
'kleiner' gemaakt worden, maar echt 'normaal' zou 
het toch nooit worden. Normalisering werd dan 
ook gezocht in politiek, economie en maatschappij . 
Door op deze gebieden 'normale' relaties aan te 
gaan en te ontspannen zou de dreiging van militaire 
confrontatie afnemen. Achter deze verbinding van 
normaliteit en bijzonderheid, gaat een tweede kop
peling schuil, namelijk die van Duitslandpolitiek en 
veiligheidspolitiek: '9 de 'Duits-Duitse' dialoog zou 

15. idem 39· 
16. Dieter Groh, Peter Brandt, ' Vater
landslose Gesellen '. Sozialdemokratie und 
Nation 1860-1990 (München '99 2) 3 2 2. 

17. Karsten D. Voigt, Die Funktionen van 
NATO und Warschauer Pakt 1 36. 

de vrede moeten bevorderen en daarmee de mili
taire veiligheid in Europa. Met een trefwoord, ging 
het hier om 'Entmilitarisierung' ofwel politisering 
van het Oost-W estconflict. Het primaat van de 
politiek herstellen in plaats van 'militarisering' (het 
voortdurende gepraat over wapentechnische aspec
ten) van de politiek zou leiden tot oplossing van de 
vredespolitieke problemen. 

Met het pleidooi voor politisering werd indirect 
de vraag gesteld naar de Westduitse positie in de 
NA v o. 'Sicherheitspartnerschaft' veronderstelde 
geen sympathie voor de tegenstander, wel empa
thie, het vermogen zich in de situatie van de tegen
partij in te leven. Dat betekende het wegnemen van 
angsten en wantrouwen en vermindering van het 
wederzijdse militaire potentieel tot een 'defensieve 
defensie.' 

Het lidmaatschap van NA vo en Warschaupact 
bleef weliswaar de basis van het 'Duits-Duitse' 
overleg, maar niet uitgesloten werd dat de dialoog 
op termijn het Westduitse lidmaatschap van de 
Westerse alliantie overbodig zou maken. 

Dialoos metdes E D: het 'Streitpapier ' 

Reeds in november 1982 werd door de SED positief 
ingegaan op het verzoek van partijvoorzitter Brandt 
om betrekkingen met de sociaal-democraten aan te 
gaan. 20 Namens de Partij werd Otto Reinhold, 
directeur van de 'Akademie für Gesellschafts
wissenschaften heim Zentral Komitee der SED', 
afgevaardigd om contact met de SPD te leggen . 
Hans-Joehen Vogel, die in 1983 Herhert Wehner 
opvolgde als fractievoorzitter van de SPD, zou voor
taan ieder jaar een ontmoeting hebben met Erich 
Honecker. 

Wat betekende de gemeenschappelijke veilig
heid voor de ideologieën in Oost en West? Na ruim 
drie jaar van gesprekken, op 2 7 augustus 1987, lag 
het belangrijkste gezamenlijke stuk Der Streit der 

Ideoloaien und die aemeinsame Sicherheit op tafel. Het 
was geproduceerd door de sociaal-democratische 
'Grundwerte Kommission' en haar DDR-pedant, de 
'Akademie für Gesellschaftswissenschaften.' Deze 
werkgroep van 'sociale wetenschappers' was al in 

18. V on Bredow, Brocke, Das 
Deutschlandpolitische Konzept 44· 
'9 · idem45 . 
2o . Timothy Garton Ash, In naam van 
Europa. Duitsland en hetnespleten continent 
(Amsterdam 1993), 396 . 
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1984 ingesteld en werd voorgezeten door Erhard 
Eppler (SPD) en Otto Reinhold (sED). Zij waren 
het erover eens dat de ontwikkeling van een 
'Kultur des politischen Streits', het gezamenlijk 
vaststellen en uitvoeren van 'regels' voor de onder
linge concurrentie, een dienst zou bewijzen aan het 
veiligstellen van de vrede. 

Centraal in de gedachtenwisseling stonden ideo
logische tegenstellingen, waaronder uiteenlopende 
zaken werden verstaan als de vooruitgang van 
wetenschap en techniek, maatschappelijke ver
vreemding en verschillende mensbeelden. 

Het 'Streitpapier' bestond uit vier hoofdstuk
ken. 21 Het eerste was getiteld 'Vrede veilig stellen 
door gemeenschappelijke veiligheid'. _Het hield een 
pleidooi voor samen (over-)leven en gaf een uiteen
zetting van het concept van 'Sicherheitspartner
schaft' en vreedzame coëxistentie. Vervolgens 
werden onder het kopje 'Vreedzame concurrentie 
tussen de maatschappijsystemen' criteria gegeven 
voor de beoordeling van de concurrentie tussen 
beide systemen. Het ging hierbij met name om de 
'bijdrage van ieder systeem aan het veiligstellen van 
de vrede, het te boven komen van de ecologische 
bedreigingen en de ontwikkeling van de Derde 
Wereld.' Een beheerste technologische vooruit
gang, werkelijke democratie en mensenrechten 
waren hiertoe voorwaarden. Het derde hoofdstuk 
handelde over 'de noodzaak van een cultuur van 
politieke strijd en dialoog.' Zowel de communisten 
als de sociaal-democraten zetten hier uiteen dat zij 
weliswaar uit dezelfde humanistische traditie 
voortkwamen, maar voor verschillende fundamen
tele waarden stonden. De sociaal-democraten 
wierpen zich op als vertegenwoordigers van de 
Westerse maatschappij. Tenslotte werden in een 
vierde en vijfde deel 'Ansätze' en 'Grundregeln' 
gegeven voor een cultuur van politieke discussie. 
Beide partijen erkenden elkaars bestaansrecht, de 
zogenaamde 'Existenzberechtigung', en spraken 
uit dat zij elkaar in staat achten tot hervormingen 
('reformfàhig') en vrede ('friedensfàhig'). Beide 
zijden moesten zich in elkaar kunnen . erplaatsen. 
Dit betekende dat de ideologische discussie niet 
mocht leiden tot inmenging in de binnenlandse aan-

2 1. Ik volg hier de weergave van Garton 
Ash. Het origineel is na te lezen in: 
Wolfgang Brinkel und Jo Rodejohann 
(Hrsg.), Das SPD:S EO-Papier Der Streit der 
ldeoloaien und die aemeinsame Sicherheit 
(Freiburg 1988), 1 1- 2 1. 

gelegenheden van de ander. Tegelijkertijd mocht 
dit niet als excuus worden gebruikt om eventueel 
scherpe kritiek weg te wuiven. De voorwaarde 
voor ware (dat wil zeggen: vreedzame) concurren
tie tussen de twee systemen was discussie binnen 
elk systeem. 

De SPD nam in 1987 duidelijk en opmerkelijk 
stelling. Voor haar stonden de maatschappelijke en 
economische systemen aan beide kanten ter discus
sie. De sociaal-democraten verlangden van de sE D 
wel dat die de formule 'vreedzame coëxistentie' 
zou verlaten, omdat geen van beide systemen erop 
gericht mocht zijn het andere af te schaffen. Zij 
richtten zich juist op de 'reformfàhigkeit' en vreed
zame concurrentie van beide. Des E D verliet inder
daad de idee van vreedzame coëxistentie, stelde zo 
in feite niet langer dat het kapitalisme aan zijn eigen 
tegenstrijdigheden ten onder zou gaan en nam daar
mee afstand van een van haar centrale posities. 
Plotseling was 'imperialisme' in staat tot vrede, 
werd het gesloten geschiedbeeld de facto prijsgege
ven door de beslissing over wat het beste systeem 
was aan de mensen zelf over te laten en werden 
impliciet Westerse voorstellingen van democratie, 
zoals de mogelijkheid open met elkaar te discussië
ren, in het 'Streitpapier' opgenomen. 22 

Het was een belangrijk succes voor de SPD-dele
gatie, die erin was geslaagd haar tegenvoeters van 
de SED achter het gezamenlijke document te krij
gen, dat niet alleen in de DDR gepubliceerd zou 
worden, maar ook een goede beschrijving gaf van 
de Westerse pluralistische samenleving en boven
dien de weg kon openen voor interne kritiek in de 
SED. 

Interne dialoos 
Toetssteen voor de vredespolitiek was voor de SPD 
de interne dialoog in de DDR. Het ging om de mate 
waarin deze werd toegestaan en bevorderd. Hoofd
zaak was immers de verbinding tussen externe en 
interne dialoog. In dit verband is de receptie van het 
'Streitpapier' in de DDR dus van belang. Met andere 
woorden: wat kwam er van de interne dialoog 
terecht? Hans-Joehen Vogel zei: 'Die Initiatoren 
dieses 'Streitpapiers' gingen davon aus, dass der 

2 2 . 'Trotz allem - hilfreich. Das Streit
kultur-Papier von SPD un SED- Fünf 
Jahre danach. Eine Stellungnahme der 
Grundwertekommission' in: Deutschland
Archiv 25- 2 (1992), 1103. 
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intendierte Streit urn Ideologien und geistige 
Grundlagen für eine pluralistische Demokratie nor
mal sei. Für ein kommunistisches System jedoch, 
das auf dem absoluten Wahrheits- und Machts
monopol der herrschenden Partei beruht, würde 
ein sokher offen und öffentlicher geführter Streit 
zur Erosion führen. ' 2 3 En inderdaad, binnen de 
sE D leidde het Papier tot onzekerheid over de eigen 
leerstellingen. Velen waren bang dat de Partij af 
zou glijden naar democratisch socialisme. Otto 
Reinhold had echter verklaard dat daarvan geen 
sprake kon zijn. Voor hem was het een uitgemaakte 
zaak 'dass wir weder die Sozialdemokraten zu 
Kommunisten machen noch dass die Kommunisten 
als Sozialdemokraten aus dieser Diskussion heraus
kommen. ' 24 Niettemin bepleitte SED-ideoloog 
Kurt Hager al twee maanden na de publikatie van 
het 'Streitpapier' voor herroeping. W eer een 
maand later doorzocht de Oostduitse politie de 
bibliotheek van de Zionkerk in Oost-Berlijn om 
vervolgens in januari 19 8 8 hard op te treden tegen 
een demonstratie ter nagedachtenis aan Rosa 
Luxemburg en Kar! Liebknecht. 2 5 

Vertoonde de sE D al snel terugtrekkende bewe
gingen, het optimisme over de mogelijkheid van 
intensieve contacten met de oppositie was eveneens 
ongegrond. Na de publikatie van het Papier in de 
partijkrant Neues Deutschland leken de tijden heel 
even te zullen veranderen, maar Gerd Poppe (van 
de oppositionele Bündnis 90) toonde zich achteraf 
sceptisch: ' ... Ich habe schon damals meine erhebli
chen Zweifel gehabt. Es hat für uns nie diesen 
Stellenwert bekommen, der dort offensichtlich 
intendiert war, ganz im Gegensatz zur Helsinki 
Schlussakte, die wirklich von vielen benui:zt wurde, 
urn sich darauf zu berufen und die Rechte einzukla
gen. Uns ging das Papier an einigen Stellen zu weit, 
wo eine Gleichsetzung von sE D und s P D erfolgte 
und wo wir der Meinung waren, dass es für uns als 
Oppositionsgruppe nichts bringt. ' 26 En een verte
genwoordiger van 'Demokratie Jetzt': 'Wir ahnten 
und wussten, dass es sich nur urn Signale nach aus
sen handelt, dass keineswegs der innere Dialog frei 
gegeben werden sollte.' 2 7 Zo was er wel be-

(1992), 1011 . 

schouwd weinig reden voor een juichstemming bij 
de SPD. 

In het Westen bleef dit alles vanzelfsprekend 
ook niet onopgemerkt; de directe reacties waren 
zeer gemengd, maar de 'impact' was uiteindelijk 
toch beperkt. Binnen de sPo leidde het 'Streit
papier' tot uitvoerige discussies, maar werd het 
over het algemeen nuttig gevonden. 2 8 Een punt van 
algemene kritiek betrof de 'positivistische, waar
denrelativistische argumentatie', wat er kortgezegd 
op neer komt dat de s P D de sE o en het systeem dat 
zij vertegenwoordigde gelijkstelde met de Wes
terse praktijk. Tenslotte droeg de dialoog en in het 
bijzonder de belangrijkste neerslag daarvan, het 
'Streitpapier', een fundamenteel probleem in zich: 
als de dialoog zou werken, dan zou haar uiterste 
consequentie zijn het verdwijnen van de partijdicta
tuur. Daar was het de sociaal-democraten niet om 
te doen. De bedoeling was wel 'liberalisering' en 
'democratisering', maar dat mocht niet leiden tot 
'destabilisatie'. Daarmee komen we terecht bij het 
grootste probleem waarmee de SPD worstelde: het 
dilemma tussen vrede enerzijds en vrijheid cq men
senrechten anderzijds. 

Het dilemma vrede versus mensenrechten 
Hierover werd in Oost en West verschillend 
gedacht. Werden en worden in het Westen indivi
duele vrijheid en burgerrechten voorop gesteld, in 
communistische landen gaat het in de eerste plaats 
om collectieve rechten als sociale zekerheid, vrede 
en gezondheid. 2 9 Partijwetenschapper Otto 
Reinhold: 'Persönliche Freiheit bedeutet für uns 
zunächst soziale Sicherheit als Grundlage der 
persönlichen Freiheit. Ohne soziale Sicherheit kann 
es keine persönliche Freiheit geben.' In de vrij
heiciskwestie laten zich duidelijk de fundamentele 
verschillen zien tussen de systemen in Oost en 
West. Des Po heeft steeds de 'Systemunterschiede' 
willen benadrukken, maar was mistig op het punt 
van de mensenrechten in Westerse zin. Illustratief 
is een lezing over mensenrechten door Willy 
Brandt in 1986, waarin hij vrijwel uitsluitend sprak 
over de Derde Wereld. Kritiek met de strekking 

23. Deutscher Bundestag 12 . Wahlperi
ode, Bericht der Enquete-Kommission 'A'![
arbeituno von Geschichte und Foloen der SED

Diktatur in Deutschland ' (Bonn 1994) 143 
24. Gode Japs , 'Riskanter Dialog. Das 
gemeinsame Ideologie- Papier von SPD 

und sEo', in: Deutschland-Archiv 25- 2 

25. o.a. Groh, Brandt, 'Vaterlandslose 
Gesel/en' 326. 

29. Hans-Ulrich Klose, 'Zehn Bemer
kungen zur Menschenrechtsarbeit ' in : 
Neue Gesells~hcifi/ Franljurter Hifte 3 3 
(1986) 458; tevens Dieter Haack, 
Gemeinsamkeiten in der Deutschland
politik in: Deutschland-Archiv 19 -2 
(1986), 1170. 

26. Japs, Riskanter Diaion 1 o 1 2. 
2 7. idem 1 o 1 3; vgl. tevens Bericht der 
Enquete-Kommission 143. 
28. Trotz allem - hi!Jreich, 1 1 os. 
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dat de SPD een blinde vlek had voor de mensenrech
ten in Oost-Europa, wees hij af als 'conservatief'. 

De sociaal-democraten stelden vrede boven 
vrijheid en waren bang dat het benadrukken van de 
mensenrechten de sfeer en de dialoog zelf in gevaar 
zou brengen . Het resultaat was een onduidelijke 
positiebepaling die de sociaal-democraten vooral 
achteraf op veel kritiek is komen te staan. 

Tribut an der Macht 
De 'tweede Oostpolitiek' van de SPD wordt in de 
literatuur overwegend negatief beoordeeld. Het 
beeld lijkt te worden bepaald door het succes waar
mee Heirnut Kohl optrad als 'kanselier van de een
heid' en de electorale mislukking van de sociaal
democraten bij de verkiezingen voor de Oostduitse 
Volkskamroer in maart 199oJ 0 en later dat jaar bij 
de Westduitse Bondsdagverkiezingen. De s P D
koers was voor de meeste kiezers niet te volgen, 
zeker niet toen zij zich, met Oskar Lafontaine voor
op, tegen de vereniging leek te keren. 

Vanuit de regeringscoalitie was de sociaal
democraten al vaker voor de voeten geworpen dat 
zij een tweede, quasi-officiële buitenlandse politiek 
ofwel een 'Nebenaussenpolitik' voerde. De SPD 
kon aanvoeren dat het partij - en geen staatscontac
ten betrof, maar dat was toch enigszins problema
tisch in het geval van een éénpartij-staat. 

De sPD-koers is ook moreel veroordeeld van
wege de suggestie van ideologische overeenstem
ming met de sE D en relativering van Westerse 
waarden. Consequent was het wel, want het pastte 
in haar status quo streven, maar er zat ook een pro
bleem aan vast, namelijk de onmogelijkheid van sta
bilisering van buitenaf. De eigenlijke motor achter 
de ontwikkelingen in 1989/1990 was 'Annäherung 
durch Wandel' als gevolg van een 'inneröstlichen 
Dynarnik', een opstand van de mensen .J ' 

In een polemisch essayJ2 veegde Brigitte See
bacher-Brandt de vloer aan met de sociaal-demo
cratische houding tegenoverden DR. Hoofdverwijt 
was dat de sociaal-democraten arrogant waren inza
ke de mensenrechten. Zij zoudeP een 'Tribut an 
der Macht' hebben gebracht wat leidde tot een fou-

tieve perceptie van de 'wind van verandering' die 
was gaan waaien vanuit het Kremlin . Vooral de 
"68'er', sinds 1982 dominant in de partij, kregen 
er van langs, omdat zij meenden een 'hogere 
moraal' te vertegenwoordigen, maar in feite buiten 
de realiteit stonden, volgens Seebacher-Brandt. 
Hierdoor werden de sociaal-democraten verrast 
door de Duitse eenwording (maar wie was er niet 
verrast?). Die gedachte vindt ook elders enige 
steun. Zo merken D. Groh en P. Brandt op: 'Es 
gehört zu den Merkwürdigkeiten des späten Boer 

Jahren, dass gerade in einer Phase, als sich mit dem 
'neuen Denken ' in der UDSSR und mit der erken
nbaren Krise des 'realen Sozialismus', speziell der 
n D R, die deutschlandpolitische Konstellation ob
jektiv grundlegend änderte, die Bereitschaft in der 
Bundesrepublik zunahm, in der Anerkennung des 
Status Quo weiterzugehen als bisher. '3 3 

Een meerderheid van de s P D reageerde terug
houdend op de gebeurtenissen in 1989 en bleef 
vasthouden aan de 'Zweistaatlichkeit' omdat zij het 
ideaal van een Europese vredesorde in gevaar zag 
komen. Eind september 1989 was de oplossing van 
het Duitse vraagstuk voor de s P D geen agendapunt. 
Bahr meende dat moest worden opgehouden 'von 
der Einheit zu träumen oder zu schwätzen. '34 In 
1 9 9 3 nog beoordeelde hij de tweede Oostpolitiek 
als 'wirklichkeitsnah, notwendig, vemünftig und in 
der grossen Linie erfolgreich. '35 Dat de sociaal
democraten als oppositiepartij meer hadden kun
nen doen gaf hij later toe. Doelend op de door 
Strauss (es u) halverwege de jaren tachtig aan de 
DDR verstrekte miljardenkredieten, meende hij in 
november 1994: 'Zo moedig als de conservatieven 
waren wij niet. '36 

Conclusie 
Als 'kanselier van de eenheid' kreeg Heirnut Kohl 
het historische gelijk aan zijn zijde en werd de SPD 
belast met de vraag naar haar eigen realiteitszin. 
Waar de sociaal-democraten in de jaren tachtig 
voort gingen met het spelen van de kaart van de 
'Zweistaatlichkeit', roerden de christen-democra
ten de nationalistische (zij het vaak ook pragmati-

Jo. Ca. 2 2% in plaats van de voorspelde 
SJ% (volgens Groh, Brandt, ' Vacerlands
lose Gesellen' 33 1). 

J 2. Brigitte Seebacher-Brandt, Die Linke 
und die Einheit (Berlijn 1 991) 

Friedrich-Ebert-Stiftung' in : Deutschland 
Archiv 26-2 (199J) 1418. 

Jl. Gerhard Wettig, 'Wandel durch 
Annäherung' im geschichtlichen Rück
blick in : Deutschland-Archiv 24-2 (1991) 
951,952. 

JJ. Groh, Brandt, 'Vaterlandslose Gesel
Jen ' J27. 
34· idem J 29. 
J5· Heinrich Potthoff, 'Deutschland auf 
dem Prüfstand . Zu einem Kongress der 

36. Dit stelde Bahrinzijn op 23 novem
ber 1994 aan de vu gehouden Kuyper
lezing. 
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sche) trom met het open houden van het Duitse 
vraagstuk. Hierdoor bevond de SPD zich op beslis
sende momenten in 1989/1990 in de achterhoede. 
Men zou kunnen aanvoeren dat CDU en csu als 
regeringspartijen ook wel moesten reageren en dat 
het nog maar de vraag is wat de s P D had gedaan als 
zij in de regering had gezeten. Maar dat is moeilijk, 
zoniet onmogelijk, te beantwoorden. 

De·balans van de 'tweede Ostpolitik'is echter 
niet zonder meer negatief. Wellicht brachten de 
SPD-contacten de 'betrekkelijke inhoudsloosbeid 
van de officiële contacten' aan het licht en werd de 
regering onder druk gezet om meer te doen. Zij 
kon aanknopen bij watdes P D bereikte, zonder zich 
ergens aan te verplichten.37 

De gesprekken hadden ten minste laten zien dat 
dialoog in de DDR tot de mogelijkheden behoorde. 
Enkele sociaal-democraten claimen dat de SPD
sE D-dialoog heeft bijgedragen tot beweging in de 
SED, waardoor in 1989 de volksopstand niet zoals 
in China in bloed werd gesmoord.3 8 Maar bij uit
spraken als deze is uiteraard grote voorzichtigheid 
geboden. 

De SPD verkeerde in goed gezelschap als het ging 
om de overschatting van de levensvatbaarheid van 
de DDR. Zo was het officiële bezoek van Honecker 
aan de Bondsrepubliek in 19 8 7 eerder status quo
bevestigend en ging Kohl in zijn Tien-Puntenplan 
(28.1!.1989) nog uit van een overgangsperiode 

37· Begin 1988 gafHeiner Geissler, 
secretaris-generaal van de co u aan dat 
zijn partij mogelijk akkoord zou gaan 
met een uitwisseling van bezoek tussen 
Bondsdag en Volkskammer (volgens 
Jonathan Dean in: F. Stephen Larrabee 
(ed.), The two German staces and Europeon 
securi0' (Londen 1989), 173). 

naar vereniging, waarin de twee Duitse staten zou
den voortbestaan in een confederatie. 

Ondanks de nuanceringen die men kan aanbren
gen, heeft de tweede Ost-politik het imago van de 
SPD geen goed gedaan. De ambivalente houding die 
de SPD innam tegenover de mensenrechten en 
Westerse waarden hebben tot onbegrip en af
keuring geleid. Op de hervormingskaers van Gor
batsjov (die overigens evenzeer het hervormingspo
tentieel van het communisme overschatte) is niet of 
nauwelijks aangesloten, niet omdat die niet werd 
waargenomen, maar omdat het eigen concept van 
externe stabilisering en interne dialoog een te 
gesloten geheel was. Was het 'Streitpapier' zeker 
een opmerkelijk resultaat te noemen, het bleek 
slechts een kortstondig, papieren succes. 

Toch is enig begrip denkbaar voor de pogingen 
van toen om een alternatief te bieden voor de ver
lammende Oost-Westpolariteit met haar dreiging 
van massale vernietiging. Hans-Joehen Vogel had 
bovendien in 199 3 wel enigszins gelijk toen hij 
opmerkte, ' ... dass der Prozentsatz derer, die alles 
vorausgesehen haben, nach der Einigung sprunghaft 
gestiegen ist. '39 Niettemin blijft het wonderlijk dat 
dezelfde partij die tot in 1989 vasthield aan de 
'Zweistaatlichkeit' met de slogan 'Jetzt wächst 
zusammen was zusammen gehört' de verkiezingen 
van 1990 in ging. 

38. Dieter Dowe (Hrsg.), Die Ost- und 
Deutschlandpolitik dersPO in der Opposition 
1982- 1989 . Papiere eines Kongresses 
der Friedrich-Ebert-Stiftung am 14. und. 
15. September 1993 in Bonn (Bonn 
(- Bad Godesberg) 199 3, 145-1 64. 
39. Heinrich Potthoff, Deutschland a'![ 
dem Priifscand 1418. 
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