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Stellingen 

 

behorende bij het proefschrift 

 

Stiefkind der Staatengemeinschaft. Die Anerkennungspolitik der DDR in Westeuropa 1949-

1973 

 

van 

Carel Horstmeier 

 

1. Michael Lemke ziet bij de DDR "buitenlandse betrekkingen bij gebrek aan buitenlandse 

politiek", vanwege de sovjet-dominantie.
1
 Maar tot de wereldwijde erkenningsgolf van 

1972-73 is het juister om van "loos buitenlands beleid bij gebrek aan betrekkingen" te 

spreken. 

2. Voor uitspraken over de effectiviteit van de Oost-Duitse erkenningspolitiek zijn West-

Duitse bronnen geschikter dan Oost-Duitse. 

3. Er is geen wezenlijk verschil tussen de pogingen van de DDR om diplomatieke erkenning 

te verwerven in NAVO-landen, in neutrale West-Europese staten en in de Derde Wereld. 

4. De ideologie schreef voor dat betrekkingen tussen communistische partijen hartelijk 

'proletarisch-internationalistisch' moesten zijn. Maar de betrekkingen waren als regel 

moeizaam - juist omdat de politieke cultuur vertoon van broederlijke betrekkingen 

vereiste. 

5. De buitenlandse politiek van de DDR toont het belang van de marxistisch-leninistische 

ideologie voor communistische staten. 

6. Het grootste verschil tussen dictatuur en democratie ligt in de politieke cultuur, niet in de 

staatsstructuur. 

7. Bijna alle West-Germaanse talen hebben Auslautverhärtung, maar het Gronings heeft 

‘Auslautversanftung’. 

8. Politiek verslaggevers die de nadruk leggen op conflicten, winnaars en verliezers, 

verwarren politiek met sportverslaggeving. 

9. Wantrouwen in politici is ook een vorm van vertrouwen. 

10. Een rekenkamer die de nadruk legt op afstand ten opzichte van de gecontroleerde 

organisatie, is bang voor zichzelf en anderen. 

11. Gezien het gezucht en gesteun aan het eind van een proefschrift, is eraan beginnen een 

teken van zelfoverschatting. 

12. Het is heel gewoon om niet gemiddeld te zijn. 
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