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In de zomer van 1980 legden Poolse arbeiders het werk neer. De stakingen 
leidden tot de oprichting van de onafhankelijke vakbond Solidarność, die veel 
losmaakte, zowel in Polen als elders in Oost en West. Linkse bewegingen in 
Nederland en West-Duitsland bekeken de ontwikkelingen in Polen met een 
mengeling van enthousiasme en argwaan. Moesten zij dit arbeidersactivisme 
ondersteunen of zette Solidarność onnodig de ontspanning tussen Oost 
en West onder druk? De angst dat de Sovjet-Unie zou interveniëren kwam 
niet uit. Op 13 december 1981 greep de Poolse partijtop zelf in door de staat 
van beleg uit te roepen. Ook dit riep sterke reacties op in het Westen. Keer 
op keer werden vredesactivisten, sociaaldemocraten en vakbondsleden in 
Nederland en West-Duitsland geconfronteerd met fundamentele dilemma’s: 
moesten zij kiezen voor vrede of vrijheid? En wie waren de meest geschikte 
partners in de dialoog tussen Oost en West: de machthebbers of de oppositie?
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 Inleiding

In mei 1987 verzamelde zich een bont gezelschap van activisten uit Oost- en 
West-Europa in een kerk in Warschau. Arrestaties en het weigeren van visa 
door de autoriteiten was niet voldoende gebleken om deze ontmoeting 
tussen Poolse opposanten en Westerse vredesactivisten te verhinderen. 
Via sluiproutes en met behulp van logeeradressen en vermommingen was 
een groot aantal van hen er in geslaagd de politie en douane te misleiden.1

De meer dan tweehonderd deelnemers die de conferentie wisten te 
bereiken, waren getuige van een ontmoeting die een hoogtepunt vormde in 
de al enkele jaren durende onafhankelĳ ke dialoog over het Ĳ zeren Gordĳ n 
heen. Sommigen achtten het überhaupt plaatsvinden van de conferentie al 
voldoende om van een succes te spreken. Inhoudelĳ k bleek ‘succes’ echter een 
groot woord. Hoewel veel van de deelnemers al langere tĳ d contact met elkaar 
onderhielden, regende het misverstanden en meningsverschillen tussen Oost 
en West. Westerse activisten hekelden de exclusieve focus van de Polen op 
misstanden in het eigen blok, terwĳ l Poolse deelnemers het gevoel hadden 
dat de Westerse bezoekers hun eigen democratieën niet voldoende op waarde 
schatten. Op het gebied van ontwapening en de offfĳiciële relaties tussen Oost 
en West lagen de opvattingen zo ver uit elkaar, dat er geen gemeenschap-
pelĳ ke conclusie te bereiken was. Het gezamenlĳ ke doel dat de activisten 
voor ogen hadden – het doorbreken van de Oost-Westdeling – bleek niet 
voldoende om de onderlinge verdeeldheid te overwinnen.2 Desondanks zag de 
West-Duitse deelnemer Christian Semler de bĳ eenkomst als een stap vooruit:

‘the predominant factor of the seminar was the willingness to listen to 
each other (which can not always be taken for granted), to acknowledge 
calmly difffering interests while conceding that one’s own considerations 
may be only tentative.’3

Historicus Padraic Kenney concludeert achteraf: ‘The seminar laid bare, 
as no exchange of documents possibly could, both how far East and West 

1 Padraic Kenney, A Carnival of Revolution. Central Europe 1989 (Princeton, Oxford 2002) 
115-116. 
2 Janet Fleischman, ‘Beyond the Blocs? Peace and Freedom Hosts International Seminar In 
Warsaw’, Across Frontiers (summer/fall 1987) 27-28. Sol NL 140 – 2 (Epstein, Friedensseminar, 
1987). IKV 470 – 1 (Semler, East-West dialogue, 1987). A Kelly 461 – 3 (Seminar Warschau, 1987). 
De codes verwĳ zen naar een archievenlĳ st achterin.
3 IKV 470 – 1 (Semler, East-West dialogue, 1987).
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had come toward one another in the last few years, but also how much still 
divided the hosts from most of their guests’.4

De gedeelde onafhankelĳ ke opstelling in het Oost-Westconflict en het 
gezamenlĳ ke doel dat conflict tot het verleden te laten behoren, was een 
goede basis om een dialoog tot stand te brengen, maar volstond niet om 
de meningsverschillen te overwinnen. De discussies tussen activisten in 
Oost en West draaiden om moeilĳ ke onderwerpen die ook in West-Europa 
tot heftige meningsverschillen leidden.

In het bĳ zonder ging het om de tegenstelling tussen de wens van de 
Westerse activisten om vrede en ontspanning na te streven en de hoop 
van de Oost-Europese oppositie dat het Westen haar zou steunen in haar 
vrĳ heidsstrĳ d. Veel Westerse activisten hadden zich graag evenzeer voor 
de vrĳ heid van Oost-Europa als voor vrede op het hele continent ingezet. 
Theoretisch sloten vrede, ontspanning, vrĳ heid en solidariteit elkaar niet 
uit. De werkelĳ kheid zag er echter anders uit. De Oost-Europese regimes 
waren alleen bereid om over ontwapening en ontspanning te spreken als 
de Westerse zĳ de niet te veel onwelgevallige onderwerpen aanroerde. 
Daarnaast bestond er het risico dat de vrĳ heidsstrĳ d in Oost-Europa de 
stabiliteit van de Europese veiligheidsordening zou aantasten. Dit maakte 
het in de praktĳ k noodzakelĳ k om vast te stellen wat op de korte termĳ n 
de prioriteit moest hebben: vrede en ontspanning of vrĳ heid en solidariteit?

Dit vraagstuk kon onderverdeeld worden in twee dilemma’s die onderling 
sterk verbonden waren: de keuze tussen de twee waarden vrede of vrĳ heid 
en tussen de handelingsmogelĳ kheden ontspanning of solidariteit. Omdat 
deze vier concepten op theoretisch niveau niet onverenigbaar waren, was 
de verbinding met de dagelĳ kse realiteit van het Oost-Westconflict in beide 
discussies van cruciaal belang. Die verbinding met de praktĳ k was het 
sterkst in het handelingsdilemma ontspanning of solidariteit. Hier werden 
de praktische gevolgen van de keuzes in het waardedilemma zichtbaar, wat 
de tegenstelling verder aanscherpte. In de worsteling met deze dilemma’s 
ging het lang niet altĳ d om concrete aanwĳ zingen van de zĳ de van de 
Oost-Europese regimes over wat zĳ  onacceptabel vonden. Vaak handelden 
Westerse politici en activisten vooral naar de eigen inschattingen van wat 
de vrede en ontspanning zou schaden.

Deze indeling in twee dilemma’s maakt het mogelĳ k een onderscheid te 
maken tussen de theoretische discussies over waarden en het handelen van 
de organisaties in de praktĳ k. In werkelĳ kheid was deze scheiding echter 
minder helder dan in een analyse achteraf kan lĳ ken. Beide dilemma’s, die 

4 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 116-117. 
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deel uitmaakten van één grote tegenstelling, liepen door elkaar en waren 
vaak nauwelĳ ks van elkaar te scheiden. De twee dilemma’s dienen in deze 
studie daarom als ordeningsschema en niet als model waarin alle discussies 
in West-Europa zouden moeten passen.

Veel van de Westerse deelnemers aan het seminar van 1987 hadden voor 
hun reis naar Warschau de dilemma’s uitvoerig met de eigen achterban en 
met emigranten uit Oost-Europa bediscussieerd. Aangekomen in Oost-
Europa, bleken de antwoorden die zĳ  moeizaam hadden geformuleerd niet 
aan te sluiten bĳ  de overtuigingen binnen de Oost-Europese oppositie. Zo 
kwamen er opnieuw discussies tot stand, nu niet alleen over, maar ook 
met de oppositie in Oost-Europa. De consideratie voor de wensen van de 
machthebbers achter het Ĳ zeren Gordĳ n bleek strĳ dig met de verlangens 
van de onafhankelĳ ke dialoogpartners in de oppositie.

De discussie over deze dilemma’s in eigen land en de transnationale 
dialoog vol misverstanden en meningsverschillen met Oost-Europa die daar 
op volgde, vormen samen de rode draad in dit onderzoek naar de Westerse 
omgang met de Poolse oppositie in de jaren tachtig. Zĳ  staan centraal in een 
verhaal over verhitte Koude Oorlogsdebatten en voorzichtige toenadering 
over het Ĳ zeren Gordĳ n heen in een tĳ dperk dat het laatste decennium van 
het Oost-Westconflict bleek te zĳ n.

Dat de jaren tachtig bĳ  uitstek het decennium van debat en onafhan-
kelĳ ke toenadering werden, had meerdere oorzaken. Ten eerste diende 
zich na jaren van ontspanning een nieuwe ĳ stĳ d in het Oost-Westconflict 
aan. De wapenwedloop leefde weer op en verschillende escapades van de 
Sovjet-Unie buiten de eigen grenzen, onder andere in Afghanistan, zetten 
de ontspanning onder druk.5 In West-Europa, dat zeer van de jaren van 
detente had geprofĳ iteerd, leidde de terugkeer naar confrontatie tussen 
de blokken tot frustratie. Heftige discussies over de wapenwedloop en de 
toekomst van de ontspanningspolitiek waren het gevolg. In steeds meer 
kringen was daarbĳ  de overtuiging te horen dat vrede, ontspanning en de 
toekomst van Europa te belangrĳ k waren om alleen aan de supermachten 
of de eigen regeringen over te laten. Dit idee vormde de basis voor het proces 
van toenadering tot Oost-Europa ‘van onderop’.6 Bĳ zonder is dat de ontspan-
ningspolitiek, die oorspronkelĳ k op hoog politiek niveau uit pragmatische 

5 Bernd Stöver, Der Kalte Krieg 1947-1991. Geschichte eines radikalen Zeitalters (München 2007) 
403-411, 421-423. 
6 S.R. Ashton, In search of Detente. The Politics of East-West Relations since 1945 (Basingstoke, 
London 1989) 197, 213-214. Het idee dat de ontspanning niet aan de supermachten overgelaten 
kon worden, kwam o.a. voor in het IKV en de SPD. Zie daarvoor de respectievelĳ ke hoofdstukken. 
Zie ook Interview Gerd Poppe, 14-10-2010, Berlĳ n.
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motieven was ontstaan, in deze periode de meningsvorming van een groot 
aantal West-Europese maatschappelĳ ke organisaties en media begon te 
beïnvloeden. Het redden van de ontspanningspolitiek werd steeds meer 
een zaak van iedereen.

Ten tweede waren de jaren tachtig een decennium van uitersten. Na de 
spanningen van de eerste helft van de jaren tachtig brak na 1985 onver-
wacht een nieuw tĳ dperk van ontspanning aan, dat werd afgesloten met 
het plotselinge einde van het Oost-Westconflict. Zowel de spanningen van 
de eerste helft als de ongekende hervormingen van de tweede helft van 
het decennium lokten sterke discussies uit over het Oost-Westconflict en 
zĳ n dilemma’s. De verbeterde betrekkingen tussen Oost en West en de 
afnemende repressie in Oost-Europa na 1985 legden de weg open voor een 
nieuw hoogtepunt in de toenadering tussen de blokken op elk gewenst 
niveau.

Ten derde dienden zich vanaf de late jaren zeventig in Oost-Europa steeds 
meer openlĳ k opererende oppositiebewegingen aan. Het was vanuit het 
Westen steeds moeilĳ ker vol te houden dat de regeringen de enige aange-
wezen gesprekspartners in Oost-Europa waren. Het Westen werd daarom 
geconfronteerd met de vraag of en hoe het een dialoog met de oppositie 
kon combineren met de offfĳ iciële dialoog met Oost-Europa.

De Poolse oppositie speelde een hoofdrol in de golfbeweging van span-
ning en ontspanning in de jaren tachtig. Zĳ  maakte bovendien, meer dan 
bewegingen in andere landen, de tegenstand tegen de regimes in Oost-
Europa zichtbaar in het Westen. In de zomer van 1980 legden arbeiders 
in Polen het werk neer. Deze stakingen leidden tot de oprichting van de 
eerste Oost-Europese onafhankelĳ ke vakbond Solidarność (Solidariteit). 
De gebeurtenissen in Polen waren olie op het vuur van de debatten in 
West-Europa. De oordelen over de acties van de Poolse arbeiders raakten 
onherroepelĳ k verstrengeld in de lopende discussies over ontwapening en 
ontspanning. De angst voor een reactie uit Moskou, en de gevolgen daarvan, 
was groot. Op 13 december 1981 besliste de Poolse partĳ leider, generaal 
Wojciech Jaruzelski, de meer dan vĳ ftien maanden durende machtsstrĳ d 
door de staat van beleg uit te roepen.7

De Poolse gebeurtenissen spitsten de discussies over de verhouding 
tussen vrede en vrĳ heid verder toe. Sinds de Sovjet-invasie na de Praagse 
lente in 1968 was de keuze tussen ontspanning of solidariteit in Europa 
niet meer zo acuut geweest. In plaats van beginnende euforie over de 

7 Łukasz Kamiński, ‘Fenomen “Solidarności”’, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 8 (2009) 
nr. 5-6 (100-101) 9-13.
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ontspanning heerste ditmaal echter duidelĳ ke spanning tussen Oost en 
West. In de context van een nieuwe kernwapenwedloop maakte de Poolse 
vrĳ heidsstrĳ d velen in West-Europa er pĳ nlĳ k bewust van dat zĳ  de vrede 
op het continent betaalden met onvrĳ heid voor Oost-Europese bevolking. 
Zoals bĳ  elke Oost-Europese opstand zette Solidarność de schĳ nwerper 
op het West-Europese handelingsdilemma. Gevoelsmatig en principieel 
lag solidariteit met de Poolse arbeiders voor de hand, maar dit delfde vaak 
het onderspit ten opzichte van het eigen belang bĳ  ontspanning op het 
continent.

Eind jaren tachtig speelde de Poolse oppositie opnieuw een centrale rol 
in de gebeurtenissen die Oost-Europa weer in het blikveld van de West-
Europaan drongen. Polen was één van de eerste landen waar de opstanden 
en politieke hervormingen werden ingezet, die zouden leiden tot de om-
wentelingen van 1989. Wederom was het land het toneel van stakingen 
die vervolgens uitmondden in een ronde tafelconferentie en halfvrĳ e 
verkiezingen. Deze werden op 4 juni 1989 overtuigend gewonnen door de 
oppositie.8

Met haar activiteiten in 1980-1982 en 1988-1989 maakte Solidarność de 
Westerse dilemma’s uiterst concreet. Zĳ  zette bestaande Westerse aannames 
op hun kop. Bovendien opende zĳ  de weg naar een dialoog ‘van onderop’ 
door West-Europa onder de neus te wrĳ ven dat er in Oost-Europa meer 
gesprekspartners waren dan alleen de offfĳ iciële communistische organen.

De debatten over de dilemma’s vrede of vrĳ heid en ontspanning of 
solidariteit werden vooral in linkse kringen in het Westen fel gevoerd. Tra-
ditioneel voelden linkse organisaties zich sterk verbonden met ontspanning, 
pacifĳ isme, solidariteit en vrĳ heidsstrĳ d. De angst leefde sterk dat openlĳ ke 
solidariteit met de Oost-Europese vrĳ heidsstrĳ d de offfĳ iciële gesprekken 
met Oost-Europa en de bereikte resultaten op het gebied van ontspanning 
en ontwapening zou schaden. Dit zorgde ervoor dat een keuze tussen de 
traditionele verbondenheid met onderdrukten en het behoud van de op 
ontwapening en ontspanning gerichte politiek noodzakelĳ k leek.

Bovendien werden linkse kringen in het Westen beïnvloed door de ideolo-
gische wortels en de afkeer van het Westerse kapitalisme die zĳ  deelden met 
de Oost-Europese regimes. Zelfs linkse bewegingen die al lang geen enkele 
illusie over de verwerkelĳ king van het socialistische ideaal in Oost-Europa 
meer koesterden, vonden het soms moeilĳ k zich eenduidig aan de kant 
van de Oost-Europese oppositie te scharen. In het gepolariseerde politieke 

8 Zie uitgebreider Dominik Trutkowski, Der Sturz der Diktatur. Opposition in Polen und der 
DDR 1988/1989 (Berlĳ n 2007).
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klimaat van de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig voelde aansluiting 
bĳ  de kritiek op de mensenrechtensituatie en het gebrek aan democratie 
in Oost-Europa gemakkelĳ k als een bondgenootschap met rechtse ‘Koude 
Oorlogsdenkers’. De claim die rechtse politici in het Westen op de Oost-
Europese oppositie legden, stond solidariteit van linkse activisten in de 
weg. Op dezelfde wĳ ze hadden opposanten in Oost-Europa moeite om door 
de lovende perscommentaren van hun regeringsgetrouwe kranten heen 
te prikken en in de Westerse vredesactivisten niet alleen maar ‘nuttige 
idioten’ van Moskou te zien. Het enthousiasme van gevestigde politici aan 
beide zĳ den voor de oppositie aan de andere zĳ de van het Ĳ zeren Gordĳ n 
stond onderlinge solidariteit tussen de bewegingen ‘van onderop’ in de weg. 
Het bleek niet gemakkelĳ k in de bondgenoot van de vĳ and een vriend te 
ontwaren.9

Rechtse kringen worstelden in veel mindere mate met deze dilemma’s. 
De geringere belangstelling voor ontspanning en ontwapening en het gro-
tere wantrouwen tegenover de Oost-Europese machthebbers maakten het 
gemakkelĳ ker om voor solidariteit met de vrĳ heidsstrĳ d van de oppositie 
te kiezen. Dat betekent overigens niet dat de dilemma’s alleen in linkse 
kringen gevoeld werden. Ook menig Realpolitiker rechts van het politieke 
midden beschouwde het behoud van de status quo als voorwaarde voor 
een vreedzaam samenleven. Met hun pragmatische rechtvaardigingen 
wisten zĳ  echter gemakkelĳ ker te ontkomen aan de emotionele lading die 
de keuzes in linkse kringen vaak kregen.

Dit onderzoek focust op de discussie in linkse kringen, omdat de dilem-
ma’s daar het meeste wrongen. Daarbĳ  staan drie bewegingen centraal die 
bĳ zonder sterk met deze dilemma’s verbonden waren: de vredesbeweging, 
de sociaaldemocratie en de vakbeweging. De vredesbeweging worstelde 
sterk met de tegenstelling tussen vrede of vrĳ heid. Omdat de omgang met 
het Oost-Westconflict de core business van de vredesbeweging vormde, 
kwamen de dilemma’s hier in hun zuiverste vorm voor. Voor de sociaal-
democratie als hoeder van de ontspanningspolitiek speelde juist de keuze 
tussen ontspanning en solidariteit een cruciale rol. De West-Duitse sociaal-
democratie had immers aan de wieg van de Europese ontspanningspolitiek 
gestaan. De vakbeweging, ten slotte, worstelde met hetzelfde dilemma, 
maar dan vanuit de gevoelde verplichting tot vakbondssolidariteit. De 
vakbeweging had als zusterorganisatie bovendien de meest directe band 
met Solidarność. Ook de vredesbeweging meende een deel van zichzelf 

9 Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent (New York 1993) 
42.
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in Solidarność te herkennen als onafhankelĳ ke sociale beweging die de 
vanzelfsprekendheden van de Koude Oorlog ter discussie stelde. Tussen de 
sociaaldemocratie en Solidarność waren de gevoelens van verwantschap 
vermoedelĳ k het geringst. Geen van beide spraken zĳ  expliciet over hun 
overeenkomsten als politieke beweging. Alle drie de bewegingen werden 
door Solidarność uitgedaagd hun opvattingen te herzien en een dialoog 
aan te gaan. In hoeverre zĳ  die uitdaging aangingen, verschilt sterk per 
beweging en per land.

De twee landen die in deze studie centraal staan, zĳ n Nederland en 
de Bondsrepubliek Duitsland. In beide landen woedde het debat over de 
dilemma’s bĳ zonder heftig, vanwege de cruciale rol die beide vervulden in 
de internationale ontwikkelingen van de vroege jaren tachtig. De Bonds-
republiek was als frontstaat in het Oost-Westconflict met uitzonderlĳ ke 
belangen in het Oostblok gevoeliger voor de f luctuaties tussen Oost en 
West dan veel andere landen. Nederland raakte in de vroege jaren tachtig 
eveneens in het middelpunt van het internationale debat over de Oost-
Westbetrekkingen. Dit was het gevolg van de omvangrĳ ke Nederlandse 
maatschappelĳ ke mobilisering tegen nieuwe Westerse bewapening.

De ophef draaide om het NAVO-dubbelbesluit van 1979, waarin de NAVO-
landen besloten 573 nieuwe middellange afstandsraketten in West-Europa 
te plaatsen als de Sovjet-Unie voor die tĳ d niet haar nieuwe kernwapens zou 
weghalen. In de beoogde plaatsingslanden riep dit een golf van maatschap-
pelĳ k protest op, met als uitschieters Nederland en de Bondsrepubliek. In 
West-Duitsland trok de discussie diepe kloven in het linkse kamp omdat 
juist de sociaaldemocratische bondskanselier Helmut Schmidt de aanzet 
tot het voornemen had gegeven en dit nu met hand en tand verdedigde. 
Een heftige tegenbeweging vanuit de vredesbeweging kon het plaatsings-
besluit in 1983 niet verhinderen. In Nederland, waar de vredesbeweging 
relatief vroeg mobiliseerde, werd het besluit wel herhaaldelĳ k uitgesteld. 
De uitzonderlĳ ke kracht van de Nederlandse vredesbeweging werd in het 
buitenland ook wel aangeduid met ‘Hollanditis’. Doordat Nederland na 1983 
het enige land leek te zĳ n waar de vredesbeweging nog kon slagen, stond dit 
land voor even centraal in de Oost-Westdiscussies.10 Tegen deze achtergrond 

10 Tim Geiger, ‘Die Regierung Schmidt–Genscher und der NATO-Doppelbeschluss’, in: Philipp 
Gassert, Tim Geiger, Hermann Wentker ed., Zweiter Kalter Krieg und Friedensbewegung. Der 
NATO-Doppelbeschluss in deutsch-deutscher und internationaler Perspektive (München 2011) 
95-122, aldaar 104-110, 114-121. Laurens Jan Hogebrink, ‘Voorbĳ  de ‘hollanditis’. Over de interna-
tionale rol van het IKV’, in: Mient Jan Faber e.a. ed., Zes jaar IKV campagne (Amersfoort 1983) 
47-68. Remco van Diepen, Hollanditis. Nederland en het kernwapendebat, 1977-1987 (Amsterdam 
2004) 10, 13, 217.
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polariseerde het debat over Oost-Westkwesties in de Bondsrepubliek en 
Nederland sterk.

Per stroming en land staat hier de meest toonaangevende organisatie cen-
traal. Zo wordt de Nederlandse vredesbeweging gerepresenteerd door het 
Interkerkelĳ k Vredesberaad (IKV); een beweging die in de jaren tachtig niet 
alleen in Nederland, maar ook binnen de West-Europese vredesbeweging 
een dominante positie innam.11 Voor West-Duitse zĳ de ligt de keuze uit de 
versnipperde vredesbeweging minder voor de hand. De reden dat hier de 
Grünen fungeren als tegenhanger van het IKV is dat deze jonge partĳ  zich als 
integraal onderdeel van de vredesbeweging beschouwde en één van diens 
belangrĳ kste institutionele en politieke pĳ lers vormde.12 Bovendien zagen 
zowel het IKV als de Oost-Europese oppositie de Grünen als belangrĳ kste 
West-Duitse bondgenoot inzake Oost-Westgerelateerde kwesties.13 Deze 
blik van buitenaf rechtvaardigt een naast elkaar zetten van twee in essentie 
zo verschillende organisaties als een kerkelĳ ke vredesorganisatie en een 
politieke partĳ . De verschillen in speelruimte die dat opleverde zullen in het 
onderzoek naar voren komen. De keuzes in de overige stromingen spreken 
voor zich. In geval van de sociaaldemocratie zĳ n dat de Partĳ  van de Arbeid 
(PvdA) in Nederland en de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in 
de Bondsrepubliek. Bĳ  de vakbeweging gaat het om de grootste Nederlandse 
vakcentrale Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en de West-Duitse 
eenheidscentrale Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

11 Philip Everts, Laat dat maar aan ons over! Democratie, buitenlands beleid en vrede (Leiden 
1996) 218-219.
12 Silke Mende, "Nicht rechts, nicht links, sondern vorn." Eine Geschichte der Gründungsgrünen 
(München 2011) 341. De eigen schrĳ fwĳ ze was in deze jaren DIE GRÜNEN. Hier is van de hoofdlet-
ters en het Duitse lidwoord afgezien. 
13 Internationaal secretaris van het IKV Wim Bartels noemt de Grünen achteraf ‘een fantas-
tische bondgenoot’ (Interview Wim Bartels, 22-11-2011, Amsterdam). Algemeen secretaris van 
het IKV Mient Jan Faber schreef over de omgang met Oost-Europa: ‘IKV en Grünen zitten wat 
dit onderwerp betreft, vrĳ wel op één lĳ n. En wat meer zegt: het is één van we weinige terreinen 
waarop de Grünen het onderling eens zĳ n’. (Mient Jan Faber, min x min = plus. Dagboekaanteke-
ningen (Weesp 1985) 157). Tegen dat laatste spreekt overigens IKV 337 – 5 (Müller, Konsultation 
Grünen-IKV, 1984), evenals hoofdstuk 6. In teksten uit de Oost-Europese oppositie (evenals 
binnen het END-netwerk) werden IKV en de Grünen vaak in één adem genoemd als organisaties 
die, net als de respectievelĳ k Britse en Franse vredesorganisaties END en CODENE, positief 
tegenover de oppositie stonden. Zie o.a. Sol NL 135 – 1 (To all whom it may concern, 1986). Sol 
NL 139 – 3 (Minkiewicz, Niet alleen kontakt, 1986). Anna Smółka-Gnauck, Między wolnością a 
pokojem. Zarys historii Ruchu “Wolność i Pokój” (Warschau 2012) 157-162. Michael Ploetz, Wie 
die Sowjetunion den kalten Krieg verlor. Vor der Nachrüstung zum Mauerfall (Berlĳ n, München 
2000) 168-169.
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De eerste vraag die hier voor deze zes organisaties centraal staat, is hoe 
zĳ  zich positioneerden ten opzichte van de Poolse gebeurtenissen in een 
context die wisselde van uitzonderlĳ ke spanning tot nieuwe ontspanning. 
Daarbĳ  komen zowel de dilemma’s als de transnationale dialoog aan bod. 
Hoe beïnvloedden de gebeurtenissen in Polen het Oost-Westdebat binnen 
de organisaties? Hoe gingen de organisaties om met de uitdagingen aan 
hun standpunten over vrede en ontspanning? De sterkste test voor de 
uitkomsten van de debatten vormde de vraag wat men concreet voor de 
Poolse oppositie kon of moest doen. De hulpverlening dient daarom als 
testcase voor de praktische uitwerking van de debatten.

De discussie over de dilemma’s verliep vaak volgens vergelĳ kbare 
patronen: in de meeste organisaties bestond een fractie die uit zorg om 
de ontwapening en ontspanning bereid was de eis van vrĳ heid voor Oost-
Europa voorlopig in de ĳ skast te zetten, terwĳ l een andere fractie inzette 
op het tonen van openlĳ ke solidariteit en het aangaan van nauwe contacten 
met de oppositie. Dit onderzoek toont hoe deze kampen zich in het kielzog 
van de Poolse gebeurtenissen formeerden. Het laat echter ook zien dat 
de realiteit in menige organisatie complexer was dan deze geschetste 
tweedeling. De discussie vertonen vergelĳ kbare patronen, maar liepen 
toch in elke organisatie anders. Om deze reden analyseert dit onderzoek 
de nuances van de debatten in de verschillende organisaties met behulp 
van de contemporaine begrippen, in plaats van de dilemma’s dwingend aan 
de debatten op te leggen. Ondanks de overeenkomsten in argumentatie, 
hadden alle zes de discussies hun eigen bĳ zonderheden.

De tweede vraag die centraal staat is hoe de Poolse gebeurtenissen en 
de daardoor uitgelokte debatten over de Oost-Westverhouding invloed 
uitoefenden op de dialoog van deze organisaties met Oost-Europa. Terwĳ l 
de jaren zeventig het decennium waren geweest waarin het contact met de 
Oost-Europese regeringen werd aangegaan, leken na het verschĳ nen van 
Solidarność de onafhankelĳ ke bewegingen aan de beurt. Hoe antwoordden 
de verschillende organisaties op deze uitdaging? Maakten ze de overstap 
naar nieuwe partners ‘van onderop’ of bleef het contact met de machtheb-
bers centraal staan? Hoe gingen zĳ  om met de onenigheid die met deze 
onafhankelĳ ke activisten aan het licht kwam? Bleven de Westerse orga-
nisaties geloven in de projectie van hun eigen ideeën op de Oost-Europese 
oppositie of waren zĳ  in staat de misverstanden en meningsverschillen af 
te bouwen?

Zowel in de debatten in het Westen als de dialoog met het Oosten 
speelden Poolse emigranten in het Westen een rol. In de debatten gaven 
zĳ  een voorproefĳ je van de standpuntbepaling van de oppositie en in de 
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transnationale dialoog konden zĳ  bemiddelen en misverstanden uit de weg 
ruimen. De vraag is of zĳ  de debatten en de keuzes in de Oost-Westdialoog 
wisten te beïnvloedden. Konden zĳ  een rol vervullen als transnationale be-
middelaars, of bleven ook zĳ  gevangen in hetzelfde onbegrip dat de dialoog 
tussen linkse kringen in het Westen en de Oost-Europese oppositie gĳ zelde?

Werkwĳ ze en methode

Dit onderzoek beoogt een transnationale geschiedenis te schrĳ ven. Het 
begrip transnationaal wordt in discussies vaak verschillend of zelfs geheel 
niet gedefĳinieerd. De defĳinities die er bestaan, zĳ n bovendien sterk bepaald 
door de eerdere vormen van grensoverschrĳ dende geschiedschrĳ ving 
waartegen historici zich afzetten. Historicus Kiran Klaus Patel contrasteert 
transnationale geschiedenis bĳ voorbeeld met de meer gevestigde voor-
ganger internationale geschiedenis. Internationale geschiedenis beschrĳ ft 
volgens Patel het contact tussen statische, gescheiden nationale entiteiten 
via geïnstitutionaliseerde, bĳ voorbeeld diplomatieke, kanalen. Transnatio-
nale geschiedenis kenmerkt zich naar zĳ n mening door grotere flexibiliteit 
en nadruk op agency in plaats van structuren en instituties. Zĳ  probeert 
de natie te overstĳ gen als het belangrĳ kste kwalifĳ icerende concept, zonder 
haar als historisch raamwerk overbodig te maken: transnationale geschiede-
nis staat niet los van nationale fenomenen. Het belangrĳ kste verschil tussen 
transnationale en internationale geschiedenis ligt in de focus op handelende 
individuen, spontane dialogen, netwerken en onconventionele grensover-
schrĳ dingen, in plaats van op vaste nationale entiteiten en gevestigde 
communicatiekanalen. Dit contrast tussen internationale, diplomatieke 
geschiedenis en transnationale maatschappelĳ ke contacten is eveneens te 
vinden bĳ  historici als Patricia Clavin, Philipp Ther en Jennifer Jenkins.14 Al 
bĳ  de pioniers van de transnationaliteit in de sociale wetenschappen Joseph 

14 Kiran Klaus Patel, ‘Transnationale Geschichte – Ein neues Paradigma?’, http://geschichte-
transnational.clio-online.net/forum/id=573&type=diskussionen. Jennifer Jenkins, ‘Trans-
nationalism and German History’, http://geschichte-transnational.clio-online.net/forum/
id=875&type=diskussionen. Patricia Clavin, ‘Defĳ ining Transnationalism’, Contemporary 
European History 14 (2005) nr. 4, 421-439, aldaar 422, 424-425, 431, 433-434, 437-438. Patricia 
Clavin, ‘Time, Manner, Place: Writing Modern European History in Global, Transnational 
and International Contexts’, European History Quarterly 40 (2010) 624-640, aldaar 628, 632, 
635. Philipp Ther, ‘Comparisons, Cultural Transfers, and the Study of Networks. Toward a 
Transnational History of Europe’, in: Heinz-Gerhard Haupt, Jürgen Kocka ed., Comparative and 
Transnational History. Central European Approaches and New Perspectives (New York, Oxford 
2009) 204-225. 
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Nye en Robert Keohane stond transnationaliteit voor niet door regeringen 
gestuurde grensoverschrĳ dende interactie.15

Een andere defĳ initie ontstaat zodra transnationale geschiedenis met 
vergelĳ kende geschiedenis gecontrasteerd wordt, waar Padraic Kenney en 
Gerd-Rainer Horn voor kiezen. Terwĳ l vergelĳ kende geschiedenis vaak leidt 
tot het onderscheiden van nationale bĳ zonderheden, richt transnationale 
geschiedenis zich volgens hen vooral op grensoverschrĳ dende fenomenen. 
Daarbĳ  gaat het om het simultaan plaatsvinden van ontwikkelingen en niet 
noodzakelĳ kerwĳ s om de beschrĳ ving van transnationale ontmoetingen 
of vervlechtingen. Uit Kenneys studies naar de transnationaliteit van de 
Oost-Europese oppositie blĳ kt overigens dat dergelĳ ke contacten en beïn-
vloeding een cruciale rol speelden in het ontstaan van grensoverschrĳ dende 
fenomenen. Transnationale geschiedschrĳ ving gelooft niet in Zeitgeist, zo 
stelt Kenney, maar in de kracht van grensoverschrĳ dende ontmoetingen.16

Verschillende historici erkennen dat transnationale geschiedenis meer 
trekken heeft van een nieuwe blikrichting dan van een methodologie. Voor 
dat laatste verwĳ zen zĳ  vaak naar het concept histoire croisée van Michael 
Werner en Bénédicte Zimmermann, die ook zelf hun onderzoeksmethode 
als ‘eine Form des Zugangs zur Transnationalität’ presenteren. Histoire 
croisée richt zich op vervlechting, niet alleen van het onderzoeksonderwerp 
over grenzen heen, maar ook tussen onderzoeker, onderzoeksobject en 
de verschillende onderzoeksniveaus. Daarmee pleiten zĳ  voor een vorm 
van geschiedschrĳ ving die niet alleen boven het nationale uitstĳ gt, maar 
ook in een bĳ zondere mate aan zelfreflectie doet. Daarnaast vragen zĳ  de 
historicus vooraf vastgestelde categorieën los te laten en zich te laten leiden 
door de vragen en begrippen die de onderzoeksperiode en het materiaal 
opwerpen.17

15 Joseph S. Nye Jr., Robert O. Keohane, ‘Transnational Relations and World Politics. An 
Introduction’, in: Joseph S. Nye Jr., Robert O. Keohane ed., Transnational Relations and World 
Politics (Cambridge, MA 1973) ix-xxix. 
16 Padraic Kenney, Gerd-Rainer Horn, ‘Introduction. Approaches to the Transnational’, in: 
Gerd-Rainer Horn, Padraic Kenney ed., Transnational moments of change. Europe 1945, 1968, 1989 
(Lanham etc 2004) ix-xix. Padraic Kenney, ‘Electromagnetic Forces and Radio Waves or Does 
Transnational History Actualy Happen?’, in: Robert Brier ed., Entangled Protest. Transnational 
Approaches to the History of Dissent in Eastern Europe and the Soviet Union (Osnabrück 2013) 
43-52. Zie ook Kenney, A Carnival of Revolutions (2002) passim. 
17 Michael Werner, Bénédicte Zimmermann, ‘Beyond comparison: Histoire Croisée and 
the challenges of ref lexivity’, History and Theory 45 (February 2006) 30-50. Peter van Dam, 
‘Vervlochten geschiedenis. Hoe histoire croisée de natiestaat bedwingt’, TvG 125 (2012) 1, 96-109, 
aldaar 105-109.
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De asymmetrie van de twee nationale cases in hun omvang en hun relatie 
tot Oost-Europa maakt het onderwerp van dit onderzoek minder geschikt 
voor een puur vergelĳ kende benadering. Dit betekent niet dat vergelĳ king 
geen rol speelt: waar verschillende cases opduiken, dienen vergelĳ kingen 
zich immers aan. De keuze voor twee landen en drie verschillende linkse 
bewegingen biedt de mogelĳ kheid de nationale en bewegingsspecifĳ ieke 
ontwikkelingen meer profĳiel te geven in contrast met een zusterorganisatie 
in een buurland of een andere organisatie in eigen land. Daarbĳ  vindt een 
dubbele vergelĳ king plaats: zowel nationaal als tussen verschillende bewe-
gingen. De verschillende cases lichten elkaar uit en geven elkaar betekenis.18 
De Nederlandse zĳ de wordt dankzĳ  de West-Duitse cases in de context van 
het Oost-Westconflict geplaatst. Voor de West-Duitse zĳ de tonen juist de 
Nederlandse parallellen de grote nationale uitzonderingen.

Het onderwerp van dit onderzoek leent zich zeer voor een transnatio-
nale, vervlochten benadering: het gaat immers over grensoverschrĳ dende 
waarneming en dialoog tussen onderling sterk verbonden maatschappelĳ ke 
organisaties. De zes organisaties zĳ n niet alleen voor de historicus elkaars 
contrastvloeistof, maar fungeerden ook in de jaren tachtig al als elkaars 
referentiepunten. Zĳ  raakten in hun besluitvorming en daadwerkelĳ ke 
handelen vervlochten. De Poolse emigranten en de oppositie die tussen de 
zes cases heen en weer bewogen en al in de jaren tachtig met vergelĳ kende 
oordelen kwamen, vormen een verdere vervlechtingsfactor. De insteek van 
transnationale geschiedenis fungeert daarom hier als uitgangspunt om deze 
vervlechtingen de ruimte te geven en niet met nationale of institutionele 
vergelĳ kingen te overdekken. De aanbeveling uit te gaan van in de periode 
zelf opgeworpen vragen en begrippen, is eveneens nuttig gebleken. In som-
mige gevallen creëert echter juist ook categorisering achteraf de samenhang 
en duidelĳ kheid die eerder ontbrak.

De transnationale aanpak stuurt de focus en vragen binnen dit onderzoek. 
Zo ligt de nadruk op grensoverschrĳ dende contacten en samenwerking 
op het niveau van maatschappelĳ ke organisaties. Aandacht voor hogere 
politieke niveaus en meer conventionele diplomatieke vormen van contact 
ontbreekt niet. Door de invalshoek van het onderzoek gaat het daarbĳ  vooral 
om de vraag hoe dat niveau zich verhield tot het contact ‘van onderop’. Ook 
het onderscheid tussen formeel diplomatiek contact en een dialoog op lagere 

18 Deborah Cohen, Maura O’Connor, ‘Introduction’, in: Deborah Cohen, Maura O’Connor ed., 
Comparison and history. Europe in cross-national perspective (New York, London 2004) xi-xx, 
aldaar xv-xvi. Peter Baldwin, ‘Comparing and generalizing: why all history is comparative, yet 
no history is sociology’, in: ibidem, 1-22, aldaar 3-7, 18.
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niveaus speelt een rol in het onderzoek. Door de focus op maatschappelĳ ke 
grensoverschrĳ dende contacten ontstaat op een rĳ k en gedetailleerd beeld 
van de worsteling in de omgang met Oost-Europa op het niveau van de 
samenleving.

De basis voor deze studie is een uitvoerig bronnen- en literatuuronder-
zoek in de archieven van de betrefffende organisaties; in het bĳ zonder 
van de internationale afdelingen.19 De verhouding tussen literatuur- en 
archiefonderzoek verschilt sterk per organisatie. Aan het ene uiterste 
bevindt zich de FNV wier Oost-Europabeleid nog vrĳ wel onbeschreven 
is. Archiefmateriaal voert hier de boventoon. Aan het andere uiterste 
staat de SPD. Haar beleid ten opzichte van Oost-Europa, en Polen in 
het bĳ zonder, is onderwerp van een groot aantal studies geweest. Het 
bronnenonderzoek in het archief van de internationale afdeling bĳ  het 
partĳ bestuur van de SPD vormt daarom een aanvulling op eerder onder-
zoek, dat zich hoofdzakelĳ k concentreerde op het Willy Brandtarchief.20 

19 Het archief van het IKV, de PvdA en de FNV is te vinden in het IISG in Amsterdam. Het 
archief van de SPD en de DGB bevindt zich in het Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) in Bonn. 
De Grünen beheren hun eigen Archiv grünes Gedächtnis (AgG) in Berlĳ n. Van elke organisatie 
heb ik ook systematisch publicaties onderzocht (IKV: Kernblad, Grünen: Kommune, PvdA: S&D, 
Voorwaarts, SPD: NG/FH, FNV: De Vakbondskrant, DGB: Welt der Arbeit, GMH). De spelling 
van citaten uit bronnen en contemporaine publicaties is stilzwĳ gend verbeterd, vanwege het 
grote aantal spelfouten en het onbreken van diakritische tekens, vooral in Poolse namen. Een 
uitzondering is gemaakt voor bewust afwĳ kende spelling. 
20 Zie Bernd Rother, ‘Zwischen Solidarität und Friedenssicherung. Willy Brandt und Polen in 
den 1980er Jahren’, in: Friedhelm Boll, Krzysztof Ruchniewicz ed., "Nie mehr eine Politik über 
Polen hinweg". Willy Brandt und Polen (Bonn 2010) 220-263. (Willy Brandtarchief (WBA), bĳ  
gelegenheid ook partĳ bestuur (PB) en Socialistische Internationale (SI)). Robert Brier, ‘The 
Helsinki Final Act, the second stage of Ostpolitik, and human rights in Eastern Europe. The 
case of Poland’, in: Rasmus Mariager, Karl Molin, Kjersti Brathagen ed., Human Rights in Europe 
during the Cold War (Londen etc. 2014) 75-94. (WBA, in mindere mate PB en enkele persoonlĳ ke 
archieven). Garton Ash, In Europe’s Name (1993) (WBA en PB). Patryk Pleskot, Kłopotliwa panna 
“S”. Postawy polityczne Zachodu wobec “Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980-1989) (Warschau 
2013) (WBA, andere persoonlĳ ke archieven, Poolse archieven). Gerhard Besier, ‘Socjaldemokracja 
niemiecka i polska opozycja w latach 1966-1990’, in: Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński, ed., 
Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie. Stan badań i postolaty badawcze (Warschau 2008) 
49-76. (WBA, PB, SI). Małgorzata Świder, ‘“Wann werden die Sowjets in Polen einmarschieren?” 
O groźbie interwencji sowieckiej w Polsce (1980-1982). Widziane z Bonn’, in: Wojciech Polak 
e.a. ed., O Polskę wolną! O Polskę Solidarną. NSZZ Solidarność w latach 1980-1989 (Gdańsk 2011) 
389-403. (Regeringsstukken en WBA). Belangrĳ ke stukken uit Brandts archief zĳ n in gedrukte 
vorm toegankelĳ k: Uwe Mai, Bernd Rother, Wolfgang Schmidt, Willy Brandt. Berliner Ausgabe 
Band 10. Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982-1992 (Berlin 
2009). 
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Voor elke organisatie zĳ n aanvullend nog interviews gevoerd met drie à 
vier nauw betrokkenen.21

Een vergelĳ kbare bronnenbasis ligt ten grondslag aan het onderzoek 
naar de rol van Poolse emigranten als bemiddelaars in de Oost-Westdialoog. 
Van de Solidarność Informatiebureaus in Amsterdam, Bremen en Brussel 
en een emigrantengroep in West-Berlĳ n zĳ n de materialen onderzocht. 
Deze informatie is verder aangevuld met interviews met en publicaties van 
emigranten in beide landen.22

Het literatuur- en het archiefonderzoek vormt het fundament van deze 
studie. De interviews fungeren als aankleding van de schriftelĳ ke bronnen: 
ze geven het verhaal kleur. Tegelĳ kertĳ d zĳ n ze ook als inhoudelĳ ke bron 
van belang. Offfĳ iciële beleidsdiscussies laten zich goed documenteren, 
maar dat geldt lang niet altĳ d voor de overige omgang met Oost-Europa. 
Juist binnen de transnationale dialoog met Oost-Europa gebeurde veel offf 
the record: vanwege het informele karakter van de contacten, omdat ze 
gevoelig lagen bĳ  de eigen organisatie of om geen onnodige aandacht van 
de Oost-Europese regimes te trekken. Om deze informatie te verkrĳ gen, 
zĳ n er vooral interviews gevoerd met de personen in de organisaties die de 
meeste contacten onderhielden met de Oost-Europese oppositie.

Vragen over de betrouwbaarheid van bronnen achtervolgen elke vorm van 
historisch onderzoek, maar de historica die gebruik maakt van interviews 
wordt bĳ zonder uitgedaagd om zich op dit gebied te rechtvaardigen. Omdat 
zĳ  haar eigen bronnen creëert, moet zĳ  zich bewust zĳ n van de rol die 
zĳ zelf en de omstandigheden waarin het gesprek plaatsvindt in de vorming 
van het verhaal spelen. Ook de onbetrouwbaarheid van herinneringen 
vormden een probleem op het pad van oral history. De voornaamste factor 

21 IKV: Mient Jan Faber, Wim Bartels, Gied ten Berge, Grünen: Lukas Beckmann, Eva Quistorp, 
Elisabeth Weber, Frieder Wolf, PvdA: Jan Marinus Wiersma, Paul Schefffer, Riet van der Zedde, 
SPD: Gert Weisskirchen, Hans Koschnick, Jürgen Schmude, FNV: Johan van Rens, Leo Mesman, 
Madeleine van Laar, DGB: Peter Seideneck, Ilse Brusis, Josef Neumann, Klaus Reifff. Verschil-
lende gesprekspartners gaven mĳ  ook toegang tot persoonlĳ ke archieven, daarnaast heb ik nog 
achtergrondgesprekken gevoerd. Zie daarvoor de interviewlĳ st achterin.
22 Het gaat om de archieven van het Solidarność Informatiebureau Amsterdam in het IISG, 
het Informations- und Koordinationsbüro Solidarność Bremen in de Forschungsstelle Osteuropa 
van de Universiteit Bremen, de Towarzystwo Solidarność in de Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur in Berlĳ n en van het Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność za granicą in het 
archief van de Komisja Krajowa van Solidarność in Gdańsk. Interviews zĳ n gevoerd met Jan 
Minkiewicz, Sasza Malko, Paweł Malko, Michał Korzec, Jan Zielonka, Barbara Malak, Krzysztof 
Apt, Iwona Tuge, Edward Klimczak, Witold Kamiński, Wojciech Drozdek, Eva Maria Slaska, 
Tadeusz Knade, Jerzy Lisiecki, Dorota Leszczyńska, Marek Wolski en Christof Hyla. Enkelen 
gaven daarbĳ  inzage in eigen documentatie. Onderzochte emigrantenpublicaties zĳ n o.a. 
Informatiebulletin Solidarność, Informationsbulletin Solidarność, Pogląd, Kultura en Kontakt.
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van onbetrouwbaarheid zit niet in de mondelinge component. Ook veel 
schriftelĳ ke teksten zĳ n niet vrĳ  van omissies, oordelen, fouten en dubbele 
agenda’s, die echter door de valse autoriteitsverlening van het op schrift 
stellen gemakkelĳ ker uit het oog verdwĳ nen. Oral history heeft op dat 
opzicht zelfs een voorsprong dankzĳ  het inzicht in de context waarin een 
bron tot stand is gekomen. Ook biedt een interview de mogelĳ kheid door 
foutieve herinneringen en vastgeroeste verhalen heen te breken. In alle 
gevallen is het daarom zaak kritisch te blĳ ven, bronnen te combineren en 
zich bewust te zĳ n van de efffecten van temporele afstand.23

In dit onderzoek is daarom altĳ d naar bevestiging in andere bronnen 
gezocht. Bĳ  citaten en parafrases uit interviews en memoires is bovendien 
altĳ d in de tekst vermeld dat het om een beoordeling achteraf gaat, zodat 
niet alleen de auteur, maar ook de lezer zelf een inschatting kan maken 
van het belang van de temporele vervreemding. De citaten en anekdotes 
uit de interviews kleden zo het contemporaine bronnenmateriaal aan 
met subjectievere maar ook meer kleurrĳ ke persoonlĳ ke indrukken en 
herinneringen.24

Inbedding in het onderzoek

Dit onderzoek grĳ pt terug op verschillende historiografĳ ische ontwik-
kelingen en stromingen. Een belangrĳ ke ontwikkeling is de trend om de 
geschiedenis van het Oost-Westconflict steeds meer op het niveau van de 
samenleving te beschrĳ ven. Een tweede ontwikkeling is de tendens dat in 
het maatschappelĳ ke en historiografĳische debat over de ontspanningspoli-
tiek de nuance toeneemt. De concrete historiografĳ ische stromingen waar 
het onderzoek bĳ  aansluit zĳ n de recente belangstelling voor de Westerse 
reactie op Solidarność en de transnationale Oost-Westdialoog.

23 A. Portelli, ‘What makes oral history diffferent’, in: A. Portelli, The death of Luigi Trastulli. 
Form and Meaning in Oral History (New York 1992) 45-58, aldaar 54, 56-57. John Tosh, The pur-
suit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history (Londen 2002) 
296-297, 303-307. Paul Thompson, The Voice of the Past. Oral History (Oxford 2000) 138-142. In 
mĳ n eigen geval ben ik me er van bewust dat mĳ n leeftĳ d, nationaliteit en geslacht het interview 
beïnvloeden, in sommige gevallen zelfs heel expliciet. Ook de omstandigheden beïnvloeden 
het gesprek. In vrĳ wel alle gevallen heb ik de gesprekspartner laten kiezen voor de plaats waar 
het interview plaats vond. De interviews zĳ n over het algemeen gevoerd in de taal waarin de 
betrokken gedurende de jaren tachtig de Oost-Westdebatten aangingen. 
24 Portelli, ‘What makes oral history diffferent’ (1992) 50, 52.
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De historiografĳie van het Oost-Westconflict heeft de afgelopen vĳ fenzes-
tig jaar een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. Door de lange duur van 
het conflict was het voor historici en politicologen geen optie te wachten 
met de duiding tot na de afloop. Dat leidde tot verklaringsmodellen die 
mee f luctueerden met het conflict zelf. Zo overheerste onder Westerse 
historici aanvankelĳ k een ‘orthodoxe’ benadering die de nadruk legde op 
het ideologische karakter van het conflict en de schuld van de Sovjet-Unie. 
Deze stroming was sterk beïnvloed door contemporain denken en diende 
ter rechtvaardiging van de Westerse Koude Oorlogsinspanningen. Dat 
veranderde vanaf de jaren zestig toen in het kielzog van het afnemende 
anticommunisme en het opkomende linkse engagement in Westerse sa-
menlevingen een historiografĳ ische tegenstroming van ‘revisionisten’ tot 
stand kwam. Zĳ  gaven niet de schuld aan het expansionisme van Moskou, 
maar veronderstelden juist ‘legitieme’ veiligheidsbelangen aan de zĳ de 
van de Sovjet-Unie. De schuld voor het conflict legden zĳ  vooral bĳ  de 
kapitalistische Verenigde Staten. Weer een decennium later probeerden 
‘postrevisionistische’ historici voorbĳ  dit schuldvraagstuk te reiken. Daarbĳ  
maakten zĳ  vooral gebruik van realistische theorieën die uitgingen van 
het primaat van het veiligheidsbelang van de staat en die weinig aandacht 
besteedden aan ideologische aspecten. Dit had als gevolg dat deze historici 
niet alleen de schuldvraag ontliepen, maar in feite elk oordeel over beide 
systemen achterwege lieten.25

In de jaren negentig kwamen wetenschappers eindelĳ k in de positie dat 
zĳ  schreven over een periode die zĳ  van begin tot eind konden overzien. 
Doordat archiefmateriaal van de andere zĳ de van het conflict beschikbaar 
kwam, nam de symmetrie van de beschrĳ ving toe. Dit stimuleerde nieuwe 
vragen en analyses.26 De jaren negentig brachten bovendien een hernieuwde 
interesse in ideologie en ideeëngeschiedenis. Dit kwam niet alleen voort 
uit politiek triomfalisme over de overwinning van het kapitalisme op 
het communisme. Het kwam vooral ook voort uit aanwĳ zingen voor het 
belang van ideologie in nieuw beschikbaar gekomen bronnenmateriaal en 
van een algemene opleving van cultuurgeschiedenis. Bovendien leek het 

25 Ann Lane, ‘Introduction: The Cold War as History’, in: Klaus Larres, Ann Lane ed., The Cold 
War. The Essential Readings (Oxford etc. 2001) 1-16, aldaar 1-12. Jacco Pekelder, ‘Na het strĳ ken 
van de Sovjet-vlag. Geschiedschrĳ ving over de Koude Oorlog sinds 1989/1990’, TvG 114 (2001) 
nr. 2, 227-249, aldaar 240-242, 248. 
26 Pekelder, ‘Na het strĳ ken van de Sovjet-vlag’ (2001) 227-228. Odd Arne Westad, ‘Introduc-
tion: Reviewing the Cold War’, in: Odd Arne Westad ed., Reviewing the Cold War. Approaches, 
Interpretations, Theory (Londen, Portland 2000) 1-23, aldaar 1, 3, 6. John Lewis Gaddis, We Now 
Know. Rethinking Cold War History (Oxford 1997) 282.
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postrevisionistische realisme te hebben afgedaan nadat het de gebeurtenis-
sen van 1989 niet had voorspeld en ook achteraf nauwelĳ ks kon verklaren.27

De vanaf de jaren zeventig en tachtig ingezette trend om niet alleen 
de supermachten, maar ook kleinere landen te bestuderen, kwam vanaf 
het midden van de jaren negentig in een stroomversnelling. Steeds meer 
historici lieten de puur bipolaire benadering los en toonden aan hoe kleinere 
landen niet alleen door de supermachten, maar ook door nationale over-
wegingen beïnvloed werden en op hun beurt eveneens de supermachten 
beïnvloedden.28 Ook nam in de loop van de jaren negentig de aandacht voor 
de invloed van het Oost-Westconflict op lagere maatschappelĳ ke niveaus 
en het gebied van cultuur toe.29

Deze multipolaire en multiperspectivistische benaderingen leidden in 
Nederland en Duitsland tot studies die verder keken dan de ‘hoge politiek’. 
In plaats van het handelen van staatshoofden en diplomaten, stonden in 
toenemende mate civiele verdediging, vredesactivisme en andere maat-
schappelĳ ke uitwerkingen van het conflict centraal.30

27 Jos van der Linden, ‘Geschiedschrĳ ving over de Koude Oorlog sinds 2000. De hypothesen 
van Gaddis getoetst’, TvG 126 (2013) nr. 1, 92-106, aldaar 99-105. Pekelder, ‘Na het strĳ ken van 
de Sovjet-vlag’ (2001) 228-229, 240-242, 246. John Lewis Gaddis, ‘On Starting All Over Again: A 
Naïve Approach to the Study of the Cold War’, in: Westad, Reviewing the Cold War (2000) 27-42, 
aldaar 33, 35-36. De prominente post-revisionist John Lewis Gaddis kwam later zelf terug op 
zĳ n eigen eerdere geringe aandacht voor ideologie en morele oordelen: Gaddis, We Now Know 
(1997) 282-283, 288-291. 
28 Pekelder, ‘Na het strĳ ken van de Sovjet-vlag’ (2001) 229, 232, 235-236. Sari Autio-Sarasmo, 
‘A New Historiography of the Cold War?’, European History Quarterly 41 (2011) nr. 4, 657-664, 
aldaar 658-659. Lane, ‘Introduction’ (2001) 11-12. 
29 Pekelder, ‘Na het strĳ ken van de Sovjet-vlag’ (2001) 238-240. Autio-Sarasmo, ‘A New Histo-
riography’ (2011) 663-664. 
30 Enkele voorbeelden voor Nederland: Bart van der Boom, Atoomgevaar? dan zeker B.B.: de 
geschiedenis van de bescherming bevolking (Den Haag 2000). Van Diepen, Hollanditis (2004). B. 
Schoenmaker, J.A.M.M. Janssen ed., In de schaduw van de muur. Maatschappĳ  en krĳ gsmacht 
rond 1960 (Den Haag 1997). J. Hofffenaar en G. Teitler ed., De Koude Oorlog. Maatschappĳ  en 
krĳ gsmacht in de jaren ’50 (Den Haag 1992). Jan Hofffenaar, Jan van der Meulen, Rolf de Winter 
ed., Confrontatie en ontspanning. Maatschappĳ  en krĳ gsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (Den 
Haag 2004). Bob de Graafff, Cees Wiebes ed., Hun crisis was de onze niet. Internationale crises en 
binnenlandse veiligheid 1945-1960 (Den Haag 1994). Enkele voorbeelden voor de Bondsrepubliek: 
Christoph Becker-Schaum e.a. ed., "Entrüstet euch!" Nuklaerkrise, NATO-Doppelbeschluß und 
Friedensbewegung (Paderborn etc 2012). Gassert, Geiger, Wentker, Zweiter Kalter Krieg (München 
2011). Hubertus Knabe, Der diskrete Charme der DDR. Stasi und Westmedien (Berlĳ n 2002). 
Michael Geyer, ‘Der Kalte Krieg, die Deutschen und die Angst’, in: Klaus Naumann ed., Nachkrieg 
in Deutschland (Hamburg 2011) 267-318. Zie hieronder ook de historiografĳ ie van Duits-Poolse 
maatschappelĳ ke contacten. 
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Dit bracht ook de organisaties die in dit onderzoek centraal staan in het 
blikveld van historici. Het is niet verwonderlĳ k dat de sociaaldemocratie de 
meest uitgebreide historiografĳ ie kent. De beschrĳ ving van het beleid van 
de PvdA en SPD ligt immers het dichtst bĳ  klassieke politieke geschiedenis 
op regeringsniveau en is er gedeeltelĳ k zelfs identiek aan. In Nederland is 
onderzoek naar het Oost-Europabeleid van de regering pas sinds de vroege 
jaren negentig onderwerp van uitgebreidere historische interesse geworden. 
In de jaren daarvoor was de Nederlandse geschiedschrĳ ving, in navolging 
van de Nederlandse politiek, vooral Atlantisch gericht.31 De historische 
interesse voor de positiebepaling van de PvdA in het Oost-Westconflict, 
beperkt zich tot nu toe tot de jaren vĳ ftig en de debatten over veiligheid en 
de erkenning van de DDR in de jaren zestig en zeventig. De jaren tachtig 
en de omgang met de rest van Oost-Europa komen er in deze studies nog 
bekaaid vanaf.32

Dit steekt schraal af bĳ  de uitvoerige historiografĳ ie over het Oost-
Europabeleid van de West-Duitse regering en de SPD in het bĳ zonder. In 
tegenstelling tot in Nederland was de politieke en historische interesse 
voor Oost-Europa hier al vroeg aanwezig. In het enorme aantal studies dat 
sinds 1969 over de nieuwe Ost- en Deutschlandpolitik van de West-Duitse 
regering is verschenen, speelt de SPD een cruciale rol. Dit geldt zelfs voor 
studies over de tĳ d na 1982, toen de SPD vanuit de oppositie haar eigen 
Ostpolitik voortzette. Ook bestaat er een groot aantal studies specifĳ iek over 
het Oost-Europabeleid van de partĳ .33 Polen is na de DDR het land dat in 

31 H.W. Bomert, Nederland en Oost-Europa: meer woorden dan daden. Het Nederlands Oost-
Europabeleid, geanalyseerd binnen het kader van het CVSE-proces (1971-1985) (Utrecht 1990). 
Jacco Pekelder, Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen 1949-1989 (Amsterdam 1998). 
Floribert Baudet, ‘Het heeft onze aandacht ’. Nederland en de rechten van de mens in Oost-Europa 
en Joegoslavië, 1972-1989 (Amsterdam 2001). 
32 Frits Rovers, Voor recht en vrĳ heid: De Partĳ  van de Arbeid en de Koude Oorlog, 1946-1958 
(Amsterdam 1994). Jacques Neeven, ‘Tussen begrip en schuimbekkende haat. De Partĳ  van de 
Arbeid en Oost-Europa 1946-1959’, in: Marnix Krop e.a. ed., Oost-Europa en de sociaal-democratie. 
Identiteit, beleid, aanwezigheid. Het dertiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amster-
dam 1992) 48-68. Wouter Gortzak, ‘Nieuw Links, de erkenning van de DDR en de SED-archieven’, 
in: ibidem, 69-87. Frank Zuĳ dam, Tussen wens en werkelĳ kheid. Het debat over vrede en veiligheid 
binnen de PvdA in de periode 1958-1977 (Amsterdam 2001). Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 
234-303, 367-370. Maarten Brinkman, ‘De Partĳ  van de Arbeid in de Koude Oorlog’, in: M.L. 
Roholl, E. Waegemans, Cees Willemsen ed., De Lage Landen en de Sovjetunie. Beeldvorming en 
betrekkingen (Amsterdam 1989) 42-59.
33 Een selectie: Frank Fischer, “Im deutschen Interesse”. Die Ostpolitik der SPD von 1969 bis 
1989 (Bremen 2001). Andreas Vogtmeier, Egon Bahr und die deutsche Frage. Zur Entwicklung der 
sozialdemokratischen Ost- und Deutschlandpolitik vom Kriegsende bis zur Vereinigung (Bonn 
1996). Klaus Moseleit, Die "Zweite" Phase der Entspannungspolitik der SPD 1983-1989. Eine Analyse 
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deze historiografĳ ie het meest in de belangstelling staat.34 Er bestaat zelfs 
een eigen historiografĳ ie van de omgang van de partĳ  met Solidarność, met 
studies van de hand van de historici Bernd Rother, Robert Brier, Małgorzata 
Świder en Gerhard Besier.35

Ook de vredesbeweging in Nederland en Duitsland kent een uitgebreide 
historiografĳ ie, die als geheel niet los te zien valt van het Oost-Westconflict. 
Wat de omgang met Oost-Europa betreft is de aandacht tot nu toe voorna-
melĳ k gericht geweest op de DDR. In Nederland heeft Beatrice de Graaf 
onderzoek gedaan naar Nederlandse kerkelĳ ke contacten met de DDR en 
de bemoeienissen van de Stasi.36 In Duitsland hebben onder andere Regina 
Wick en Udo Baron het Duitslandbeleid van de Grünen en hun beïnvloeding 
door de Stasi onderzocht. Over de omgang met de rest van Oost-Europa is 
beduidend minder geschreven.37

ihrer Entstehungsgeschichte, Entwicklung und der konzeptionellen Ansätze (Frankfurt am Main 
etc. 1991). Manfred Uschner, Die Ostpolitik der SPD. Sieg und Niederlage einer Strategie (Berlin 
1991). Georg Lehmann, Öfffnung nach Osten. Die Ostreisen Helmut Schmidts und die Entstehung 
der Ost- und Entspannunspolitik (Bonn 1984). 
34 Een selectie: Dieter Bingen, Die Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 
1949-1991 (Baden-Baden 1998). Katarzyna Stokłosa, Polen und die deutsche Ostpolitik 1945-1990 
(Göttingen 2011). Boll, Ruchniewicz, Nie mehr (2010). Dominik Pick, Brücken nach Osten. Helmut 
Schmidt und Polen (Bremen 2011). Ludwig Elsing, Sozialdemokratie und Polen. Die Polenpolitik 
der SPD bis zum Warschauer Vertrag (Bonn 1981). 
35 Rother, ‘Zwischen Solidarität und Friedenssicherung’ (2010) 220-263. Besier, ‘Socjal-
demokracja niemiecka’ (2008) 49-76. Bernd Rother, ‘Willy Brandts Besuch in Warschau im 
Dezember 1985’, in: Friedhelm Boll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer ed., Versöhnung und Politik. 
Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960er-Jahre und die Entspannungspolitik (Stuttgart 
2009) 329-233. Patryk Pleskot, ‘Jaruzelski – tak, Wałęsa – nie. Kontrowersyjna podróż Wil-
ly’ego Brandta do Polski w grudniu 1985 r. jako przejaw zachodnioniemieckiej polityki wobec 
Solidarności’, in: Polak, O Polskę wolną! (2011) 381-388. Świder, ‘“Wann werden die Sowjets” (2011) 
389-403. Małgorzata Świder, ‘Bońskie spojrzenie na polski Sierpień ‘80’, in: Wojciech Polak e.a. 
ed., Czas przełomu. Solidarność 1980-1981 (Gdańsk 2010) 227-241. Brier, ‘The Helsinki Final Act’ 
(2014) 75-94. Algemene studies over sociaaldemocraten en Solidarność: Bernd Rother, ‘Mieszane 
odczucia – reakcja zachodnioeuropejskich socjaldemokratów na powstanie “Solidarności”, in: 
Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński ed., Świat wobec “Solidarności” 1980–1989 (Warschau 2013) 
242-253. Bent Boel, ‘Western European Social Democrats and Dissidence in the Soviet Bloc 
during the Cold War’, in: Brier, Entangled Protest (2013) 151-169. 
36 Beatrice de Graaf, Over de Muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging 
(Amsterdam 2004). 
37 Udo Baron, Kalter Krieg und heißer Frieden. Der Einfluss der SED und ihrer westdeutschen 
Verbündeten auf die Partei 'Die Grünen' (Münster, Hamburg, Londen 2003). Regina Wick, Die 
Mauer muss weg – Die DDR soll bleiben. Die Deutschlandpolitik der Grünen von 1979 bis 1990 (Stutt-
gart 2012). Zie ook Gerd Langguth, ‘Die Deutschlandpolitik der Grünen’, in: Manfred Langner 
ed., Die Grünen auf dem Prüfstand. Analyse einer Partei (Bergisch Gladbach 1987) 423-480. (zie 
voor meer historiografĳ ie van de Duitslandpolitiek hoofdstuk 4). Eén van de weinige studies 
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De vakbeweging komt er vooral in Nederland historiografĳ isch slechter 
vanaf. Over het Oost-Europabeleid van de FNV en haar voorgangers is weinig 
meer te vinden dan enkele contemporaine publicaties.38 De omgang van de 
DGB met de DDR is al wel kritisch door historici beschreven.39 Vooral sinds 
het laatste decennium gaat de aandacht, dankzĳ  Rolf Gawrich, Friedhelm 
Boll, Małgorzata Świder, Nathalie Bégin en Dominik Pick, ook uit naar de 
omgang van de DGB met Polen en Solidarność in het bĳ zonder.40

Gezien de grotere geografĳische nabĳ heid en het wederzĳ dse historische 
en politieke belang van Polen en de Bondsrepubliek is het niet verrassend 
dat zich in Duitsland, naast de meer politieke studies, al een uitgebreide 
historiografĳ ie van de maatschappelĳ ke Duits-Poolse betrekkingen heeft 
ontwikkeld.41 De geschiedschrĳ ving van de Nederlands-Poolse betrekkingen 

voorbĳ  de DDR is een ongepubliceerde scriptie: Julia Metger, Die Grünen und die unabhängigen 
Bewegungen in Ostmitteleuropa in den frühen 1980er Jahren. Getrennt durch den Eisernen 
Vorhang? (ongepubliceerde magisterscriptie, FU Berlĳ n, 2007).
38 Studiecentrum voor vredesvraagstukken, Cahier nummer 5, praktikum-groep: ‘Het NVV en de 
Koude Oorlog’ (Nĳ megen 1976). Nick van Liere, Studiecentrum voor vredesvraagstukken, Cahier 
nummer 15, NVV en de Oost-West tegenstelling: Van Koude Oorlog naar ontspanning (Nĳ megen 
1979). Zie de literatuurlĳ st voor mĳ n eigen publicaties.
39 Selectie: Jens Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland. Die Beziehungen 
zwischen DGB und FDGB vom kalten Krieg zur Neuen Ostpolitik 1955 bis 1969 (St. Ingberg 2010). 
Hans-Hermann Hertle, Nicht-Einmischung. Die DGB/FDGB-Beziehungen von 1972 bis 1989 oder Der 
Beitrag der Spitzenfunktionärs-Diplomatie zur gewerkschaftlichen Lähmung im demokratischen 
Umbruch- und deutschen Einigungsprozeß (Berlin 1990). (Zie ook hoofdstuk 8). 
40 Małgorzata Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken. Deutsche “Hilfe für Solidarność” als 
Beispiel der deutsch-polnischen Beziehungen in den achtziger Jahren’, in: Brücken zwischen den 
Kulturen. Geistige Grundlagen. Historische Beispiele. Zeitfragen (Frankfurt am Main 2009) 231-247. 
Friedhelm Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung und humanitärer Hilfe. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund und Solidarność 1980-1982’, in: Ursula Bitzegeio, Anja Kruke, Meik Woyke 
ed., Solidargemeinschaft und Emanzipation im 20. Jahrhundert. Beiträge zu Gewerkschaften, Na-
tionalsozialismus und Geschichtspolitik (Bonn 2009) 199-218. Friedhelm Boll, Małgorzata Świder, 
‘The FRG. Humanitarian Support without Big Publicity’, in: Idesbald Goddeeris ed., Solidarity with 
Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980-1982 (Lanham 2010) 159-183. 
Nathalie Bégin, ‘Kontakte zwischen Gewerkschaften in Ost und West. Die Auswirkungen von 
Solidarność in Deutschland und Frankreich. Ein Vergleich’, AfS 45 (2005) 293-324. Zie hoofdstuk 7 
uit Dominik Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN w latach 1971-1983 (ongepubliceerd 
proefschrift, Warschau/Frankfurt Oder 2010; publicatie verwacht 2015). Een vroegere en bredere 
studie is: Rolf Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund und polnische Gewerkschaftsbewegung. 
Der DGB als transnationaler Akteur und seine Beziehungen zur “offfĳiziellen” und “oppositionellen” 
Gewerkschaftsbewegung in der Volksrepublik Polen (1970-1989) (Bonn 1996).
41 Politiek (een selectie): Bingen, Die Polenpolitik (1998). Mateusz Wiliński, Stosunki polsko-
niemieckie w latach 1982-1990 (Katowice 2007). Maatschappelĳ k (een selectie): Boll, Wysocki, 
Ziemer, Versöhnung und Politik (2009). Madajczyk, Popieliński, Polsko-niemieckie kontakty (2008). 
Waldemar Kuwaczka, Entspannung von Unten. Möglichkeiten und Grenzen deutsch-polnischen 
Dialogs (Stuttgart, Bonn 1988). Albrecht Riechers, Christian Schröter, Basil Kerski ed., Dialog 
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staat daarentegen nog in de kinderschoenen.42 In dezelfde asymmetri-
sche verhouding staat ook het onderzoek naar Poolse emigratie.43 Deze 
asymmetrie op vrĳ wel alle gebieden heeft tot gevolg dat het voorliggende 
onderzoek aan Nederlandse zĳ de grotendeels pionierswerk is, terwĳ l er 
aan West-Duitse zĳ de wel een groot aantal historiografĳ ische resultaten 
voorhanden is om op te leunen en mee in debat te gaan. Dit beïnvloedt het 
karakter van het onderzoek over de verschillende cases.

Door de temporele nabĳ heid van de periode is de historiografĳ ie van het 
Oost-Westconflict lang gedomineerd door de nasleep van de debatten uit 
de jaren tachtig. De geschiedschrĳ ving over de rol van de ontspanningspoli-
tiek en het vredesactivisme in het Oost-Westconflict kreeg daardoor een 
sterke morele, emotionele of oordelende dimensie, die in historiografĳie over 
vroegere periodes minder voorkomt. Sinds de latere jaren negentig weten 
steeds meer historici zich aan deze dimensie te ontworstelen, maar pas in 
de laatste tien jaar begint het debat als geheel er meer afstand van te nemen.

In de vroege jaren negentig werd in Nederland ‘het gelĳ k van rechts’ 
verkondigd. Reagans harde lĳ n en de Westerse bewapening zouden de 
Sovjet-Unie op de knieën hebben gedwongen, terwĳ l linkse ontspannings-
politiek, vredesactivisme en toenadering tot de machthebbers het einde 
van de Koude Oorlog alleen maar hadden vertraagd.44 Linkse publicisten 
verdedigden, maar gingen ook over tot zelfkritiek. Daarbĳ  spraken zĳ  liever 
niet van ‘het gelĳ k van rechts’, maar van ‘het ongelĳ k van links’.45 Een deel 

der Bürger. Die gesellschaftliche Ebene der deutsch-polnischen Nachbarschaft (Osnabrück 2005). 
Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010).
42 Duco Hellema, Ryszard Żelichowski, Bert van der Zwan ed., Poland and The Netherlands: 
a Case Study of European Relations (Dordrecht 2011). Ryszard Żelichowski, Stosunki polsko-
holenderskie w Europie pojałtańskiej (Warschau 2014).
43 Zie voor Duitsland o.a.: Christoph Pallaske, Migrationen aus Polen in die Bundesrepublik 
Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren. Migrationsverläufe und Eingliederungsprozesse 
in sozialgeschichtlicher Perspektive (Münster 2002). Basil Kerski, Krzysztof Ruchniewicz, Pol-
nische Einwanderung. Zur Geschichte und Gegenwart der Polen in Deutschland (Osnabrück 2011). 
Henryk Olesiak, Polska emigracja politiczna w Republice Federalnej Niemiec. Szkice z psychologii 
społecznej (Düsseldorf 1987). Małgorzata Świder, ‘Das Informationsbüro der Solidarność in 
Bremen im Spiegel von Archivmaterialien des Deutschen Gewerkschaftsbundes’, Inter Finitimos 
7 (2009) 203-216. De enige Nederlandse studies zĳ n: Cathelĳ ne Pool, Migratie van Polen naar 
Nederland in een tĳ d van versoepeling van migratieregels (Den Haag 2011). Wim Willems, Hanneke 
Verbeek ed., Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland (Amersfoort 2012). 
44 Zie o.a. Frits Bolkestein, Onverwerkt verleden (Amsterdam 1998). A.G. Knevel, ‘Situatie 
Oostblok toont gelĳ k van ‘rechts’ en het ongelĳ k van ‘links’’, RD 25-1-1990, 9. 
45 Arnold Koper, Constant Vecht, Max van Weezel, ‘Ten geleide’, in: Arnold Koper, Constant 
Vecht, Max van Weezel ed., Alles moest anders. Het onvervuld verlangen van een linkse generatie 
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van de critici van de ontspanning richtte de pĳ len overigens niet alleen op 
links, maar liet zien dat ook rechtse politici mensenrechten omwille van de 
stabiliteit en het geloof in de ontspanningspolitiek op een laag pitje hadden 
gezet. CDA-minister Hans van den Broek nam bĳ voorbeeld in 1986 bĳ  de 
uitreiking van de Erasmusprĳ s aan de Tsjechische opposant Václav Havel 
vergaande maatregelen om de Tsjechoslowaakse regering niet te schoffferen. 
Historicus Maarten Brands concludeerde:

‘Het gaat (…) helemaal niet om gelĳ k, laat staan om rechts. Ik ken rechtse 
politici die wanneer het om het Oostblok ging, immense flaters hebben 
begaan. Maar de term ‘gelĳ k’ is nog minder op zĳ n plaats. (…) Het ongelĳ k 
van de wereldverbeteraars staat hier buiten. Gelovigen hebben nooit 
ongelĳ k. Wel lĳ den zĳ  vaak aan verblinding (…). Die verblinding is echter 
links noch rechts, zĳ  komt bĳ  alle geloven voor.’46

In de Bondsrepubliek stelden prominente politici als Helmut Schmidt en 
Helmut Kohl dat het NAVO-dubbelbesluit Moskou op de knieën had ge-
dwongen en de vredesbeweging ongelĳ k had gehad.47 Vooral uit CDU/CSU-
kringen klonk weer de kritiek die zĳ  vanaf 1969 op de sociaaldemocratische 
toenadering tot het Oostblok had laten neerdalen, maar tĳ dens haar eigen 
regeringsperiode een tĳ d lang had ingeslikt. CDU-partĳ voorzitter Volker 
Rühe sprak venĳ nig van Wandel durch Anbiederung. Hĳ  beschuldigde de 
SPD ervan dat haar toenadering was omgeslagen in slĳ men en aanpappen.48

West-Duitse vredesactivisten en sociaaldemocraten verdedigden zich 
tegen de aantĳ gingen. Een belangrĳ k deel van de SPD stelde vol overtui-
ging dat sociaaldemocraten voor de Oost-Europese regimes bedreigender 
waren geweest dan rechtse hardliners. Terwĳ l ze die laatsten gemakkelĳ k 

(Amsterdam 1991) 7-9. Vera Ebels-Dolanová, ‘Vervreemdende ontmoetingen’, in: ibidem, 164-176, 
aldaar 176. MvT 225 – 1 (Van Traa, Open Forum). Nico Scheepmaker, ‘Links af ’, Het Vrĳ e Volk 
10-2-1990, 9. Piet Reckman, ‘Perestrojka op z’n Nederlands’, DW 18-2-1990, Plus 13. J.W. van Houdt, 
‘Nog is links niet verloren’, Nederlands Dagblad 31-1-1990, 7. 
46 Martin van den Heuvel, Dick Verkĳ k, Schuld en boete. Bĳ dragen van twee anti’s aan het 
communismedebat (Soesterberg 1998) (zie voor Van den Broek blz. 35 – Zie ook: Baudet, Het 
heeft onze aandacht (2001) 197-199). M.C. Brands, ‘O, dat gezeur links en rechts over gelĳ k of 
ongelĳ k (NRC Handelsblad 20 februari 1990)’, in: Piet Blaas, Annette de Weger ed., Professor dr. 
M.C. Brands. Bibliografĳie (Amsterdam 2012) 60-63. 
47 Gunter Hofmann, Polen und Deutsche. Der Weg zur europäischen Revolution 1989/90 (Berlĳ n 
2011) 248-251, 275-280. Jürgen Leinemann, ‘Der schneidige Weise. SPIEGEL-Reporter Jürgen 
Leinemann über die deutsche Mission des Helmut Schmidt’, Der Spiegel (1993) nr. 51, 25-27. 
48 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 155-156, 163, 224-226, 329. Hofmann, Polen und Deutsche 
(2011) 72-74. 



INLEIDING 33

ideologisch konden neutraliseren, slaagden sociaaldemocraten erin hun 
denkbeelden geleidelĳ k in communistische regeringskringen te laten 
doordringen, zo stelt Egon Bahr achteraf. Dergelĳ ke sociaaldemocratische 
beïnvloeding en door de ontspanning teweeg gebrachte liberalisering 
zouden cruciaal zĳ n geweest in het bewerkstellingen van het einde van 
het conflict. Tegen de verwĳ ten dat zĳ  de idealen van een Duitse een-
heid en vrĳ heid voor Oost-Europa hadden opgegeven verdedigden zĳ  zich 
met verwĳ zing naar de dialectiek van de ontspanning. Om hun doelen te 
bereiken, moesten zĳ  erover zwĳ gen of zelfs het tegenovergestelde zeggen. 
Bahr verzette zich zowel tegen het triomfalisme in rechtse kringen in het 
Westen als tegen de claims van de Oost-Europese oppositie:

‘Ich sehe es als geschichtlich unhaltbare Vereinfachung, zu behaupten, 
daß es zur Veränderung und zum Zusammenbruch der kommunistischen 
Herrschaft in Osteuropa nur durch Druck von unten, also der Bevöl-
kerung, oder durch Druck von außen, durch amerikanische Rüstung, 
gekommen ist. Die Veränderung im Denken der Herrschenden durch 
sozialdemokratische Ideen und Argumente war auch unentbehrlich.’49

Ook in de Bondsrepubliek wezen critici erop dat zelfreflectie aan beide 
zĳ den gewenst was omdat de CDU als regeringspartĳ  een vergelĳ kbaar 
beleid had gevoerd als de SPD voor haar. De meeste kritische aandacht ging 
hier eveneens uit naar links.50

Deze debatten en posities liepen in de jaren tachtig naadloos over in 
de historiografĳ ie. Aan de ene zĳ de stonden historici die betoogden dat 
de leningen aan Oost-Europa in het kader van de ontspanningspolitiek 
de levensduur van de systemen aldaar alleen maar onnodig hadden ver-
lengd. De vredesbeweging had dat eveneens gedaan door zich tegen de 

49 Bahr in: Dieter Dowe ed., Die Ost- und Deutschlandpolitik der SPD in der Opposition 1982-1989. 
Papiere eines Kongresses der Friedrich-Ebert-Stiftung am 14. und 15. September 1993 in Bonn (Bonn 
1993) 11-40, 46, 77, 158-159, 170, 181, 185, 188. Zie ook: Daniel Küchenmeister ed., Die Ost- und 
Deutschlandpolitik. Vom Wandel durch Annäherung zu einer europäischen Friedensordnung 
(Berlin 1999) 107-126. Axel Schmidt-Gödelitz ed., Das verfemte Dokument. Zum 10. Jahrestag des 
SPD/SED-Papiers “Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit” (Berlĳ n 1997) 7-49. 
Garton Ash, In Europe’s name (1993) 119, 204. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 69, 72-76, 82, 
87, 92-93, 120-121, 264, 268-269, 283-287, 448. Willy Brandt, Erinnerungen (Frankfurt 1989) 354, 
405. Andreas Buro, Totgesagte leben länger. Die Friedensbewegung von der Ost-West-Konfrontation 
zur zivilen Konfliktbearbeitung (Wiesbaden 1997) 195-198. 
50 Peter Schneider, ‘Man kann sogar ein Erdbeben verpassen. Plädoyer für eine Vergangen-
heitsbewältigung der Linken’, Die Zeit (1990) nr. 18. ‘Eine klammheimliche Kungelei’, Der Spiegel 
(1992) nr. 35, 44-49.
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kernwapenplaatsingen te verzetten die volgens hen juist de nagel aan de 
doodskist van het Oostblok waren geweest.51

Aan de andere zĳ de bevonden zich historici en politicologen, al dan niet 
van sociaaldemocratische huize, die voor de ontspanningspolitiek in de 
bres sprongen. Volgens hen zou de ontspanning de omstandigheden hebben 
gecreëerd waarin oppositiebewegingen in Oost-Europa konden ontstaan.52

Een derde positie in het debat, die eveneens al wortels had vóór 1989, 
maar slechts weinig politieke invloed verkreeg, was de gematigde ont-
spanningskritiek van Oost-Europaspecialisten en sympathisanten met 
de Oost-Europese oppositie. Historici en politicologen als Timothy Garton 
Ash, Ulrike Ackermann, Hubertus Knabe en Dieter Bingen waren bereid de 
ontspanningspolitiek lof toe te zwaaien voor haar aanvankelĳ ke successen 
op het gebied van verzoening en het vergroten van het contact tussen Oost 
en West. Volgens hen hadden de leningen aan Oost-Europa de systemen in 
Oost-Europa juist verzwakt, door de groeiende schuldenlast en het uitstel-
len van hervormingen. Net als voor 1989 bleven zĳ  echter kritisch over de 
exclusieve nadruk op veiligheid, stabiliteit, kleine individuele verbeteringen 
en contacten op staatsniveau die de ontspanningspolitiek vooral in de jaren 
tachtig kenmerkte. Zĳ  pleitten voor meer aandacht voor de oppositie en 
voor de noodzaak van politieke stellingnamen. Veiligheid was belangrĳ k, 
maar het was niet alles.53

51 Jefffrey Herf, War by Other Means. Soviet Power, West German Resistance, and the Battle of 
the Euromissiles (New York etc. 1991) 31, 36, 38, 40, 42-44, 149, 225-232. Ronald Havenaar, ‘Het 
ondankbare gelĳ k van Ernest Bevin en Helmut Schmidt’, S&D 10 (1996) 537-554. Ronald Have-
naar, Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos (1939-1993) (Amsterdam 1993) 308, 338-339, 360-373. 
John Lewis Gaddis, The Cold War (Londen etc. 2005) 181-183, 187, 198-199. Daniel Friedrich Sturm, 
‘“Metternich” in Moskau. Egon Bahrs Wandel durch Annäherung’, DA 42 (2009) nr. 5, 841–846, 
aldaar 846. 
52 Wilfried Loth, Overcoming the Cold War. A history of Détente 1950-1991 (Basingstoke, New 
York 2002) 217-219. Moseleit, Die “Zweite” Phase der Entspannungspolitik (1991) 17, 29. Heinrich 
Potthofff, Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990 (Berlĳ n 1999) 195-196. Heinrich 
Potthofff, ‘Die Deutschlandpolitik der Bundesregierungen der CDU/CSU-FDP-Koalition (Kohl/
Genscher), die Diskussion in den Parteien und in der Öfffentlichkeit 1982-1989’, in: Deutscher 
Bundestag ed., Materialien der Enquete-Kommission “Aufarbeitung von Geschichte und Folgen 
der SED-Dikatur in Deutschland” (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages) Band V/3 (Baden-
Baden 1995) 2065- 2113, aldaar 2093-2095. Uschner, Die Ostpolitik der SPD (1991) 113-114, 123, 140. 
Bernd Faulenbach, ‘Europa im Zeichen der Entspannungspolitik’, in: Hans-Joachim Veen, Ulrich 
Mählert, Peter März ed., Wechselwirkungen Ost-West. Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 
1975-1989 (Keulen, Weimar, Wenen 2007) 17-29, aldaar 22-24. 
53 Ulrike Ackermann, Sündenfall der Intellektuellen. Ein deutsch-französischer Streit von 1945 
bis heute (Stuttgart 2000) 179-190. Hans Michael Kloth, Rüdiger Rosenthal, ‘Einstellungen und 
Verhaltensweisen in beiden deutschen Staaten gegenüber Widerstand und Opposition in der 
DDR in den siebziger und achtziger Jahren’, in: ibidem, Band VIII/2 1436-1505. Knabe, Der diskrete 
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Garton Ash’ ontspanningskritiek uit 1993 had grote invloed op het 
maatschappelĳ ke debat van de jaren negentig en de latere historiografĳ ie.54 
Hĳ  bekritiseerde de basisaanname dat het bieden van meer zekerheid aan 
Oost-Europese regimes heilzaam zou werken:

‘The idea of liberalisation through stabilisation, with its behaviourist 
core of relaxation through reassurance, was always f lawed. The West 
could never provide enough reassurance to make communist rulers relax, 
because the internal tensions came from the very nature of their regimes 
and not merely from the external tensions of the Cold War.’55

Solidarność zag hĳ  als keerpunt dat defĳ initief aantoonde dat de uitgangs-
punten niet klopten:

‘The belief that political change in Eastern Europe could only come from 
those who held power, through reform from above (…) was always flawed. 
Nonetheless, in the 1960s it was a working hypothesis shared by many 
in Eastern Europe, and the opposition groups outside the party scarcely 
existed. However, after the 1970s had demonstrated the limits of reform 
from above and the sixteen months of Solidarity in Poland had shown 
the possibilities of social self-organisation from below, it should no longer 
have been credible.’56

De dialectiek van de ontspanning, waar veel politici zich achteraf op be-
roepen, beschrĳ ft Garton Ash als ‘judo’. De veronderstelling was dat om de 
status quo op te hefffen eerst het tegenovergestelde moest worden gedaan. 

Charme (2002) 15. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 207-208, 217-220. Garton Ash, In Europe’s Name 
(1993) 312-342. Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945 (Londen 2010) 500, 573, 611-612. 
Judt was net als Garton Ash goed bevriend met enkele Oost-Europese intellectuelen (Tony Judt, 
‘Saved by Czech’, NYRB, 11-3-2010), maar hĳ  is ook kritisch over hun bĳ drage aan 1989: Judt, 
Postwar (2010) 576, 589-590.
54 Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 13, 49-50, 64, 119-120, 150, 153, 157-159, 170, 
185, 194. Küchenmeister, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1999) 28, 129. ‘Protokoll der 47. Sit-
zung. Öfffentliche Anhörung: “Internationale Rahmenbedingungen der Deutschlandpolitik, 
1949-1989”, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-Kommission Band V/1 (1995) 132-237, 
aldaar 215-218, 225-227. Stephan Bickhardt, ‘Entspannungspolitik von unten. Aktivitäten von 
nichtstaatlichen Gruppen und ihre Nachwirkungen’, in: Deutscher Bundestag ed., Materialien 
der Enquete-Kommission "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen 
Einheit" (13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages) Band VIII/1 (Baden-Baden 1999) 753-775, 
aldaar 753-754. 
55 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 367-368.
56 Ibidem, 340.
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Dit bracht ontspanningspolitici ertoe de status quo te erkennen, te streven 
naar het stabiliseren van de staten in Oost-Europa en de democratische 
oppositie grotendeels te negeren. De discussies achteraf lopen snel uit op 
een welles-nietesstrĳ d, omdat onuitgesproken intenties zich nu eenmaal 
niet achteraf laten bewĳ zen. Volgens Garton Ash vloerde de ‘judo’ van 
de ontspanningspolitiek het Oostblok wel degelĳ k, maar anders dan de 
ontspanningspolitici hadden verwacht. In plaats van de Oost-Europese 
staten te stabiliseren zodat ze zich konden hervormen, brachten de Westerse 
leningen de Oost-Europese staten geleidelĳ k tot de afgrond. ‘They got it right 
because they got it wrong!’, concludeert hĳ  over deze politici.57

Garton Ash weigert aan één van de Westerse partĳ en het volledige gelĳ k 
toe te kennen. Hĳ  acht het zelfs mogelĳ k dat beide zĳ den gelĳ k hadden. 
Terwĳ l de bewapening Moscow confronteerde met de conclusie dat ze 
vastgelopen was, boden de sociaaldemocratische ideeën een uitweg.58 Er 
bestaat bĳ  hem geen twĳ fel dat ontspanningspolitiek haar bĳ drage leverde 
aan 1989. Hĳ  vindt echter ook dat de politici fout zaten met hun beslissing 
de bewegingen ‘van onderop’ te negeren en wĳ st daarbĳ  op een paradox in 
de ontspanningspolitiek. In 1993 verklaarde hĳ  voor de Duitse Bondsdag:

‘Ohne Entspannungspolitik keine Solidarność. (…) wenn es [aber] richtig 
ist, daß die Solidarność zum Teil ein Ergebnis der Entspannung war, dann 
muß man, auf die kürzeste Formel gebracht, zu dem Schluß kommen: Die 
Entspannung war schlecht für die Entspannung. (…) Ich glaube (…), daß 
Ostpolitik das erste Loch in der Mauer war und Solidarność das zweite.’59

Sinds de vroege jaren negentig is het debat over de ontspanningspolitiek 
genuanceerder geworden, mede dankzĳ  het aantreden van een nieuwe gene-
ratie historici en politicologen die geen posities van voor 1989 te verdedigen 
hebben. Met een simpele overwinningsverklaring voor de wapenwedloop 
kan serieuze geschiedschrĳ ving geen genoegen nemen, zo stelde Eckhard 
Conze in 2010.60 De aandacht is verschoven van aanval en verdediging naar 

57 Ibidem, 75-80, 204-206, 366-369. ‘Protokoll der 47. Sitzung’ (1995) 226-227. 
58 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 119-121. 
59 ‘Protokoll der 47. Sitzung’ (1995) 215-218.
60 Eckart Conze, ‘Modernitätsskepsis und die Utopie der Sicherheit. NATO-Nachrüstung 
und Friedensbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik’, Zeithistorische Forschungen/
Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 7 (2010) nr. 2, http://www.zeithistorische-
forschungen.de/16126041-Conze-2-2010, 2. In Nederland valt te denken aan Jacco Pekelder, 
Floribert Baudet en Beatrice de Graaf. In Duitsland zĳ n bĳ voorbeeld Oliver Bange, Michael 
Ploetz, Martin Klimke en Tim Geiger te noemen. 
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een meer genuanceerde weging van de voor- en nadelen van het beleid, zoals 
die al eerder in de betogen van enkele Oost-Europaspecialisten voorkwa-
men. De perceptie van het beleid in de Oost-Europese oppositie heeft daar 
een belangrĳ ke rol in gekregen. De manier waarop de ontspanningspolitiek 
contact tussen Oost en West op verschillende niveaus stimuleerde, mensen-
rechten institutionaliseerde en de basis voor propaganda over West-Duits 
revanchisme wegnam, geldt inmiddels vrĳ wel universeel als een positieve 
bĳ drage aan het einde van het Oost-Westconflict. Garton Ash’ theorie dat de 
leningen Oost-Europa ongewild destabiliseerden, is eveneens steeds meer in 
de literatuur te vinden, net als zĳ n suggestie dat de hervormers in Moskou 
wel degelĳ k inspiratie haalden uit gesprekken met Westerse politici.61 
Tegelĳ kertĳ d heeft het debat aan nuance gewonnen door de toenemende 
zelfkritiek van het verdedigende kamp. Meer en meer erkennen ook historici 
die in de jaren tachtig de ontspanningspolitiek fervent verdedigden, dat 
deze te eenzĳ dig op de Oost-Europese machthebbers en ontwapening en te 
weinig op mensenrechten gericht was. Hoewel zĳ  de ontspanningspolitiek 
het voordeel van de twĳ fel blĳ ven geven, sluiten zĳ  niet meer hun ogen voor 
haar tekortkomingen tegenover de Oost-Europese oppositie.62

Een vergelĳ kbare verschuiving van de contemporaine loopgraven naar 
nieuwe nuance, kenmerkte het debat over de beïnvloeding van de Westerse 
vredesbeweging door het Oostblok. Het bleek in de vroege jaren negentig 
niet moeilĳ k in de Oost-Europese archieven bevestiging te vinden van eer-
dere vermoedens dat de Oost-Europese geheime diensten grote plannen met 
de Westerse vredesbeweging hadden en enorme hoeveelheden propaganda 
en fĳinanciering naar West-Europa lieten stromen. Onderzoekers als Gerhard 
Wettig en Rudolf van Hüllen concludeerden daaruit dat de vredesbeweging 

61 Zie bĳ v. Jacques Lévesque, ‘The emancipation of Eastern Europe’, in: Herrmann, Richard 
K., Richard Ned Lebow ed., Ending the Cold War. Interpretations, Causation, and the Study of 
International Relations (New York etc. 2004) 107-129, aldaar 109, 117, 125. Brier, ‘The Helsinki 
Final Act’ (2014) 75-76, 78, 83-84, 88. Kacper Szulecki, The Figure of the Dissident. The emergence 
of Central European dissidentism and its impact on the transnational debates in late-Cold War 
era (Konstanz 2012) 36-38, 162-164. Sarah B. Snyder, Human Rights Activism and the End of the 
Cold War. A Transnational History of the Helsinki Network (Cambridge 2011) 217-249. Idesbald 
Goddeeris, ‘Focus: Solidarność. Solidarność, the Western World, and the End of the Cold War’, 
European Review 16 (2008) nr. 1, 55-64, aldaar 62. 
62 Bernd Rother, ‘Common Security as a Way to Overcome the (Second) Cold War? Willy 
Brandt’s Strategy for Peace in the 1980s’, in: Frédéric Bozo e.a. ed., Visions of the End of the Cold 
War in Europe, 1945-1990 (New York, Oxford 2012) 239-252, aldaar 248-250. Rother, ‘Zwischen So-
lidarität’ (2010) 221-222, 250-251, 260-263. Bernd Faulenbach, Das sozialdemokratische Jahrzehnt. 
Von der Reformeuphorie zur Neuen Unübersichtlichkeit. Die SPD 1969-1982 (Bonn 2011) 516-519, 
536-543. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 66-68, 75-76, 87-88, 96-97, 286-287, 456-462. 
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in West-Europa bewust of onbewust Moskou in de kaart speelde en voor 
een belangrĳ k deel vanuit Moskou geïnitieerd en gestuurd werd.63

Deze conclusies vielen slecht bĳ  historici als Benjamin Ziemann en 
Holger Nehring die zich tegen deze beschuldigingen verzetten door juist 
de Westerse oorsprong van de vredesbeweging te benadrukken. Met hun 
eenzĳ dig afwĳ zende reactie en gebrek aan aandacht voor de inderdaad 
bestaande beïnvloeding lieten zĳ  zich in een uit de jaren tachtig daterend 
discours van aanval en verdediging drukken.64

In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw zochten onderzoe-
kers als Udo Baron, Michael Ploetz en Beatrice de Graaf wél de nuance op. 
Ook zĳ  doken diep in de Oost-Europese archieven. Daaruit concludeerden 
zĳ  dat de communistisch geïnspireerde vredesbeweging naar de pĳ pen 
van Moskou danste en een deel van de overige vredesactivisten daarin 
mee wist te krĳ gen. Zĳ  stelden echter ook vast dat de geheime dienst haar 
tanden stukbeet op het meer onafhankelĳ ke deel van de vredesbewe-
ging. Propaganda-inzet en Oost-Europese besluiten achtten zĳ  terecht 
onvoldoende bewĳ s voor daadwerkelĳ ke beïnvloeding, hoe graag de Oost-
Europese machtscentra dit zelf ook wilden geloven. Het Oostblok had het 
West-Europese vredesengagement geenszins eenzĳ dig geïnitieerd en het 
slaagde er op geen enkel moment in de vredesbeweging helemaal voor 
zĳ n eigen doelen te gebruiken. Hooguit wist het via de communistische 
bondgenoten in het Westen enkele ontwikkelingen en discussies te sturen.65

63 Rudolf van Hüllen, ‘Der “Krefelder Appell”’, in: Jürgen Maruhn, Manfred Wilke ed., Ra-
ketenpoker um Europa. Das sowjetische SS20 Abenteuer und die Friedensbewegung (München 
2001) 216-253. Gerhard Wettig, ‘Die Sowjetunion in der Auseinandersetzung über den NATO-
Doppelbeschluss 1979-1983’, VfZ 57 (2009) nr. 1, 217-259. Gerhard Wettig, ‘Der Kreml und die 
Friedensbewegung Anfang der achtziger Jahre’, VfZ 60 (2012) nr. 1, 143-149. Jürgen Maruhn, 
Manfred Wilke, ‘Einleitung’, in: Jürgen Maruhn, Gerhard Wettig ed., Die verführte Friedensbe-
wegung: Der Einfluss des Ostens auf die Nachrüstungsdebatte (München, Wenen 2002) 7-25. 
64 Holger Nehring, Benjamin Ziemann, ‘Führen alle Wege nach Moskau? Der NATO-
Doppelbeschluss und die Friedensbewegung- eine Kritik’, Vf Z 59 (2011) 81-100. Saskia Richter, 
‘Der Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Konsolidierung der Partei Die Grünen 
zwischen 1979 und 1983’, in: Gassert, Geiger, Wentker, Zweiter Kalter Krieg (2011) 229-245, aldaar 
236-239. Zie voor erkenningen van Oost-Europese invloed van kritische vredesactivisten: E.P. 
Thompson, Double exposure (Londen 1985) 13, 51-53. Rüdiger Schlaga, Die Kommunisten in der 
Friedensbewegung – erfolglos? Die Politik des Weltfriedensrates im Verhältnis zur Außenpolitik 
der Sowjetunion und zu unabhängigen Friedensbewegungen im Westen (1950-1979) (Münster 1991).
65 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 156-157 en verder passim. Ploetz, Müller, Ferngelenkte 
Friedensbewegung? (2004). Baron, Kalter Krieg (2003) 4, 261, 265-267. Udo Baron, ‘Das KOFAZ, 
die “Grünen” und die DKP in der Friedenskampagne’, in: Maruhn, Wettig, Die verführte 
Friedensbewegung (2002) 69-95. Heidemeyer, Helge, ‘NATO-Doppelbeschluss, westdeutsche 
Friedensbewegung und der Einfluss der DDR’, in: Gassert, Geiger, Wentker, Zweiter Kalter Krieg 
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Zo heeft de historiografĳ ie zich in de vĳ fentwintig jaar na het eind 
van het conflict geleidelĳ k weten te bevrĳ den uit het welles-nietes met 
hindsight. Aandacht voor de complexiteit van de historische realiteit en 
de speelruimtes binnen de werkelĳ ke en waargenomen binnenlands- en 
buitenlandspolitieke grenzen staat daarbĳ  centraal. Het is veel interes-
santer te zien waaruit het verwachtingspatroon en referentiekader van de 
organisaties bestond en hoe ver en met welke redenen zĳ  zich binnen dit 
speelvak bewogen, dan om met kennis van de afloop een belerend vingertje 
te hefffen. De Poolse gebeurtenissen van 1980-1982 en de nasleep daarvan 
bieden een uitstekende gelegenheid daartoe, omdat ze in een context van 
internationale spanningen zowel de uitgangspunten als resultaten van de 
ontspanningspolitiek onder druk zetten en de vredesbeweging op haar 
hoogtepunt met ongemakkelĳ ke vragen confronteerden. In plaats van 
fĳ inalistisch de vraag te stellen wat de ontspanning en het vredesactivisme 
bĳ droegen aan 1989, is het in dit onderzoek de bedoeling te kĳ ken naar hoe 
organisaties omgingen met de uitdaging die Solidarność voor de ontspan-
ning en het vredesactivisme betekende. De tĳ dsspanne van tien jaar maakt 
het mogelĳ k de ontwikkelingen te volgen in de golfbeweging van spanning 
naar ontspanning en te zien hoe de ten tĳ de van spanning geformuleerde 
uitgangspunten in de nieuwe omstandigheden functioneerden.

De directe historiografĳ ische tradities waarin dit onderzoek staat, zĳ n 
van recentere datum. De geschiedschrĳ ving over de Westerse reactie op 
Solidarność en de transnationale dialoog tussen Oost en West, is pas de 
laatste vĳ f jaar echt tot bloei gekomen. Eerder onderzoek had een meer 
incidenteel karakter en was sterk verbonden met de algemene ontwik-
kelingen in de historiografĳ ie van het Oost-Westconflict. Een vroege studie 
van Arthur Rachwald uit 1990 werd bĳ voorbeeld duidelĳ k beïnvloed door 
de bipolaire focus en de sterke oordelen van die tĳ d. Zĳ n oordeel over de 
Europese ontspanningspolitiek was vernietigend.66

Recentere studies zoals die van Helene Sjursen, Andrzej Paczkowski, 
Douglas Selvage en Gregory Domber zochten meer de nuance op. Net als 
Rachwald zagen zĳ  een groot verschil tussen de Amerikaanse en Euro-
pese benadering, maar zĳ  gaven vanuit een multipolaire benadering een 

(2011) 247-267, aldaar 252-267. De Graaf, Over de muur (2004) 153-162, 209-213, 223-230. Carel 
Horstmeier, ‘Die Beziehungen der niederländischen kommunistischen Partei (CPN) zur SED’, 
JHK (Berlĳ n 1998) 157-185, aldaar 164-165, 178-180. Zie ook Nehring, Ziemann, ‘Führen alle Wege 
nach Moskau?’ (2011) 86. 
66 Arthur R. Rachwald, In search of Poland. The Superpowers’ Response to Solidarity, 1980-1989 
(Stanford 1990) 56.
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genuanceerder oordeel over de handelingsmotieven van de West-Europese 
politici en belichtten bovendien de samenwerking tussen beide zĳ den.67

Nog recenter onderzoek van Patryk Pleskot legde de scheidslĳ n niet 
noodzakelĳ kerwĳ s ter hoogte van de Atlantische Oceaan. Hĳ  onder-
scheidde ‘een scherpste Amerikaanse lĳ n, een Franse middenweg vol van 
tegenstrĳ digheden en een voorzichtigste Duitse lĳ n.’ Een Europees land als 
Groot-Brittannië plaatste hĳ  aan Amerikaanse zĳ de, terwĳ l de Canadezen 
aan Duitse zĳ de thuishoorden.68 De naamgevers van Pleskots drie lĳ nen 
zĳ n eveneens de drie landen die tot nu toe in het algemeen het meest in de 
historiografĳ ische belangstelling staan.69

In navolging van de historiografĳische trend om het Oost-Westconflict ook 
op lagere niveaus te bekĳ ken, is in de laatste jaren meer interesse in de maat-
schappelĳ ke reactie op Solidarność ontstaan. Ook hier speelden nationale 
vergelĳ kingen aanvankelĳ k een grote rol. Jarosław Szarek contrasteerde 
in 2005 de uitgebreide maatschappelĳ ke mobilisering in Frankrĳ k met de 
terughoudendheid in Oostenrĳ k, Canada en bovenal de Bondsrepubliek. 
Stefan Berger kwam een jaar later tot een vergelĳ kbare tweedeling met 
Frankrĳ k en Italië aan de ene en de Bondsrepubliek, Oostenrĳ k, Nederland 

67 Helene Sjursen, The United States, Western Europe and the Polish Crisis. International Re-
lations in the second Cold War (Basingstoke, New York 2003) 10-14, 26-30, 33, 36, 61, 63. Douglas 
Selvage, ‘The politics of lesser evil: The West, the Polish crisis and the CSCE review conference 
in Madrid, 1981-1983’, in: Leopoldo Nuti ed., The Crisis of Détente in Europe. From Helsinki to 
Gorbachev, 1975-1985 (London, New York 2009) 41-54. Andrzej Paczkowski, ‘Świat i blok sowiecki 
wobec “kryzysu polskiego” oraz stanu wojennego’, in: P. Piotrowski ed., Wokół “mniejszego zła”. 
Stan wojenny w Polsce. Materiały pokonferencyjne (Wrocław 2010) 16-37, aldaar 23-28, 32-37. 
Gregory F. Domber, ‘Transatlantic Relations, Human Rights, and Power Politics’, in: Poul Vil-
laume, Odd Arne Westad ed., Perforating the Iron Curtain. European Détente, Transatlantic 
Relations, and the Cold War, 1965-1985 (Kopenhagen 2010) 195-214.
68 Patryk Pleskot, ‘Determinacja, appeasement czy Realpolitik? Politiczne reakcje państw 
zachodnich wobec fenomenu “Solidarności”, in: Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, NSZZ 
Solidarność 1980-1989. Tom 7. Wokół “Solidarności”(Warszawa 2010) 81-166, aldaar 83, 88-89, 92, 
102-103, 108. Pleskot, Kłopotliwa panna “S” (2013) 200-203, 246-283, 376-385. ‘najostrzejszą linię 
amerykańską, pośrednią i pełną sprzeczności linię francuską oraz najbardziej ostrożną linię 
niemiecką.’ 
69 Een selectie: VS: Gregory F. Domber, ‘The AFL-CIO, The Reagan Administration and 
“Solidarność”’, The Polish Review (2007) nr. 3, 277-304. Lee Trepanier, ‘The U.S. Foreign Policy 
Establishment’s Perception of Poland (1980-1981), in: Lee Trepanier, Spasimir Domaradzki, 
Jaclyn Stanke ed., The Solidarity Movement and Perspectives on the Last Decade of the Cold War 
(Krakau 2010) 107-118. Frankrĳ k: Andrej Chwalba, Czasy “Solidarności”. Francuscy związkowcy i 
NSZZ “Solidarność” 1980-1990 (Krakau 1997). Marcin Frybes, ‘French Enthusiasm for Solidarność’, 
European Review 16 (2008) nr. 1, 65-73. Magdalena Heruday-Kiełczewska, Reakcja Francji na 
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981-styczeń 1982 (Lublin 2012). BRD: zie 
onderstaande uitgebreidere historiografĳ ie.
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en de Scandinavische landen aan de andere zĳ de.70 Veel van deze oordelen 
leunden zwaar op uit in de jaren tachtig daterende rivaliteit tussen de 
Bondsrepubliek en Frankrĳ k.71

Sindsdien heeft onder andere de Belgische historicus Idesbald Goddeeris 
veel gedaan om de Westerse maatschappelĳ ke reactie op de Poolse gebeur-
tenissen in kaart te brengen. Ook hĳ  maakte onderscheid tussen de betrok-
ken houding in Frankrĳ k en de terughoudende opstelling in bĳ voorbeeld 
Oostenrĳ k. Hĳ  pleitte echter eveneens voor meer aandacht voor nationale 
verklaringen en plaatste vraagtekens bĳ  de nationale competitie die de 
debatten van de jaren tachtig en de historiografĳ ie van daarna beheerste. 
Omdat in alle landen de reactie werd bepaald door zeer uiteenlopende ideo-
logische, nationale, pragmatische en instrumentele overwegingen, is er geen 
universele meetlat te gebruiken. Solidariteitsacties met Polen, zo toonde ook 
Pleskot, werden slechts zelden door diepe morele verontwaardiging alleen 
ingegeven. Goddeeris stelde bĳ voorbeeld dat in Frankrĳ k, Italië en België 
meer openlĳ ke hulp voor Solidarność ontstond dan de Bondsrepubliek, 
Oostenrĳ k en Groot-Brittannië, omdat in die eerste landen de hulp werd 
opgestuwd door de rivaliteit tussen vakcentrales die ontbrak in landen 
met een eenheidscentrale. Ook speelde de geografĳ ische nabĳ heid tot het 
Oostblok een rol in de omgang met de Poolse gebeurtenissen.72 Dankzĳ  
deze overwegingen is in de laatste jaren een historiografĳ ie ontstaan die 
de reactie in de verschillende landen minder oordelend tegemoet treedt:

‘Although one could argue that the Polish underground would not have 
survived without French money and printing presses, this still does 
not mean that the contribution of the other countries was less crucial. 
Ostpolitik was important too,’

70 Jarosław Szarek, ‘Zachód wobec stanu wojennego’, in: Adam Borowski ed., Drogi do 
niepodlegości. Solidarność 1980-2005 (Warschau 2005) 337-351, aldaar 337-338, 339-343. Stefan 
Berger, ‘Solidarność, Western Solidarity and Détente: A Transnational Approach’, European 
Review 16 (2008) 1, 75-84, aldaar 75-76.
71 Zie bĳ v. Marion Gräfĳ in Dönhofff, ‘An Polen scheiden sich die Geister’, in: Heinrich Böll, 
Freimut Duve, Klaus Staeck ed., Verantwortlich für Polen? (Hamburg 1982) 66-70. Alfred Grosser, 
‘Die Bundesrepublik, die Ethik und die Selbstbeschränkung’, in: ibidem 131-137. Klaus-Peter 
Schmid, ‘Im Zerrspiegel der Franzosen’, Die Zeit (1982) nr. 2. Zie ook Timothy Garton Ash, The 
Polish Revolution (New Haven-Londen 1983, derde druk 2002) 320-321, 329-338.
72 Idesbald Goddeeris, ‘Introduction. Solidarity, Ideology, Instrumentality and other Issues’, 
in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 1-18, aldaar 2-15. Pleskot, Kłopotliwa Panna “S“ 
(2013) 829.
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aldus Goddeeris. Hĳ  noemde het relatieve belang van deze nationale 
factoren als de reden dat de solidariteit met Polen zich nooit tot een ware 
transnationale beweging ontwikkelde.73

De aanzienlĳ ke invloed van nationale factoren zorgde voor een zekere 
homogeniteit in de reactie van de samenleving en de regering van een land. 
Het betekende echter geenszins dat beide automatisch identiek waren. 
Maatschappelĳ ke organisaties konden immers beduidend vrĳ er optreden 
dan een aan diplomatie gebonden regering, zo stelde Pleskot terecht. In 
Frankrĳ k en de Verenigde Staten waren de vakcentrales beduidend acti-
vistischer dan de regering. In Zweden, Denemarken en de Bondsrepubliek 
riskeerden de vakcentrales met hun openlĳ ke steun voor Solidarność 
conflicten met hun politieke broeders van de sociaaldemocratie. Anderzĳ ds 
toonde Groot-Brittannië, waar de regering zich sterker uitsprak dan de 
samenleving, dat ook de omgekeerde verhouding mogelĳ k was.74

De toegenomen aandacht voor de nationale omstandigheden en de 
ontmaskering van het competitieve discours hebben vooral grote gevolgen 
gehad voor de historiografĳie van de West-Duitse solidariteit met Solidarność. 
Nieuwe aandacht is ontstaan voor de massale humanitaire hulpverlening 
vanuit de West-Duitse samenleving.75 Ook gaven historici als Bégin, Boll en 
Świder nationale factoren een belangrĳ kere rol, door te laten zien hoe zeer 
het voorzichtige optreden van een West-Duitse organisatie als de DGB te 

73 Goddeeris, ‘Focus: Solidarność’ (2008) 62-63. Idesbald Goddeeris, ‘The Transnational Scope 
of Western Labour’s Solidarity with Solidarność’, LHR 75 (2010) nr. 1, 60-75. Zie ook Berger, 
‘Solidarność’ (2008). Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010). Jaworski, Kamiński, Świat wobec 
“Solidarności” (2013).
74 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 337, 384-386. Bent Boel, ‘Denmark. Internati-
onal Solidarity and Trade Union Multilateralism’, in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 
219-242, aldaar 219-220, 226-227, 230. Rachwald, In search of Poland (1990) 50. Klaus Misgeld, ‘A 
Complicated Solidarity. The Swedish Labour Movement and Solidarity’, (http://socialhistory.org/
en/publications/complicated-solidarity) 26-30. Goddeeris, ‘Introduction’ (2010) 5, 8-9. Berger, 
‘Solidarność’ (2008) 78. Szarek, ‘Zachód wobec stanu wojennego’ (2005) 337-338. Albert Riechers, 
Hilfe für Solidarność. Zivilgesellschaftliche und staatliche Beispiele aus der Bundesrepublik Deut-
schland in den Jahren 1980 – 1982 (Bonn 2006) 15. Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 401. Het 
door Ackermann geopperde idee dat de combinatie van een terughoudende regering en groot 
maatschappelĳ k engagement typisch West-Duits was, gaat dus niet op. Ackermann, Sündenfall 
(2000) 189.
75 Barbara Cöllen, Bartosz Dudek, Krzysztof Ruchniewicz ed., Polenhilfe. Als Schmuggler 
für Polen unterwegs (Dresden, Wrocław 2011). Riechers, Hilfe für Solidarność (2006). Ewelina 
Poniedziałek, Marek Poniedziałek, Filantropĳ na Pomoc Niemców dla Polaków w latach 1970-1989 
(Poznań, Kalisz 2010). Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) (H9). Filip Gańczak, 
‘Niemiecka solidarność’, Pamięć.pl (2012) nr. 2, 37-40. Zie ook de documentaire Lew Homann, 
Pakete der Solidarität (Duitsland/Polen 2011).
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wĳ ten was aan de context van de Ostpolitik en de moeizame Duits-Poolse 
betrekkingen.76 Niet iedereen liet daarbĳ  het rivaliserende discours los. 
Sommige historici sloegen juist door naar de andere kant door de Franse 
samenleving te verwĳ ten dat haar hulpverlening vooral retorisch was.77

De eenzĳ dige veroordeling van de Bondsrepubliek in de eerdere historio-
grafĳ ie verdiende een antwoord, maar deze verdedigende betogen hebben 
niet de nuance die nodig is om het competitieve discours te overstĳ gen. 
Een kritische opstelling blĳ ft nodig. Zo stelde Andrea Genest terecht dat 
humanitaire hulpverlening geen afdoende vervanging was voor politieke 
demonstraties: ‘So viele Bürger sich in dieser Zeit an den Hilfsaktionen betei-
ligten, sie blieben doch weitgehend unpolitisch. Die wahre Bedeutung der 
Solidarność wurde den Menschen in der Bundesrepublik kaum bewußt.’78 
De openlĳ ke politieke solidariteit van de Fransen voedde misschien geen 
monden, maar voorzag wel in een behoefte aan erkenning die het indruk-
wekkende humanitaire engagement uit West-Duitsland niet in die mate 
kon geven. Dieter Bingen stelde daarom terecht: ‘Symbolische Politik war 
nicht der Deutschen Stärke, ihre politische Bedeutung wurde gerade in der 
polnischen Krise und gegenüber den Polen unterschätzt.’79 Aandacht voor 
de nationale factoren in de West-Duitse reactie op Solidarność blĳ ft nodig, 
maar zonder in een onkritische verdedigende toon te vervallen. De recente 
studies van Brier, Pick, Besier en Rother wĳ zen de weg naar een dergelĳ ke 
historiografĳ ie.80

76 Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 293-324. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 159-183. Świder, ‘Zwischen-
menschliche Brücken’ (2009) 231-247. Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 199-218. 
Zie ook Berger, ‘Solidarność’ (2008) 78-81. Nina Dombrowsky, ‘Solidarität mit Solidarność? 
Politische Reaktionen aus der Bundesrepublik auf die Entstehung der “Solidarność” und die 
Ausrufung des Kriegszustandes in der Volksrepublik Polen 1980-1982’, DA (2008) nr. 1, 68-75, 
aldaar 74. Goddeeris, ‘Introduction’ (2010) 4.
77 Barbara Cöllen, ‘Die deutschen Gewerkschaften: Diskrete Solidaritat mit der Solidarność’, 
in: Cöllen, Dudek, Ruchniewicz, Polenhilfe (2011) 59-78. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 168. PA 
Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). ‘Wywiad z prof. Dr hab. Martinem w dniu 21 czerwca 
2006 r.’, in: Poniedziałek, Poniedziałek, Filantropĳ na Pomoc (2010) 292-294, aldaar 292.
78 Andrea Genest, ‘Die Solidarność aus deutscher Perspektive’, Potsdamer Bulletin für zeithis-
torische Studien (2005) nr. 34/35, 17-22, aldaar 19. Zie ook Martin Jander, ‘Keine Solidarität mit 
Solidarność. Eine verpasste Chance der demokratischen Linken’, NG/FH 47 (2000) nr. 10, 601–604.
79 Bingen, Die Polenpolitik (1998) 211. Zie ook Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 68-69. 
80 Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 75-94. Rother, ‘Zwischen Solidarität und Friedens-
sicherung’ (2010) 220-263. Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 49-76. Pick, Społeczny 
wymiar stosunków PRL-RFN (2010). Ook de meer kritische toon is overigens blĳ ven bestaan. 
Zie daarvoor o.a. Pleskot, ‘Jaruzelski – tak, Wałęsa – nie’ (2011) 381-388.
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Nuancering is overigens ook op zĳ n plek in het geval van de eenzĳ dige 
succesverhalen over Frankrĳ k.81 Pleskot wees er terecht op dat de afwĳ zing 
van de staat van beleg niet altĳ d zo eenduidig was als achteraf graag wordt 
gesuggereerd. Ook in Frankrĳ k waren naast protesten rechtvaardigingen 
van het ingrĳ pen te horen – en niet alleen van communistische zĳ de.82

Door hier de reactie in de Bondsrepubliek niet met de voor de hand 
liggende tegenpool Frankrĳ k te vergelĳ ken, maar met een land dat nau-
welĳ ks in internationale vergelĳ kingen en de historiografĳ ie opduikt, zoals 
Nederland, is het mogelĳ k het historische oordeel over West-Duitsland uit 
het rivaliserende betoog van aanval en verdediging te halen. Tegelĳ kertĳ d 
ontstaat er zo meer zicht op de reactie van een land dat tot nu toe genegeerd 
is.83

Naast de multipolaire en multiperspectivistiche benaderingen is inmiddels 
ook de transnationale blik in de historiografĳ ie van de Koude Oorlog door-
gedrongen. Aanvankelĳ k ging de interesse vooral uit naar transnationaal 
Oost-Westcontact dicht bĳ  het regeringsniveau. Politicologen als Thomas 
Risse en Matthew Evangelista toonden al in de jaren negentig belangstelling 
voor specialistennetwerken tussen Oost en West en hun rol in de ontwik-
keling van Gorbatsjovs hervormingsbeleid.84 Politicologen als Margaret 

81 Zie bĳ v. Chwalba, Czasy ‘Solidarności’ (1997) 33-34, 69, 80-81. Frybes, ‘French Enthusiasm’ 
(2008) nr. 1, 65-73. 
82 Pleskot, ‘Determinacja’ (2010) 102. Zie de geciteerde Franse intellectuelen in: Jean-Françios 
Martos, De Poolse contrarevolutie. Door wie haar hebben gemaakt (Amsterdam 1984) 54, 56. 
83 Er is een aantal artikelen verschenen: Harco Esselink, Gĳ s Vollaers, Toby Witte, ‘Met een 
kaars voor het raam. Nederland en de Poolse crisis’, in: Duco Hellema, Toby Witte ed., ‘Onmachtig 
om te helpen’. Nederlandse reacties op de socialistische dreiging (Amsterdam 1995) 131-142. Rob 
Verhofstad, ‘The Polish Crisis of 1981 as seen from the Netherlands’, in: Trepanier, Domaradzki, 
Stanke, The Solidarity Movement (2010) 89-105. Floribert Baudet, “That Poland be Polish again”? 
Dutch policy on Poland, 1977-1989’, in: Hellema, Żelichowski, Van der Zwan, Poland and the 
Netherlands (Dordrecht 2011) 185-210, aldaar 194-210 (Zie voor Baudets andere publicaties 
hoofdstuk 2. Zie de literatuurlĳ st voor mĳ n eigen publicties). Verwĳ zingen naar Nederland in 
de internationaal vergelĳ kende literatuur zĳ n op één hand te tellen: Pleskot, Kłopotliwa Panna 
“S” (2013) 184, 186, 192, 202, 246, 330, 480, 718. Berger, ‘Solidarność’ (2008) 75-76. 
84 Thomas Risse-Kappen, ‘Ideas do not f loat freely: transnational coalitions, domestic struc-
tures, and the end of the cold war’, International Organisation 48 (1994) nr. 2, 185-214, aldaar 
193-204, 208-214. Matthew Evangelista, ‘The paradox of state strength: transnational relations, 
domestic structures, and security policy in Russia and the Soviet Union’, International Organi-
zation 49 (1995) nr. 1, 1-38. Matthew Evangelista, Unarmed Forces: The Transnational Movement 
to End the Cold War (Ithaca 1999). Een recent voorbeeld van dit soort onderzoek is Snyder, 
Human Rights Activism (2011) 53-80, 115-134, 217-249. Inmiddels is er zelfs een internationale 
onderzoeksgroep rondom de specialistenconferenties van het Pugwashnetwerk: http://www.
writing-pugwash-histories.org/research-network/ 
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Keck, Kathryn Sikkink en Sidney Tarrow wezen er in dezelfde tĳ d op dat 
oppositionele groepen in dictatoriale staten profĳĳ t konden hebben van 
transnationale contacten. Buitenlandse organisaties konden druk op hun 
regeringen uitoefenen die zĳ  zelf, door repressie, niet tot stand konden 
brengen.85

Recenter is de aandacht voor de inhoud van deze transnationale 
contacten tussen Oost-Europese bewegingen en Westerse groeperingen, 
zonder dat de invloed op hogere politieke niveaus daarbĳ  een rol speelt.86 
De aandacht hiervoor was het eerst zichtbaar in nationale en binationale 
studies over Westerse vredesgroepen die betrokken raakten bĳ  dergelĳ ke 
contacten, zoals de onderzoeken van Patrick Burke, Beatrice de Graaf en 
Holger Nehring.87

Dankzĳ  Padraic Kenney, Kacper Szulecki en Robert Brier is deze Oost-
Westdialoog vervolgens ook vanuit Oost-Europees en transnationaal stand-
punt bekeken.88 Brier spreekt over het tot stand komen van ‘transnational 
epistemic communities’ waarin activisten in Oost en West met grotendeels 
nationale doelen toch een zekere gemeenschappelĳ kheid wisten te vinden. 
Hĳ  veronderstelt het bestaan van een vorm van oppositionele ‘buitenlandse 
politiek’. Het Westerse publiek was een middel in de eigen politieke strĳ d. 
Brier neemt afstand van fĳ inalistische betogen en benadrukt sterk juist de 
uitzichtloosheid van oppositioneel handelen in de vroege jaren tachtig.89 

85 Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink, Activists beyond borders. Advocacy networks in inter-
national politics (Ithaca, Londen, 1998). Thomas Risse, Kathryn Sikkink, ‘The socialization of 
International Human Rights Norms into Domestic Practices’, in: Thomas Risse e.a. ed., The 
Power of Human Rights. International Norms and domestic Change (Cambridge 1999) 1-38. Sidney 
Tarrow, The New Transnational Activism (Cambridge 2005). 
86 Ther, ‘Comparisons, Cultural Transfers’ (2009) 204-205.
87 Patrick D.M. Burke, European Nuclear Disarmament. A study of transnational social 
movement theory (Westminster 2004) 144-205. De Graaf, Over de Muur (2004) 150-153, 189-193, 
213-215, 244-252. Holger Nehring, ‘Creating Seecurity from Below: peace movements in East and 
West Germany in the 1980s’, in: Kevin McDermott, Matthew Stibbe ed., The 1989 Revolutions 
in Central and Eastern Europe. From Communism to Pluralism (Manchester 2013) 136-153. Zie 
ook April Carter, Peace Movements. International protest and world politics since 1945 (Londen, 
New York 1992) 117-119, 150, 183-185, 204-208. Curt Stauss, ‘Entspannungspolitik von unten: 
Aktivitäten von nichtstaatlichen Gruppen und Verbänden und ihre Nachwirkungen’, in: Deut-
scher Bundestag, Materialien der Enquete-Kommission. Band VIII/2 (1999) 2320-2337. Bickhardt, 
‘Entspannungspolitik von unten’ (1999) 753-775. 
88 Zie voor meer recent onderzoek op dit gebied de bundels Brier, Entangled protest (2013) en 
Veen, Mählert, März, Wechselwirkungen Ost-West (2007).
89 Robert Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten. Zu den kulturhistorischen Kontexten 
der ‘Außenpolitik’ polnischer Oppositioneller in den 1980er Jahren’, in: Bianka Pietrow-Ennker 
ed., Russlands imperiale Macht: Integrationsstrategien und ihre Reichweite in transnationaler 
Perspektive (Wenen, Keulen, Weimar 2012) 357-382, aldaar 357-365, 378-382. Robert Brier, 
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Politicoloog Szulecki gaat nog sterker uit van een instrumentele aanpak van 
de oppositie. Volgens hem gebruikten Oost-Europese opposanten bewust 
het mensenrechtendiscours en de Westerse vredesbeweging om te werken 
aan meer draagvlak voor de eigen ideeën in West-Europa. De Oost-Europese 
oppositie wist op deze manier het West-Europese discours over vrede en 
mensenrechten te ‘kapen’:

‘The dissidents were successful in dragging large parts of the peace move-
ments to their side, attracting their attention, even gradually altering 
their priorities and in the end – subsuming the issue of peace under 
human rights.’90

Volgens Kenney, die vooral ook de transnationale uitwisselingen binnen 
Oost-Europa heeft onderzocht, wist de Oost-Europese oppositie het initiatief 
in de dialoog pas vanaf 1987 naar zich toe te trekken.91

Kenney, Szulecki en Brier wĳ zen alle drie op de rol van Oost-Europese 
emigranten in deze transnationale uitwisseling en beïnvloeding. Zo schrĳ ft 
Kenney:

‘Thanks to the effforts of some Central Europeans living in the West, who 
could understand the reticence on both sides, and the diffferent languages 
of peace and activism, attitudes slowly began to change.’92

Volgens Szulecki werden de emigranten bewust door de oppositie ingezet 
om de Oost-Europese boodschap in het Westen te verspreiden. Brier stelt 
dat emigranten een belangrĳ ke rol speelden vanwege hun toegang tot 
onderwerpen die in Oost-Europa taboe waren.93

Wat deze studies gemeen hebben is dat zĳ  laten zien hoe de dialoog 
beïnvloeding en meningsverschillen teweeg bracht. Vooral de menings-
verschillen zĳ n beduidend breder historiografĳisch gedocumenteerd dan de 

‘Historicizing 1989. Transnational Culture and the Political Transformation of East-Central 
Europe’, European Journal of Social Theory 12 (2009) 3, 337-357, aldaar 347-349. Robert Brier, 
‘Entangled Protest. Dissent and the Transnational History of the 1970s and 1980s’, in: Brier, 
Entangled Protest (2013) 11-42, aldaar 12-13, 25, 29-30.
90 Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 81, 85, 103-106, 109, 118, 126-127 164, 172. 
91 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 91-120. 
92 Ibidem, 95-97. 
93 Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 81, 85, 103-104. Brier, ‘Solidarität in unübersicht-
lichen Zeiten’ (2012) 378-379. Brier, ‘Historicizing 1989’ (2009) 348. Ook Burke wĳ st op het belang 
van emigrantenintiatieven voor de dialoog tussen END en Charta 77. Burke, European Nuclear 
Disarmament (2004) 88, 167. 
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dialoog zelf. Slechts weinig auteurs verbinden daar ook een analyse aan.94 
Een uitzondering is Kenney, die stelt dat West-Europese activisten meer 
onenigheid hadden met Oost-Europese activisten, omdat zĳ  zich lieten 
beïnvloeden door de nabĳ heid van de Sovjet-Unie en het voor Oost-Europa 
weinig relevante onderscheid tussen links en rechts.95

Het voorliggende onderzoek richt de transnationale blik weer naar het 
Westen, voorbĳ  de eerdere nationale of binationale focus. Centraal staan 
de ideeën die in het Westen aan de dialoog ten grondslag lagen en de vraag 
hoe deze ideeën in confrontatie met de Oost-Europese oppositie al dan niet 
veranderden. Meer dan eerder onderzoek biedt deze studie een blik op de 
meningsverschillen en misverstanden tussen Oost en West en een struc-
turele benadering van de bemiddelende rol van emigranten. Dit onderzoek 
wil leemtes vullen, verbanden leggen, transnationale verbindingen laten 
zien en bestaand onderzoek in een nieuw perspectief plaatsen. Het gaat 
erom een bĳ drage te leveren aan een transnationale geschiedenis van het 
Oost-Westconflict op maatschappelĳ k niveau - ‘van onderop’. Daarbĳ  is het 
de bedoeling voorbĳ  de oordelende toon te reiken die in de historiografĳ ie 
van het Oost-Westconflict nog steeds niet helemaal verdwenen is. Het doel 
is een antwoord te geven op de vraag hoe de Koude Oorlogsproblematiek 
binnen Westerse linkse maatschappelĳ ke organisaties werd uitgevochten 
en uiteindelĳ k uitgroeide tot een transnationale uitwisseling over het 
Ĳ zeren Gordĳ n heen.

Opzet

De vraag naar de omgang van Nederlandse en West-Duitse linkse bewegin-
gen met de Poolse oppositie wordt hier beantwoord in acht hoofdstukken. 
Het eerste hoofdstuk geeft een inleidende schets van de ontwikkeling van de 
Oost-Westverhouding tussen conflict en ontspanning. Bĳ zondere aandacht 

94 Zie bĳ v. Burke, European Nuclear Disarmament (2004) 169-173, 176. Carter, Peace Movements 
(1992) 185, 194-197. Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 345-351. Hans-H. Hücking, 
‘Unabhängige Friedensinitiativen in Osteuropa’, in: Josef Janning, Hans-Josef Legrand, Helmut 
Zander ed., Friedensbewegungen. Entwicklungen und Folgen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Europa und den USA (Keulen 1987) 255-270. Holger Nehring, ‘Transnationale Netzwerke der 
bundesdeutschen Friedensbewegung’, in: Becker-Schaum, "Entrüstet euch!" (2012) 213-228, aldaar 
220-222. Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten’ (2012) 378-379. Bickhardt, ‘Entspan-
nungspolitik von unten’ (1999) 359-360. Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 317-331. Kacper 
Szulecki, ‘Neophyten, Häretiker, Dissidenten: Polnische Linksintellektuelle und der (Anti-)
Kommunismus’, JHK (Berlĳ n 2011) 61-88, aldaar 87-88.
95 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 91-97, 116-119. 
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gaat daarbĳ  uit naar de veranderingen in de Westerse maatschappelĳ ke 
waarneming van Oost-Europa, het ontstaan van het voor de jaren tachtig zo 
kenmerkende vredesactivisme en de ontwikkelingen in de Oost-Europese 
oppositie. Het tweede hoofdstuk gaat in op de waarneming van de gebeur-
tenissen in Polen in de jaren tachtig vanuit het Westen. Daarnaast schetst 
het de historische achtergronden van de Poolse emigratie, in het bĳ zonder 
in het tĳ dperk van Solidarność.

Vervolgens gaat de aandacht als eerste uit naar de vredesbeweging, 
waar de dilemma’s in hun meest transparante vorm werden uitgevochten, 
om daarna de sociaal-democratie en de vakbeweging aan bod te laten 
komen. Deze zes hoofdstukken zĳ n elk volgens een vergelĳ kbaar stramien 
opgebouwd om overeenkomsten, verschillen en vervlechtingen duidelĳ ker 
naar voren te laten komen. In het eerste deel van elk hoofdstuk gaat de 
aandacht uit naar de eerste rode draad in dit onderzoek: het Oost-Westdebat 
over de twee dilemma’s. Vervolgens komt de tweede rode draad aan bod: 
de transnationale dialoog tussen Oost en West. Bĳ zondere aandacht gaat 
daarbĳ  uit naar de misverstanden en meningsverschillen met de oppositie 
en de bemiddelende rol van Poolse emigranten.



1 Accommodatie en conflict tussen Oost 
en West

Als de verschillende protagonisten uit dit onderzoek de voorgeschiedenis 
van de Oost-Westbetrekkingen in de jaren tachtig hadden moeten schrĳ ven, 
dan waren er vermoedelĳ k twee radicaal verschillende verhalen ontstaan. 
De gemiddelde Poolse opposant of emigrant zou de voorgeschiedenis 
zĳ n begonnen bĳ  ‘Jalta’. Deze conferentie tussen de Geallieerden in 1945 
vormde voor de Polen het beginpunt van de Europese, ideologische deling. 
Daarnaast stond zĳ  symbool voor de uitverkoop van hun land door de eigen 
Westerse bondgenoten.1

De meeste aanhangers van West-Europese linkse bewegingen – de andere 
hoofdpersonen in dit onderzoek – zouden waarschĳ nlĳ k een ander verhaal 
vertellen. Geboren aan de goede zĳ de van het Ĳ zeren Gordĳ n, zouden zĳ  
weinig woorden vuil maken aan de oorsprong of verwerpelĳ kheid van de 
Europese deling. Volgens historicus Tony Judt leek het voor West-Europeanen 
na verloop van tĳ d ‘quite natural that there should be an impermeable ar-
med barrier running from the Baltic to the Adriatic’.2 Garton Ash beschreef 
dit proces van gegroeide desinteresse en acceptatie in West-Europa in 1983:

‘For a decade after 1945 the hope of one united Europe (…) was still 
cherish ed in London as well as Warsaw (…). Then the vision of Europe 
gradually faded into the reality of a west European economic community. 
(…) Those diverse branches of the European family of nations who live 
behind the “Iron Curtain” are covered in a think grey fog. Occasionally, 
they are remembered as poor cousins are remembered. Generally, they 
are forgotten as poor cousins are forgotten. Siberia starts at Checkpoint 
Charlie. Now and then east Europeans break through the fog, individually, 
like Solzhenitsyn, or collectively, like the Hungarians in 1956 of the Czechs 
and Slovaks in 1968. The ‘West’ reacts with astonishment; with a compli-
cated mixture of admiration and embarrassment; with indignation, when 
the Soviet Union pulls the fog back into place again. Then we forget.’3

1 Garton Ash, In Europe’s Name, 1-2, 5 (1993). Judt, Postwar (2010) 135. Zie ook Jacques Rupnik, 
‘Eastern Europe and the new Cold War’, in: Richard Crockat, Steve Smith, The Cold War past and 
present (Londen etc. 1987) 190-205, aldaar 196. 
2 Judt, Postwar (2010) 195-196. 
3 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 319.
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Niet de oorsprong van de deling, maar de poging uit de jaren zestig en 
zeventig om de deling dragelĳ ker te maken, zou vermoedelĳ k het beginpunt 
van hun voorgeschiedenis zĳ n. Zĳ  zouden geen verhaal vertellen over 
ideologische tegenstellingen, maar over het managen van spanningen en 
het streven naar vrede en veiligheid. Op de drempel naar de jaren tachtig, 
ontkwamen echter ook zĳ  niet aan herinneringen aan ‘Jalta’ en de meest 
ĳ zige jaren van de Koude Oorlog.4

Die Koude Oorlog zelf was zeker niet de monolithische periode waar 
hĳ  achteraf gemakkelĳ k voor gehouden wordt. Meermaals verkondigden 
optimisten voor 1990 het einde ervan. Historicus Jost Dülfffer kiest er daarom 
met goede reden voor liever te spreken van het ‘Oost-Westconflict’.5 Daarbĳ  
is het zaak, zoals historicus Michael Ploetz terecht opmerkt, bewust te 
blĳ ven van het feit dat de golfbewegingen buiten Europa vaak heel anders 
verliepen. Vanuit West-Europa en Amerika bezien mocht het conflict mis-
schien trekken van een ‘Long Peace’ hebben, zoals de prominente Koude 
Oorlogsonderzoeker John Lewis Gaddis eind jaren tachtig opperde, maar 
dat gold niet voor de bevolking van communistische dictaturen of de landen 
waar de plaatsvervangende conflicten tussen Oost en West werden uitge-
vochten.6 ‘The 1970s were not the 1950s,’ stelde Gaddis. Judt riposteerde 
daarop verontwaardigd: ‘Well, yes they were – in El Salvador, for example, 
not to mention Chile.’7

I. Ontspanning, vrede en de ‘tweede Koude Oorlog’

Van Koude Oorlog naar ontspanning in de jaren veertig tot de jaren 
zeventig

Eén van de periodes waarop het begrip ‘Koude Oorlog’ voor grote delen 
van de wereld van toepassing is, waren de late jaren veertig en de vroege 
jaren vĳ ftig. Deze periode kenmerkte zich door sterke confrontatie tussen 

4 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 1-2, 5, 7. Vergl. Rupnik, ‘Eastern Europe’ (1987) 191-193 
voor positievere beoordelingen van Jalta. 
5 Jost Dülfffer, Europa im Ost-West-Konflikt 1945-1990 (München 2004) 4-5.
6 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 9-11, 15. John Lewis Gaddis, The long peace. Inquiries into 
the history of the Cold War (New York, Oxford 1987) 216, 223-231, 244-245. Gaddis komt later op 
de ideeën in dit artikel terug: Gaddis, ‘On Starting All Over Again’ (2000) 32-33. Zie ook Richard 
Crockat, The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in world politics, 1941-1991 
(Londen, New York 1995) 6.
7 Tony Judt, Reappraisals. Reflections on the forgotten twentieth century (Londen 2008) 372. 
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de supermachten, waarbĳ  geen van beide zĳ den erin slaagde de andere 
tot wĳ ken te bewegen. De Westerse Geallieerden verzetten zich in 1948 
succesvol tegen de poging van Moskou om West-Berlĳ n aan het Westerse 
kamp te onttrekken door die enclave maandenlange vanuit de lucht te 
bevoorraden. Toen vanaf 1949 ook de Sovjet-Unie in bezit was van de 
atoombom, verstarde de patstelling verder. De veiligheid in de wereld werd 
voortaan bepaald door een evenwicht van wederzĳ dse afschrikking onder 
de naam Mutually Assured Destruction (MAD). Dit had het efffect dat de 
Koude Oorlog inderdaad ‘koud’ bleef en directe militaire confrontaties 
tussen de supermachten over het algemeen met een sisser afliepen.8

De offfensieve retoriek aan beide zĳ den bleef echter in stand. Zo fĳ inan-
cierden de Verenigde Staten de, op Oost-Europa gerichte, radiozender Radio 
Free Europe. De pogingen van Oost-Europese zĳ de om de ontvangst hiervan 
onmogelĳ k te maken, bevestigde voor de Oost-Europese bevolking alleen 
dat dit het waard moest zĳ n om naar te luisteren.9

Nadat de nieuwe Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov in 1956 afrekende 
met de persoonlĳ kheidscultus van zĳ n voorganger Jozef Stalin, leek een 
dooi in de betrekkingen mogelĳ k. Eerste hoopvolle doodverklaringen 
van de Koude Oorlog bleken echter prematuur. Chroesjtsjovs uitlatingen 
over ‘vreedzame coëxistentie’ betekenden geenszins het begraven van 
de ideologische strĳ dbĳ l tussen Oost en West. Periodieke confrontatie 
bleef de norm, met als hoogtepunten de bouw van de Muur in 1961 en de 
Cubacrisis in 1962.10

Deze laatste twee hoogtepunten toonden de noodzaak aan van een 
nieuwe verhouding tussen Oost en West. Naar aanleiding van de Cuba-
crisis verbeterden de supermachten hun onderlinge communicatie en 
ondernamen zĳ  stappen richting wapenbeheersing. Door conflicten als 
de oorlog in Vietnam bleef confrontatie echter nog lange tĳ d overheersen. 
Dat veranderde in de jaren zeventig met de detente-politiek van president 
Richard Nixon en zĳ n minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Zĳ  
besloten de status quo voorlopig te accepteren. Door de Sovjet-Unie niet met 
confrontatie, maar met onderhandelingen tegemoet te treden, probeerden 

8 Gaddis, The long peace (1987) 240-241. Judt, Postwar (2010) 145-147. Gabriel Partos, The world 
that came in from the cold. Perspectives from East and West on the Cold War (Londen 1993) 54-73. 
9 Partos, The world that came in from the cold (1993) 79-91. Anna Mazurkiewicz, ‘Die “Stimme 
Freies Polen” aus München’, Inter Finitimos 6 (2008) 146-169, aldaar 156-157. 
10 Stöver, Der Kalte Krieg (2007) 386, 393.
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zĳ  haar te integreren in het internationale politieke systeem en de kans op 
verdere Sovjetexpansie te verkleinen.11

De bouw van de Muur leidde tot nieuwe strategische inzichten aan de 
andere zĳ de van de oceaan. De West-Berlĳ nse burgemeester Willy Brandt 
constateerde teleurgesteld dat de Westerse Geallieerden niet van zins waren 
tegen deze agressieve en eenzĳ dige vastlegging van de status quo op te 
treden. Geconfronteerd met een fysiek gedeelde stad en gebrek aan steun 
om met harde middelen daar iets aan te veranderen, besloten Brandt en zĳ n 
adviseur Egon Bahr het over een andere boeg te gooien. Zĳ  constateerden, 
in lĳ n met jarenlang groeiend ongenoegen in delen van de West-Duitse 
oppositie, dat de politiek van confrontatie van de regering Adenauer beide 
Duitslanden alleen maar verder uit elkaar gedreven had. Wat de Bondsre-
publiek niet met behulp van anderen had kunnen bereiken, moest zĳ  dan 
maar alleen voor elkaar proberen te krĳ gen. Na de jaren van confrontatie 
kozen Brandt en Bahr voor overleg. Daarvoor was het noodzakelĳ k eerst 
de status quo te accepteren. In kleine stappen en onderhandelingen werkte 
Brandt naar het vergroten van de bewegingsvrĳ heid tussen de stadsdelen. 
Bahr doopte deze strategie in 1963 Wandel durch Annäherung. Door onder-
handelingen met de Oost-Europese machthebbers zouden zĳ  Oost-Europa 
in ‘homeopathische doses’ proberen te veranderen. Bahr leunde daarbĳ  
sterk op nieuwe Amerikaanse concepten:

‘Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, 
dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst 
nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröfffnet Aus-
sichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks 
nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat. (…) Wenn es richtig 
ist, und ich glaube, es ist richtig, daß die Zone [DDR] dem sowjetischen 
Einflußbereich nicht entrissen worden kann, dann ergibt sich daraus, daß 
jede Politik zum direkten Sturz des Regimes drüben aussichtslos ist. Diese 
Folgerung ist rasend unbequem und geht gegen unser Gefühl, aber sie ist 
logisch. Sie bedeutet, daß Änderungen und Veränderungen nur ausgehend 
von dem zur Zeit dort herrschenden verhaßten Regime erreichbar sind.’12

11 Peter Bender, Neue Ostpolitik. Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag (München 1986) 
115-117. Jussi M. Hanhimäki, ‘Ironies and Turning Points: Detente in Perspective’, in: Westad, 
Reviewing the Cold War (2000) 326-342, aldaar 328.
12 Egon Bahr, ‘“Wandel durch Annäherung”. Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing, 
15. Juli 1963’, http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0091_
bah&l=de. Zie ook: Dieter Groh, Peter Brandt, ‘Vaterlandslose Gesellen’. Sozialdemokratie und 
Nation 1860-1990 (München 1992) 278-281. 
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Toen Brandt in 1966 minister van Buitenlandse Zaken werd, drong deze 
denkwĳ ze door in de Bondsregering. Washington volgde deze nieuwe West-
Duitse buitenlandspolitieke onafhankelĳ kheid met argusogen, ondanks 
de parallellen met het Amerikaanse beleid.13 Het Oostblok reageerde nog 
wantrouwender. Een reeks landen eiste dat de Bondsrepubliek eerst de DDR 
moest erkennen voordat zĳ  diplomatieke relaties met haar zou aangaan. Dit 
betekende een omkering van Hallstein-doctrine, die er voor had gezorgd 
dat dat Bonn gedurende de jaren vĳ ftig en de vroege jaren zestig contact 
weigerde met alle landen die de DDR erkenden.14

Een domper op de internationaal groeiende euforie over de ontspanning 
vormde het neerslaan van de Praagse Lente in 1968. Veel politici wilden 
zich niet uit het veld laten slaan en deden de gebeurtenissen af als een 
‘ongeluk op de weg naar detente’. Brandt zag het verbale wapengekletter 
van Moskou over West-Duits revanchistisch interventionisme juist als een 
verdere aanmoediging voor zĳ n politiek van toenadering en verzoening. 
De gebeurtenissen in Praag brachten hem tot de conclusie dat Moskou de 
eerste aanspreekpartner moest zĳ n. Bĳ  coalitiepartner CDU/CSU (Christ-
lich Demokratische Union/Christlich Soziale Union) nam de twĳ fel toe of 
überhaupt met Oost-Europa te praten viel.15

De nieuwe Ostpolitik van Brandt en Bahr kreeg daarom pas echt mo-
mentum toen Brandt in 1969 het kanselierschap overnam en in de FDP 
(Freie Demokratische Partei) een partner vond met meer vertrouwen in 
de ontspanning. De nieuwe regering ging over tot de facto erkenning van 
de DDR en sloot in rap tempo verdragen af met Moskou (1970), Warschau 
(1970) en Praag (1973). Daarnaast schiepen het Viermächteabkommen 
(1971) van de Geallieerden over Berlĳ n en het Grundlagenvertrag (1972) 
tussen de Bondsrepubliek en de DDR een basis voor de omgang met het 
andere Duitsland. In deze, minutieus uitonderhandelde verdragen, legde 
de Bondsrepubliek de onschendbaarheid van de Oost-Europese grenzen 
vast, inclusief de omstreden Oder-Neissegrens tussen de DDR en Polen. Niet 

13 Stöver, Der Kalte Krieg (2007) 388-392. Werner Link, ‘Détente auf deutsch und Anpassung 
an Amerika: Die Bonner Ostpolitik’, in: Detlef Junker ed., Die USA und Deutschland im Zeitalter 
des Kalten Krieges 1945-1990. Ein Handbuch. Band II 1968-1990 (Stuttgart, München 2001) 56-65, 
aldaar 56-61. 
14 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 36-38, 54-56. De tegenreactie aan Oost-Europese zĳ de 
werd de Ulbricht-doctrine genoemd, hoewel Gomułka volgens Wanda Jarząbek een even grote rol 
speelde. Het dissidente Roemenië was al wel in 1967 relaties aangegaan met de Bondsrepubliek. 
(Wanda Jarząbek, ‘Deutsche ‘Neue’ Ostpolitik aus polnischer Perspektive 1966-1972’, in: Boll, 
Ruchniewicz, Nie mehr (2010) 70-96, aldaar 70-78). 
15 Stokłosa, Polen und die deutsche Ostpolitik (2011) 152-153. Rupnik, ‘Eastern Europe’ (1987) 
196-197. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 115-116. Herf, War by Other Means (1991) 36. 
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meer het bestrĳ den van de status quo, maar het verzachten van de gevolgen 
ervan werd uitgangspunt van het nieuwe beleid. De CDU/CSU veroordeelde 
deze politiek als uitverkoop van de Duitse belangen.16

De West-Duitse ontspanningspolitiek beoogde net als de Amerikaanse 
detente-politiek het Oost-Westconflict hanteerbaar te maken. Als onderdeel 
van een over Oost en West verdeelde natie had de Bondsrepubliek echter 
nog meer belangen bĳ  toenadering tot Oost-Europa. De weigering in Bonn 
om de Duitse en Europese deling te erkennen had, zo concludeerden de 
West-Duitse sociaaldemocraten, de deling alleen maar verdiept. Juist door 
wel met de regimes te praten en in onderhandeling tot kleine verbeteringen 
te komen zou de deling minder absoluut worden en een gezamenlĳ k Duits 
natiegevoel behouden blĳ ven. Op de lange termĳ n zou de grotere vrĳ -
heid die hierdoor in Oost-Europa ontstond en de verbeterde relatie met 
Moskou een Duitse hereniging denkbaar maken. Veel West-Duitse politici 
koesterden de veronderstelling dat het afbouwen van buitenlandse dreiging 
Moskou in staat zou stellen de teugels tegenover de satellietstaten meer te 
laten vieren. De verwachting was dat de afbouw van externe spanningen 
de Oost-Europese staten voldoende zelfvertrouwen en stabiliteit zou geven 
om interne ontspanning toe te staan.17

Voor Oost-Europa vormde de ontspanningspolitiek een gemengd genoe-
gen. De toenadering bracht diplomatieke erkenning en buitenlandse valuta 
waar de regimes grote behoefte aan hadden. De DDR en Polen profĳiteerden 
van omvangrĳ ke leningen, die zĳ  onder andere inzetten om de bevolking 
met meer consumptiegoederen te kunnen paaien. Daarvoor betaalden de 
regimes met meer maatschappelĳ k contact met het welvarende Westen, 
wat juist de ontevredenheid van de eigen bevolking weer aanwakkerde. 
Bovendien brachten de Westerse leningen en de gecreëerde verslaving aan 
een levenspeil dat op eigen kracht niet vol te houden was, de Oost-Europese 
staten steeds meer in de buurt van een bankroet. Zo bleek de ontspanning 
een onverwachte nagel aan de doodskist van het communisme.18

Eenzelfde gemengd genoegen vormden de West-Duitse pogingen zich met 
Polen te verzoenen. De Poolse regering stond erop dat de Bondsrepubliek 
de Oder-Neissegrens zou erkennen. Voor Moskou was deze volharding 
onbegrĳ pelĳ k: de grens liep immers tussen Polen en de DDR. Het feit dat 

16 Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 32-33. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 37-38, 
58, 70-74, 126, 367.
17 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 59-67, 126-127, 138-139, 176-177. Bender, Neue Ostpolitik 
(1986) 79-81, 161-162. 
18 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 55-56, 188-191, 195-196. Pick, Brücken nach Osten (2011) 
27, 31, 33, 38-39. Jarząbek, ‘Deutsche ‘Neue’ Ostpolitik’ (2010) 94-96. 
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de Sovjet-Unie het voortbestaan van die grens garandeerde was altĳ d een 
belangrĳ k argument geweest voor de band tussen Moskou en Warschau. 
Op haar beurt gebruikte de Poolse regering propaganda over West-Duits 
revanchisme om de eigen heerschappĳ  en de sterke band met de Sovjet-Unie 
tegenover de Poolse bevolking te rechtvaardigen. De behoefte aan veiligheid 
tegenover de West-Duitsers was voor de Poolse regering echter groter dan de 
behoefte op anti-Duitse propaganda terug te kunnen vallen. De erkenning 
van de Oder-Neissegrens door de regering-Brandt was daarmee niet alleen 
een belangrĳ ke stap in de richting van ontspanning en verzoening, maar 
tastte ook de legitimiteit van het regime aan. Kort na de ondertekening van 
het verdrag van Warschau, gingen in Polen arbeiders de straat op. Brandt 
constateerde tot zĳ n vreugde dat propaganda over West-Duitse inmenging, 
in tegenstelling tot bĳ  de Praagse Lente, achterwege bleef. In latere jaren 
maakte Warschau alsnog dankbaar gebruik van het verzet van de CDU/CSU 
tegen erkenning van de grens om het West-Duitse vĳ andbeeld toch levend 
te houden.19 Brandts knieval voor het monument voor de getto-opstand in 
Warschau in 1970, was voor de Poolse regering dan ook geenszins het sterke 
symbool van de Duits-Poolse verzoening dat het, na aanvankelĳ ke kritiek, 
in het Westen werd. In Polen vermeden de media het volledig afdrukken 
van deze iconische foto om de propaganda niet te ondergraven.20

Het verdrag van Warschau loste zeker niet alle strĳ digheden en oud 
zeer tussen beide landen op. De positie van de Duitse minderheid in Polen, 
de schadeloosstelling van voormalige dwangarbeiders, het karakter van 
de grenserkenning en fĳ inanciële kwesties bleven hete hangĳ zers waarop 
incidenteel doorbraken werden bereikt.21

Niet alleen in de omgang met de Bondsrepubliek, maar ook op het 
bredere internationale toneel bleek de ontspanning gemengde gevolgen 
te hebben voor Oost-Europa. Tussen 1972 en 1975 vonden in Helsinki de 

19 Dieter Korger, Die Polenpoltik der deutschen Bundesregierung von 1982-1991 (Bonn 1993) 46, 
59-60. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 105, 221, 227-229. Zie voor voorbeelden van propa-
ganda Obraz wroga w propagandzie PRL (Poznań 2004) 20-31. ‘Prawda attackiert bundesdeutsche 
Stiftungen’, SZ 22-9-1980. 
20 Basil Kerski, ‘Willy Brandt in Warschau. Kontinuïtät und Wandel in der deutschen Polen-
Politik (1970-1990-2010)’, Dialog (2010-2011) nr. 94, 30-38, aldaar 31-32. Krzysztof Ruchniewicz, 
Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahr-
hundert (Dresden 2005) 142-143. Adam Krzemiński, ‘Der Kniefall. Warschau als Erinnerungsort 
deutsch-polnischer Geschichte’, Merkur 54 (2000) nr. 11, 1076-1088, aldaar 1086-1088. Hofmann, 
Polen und Deutsche (2011) 18, 71. Ook het feit dat Brandt voor een joods (en dus niet zozeer voor 
een Pools) monument knielde riep ongemakkelĳ ke gevoelens op, vooral omdat het regime de 
jaren ervoor een antisemitische campagne had gevoerd. 
21 Korger, Die Polenpolitik (1993) 43-52. Pick, Brücken nach Osten (2011) 47-51, 64, 87-91. 
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onderhandelingen van de Conferentie voor Vrede en Samenwerking in 
Europa (CVSE) plaats tussen regeringen uit Oost en West. Deze conferentie 
berustte op een voorstel van de Sovjet-Unie. Dankzĳ  hardnekkig onder-
handelen van wantrouwige Westerse landen zoals Nederland bevatten de 
akkoorden niet alleen afspraken over veiligheid en economische betrek-
kingen, maar ook over mensenrechten.22

Desondanks leken de Helsinki-akkoorden vanwege de erkenning van de 
status quo in eerste instantie vooral een succes voor het Oostblok. Het Oost-
Europese triomfalisme maakte veel Westerse politici en Oost-Europese 
burgers sceptisch over de uitkomst. Al snel bleek echter dat Oost-Europa 
haar internationale erkenning duur had betaald. Door de akkoorden van 
Helsinki te ondertekenen hadden de regimes hun binnenlandse critici 
een sterk wapen in handen gegeven.23 Na verloop van tĳ d ontdekten ook 
Westerse politici de kracht van de mensenrechtenparagrafen van Helsinki. 
Op de vervolgconferenties, die de uitkomsten van Helsinki moesten toetsen, 
ontwikkelden de, voorheen zeer terughoudende, Verenigde Staten zich 
tot de belangrĳ kste aanklager van mensenrechtenschendingen in het 
Oostblok.24

Deze ommezwaai in het Amerikaanse beleid had zĳ n wortels in de 
groeiende ontevredenheid in eigen land over het feit dat de detente het 
Oost-Westconflict slechts in zĳ n huidige staat bevroor. Het Amerikaanse 
congres vroeg zich in toenemende mate af wat het terugkreeg voor het 
inslikken van de kritiek op Oost-Europa. In 1974 dwong het daarom af 
dat verdere toenadering tot Moskou voortaan zou worden gekoppeld 
aan het vergroten van de mogelĳ kheden tot emigratie van joden uit de 
Sovjet-Unie. De Amerikaanse president Gerald Ford hield midden jaren 
zeventig op het woord ‘detente’ te gebruiken en zĳ n opvolger Jimmy Carter 
zette de relaties met Moskou door contact met Sovjetdissidenten en actief 
mensenrechtenbeleid verder onder druk. Ook leed de detente onder het feit 
dat beide supermachten het begrip verschillend invulden en vaak strengere 
standaarden voor de ander hanteerden dan voor zichzelf. Leonid Brezjnev, 
Sovjetleider vanaf 1964, achtte het bĳ voorbeeld heel goed mogelĳ k de 
relaties op het Europese continent ontspannen te houden en tegelĳ kertĳ d 

22 Snyder, Human Rights Activism (2011) 2-7, 16-28, 35. Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’ (2001) 
76-80, 90-93. 
23 Anatoly Adamishin, Richard Schifter, Human Rights, Perestroika, and the end of the Cold War 
(Washington 2009) 69-70, 152-155. Daniel C. Thomas, The Helsinki efffect. International norms, 
human rights, and the demise of communism (Princeton, Oxford 2001) 94-97, 120-121.
24 Snyder, Human Rights Activism (2011) 96-97, 102-108, 148-149. Thomas, The Helsinki efffect 
(2001) 122-131, 138-142. 
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met verdere bewapening en interventies in de derde wereld te streven 
naar vergroting van zĳ n macht. De acties van de Sovjet-Unie in Afrika 
en Zuidoost-Azië vormden voor de Amerikanen echter een belangrĳ ke 
reden om te constateren dat de ontspanning klaarblĳ kelĳ k dood was. 
Omgekeerd zag de Sovjet-Unie de Amerikaanse link tussen ontspanning 
en mensenrechten als een inbreuk op de detente. Zo claimden beide zĳ den 
dat de ander uiteindelĳ k ervoor verantwoordelĳ k was dat de ontspanning 
een vroege dood stierf.25

In Europa, waar de detente tot relatieve rust en stabiliteit had geleid, 
zette het geloof dat de ontspanning heilzaam zou werken zich echter wel 
voort, zo schrĳ ft S.R. Ashton:

‘The alternatives – Cold War and detente – had been tried and found 
wanting. The fĳ irst was too dangerous and too expensive. The second 
required a degree of confĳidence, trust and tolerance which simply did 
not exist. But for the Europeans it was diffferent. They had much more in 
common, much more to lose and therefore much more which was worth 
preserving. Detente had served the Europeans well.’26

Het gemak waarmee Amerikaanse regering de ontspanning afschreef, 
viel niet goed in West-Europa, vooral in West-Duitsland. Europese landen 
hadden er een groot geopolitiek belang bĳ  de ontspanning te behouden 
en waren tegelĳ kertĳ d meer dan de Verenigde Staten in staat de ontspan-
ningspolitiek in Europa te scheiden van de gebeurtenissen in de rest van 
de wereld. Mondiale ontwikkelingen waren voor hen minder van belang. 
Tegelĳ kertĳ d liet ook de DDR, een over het algemeen trouwe bondgenoot 
van Moskou in Oost-Europa, zich niet door de ramkoers van de Sovjet-Unie 
van ontspanning met de Bondsrepubliek afhouden.27

25 Gaddis, The Cold War (2005) 181-183, 187, 198-199. Hanhimäki, ‘Ironies and Turning’ (2000) 
327, 329-333, 337-338. Raymond L. Garthofff, ‘The failure of the Detente of the 1970s’, in: Larres, 
Lane, The Cold War (2001) 157-180. 
26 Ashton, In search of Detente (1989) 213-214.
27 Oliver Bange, ‘‘Keeping detente alive’: inner-German relations under Helmut Schmidt and 
Erich Honecker, 1974-1982’, in: Nuti, The Crisis of Detente (2009) 230-243, aldaar 234-238. Link, 
‘Détente auf deutsch’ (2001) 63-64. Manfred Becht, SPD, Ost-West-Konflikt und europäische 
Sicherheit. Sozialdemokraten und sicherheitspolitische Zusammenarbeit in Westeuropa (Frankfurt 
1994) 74-77. 
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De ‘tweede Koude Oorlog’ en de ‘tweede fase’ van de ontspanning in de 
jaren tachtig

In de vroege jaren tachtig namen de spanningen tussen Oost en West toe: 
de wapenwedloop laaide op, de Sovjet-Unie intervenieerde in Afghanistan, 
in Polen braken stakingen uit en de Verenigde Staten kregen een nieuwe 
president die de Sovjet-Unie betitelde als ‘rĳ k van het kwaad’. Nadat de 
ontspanningspolitiek in Amerika al langere tĳ d tanende was, kwam die 
nu ook in Europa onder druk te staan.

Wapenbeheersing was al sinds jaar en dag een gespreksonderwerp tussen 
Oost en West. Tot de jaren zestig waren initiatieven echter altĳ d stukgelopen 
op wederzĳ ds wantrouwen. In het kielzog van de ontspanningspolitiek 
kwamen enkele bindende afspraken over ontwapening tot stand, maar deze 
lieten voldoende ruimte om de wapenwedloop op andere gebieden voort te 
zetten.28 In 1977 plaatste de Sovjet-Unie nieuwe, op West-Europa gerichte, 
middellange afstandswapens, die in het Westen bekend werden onder de 
naam SS20. De West-Duitse kanselier Helmut Schmidt wees erop dat deze 
wapens in een ‘grĳ ze zone’ vielen die nog niet door verdragen werd bestreken. 
Hĳ  vreesde dat na plaatsing van deze wapens een beperkte kernoorlog in 
Europa mogelĳ k werd en zo de Europese veiligheid losgekoppeld zou worden 
van die van de Verenigde Staten.29 Zĳ n oproep het evenwicht in Europa te 
herstellen, leidde tot het NAVO-dubbelbesluit van december 1979. De NAVO 
kondigde aan 573 Cruise Missiles – in de volksmond: kruisraketten – en 
Pershing II te plaatsen. Tegelĳ kertĳ d bevatte het dubbelbesluit het aanbod 
onderhandelingen over beheersing van deze categorie wapens aan te gaan. 
De Sovjet-Unie zag dit besluit als een aanval op de ontspanningspolitiek en 
startte een uitgebreide propagandacampagne om het Westen daarvan de 
schuld te geven. In de beoogde plaatsingslanden creëerde het voornemen 
grote maatschappelĳ ke onrust. De betekenis van de nieuwe kernwapens 
draaide hierbĳ  voor veel tegenstanders 180 graden. Thomas Rochon vat dit 
trefffend samen:

‘The deployments were meant to reinforce the American commitment to 
defend Western Europe with its own nuclear arsenal. By 1981, however, 
the cruise and Pershing II missiles were widely interpreted as an attempt 
by the United States to ensure that any nuclear war with the Soviet Union 

28 Stöver, Der Kalte Krieg (2007) 395-401. 
29 Geiger, ‘Die Regierung Schmidt–Genscher’ (2011) 96-100. 
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would be confĳined to Europe – precisely the opposite meaning from that 
originally intended.’30

Vanuit Amerikaans oogpunt vormde niet het dubbelbesluit, maar de Sovjet-
invasie in Afghanistan in december 1979 de doodssteek voor de ontspanning. 
President Carter concludeerde dat dit de ware aard van het Sovjetregime 
toonde en reageerde met harde sancties, waaronder een boycot van de Olym-
pische Spelen in Moskou in 1980. De West-Europese bondgenoten voelden 
zich minder gekrenkt en waren vooral geïrriteerd over Carters gebrek aan 
consultatie. In de hoop de spanningen op het eigen continent in toom te 
houden, beperkten de Bondsrepubliek en Frankrĳ k zich tot de verklaring 
dat de ontspanningspolitiek nog een dergelĳ ke slag niet zou overleven.31

De internationale spanningen namen nog verder toe met de uitbraak van 
stakingen in Polen in 1980. Binnen het Warschaupact bestond angst dat het 
‘Poolse virus’ op andere landen zou overslaan: vooral de DDR riep Moskou 
op snel in te grĳ pen.32 In het Westen vreesden de politici een herhaling van 
1968. Met een mengeling van angst en sympathie volgde de buitenwereld de 
Poolse ontwikkelingen op de voet. Toen niet Moskou maar het Poolse leger 
zelf ingreep, streden afkeuring en opluchting om de overhand.33

Ten slotte beschouwde een deel van de West-Europese bevolking het 
aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan als een 
groter gevaar voor de ontspanning dan de gebeurtenissen in Afghanistan en 
Polen. Reagans retoriek tegen de Sovjet-Unie en zĳ n hoge defensie-uitgaven 
bracht herinneringen aan de vroege Koude Oorlogsjaren naar boven. Het 
bezorgde hem in Moskou en delen van West-Europese linkse kringen het 
imago van een trigger-happy cowboy die een beperkte kernoorlog in Europa 
voor mogelĳ k zou houden.34 Dit beeld versterkte hĳ  verder toen hĳ  in 1983 

30 Thoman R. Rochon, Mobilizing for Peace. The Antinuclear Movement in Western Europe 
(Princeton, New Jersey 1988) 52. Loth, Overcoming the Cold War (2002) 164, 168, 172-173. Geiger, 
‘Die Regierung Schmidt–Genscher’ (2011) 104-121.
31 Ashton, In search of Detente (1989) 158-160. William Curti Wohlforth, The Elusive Balance. 
Power and Perceptions during the Cold War (Ithaca, Londen 1993) 224-227. Garthofff, ‘The failure 
of the Detente’, 172-175. 
32 Monika Tantzscher, “Was in Polen geschieht, ist für die DDR eine Lebensfrage!” – Das 
MfS und die polnische Krise 1980/1981’, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-
Kommission. Band V/1 (1995) 2601-2760. Loth, Overcoming the Cold War (2002) 174-175. 
33 Paczkowski, ‘Świat i blok sowiecki’ (2010) 17-18.
34 Ashton, In search of Detente (1989) 163-164, 167. Bernd Stöver, Die Befreiung vom Kommunis-
mus. Amerikanische Liberation Policy im Kalten Krieg 1979-1991 (Keulen, Weimar, Wenen 2002) 
851-859, 862-863. David E. Hofffman, The Dead Hand. The Untold Story of the Cold War Arms Race 
and Its Dangerous Legacy (New York 2009) 32-33, 42, 56. 
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aankondigde een raketschild te willen ontwikkelen, het Strategic Defence 
Initiative (SDI), dat het fundament onder MAD weg zou slaan en de binding 
tussen de Europese en de Amerikaanse defensie bedreigde.35

Deze opeenstapeling van factoren maakte de vroege jaren tachtig tot 
een periode waarin het Oost-Westconflict weer aanspraak kon maken op 
de titel ‘Koude Oorlog’. Politicoloog Fred Halliday sprak in 1983 van ‘the 
second cold war’.36 Volgens Judt was deze periode uitzonderlĳ k gevaarlĳ k, 
omdat beide zĳ den daadwerkelĳ k geloofden dat de andere zĳ de serieuze 
voorbereidingen voor een kernoorlog trof.37 Historicus Georg Schild noemt 
1983 ‘das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges’, omdat de Sovjet-Unie, in 
tegenstelling tot bĳ  eerdere crises, dit keer niet geloofde dat de tegenstander 
een kernoorlog wilde vermĳ den, terwĳ l de Amerikanen dachten de Koude 
Oorlog al gewonnen te hebben.38 Andere historici noemen de term ‘tweede 
Koude Oorlog’ achteraf te dramatisch. Inderdaad ziet de periode er met 
kennis van de ontwikkelingen na 1985 beduidend anders uit. In 1983 was 
echter niet te voorspellen hoe lang deze ‘ĳ stĳ d’ zou duren en welke gevolgen 
hĳ  zou hebben.39

In de context van de veranderende internationale omstandigheden, 
veranderde ook de ontspanningspolitiek. In de vroege jaren tachtig gingen 
voorstanders van de ontspanning er meer dan voorheen van uit dat de 
machtsverhoudingen in Europa stabiel waren en omwille van het behoud 
van de vrede stabiel moesten blĳ ven. Het bereiken van het oorspronkelĳ ke 
doel van de ontspanning – het overwinnen van de status quo – werd steeds 
minder voorstelbaar. Het was opnieuw Egon Bahr die aan de wieg stond van 
deze ideeën. Via een VN-commissie onder leiding van de Zweedse premier 
Olof Palme wist hĳ  zĳ n concept van gemeinsame Sicherheit internationale 
bekendheid te geven. In plaats van tegen elkaar, moesten Oost en West mét 
elkaar tot veiligheid zien te komen. Dit leidde ertoe dat een groot aantal 
West-Europese politici ondanks de toegenomen spanningen toenadering 
bleef zoeken tot de machthebbers in Oost-Europa.40

35 Sean N. Kalic, ‘Reagan’s SDI announcement and the European reaction: diplomacy in the 
last decade of the Cold War’, in: Nuti, The Crisis of Detente (2009) 99-110, aldaar 99-106. 
36 Fred Halliday, The making of the Second Cold War (Londen 1983).
37 Judt, Postwar (2010) 590-591. Zie ook Loth, Overcoming the Cold War (2002) 182. Hofffman, 
The Dead Hand (2009) 60-62, 88, 96.
38 Georg Schild, 1983. Das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges (Paderborn 2013) 7-8, 13-14, 
206-208.
39 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 92. Nehring, Ziemann, ‘Führen alle Wege nach Moskau?’ 
(2011) 91-92. Zie ook Crockat, The Fifty Years War (1995) 4-6.
40 Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 133-134, 306-307, 318-319. Moseleit, Die “Zweite” Phase 
der Entspannungspolitik (1991) 17-28, 69-71. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 12, 270-271. 
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De Bondsrepubliek was wederom één van de drĳ vende krachten 
achter deze toenadering, ook toen in oktober 1982 de voorheen ontspan-
ningskritische CDU/CSU het roer overnam. De partĳ , die jarenlang de 
fĳ inanciële stabilisering van de DDR had afgekeurd, beloofde nu zelf een 
miljardenkrediet aan Oost-Berlĳ n. Slechts in de ietwat grotere aandacht 
voor mensenrechten en in de krampachtige omgang met de erkenning van 
de Poolse Westgrens onderscheidde de Ostpolitik van deze regering zich van 
die van de voorganger.41

De nieuwe West-Duitse regering bekrachtigde in 1983 de plaatsing van de 
middellangeafstandswapens uit het NAVO-dubbelbesluit, die de SPD vanuit 
de oppositie inmiddels fel bestreed. In Nederland wist de aanzienlĳ ke maat-
schappelĳ ke druk het plaatsingsbesluit wel op de lange baan te schuiven, 
maar uiteindelĳ k niet te voorkomen. De Nederlandse aarzeling verhinderde 
niet dat Moskou in 1983 wegliep van de onderhandelingstafel, zelf nieuwe 
wapens in de DDR en Tsjechoslowakĳ e plaatste en een nieuwe anti-Westerse 
propagandacampagne startte. Hiermee verspeelde Moskou veel krediet 
in West-Europa en wekte het Kremlin wrevel bĳ  de eigen bondgenoten.42

De kansen voor de ontspanning keerden pas weer in 1985 met het aan-
treden van de nieuwe Sovjetleider Michail Gorbatsjov. Met zĳ n politiek van 
glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen) wist hĳ  in het Westen, 
meer dan in eigen land, vertrouwen en enthousiasme te wekken. Zĳ n ont-
wapeningsvoorstellen en de relatieve vrĳ heid die hĳ  Oost-Europa gunde, 
kwamen vooral voort uit de hoop het socialisme te redden. Zĳ n zorg gold 
eerder de last van de defensie-uitgaven dan de dreiging uit het Westen.43

De sleutel voor verandering lag ook aan de andere zĳ de van de oceaan, 
waar Reagan aan het einde van zĳ n eerste termĳ n een andere toon aan 
begon te slaan. Nu hĳ  de Amerikaanse positie veilig had gesteld, wilde 
Reagan graag persoonlĳ k met de Sovjetleiders tot een oplossing voor het 
kernwapenprobleem komen. Volgens Schild schrok hĳ  van de reacties die 
de stationering van de nieuwe NAVO-wapens had opgeroepen. Omdat zĳ n 
harde retoriek zĳ n morele afkeer van kernwapens en MAD jarenlang had 

41 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 31-33, 112, 180-181. Korger, Die Polenpolitik (1993) 46-47.
42 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 279-280. Hofffman, The Dead Hand (2009) 62-63, 70. 
43 Judt, Postwar (2010) 592-595, 599-601, 604. Snyder, Human Rights Activism (2011) 158, 218-220, 
227. Loth, Overcoming the Cold War (2002) 189-191, 197-198, 205-206. Karen Dawisha, Eastern 
Europe, Gorbachev, and Reform. The Great Challenge (Cambridge etc. 2e editie 1990) 216-217. 
Risse-Kappen, ‘Ideas do not f loat freely’ (1994) 206-207. 
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overschaduwd, bleven zĳ n vĳ anden en critici lang wantrouwig over zĳ n 
intenties.44

Desondanks bleken Reagan en Gorbatsjov in directe onderhandelingen 
zaken te kunnen doen: vooral over veiligheidskwesties, maar op den 
duur ook over mensenrechten. In 1987 leidde dit tot een akkoord over de 
Intermediate-range Nuclear Forces (INF) uit het dubbelbesluit. Dit betekende 
dat het besluit in Nederland niet uitgevoerd hoefde te worden.45

Gorbatsjovs hervormingen hadden eveneens revolutionaire uitwerkin-
gen in Oost-Europa. De communistische partĳ en in Hongarĳ e en Polen 
beschouwden zĳ n koers als een steun in de rug voor hun eigen beleid. In 
beide landen kwamen in 1989 rondetafelgesprekken met de oppositie tot 
stand en nam de regering opzienbarende stappen: Hongarĳ e opende in mei 
de grens met Oostenrĳ k en Polen schreef in juni halfvrĳ e verkiezingen uit. 
Gorbatsjov zag deze ontwikkelingen aan zonder de noodzaak te voelen in 
te moeten grĳ pen. In oktober 1989 verklaarde het Kremlin de Brezjnev-
doctrine, die de inval in Praag in 1968 had gelegitimeerd, dood. Wat hem 
betreft mocht Oost-Europa Frank Sinatra’s aanbeveling volgen: ‘I did it my 
way’. Landen als Tsjechoslowakĳ e en de DDR, die de eigen maatschappĳ  
nog steeds in een ĳ zeren greep hielden, volgden deze ontwikkelingen met 
angst en afkeer. Zĳ  moesten toezien hoe hun bevolking de voorbeelden 
uit de buurlanden volgde en eveneens de straat op ging. In de DDR zetten 
demonstraties en de emigratie van burgers via Hongarĳ e en West-Duitse 
ambassades in buurlanden de regering onder druk. Een poging de reismo-
gelĳ kheden te versoepelen, leidde op 9 november 1989 tot de val van de 
Muur. De regimes in Tsjechoslowakĳ e, Bulgarĳ e en Roemenië vielen niet 
veel later.46

Deze gebeurtenissen maakten van de – gedurende de jaren tachtig 
al bĳ na opgegeven – wens van een verenigd Duitsland opeens weer een 
concrete mogelĳ kheid. Bĳ  de eerste vrĳ e Oost-Duitse verkiezingen in 1990 
koos de meerderheid voor een snelle weg naar Duitse eenheid. Na intensief 

44 Loth, Overcoming the Cold War (2002) 169, 171, 184-188, 220-221. Hofffman, The Dead Hand 
(2009) 29-30, 40, 47, 212. Beth A. Fischer, ‘Visions of Ending the Cold War. Triumphalism and 
U.S. Soviet Policy in the 1980s’, in: Bozo, Visions of the End of the Cold War (2012) 294-308, aldaar 
302-305. Schild, 1983 (2013) 17, 191-202
45 Adamishin, Schifter, Human Rights (2009) 5-6, 82, 237-238. Ashton, In search of Detente 
(1989) 168-169, 192-195. Snyder, Human Rights Activism (2011) 158-159, 164-166. 
46 Dawisha, Eastern Europe (1990) 212-221. Judt, Postwar (2010) 604-627.
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overleg met en tussen de voormalige Geallieerden sloot op 3 oktober 1990 
Oost-Duitsland zich bĳ  de Bondsrepubliek aan.47

Historici hebben zich sinds 1989 veelvuldig over de vraag gebogen welke 
factoren cruciaal waren voor het ontstaan van de omwentelingen van 1989 
en 1990. Die discussie is complexer dan de tegenstelling tussen triomfalisten 
van het NAVO-dubbelbesluit en de ontspanningspolitiek. Veel genoemde 
andere verklaringen zĳ n de uitzonderlĳ ke stappen van Gorbatsjov, het 
economische falen van het Oostblok en het verzet van de Oost-Europese 
bevolking.48 Het werkelĳ ke antwoord op de vraag hoe de omwentelingen 
ontstonden, ligt in een complexe combinatie van factoren. Garton Ash stelt 
dan ook terecht vast: ‘whenever an author seizes on a single element and 
says this is the explanation, the key, you know he is wrong.’49 Dit onderzoek 
belicht zonder fĳ inalistisme enkele van die factoren.

Van ‘De Russen komen’ tot ‘Liever een Rus in mĳ n keuken dan een 
kruisraket in mĳ n achtertuin’

Het Oost-Westconflict f luctueerde niet alleen op het niveau van de su-
permachten, maar had ook wisselende uitwerkingen op maatschappelĳ k 
niveau: ‘De Koude Oorlog was niet in de laatste plaats een ideologische con-
frontatie die zich binnen de Amerikaanse en Westeuropese samenlevingen 
zelf voltrok,’ stelden de voormalige communisten Anet Bleich en Max van 
Weezel in 1982. De beoordeling van het Oostblok en het communisme in 
de West-Europese bevolking veranderde onder invloed van internationale 
gebeurtenissen, de duur van het conflict en binnenlandse ontwikkelingen.50

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog profĳiteerden Westerse 
communisten en de Sovjet-Unie sterk van de rol die beiden in het verzet en 
de bevrĳ ding gespeeld hadden. In het traditioneel sterk anticommunistische 
Nederland, dat tot 1942 geweigerd had de Sovjet-Unie diplomatiek te erken-
nen, beleefde de Communistische Partĳ  Nederland (CPN) hoogtĳ dagen. De 

47 Potthofff, ‘Die Deutschlandpolitik’ (1995) 2098. Charles S. Maier, Dissolution. The Crisis of 
Communism and the End of East Germany (Princeton 1997) 195, 211-214, 244-284. 
48 Herrman, Lebow, ‘What Was the Cold War?’ (2004) 2, 5, 8-11, 13. Lévesque, ‘The emancipation 
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49 Timothy Garton Ash, ‘1989!’, NYRB 5-11-2009.
50 Anet Bleich en Max van Weezel, ‘Koude Oorlog, stalinisme en linkse intellectuelen’, in: 
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opleving bleek echter kortstondig. Toen de CPN in 1948 instemde met de 
communistische staatsgreep in Praag had dat ernstige repercussies voor de 
populariteit en het ledenaantal van de partĳ .51 Haar instemmende reactie 
op het neerslaan van de Hongaarse opstand in 1956 bracht de CPN nog meer 
in het verdomhoekje. Een woedende menigte belegerde het partĳ kantoor, 
daarbĳ  nauwelĳ ks gehinderd door de politie.52 Meer en meer gold de partĳ  
in deze jaren als vĳ fde colonne, die in geval van een oorlog geïnterneerd en 
nu al uit belangrĳ ke functies geweerd moest worden.53

In West-Duitsland kende de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 
een vergelĳ kbaar patroon van relatieve populariteit tussen 1945 en 1948 
en vervolgens een snel dalend ledental. De angst voor een vĳ fde colonne 
was hier nog veel sterker aanwezig vanwege de samenwerking van de KPD 
met de ‘kameraden’ in de Sovjet-zone. Ook in de Bondsrepubliek kreeg de 
partĳ  met restrictieve maatregelen te maken, met als climax de rechterlĳ ke 
beslissing in 1956 de KPD als gevaar voor de democratische ordening te 
verbieden. Daarmee verdween overigens niet het communisme, noch de 
potentiële vĳ fde colonne uit de West-Duitse samenleving.54

In beide landen kwam een vergelĳ kbare anticommunistische consensus 
tot stand, waarin harde woorden en sensatiezucht over de misstanden 
in het Oostblok en gelĳ kstellingen tussen fascisme en communisme een 
belangrĳ ke rol speelden. Sociaaldemocraten behoorden in beide landen tot 
de meest fervente bestrĳ ders van hun vermeende ideologische partners.55

In Nederland bleek het beduidend gemakkelĳ ker dan in West-Duitsland 
te concluderen dat de Sovjetdreiging een sterk Westers bondgenootschap 

51 M.D. Bogaarts, ‘De Nederlandse reacties op Praag 1948’, in: Bob de Graafff, Cees Wiebes ed., 
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53 Van der Boom, Atoomgevaar? (2000) 19-21, 28-29. Bogaarts, ‘De Nederlandse reacties op 
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en hoge defensiebudgetten noodzakelĳ k maakte.56 Voor de Bondsrepu-
bliek betekende de inbedding in het Westen immers een op de lange baan 
schuiven van de hoop op hereniging. De Bondsrepubliek bleef zichzelf 
grondwettelĳ k verplichten naar eenwording te streven. De afkorting DDR 
bleef in de Bondsrepubliek nog lang taboe; men sprak daar simpelweg over 
de ‘Zone’.57 Vanwege het Duitse verleden riep het besluit van de Bondsrege-
ring in 1955 zich opnieuw te bewapenen en toe te treden tot de NAVO breed 
maatschappelĳ k verzet op. Tot 1960 betoonden de sociaaldemocraten zich 
tegenstander van deze keus voor het Westen, ondanks het feit dat zĳ  deel 
uitmaakten van de anticommunistische consensus.58

In beide landen probeerde een minderheid zich aan de Koude Oorlogsdi-
chotomie te onttrekken. Vanuit een strikt pacifĳ istisch standpunt of vanuit 
het geloof in de mogelĳ kheid van een ‘Derde Weg’ tussen communisme 
en kapitalisme plaatsten zĳ  zichzelf tussen kampen. In de gepolariseerde 
context van de Koude Oorlog werd een dergelĳ ke opstelling gemakkelĳ k 
geïnterpreteerd als steun aan de Sovjet-Unie. In sommige gevallen sloeg de 
aversie tegen het heersende anticommunisme inderdaad door naar de an-
dere zĳ de. Hoewel de pacifĳistische eisen van de vredesbeweging aansluiting 
vonden bĳ  de angst onder de bevolking dat een kernoorlog niet te overleven 
zou zĳ n, bleef in beide landen een meerderheid achter het veiligheidsbeleid 
van de regering staan.59

Pas vanaf de latere jaren vĳ ftig begon onder invloed van vreedzame 
coëxistentie en de duur van het conflict het anticommunisme ook in andere 
lagen van de bevolking te eroderen. Terwĳ l de Nederlandse en West-Duitse 
regering standvastig bleven in hun afkeer van elke vorm van toenadering 

56 Van der Boom, Atoomgevaar? (2000) 11-17, 22, 26-27. Herman de Liagre Böll, ‘De rode beer 
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tot Oost-Europa, groeide in delen van de bevolking het idee dat het tĳ d werd 
met deling van het continent te leren leven.60

In de jaren zestig droeg het volwassen worden van een nieuwe generatie 
die in een gedeeld Europa was opgegroeid bĳ  aan een grotere acceptatie er-
van. Een belangrĳ k deel van deze generatie identifĳiceerde anticommunisme 
met de mufffe jaren vĳ ftig en het zwĳ gen over de Tweede Wereldoorlog. 
Anti-anticommunisme, een zoektocht naar nog onbesmette socialistische 
ideeën en een sterke kritiek op het eigen blok, wonnen aan terrein in deze 
generatie. Vooral in de Bondsrepubliek was het verzet tegen het anticom-
munisme en de Amerikaanse politiek een manier om zich af te zetten tegen 
het gedrag van de oudere generatie in de Nazitĳ d.61

De communistische partĳ en profĳiteerden slechts in beperkte mate van 
dit linkse reveil. In de Bondsrepubliek mocht in 1969 dankzĳ  de ontspan-
ningspolitiek weer een Deutsche Kommunistische Partei (DKP) worden 
opgericht. Door haar onvoorwaardelĳ ke trouw aan Moskou was zĳ  echter 
weinig aantrekkelĳ k voor een nieuwe generatie activisten.62 De CPN, die 
zich sinds 1963 onafhankelĳ k tegenover de Sovjet-Unie opstelde, wist meer 
jongeren aan te spreken. In 1974 keerde de CPN terug in de schoot van 
Moskou, maar na enkele jaren nam de kritiek op de Sovjet-Unie onder 
invloed van de hervormingsgezinde vleugel in de partĳ  weer toe. Vanaf het 
midden van de jaren tachtig liepen de ledenaantallen en de populariteit van 
de CPN desondanks sterk terug en verdween de partĳ  zelfs uit de Tweede 
Kamer.63

De linkse opleving van de jaren zestig en zeventig richtte zich onder 
meer op buitenlandspolitieke onderwerpen. Protestdemonstraties 
tegen het Amerikaanse optreden in Zuidoost-Azië en Latĳ ns-Amerika, 
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Witte, ‘Onmachtig om te helpen’ (1995) 49-65. Bender, Neue Ostpolitik (1986) 19-22, 51, 79, 118-119. 
Wolfrum, Die geglückte Demokratie (2006) 185. 
61 Judt, Postwar (2010) 322, 394-395, 401, 403-406, 416-421. Norbert Frei, 1968. Jugendrevolte 
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62 Markovits, Gorski, Grün schlägt Rot (1997) 99-101. Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere 
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63 Rob Milikowski, ‘De autonome politiek van de CPN’, Komma. Tĳ dschrift voor Politiek en 
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Proletarisch internationalisme in Nederland (Soesterberg 2004) 164, 181-183, 189, 224, 319-323, 
330-333, 350, 392, 419-420, 437-442. 
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solidariteitscomités met de derde wereld en luid geuite afkeer van de NAVO 
waren geschikte middelen om duidelĳ k te maken hoe anders deze activisten 
over de wereld dachten. Daarmee wisten zĳ  geleidelĳ k ook de agenda’s van 
meer gevestigde linkse organisaties te beïnvloeden.64

Een stuk buitenland dat vaak werd genegeerd was Oost-Europa. Het 
toegenomen enthousiasme van deze protestgeneratie voor marxistische 
ideeën richtte zich liever op onafhankelĳ ke communistische staten 
als China, Cuba of Albanië. Zeker sinds het neerslaan van de Praagse 
Lente was haar duidelĳ k geworden, dat de socialistische idealen die zĳ  
nastreefde geen plaats hadden in Oost-Europa. Westerse linkse activisten 
toonden daarom meestal weinig interesse in de wereld achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n. Oost-Europa was vooral een pĳ nlĳ ke herinnering aan hoe zeer 
idealen konden vastlopen. Dit gevoel werd versterkt door de toegenomen 
zichtbaarheid van de Oost-Europese oppositie vanaf de jaren zeventig. In 
december 1973 verscheen Goelag Archipel van Aleksander Solzjenitsyn. In 
de jaren daarop trokken de Ausbürgerung van Oost-Duitse socialistische 
dissidenten als Wolf Biermann en Rudolf Bahro de aandacht, evenals de 
nieuwe openlĳ ke oppositie in Tsjechoslowakĳ e en Polen. De reacties die 
zĳ  in West-Europese linkse kringen opriepen, varieerden sterk. Terwĳ l 
sommige Westerse activisten vooral sceptisch waren, zagen anderen in 
de oppositie een socialistisch alternatief. Een deel van links reageerde op 
de repressie met de ontwikkeling van een links, op Oost-Europa gericht 
mensenrechtenactivisme.65

Eén van de uitzonderingen op de desinteresse tegenover Oost-Europa, 
was de West-Duitse studentenleider Rudi Dutschke, die als tiener uit de 
DDR vluchtte. Hĳ  zocht al in de jaren zestig contact met de Oost-Europese 

64 Ph.P. Everts, Controversies at home: Domestic factors in the foreign policy of the Netherlands 
(Dordrecht 1985) 52, 54, 62-63. Rimko van der Maar, Welterusten mĳ nheer de president. Nederland 
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65 Mende, “Nicht rechts” (2011) 168, 173-174, 252-254. Judt, Postwar (2010) 420-421, 559-563. 
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Manfred Wilke, ‘Einleitung’, in: Rudi Dutschke, Manfred Wilke ed., Die Sowjetunion, Solsche-
nizyn und die westliche Linke (Reinbeck bei Hamburg 1975) 9-15. Manfred Wilke, ‘Solschenizyn 
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Vecht, Van Weezel, Alles moest anders (1991) 11-36, aldaar 29-31. Ebels-Dolanová, ‘Vervreemdende 
ontmoetingen’ (1991) 172-173. 
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oppositie en stootte daarbĳ  op grote verschillen in beoordeling.66 Garton 
Ash stelt trefffend:

‘If you were to take a teacher from the class of ’68 in Frankfurt and 
a teacher from the class of ’68 in Kraków, and soberly compare their 
values and ideals, you might well conclude that the person to the East 
was actually closer to the West.’67

De afkeer van het kapitalistische Westen en van het anticommunisme 
leidden bĳ  Westerse linkse activisten niet zelden tot de neiging Oost-Europa 
toch positiever te zien dan het Westen. De linkse activist Gerd Koenen legt 
dit achteraf uit:

‘Der graue Utilitarismus und das armselige Angebot der sozialistischen 
Waren- und Lebenswelt hatte etwas scheinbar Grundehrliches, schwer 
Erarbeitetes, auf seine Weise Kämpferisches – jedenfalls in der Perspek-
tive deren die die kapitalistischen Gesellschaften der “freien Welt” wegen 
ihres hemmungslosen Kommerzialismus, ihres frivolen Reichtums und 
schnöden Egoismus ablehnten.’

Dergelĳ ke sympathieën leidden er toe dat linkse activisten in de Bonds-
republiek geregeld ‘Geh doch rüber!’ kregen toegeroepen. Ook Nederland 
kregen activisten toegebeten dat ze zelf achter het Ĳ zeren Gordĳ n moesten 
gaan leven als ze er zo enthousiast over waren.68

In Nederland leidde de afkeer van de anticommunistische consensus 
en wantrouwen tegenover West-Duitsland in de loop van de jaren zestig 
steeds vaker tot pleidooien voor erkenning van de DDR. Een deel van de 
bevolking bezag ‘het andere Duitsland’ met toenemende welwillendheid.69 
Ook in de Bondsrepubliek groeide de positieve houding tegenover de DDR, 
in het bĳ zonder bĳ  de jongere generatie, in protestants-christelĳ ke kringen 
en in links-liberale media. De positieve beoordeling van de DDR door de 
protestgeneratie berustte vaak op een negatieve, onvolledige redenering. 

66 Crusius, Dutschke, Wilke, ‘Einleitung’ (1975) 11-12. Gerd Koenen, ‘Von 1968 nach 1989 und 
zurück. Osteuropa und die westdeutsche Neue Linke’, Osteuropa 58 (2008) nr. 7, 5-16, aldaar 7-11, 
14.
67 Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 394. 
68 Koenen, Das rote Jahrzehnt (2007) 208-212, 216-221, 223, 225, 264. Zie ook Bettina-Dorotee 
Mecke ed., Das Jahr 1968: Die geteilte Revolte (Darmstadt 2009) 12, 14, 26. Bleich, Van Weezel, Ga 
dan zelf naar Siberië!!! (1978).
69 Pekelder, Nederland en de DDR (1998) 211-212, 234-251, 272-275, 307-316, 374-381, 478. 
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Uit afkeer van het eigen systeem prezen velen het Oost-Duitse alternatief, 
zonder kritisch te kĳ ken wat dat alternatief precies inhield. Uit de wens 
boete te doen voor het verleden en het nationale discours achter zich te 
laten, accepteerden veel jonge West-Duitsers de deling als straf, zonder 
er over na te denken dat die wel erg ongelĳ k uitviel aan beide zĳ den van 
het Ĳ zeren Gordĳ n. Zĳ  realiseerden zich niet dat het vanuit het Westen 
gemakkelĳ k praten was.70

In beide landen kende de protestbeweging van de jaren zestig en zeventig 
een langdurige nasleep. Ten eerste was er vooral in de Bondsrepubliek 
een kleine minderheid die naar terroristisch geweld greep.71 Ten tweede 
bestonden er in beide landen kleine communistische kaderpartĳ tjes, die 
in kelders en achterkamertjes de revolutie bediscussieerden. Omdat ieder 
van deze groepjes de waarheid over de juiste weg naar het communisme 
in pacht meende te hebben, was de onderlinge rivaliteit groot. Maoïstische 
partĳ tjes als de Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW), de KPD-
Aufbauorganisation (KPD/AO) en de Kommunistische Eenheidsbeweging 
Nederland (marxistisch-leninistisch) (KENml), evenals trotskistische 
groepen als de Gruppe Internationale Marxisten (GIM) en de Internationale 
Kommunistenbond (IKB) verzetten zich tegen het socialistische model 
van Moskou. Andere partĳ tjes, zoals de Kommunistischer Bund (KB), 
vonden het belangrĳ ker het communisme in het algemeen te verdedigen 
tegen ‘Westers-imperialistische’ aantĳ gingen. Na de dood van Mao in 1976 
raakten vooral de maoïstische partĳ tjes in verval en openden ze zich voor 
nieuwe sociale bewegingen. Een deel van het West-Duitse ledenbestand 
vond politiek onderdak bĳ  de Grünen. In Nederland oriënteerden veel van 
de partĳ tjes zich steeds meer op de Socialistische Partĳ  (SP), die vanaf 
de late jaren zeventig zĳ n maoïsme afschudde en vanaf de jaren negentig 
steeds succesvoller werd.72 Een derde ‘erfgenaam’ van de protestbeweging 
wantrouwde juist elke vorm van buitenlandse blauwdrukken. Deze stro-
ming, die zichzelf in de Bondsrepubliek omschreef met de aanduiding 
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‘ondogmatisch links’, koesterde daarom een sterke antipathie tegen de op 
Peking of Moskou gerichte K-Gruppen. Dat gevoel was wederzĳ ds.73

De jaren tachtig luidden op regeringsniveau een ruk naar rechts in. In 
Groot-Brittannië nam in 1979 Margaret Thatcher het roer over en in de Ver-
enigde Staten kwam in 1981 Ronald Reagan aan de macht. Nederland werd in 
de jaren tachtig, met een kleine onderbreking in 1981-1982 en eind 1989, door 
een CDA-VVD-coalitie geregeerd. In de Bondsrepubliek nam in 1982 Kohl het 
stokje over van Schmidt. Linkse activisten, in toenemende mate bĳ gestaan 
door linkse oppositiepartĳ en, richtten zich in deze jaren onder meer op de 
onderwerpen vrede en kernwapens. Uit anti-anticommunisme toonden veel 
van deze activisten begrip voor de veiligheidsbelangen van de Sovjet-Unie 
in de machtsstrĳ d met de Verenigde Staten. Oost-Europadeskundige Karel 
van het Reve uitte in 1983 nog maar eens zĳ n ergernis hierover:

‘Het lĳ kt of in het brein van de Westerse intellectueel, tegelĳ k met melo-
dieën van de Dreigroschenoper, uit de jaren dertig stukjes sympathie met 
het Sovjetbewind zĳ n blĳ ven zitten, die een des te hardnekkiger leven 
zĳ n gaan leiden naarmate de echte, grote, algemene, fellowtravelende, 
Jan Romeinachtige sympathie uitsterft.’74

‘Nuttige idioten van Moskou?’ De vredesbeweging tussen Oost en West

Vanaf de aankondiging van president Carter in 1977 dat de Verenigde Staten 
een neutronenbom zouden ontwikkelen, werd de angst voor kernbewa-
pening het voornaamste onderwerp van maatschappelĳ k activisme in 
West-Europa. Bahr verwierp in de Bondsrepubliek dit nieuwe wapen als 
‘eine Perversion des Denkens’. In Nederland mobiliseerde het comité ‘Stop 
de Neutronenbom!’ de maatschappelĳ ke verontwaardiging. Dit door de CPN 
gedomineerde en vanuit Oost-Europa gefĳ inancierde comité was daarin zo 
succesvol dat niet-communistische vredesorganisaties moeilĳ k konden 
weigeren samen te werken. Het kerkelĳ ke IKV wist aanvankelĳ k niet uit de 
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schaduw van deze campagne te treden. Oost-Europa beschouwde dit succes 
als blauwdruk voor latere bemoeienissen met de Westerse vredesbeweging.75

Carter blies zĳ n plannen uiteindelĳ k af, maar met het NAVO-dubbelbesluit 
van 1979 bood zich een nieuw strĳ dtoneel aan. In Nederland liep de relatief 
grote en vroegtĳ dige vredesmobilisering van 1977 vrĳ wel naadloos over in 
de strĳ d tegen het dubbelbesluit. Wel kwam er verandering in de organisatie 
die de strĳ d domineerde. De CPN bleek met ‘Stop de Neutronenbom’ op het 
verkeerde paard te hebben gewed. Nu de neutronenbom van tafel was kon 
het IKV, dat in 1977 een eigen, langdurige campagne tegen kernwapens in 
Nederland had gelanceerd, de wind in de zeilen krĳ gen. Het IKV nam zowel 
nationaal als internationaal de leiding in de mobilisering tegen plaatsing 
van de nieuwe kernwapens. Het was nauw betrokken bĳ  de organisatie van 
de demonstratie in Bonn op 10 oktober 1981, met circa 300.000 deelnemers. 
Ook trok het de brede coalitie die op 21 november 1981 circa 400.000 mensen 
op de been bracht in Amsterdam. Deze coalitie van vredesorganisaties, 
linkse politieke partĳ en verenigde zich in het Komitee Kruisraketten 
Nee (KKN). Dit comité, waar zich later ook de FNV bĳ  aansloot, was in 
1983 verantwoordelĳ k voor de organisatie van een nieuwe demonstratie 
met ca. 550.000 deelnemers.76 Toen in omringende landen de plaatsing 
daadwerkelĳ k begon, kwam de Nederlandse vredesbeweging in lastiger 
vaarwater. Een volkspetitionnement met 3,75 miljoen handtekeningen kon 
het tĳ  niet meer keren. Nadat in 1985 ook in Nederland de kogel door de 
kerk ging, desintegreerde de vredescoalitie.77

In de Bondsrepubliek kwam de nieuwe golf van vredesactivisme later en 
gefragmenteerder op gang dan in het uitzonderlĳ k vroege gemobiliseerde 
Nederland. Drie jaar later dan in Nederland speelden ook hier aanvankelĳ k 
communistisch geïnspireerde organisaties een belangrĳ ke rol in het proces 
van mobilisering. Zĳ  wisten hun stem te laten horen in het Krefelder Appell 
van 1980, waarin de minimale consensus van de West-Duitse vredesbewe-
ging verwoord was. Dit appel tot Westerse ontwapening werd in de jaren 
daarna door miljoenen ondertekend en werd ondersteund door prominente, 
duidelĳ k niet-communistische activisten als Petra Kelly en haar partner, 
ex-generaal Gerd Bastian. Communistische groeperingen wisten ook een 
grote rol te verkrĳ gen in het in 1982 opgerichte Koordinationsausschuß (KA) 
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van de vredesbeweging. Ook sociaaldemocratische, christelĳ ke en grüne 
vredesinitiatieven verenigden zich in dit orgaan. Het kernwapenvraagstuk 
leidde echter niet alleen tot ophef en onrust op straat, maar ook binnen de 
gelederen van de sociaaldemocratie. SPD-kanselier Schmidt verloor door 
de heftige discussies van de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig in 
zĳ n partĳ  geleidelĳ k de steun van zĳ n achterban en zĳ n coalitiepartner, 
waardoor de partĳ  in oktober 1982 de regeringsmacht voor de oppositie-
bankjes moest verruilen. De sociaaldemocraten en de vakbonden sloten 
zich vervolgens aan bĳ  de vredesbeweging. Gezamenlĳ k brachten zĳ  
op 22 oktober 1983 in het hele land meer dan een miljoen mensen op de 
been. Dat kon echter niet verhinderen dat de Bondsdag datzelfde jaar nog 
instemde met het plaatsingsbesluit.78

Door de concrete dreiging van de plaatsing van NAVO-wapens en 
de grote invloed van communistisch geïnspireerde vredesgroepen was 
in beide landen het activisme eenzĳ dig gericht op de bestrĳ ding van 
Westerse bewapening. Een deel van de vredesbeweging geloofde daad-
werkelĳ k dat de Verenigde Staten de meeste schuld aan de wapenwedloop 
droegen en dat de Sovjet-Unie handelde uit bedreiging van haar legitieme 
veiligheidsbelangen.79

Een deel van de Westerse vredesbeweging nam geen genoegen met een 
dergelĳ k eenzĳ dig verhaal. De Britse historicus en vredesactivist Edward P. 
Thompson ontwikkelde een alternatief voor deze unilaterale ontwapenings-
strĳ d en het daarin inherente idee dat Westerse bewapening de grootste 
boosdoener was. Hĳ  noemde de hernieuwde spanningen van de late jaren 
zeventig en vroege jaren tachtig het bewĳ s dat beide supermachten verslaafd 
waren aan bewapening en ze allebei even schuldig waren aan het conflict. 
Hĳ  riep er daarom toe op een positie van ‘equidistantie’ in te nemen. 
Vanuit een onafhankelĳ ke opstelling, met even grote afstand tot beide 
supermachten, zou het mogelĳ k zĳ n deze ‘exterministische’ structuren ‘van 
onderop’ te destabiliseren.80 Thompson was één van de leidende fĳ iguren 
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ketten komen niet. We houden ze tegen’. E.P.Thompson over de noodzaak van een ongebonden 
Europese vredesbeweging’, DGA 19-8-1981, 3-4.
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achter de Britse vredesgroep Nuclear Disarmament (END) en het END-appel 
van 1980. Deze verklaring riep op tot de creatie van een onafhankelĳ k, 
kernwapenvrĳ  Europa van Polen tot Portugal en stuurde daarmee aan op 
een tweezĳ dige ontwapeningsstrĳ d. Deze strĳ d zou gevoerd moeten worden 
door een blokoverstĳ gende, transcontinentale beweging ‘van onderop’ die 
het conflict bĳ  de basis zou aanpakken:

‘We must commence to act as if a united, neutral and pacifĳ ic Europe 
already exists. We must learn to be loyal, not to ‘East’ or ‘West’, but to each 
other, and we must disregard the prohibitions and limitations imposed 
by any national state.’81

Voor Thompson gold de gelĳ ktĳ dige veroordeling van de bewapening in 
Oost en West als lakmoestest voor de vredesbeweging. Een dergelĳ ke 
aanpak was een sterk middel tegen de eenzĳ digheid van de communis-
tisch geïnspireerde vredesbeweging, maar droeg ook het gevaar in zich 
van gelĳ kstellingen tussen het democratische Westen en het dictatoriale 
Oosten. Zelf schrok hĳ  overigens niet terug voor mensenrechtenkritiek op 
Oost-Europa.82

Het END-appel werd de spil in een internationaal netwerk van vredes-
bewegingen dat in jaarlĳ kse conventies bĳ eenkwam. Hoewel alle deelne-
mende organisaties het appel onderschreven, liet hun gelĳ kgestemdheid 
te wensen over. Eén van de voornaamste terugkerende strĳ dpunten in 
het permanente organisatiecomité, de Liaison Committee (LC), vormde de 
praktische omgang met Oost-Europa. Al bĳ  de eerste conventie in Brussel 
in 1982 leidde de vraag of de door de Oost-Europese staten ingestelde Oost-
Europese vredesraden uitgenodigd moesten worden tot heftig debat. Deze 
offfĳ iciële comités waren de uitvoerders van de staatspropaganda over het 
onderwerp vrede. Deze vredesraden waren geërgerd over het feit dat zĳ  
uiteindelĳ k slechts als waarnemers aanwezig mochten zĳ n.83

Bĳ  de tweede conventie in West-Berlĳ n in 1983 keerde de discussie terug. 
Voorzichtige vredesactivisten wilden de offfĳ iciële vredesraden niet tegen 
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zich in het harnas jagen, terwĳ l anderen, juist in West-Berlĳ n, gevoelige 
onderwerpen als de Duitse deling en solidariteit met de meer oppositionele 
Oost-Duitse vredesbeweging niet uit de weg wilden gaan. De Sovjetvre-
desraad gooide met een open brief olie op het vuur. Hĳ  wist echter niet 
te voorkomen dat verschillende conventiegangers in Oost-Berlĳ n hun 
geestverwanten uit de Oost-Duitse oppositie ontmoetten.84

Tĳ dens de conventie in Perugia in 1984 slaagden gematigde Westerse 
activisten er eindelĳ k in de Oost-Europese vredesraden aan de discussies 
deel te laten nemen. Dat verliep niet zonder strubbelingen. Tĳ dens de ope-
ningssessie liep een groep activisten het podium op om te protesteren tegen 
het feit dat wel Oost-Europese regimevertegenwoordigers aanwezig waren, 
maar dat de uitgenodigde onafhankelĳ ke activisten uit de Oost-Europese 
oppositie niet hadden kunnen komen. Dit leidde tot grootte woede onder 
de Oost-Europese vredesraden. De voorstanders van een offfĳ iciële dialoog 
met Oost-Europa wisten ternauwernood te voorkomen dat de ‘offfĳ iciële’ 
Oost-Europeanen stante pede vertrokken. De demonstranten verenigden 
zich dezelfde dag nog in het Netwerk voor de Oost-Westdialoog, dat zich 
exclusief op contact met onafhankelĳ ke Oost-Europese activisten richtte. 
De fronten in de discussie over wie de aanspreekpartner was in Oost-Europa 
institutionaliseerden zich.85

De discussie laaide weer bĳ zonder hevig op toen de Liaison Committee 
besloot voor de conventie in Coventry niet alleen vredesraden, maar ook de 
Oost-Europese communistische partĳ en zelf uit te nodigen. Na langdurige 
discussie werd besloten de invitatie niet terug te trekken. Wel werden de, 
op individueel initiatief achtergehouden, uitnodigingen aan Polen en 
Tsjechoslowakĳ e uit solidariteit met de oppositie niet alsnog verstuurd.86

Ondertussen gingen de pleitbezorgers van contacten met onafhankelĳ ke 
activisten in Oost-Europa zelf op zoek. Onafhankelĳ ke vredesbewegingen 
vonden zĳ  aanvankelĳ k alleen in Hongarĳ e, de Sovjet-Unie en de DDR. In 
Polen en Tsjechoslowakĳ e, waar wel belangrĳ ke onafhankelĳ ke bewe-
gingen bestonden, bleek de argwaan tegenover de vredesbeweging groot. 

84 Thompson, Double Exposure (1985) 54-60, 114. De Graaf, Over de Muur (2004) 192. Burke, 
European Nuclear Disarmament (2004) 148-149. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 176-178, 
180-181, 185. Zie ook IKV 200 en 201. 
85 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 103-104. Faber, Min x min (1985) 128-129, 254, 260-267. 
Mient Jan Faber, Vooruitgeschoven spionnen. Bevrĳ d uit de boeien van de Koude Oorlog (Utrecht 
2007) 108-113. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 188-189. 
86 Zie de notulen van de discussies in PvdA 2575 en Sol NL 141.
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Desondanks kwam in de loop van de jaren tachtig een dialoog tot stand.87 
Het Netwerk voor de Oost-Westdialoog was één van de aanjagers hiervan. 
Het presenteerde in 1986 het memorandum ‘De Helsinki akkoorden nieuw 
leven inblazen’, dat in een langdurige correspondentie tussen groepen in 
Oost en West was ontstaan. De inhoud vormde een uitzonderlĳ k compromis 
waar onafhankelĳ ke bewegingen uit beide blokken hun handtekening 
onder konden zetten.88

Activisten die tegen bewapening in beide blokken streden en contact 
opnamen met de Oost-Europese oppositie, wekten wantrouwen aan beide 
zĳ den van het Ĳ zeren Gordĳ n. Thompson stelde cynisch hierover in 1985:

‘At a time when the superpowers can agree in almost nothing, I and some 
of my friends have at least provided them with a common bond. If the 
Geneva negotiations had been (…) about how to rub out the non-aligned 
peace movements (…) then the negotiators would have come out smiling 
and arm-in-arm.’89

In de sterke maatschappelĳ ke polarisatie van de jaren tachtig was een 
beschuldiging dat de vredesbeweging in dienst stond van Moskou gemak-
kelĳ k geuit. Tĳ dens de demonstraties in Bonn en Amsterdam riepen 
tegenstanders met spandoeken ertoe op, ook eens in Moskou te demonstre-
ren.90 Zowel in Nederland als in de Bondsrepubliek sprak de regering zich 
openlĳ k over deze kwestie uit en ontkende dat de gehele vredesbeweging 
door communistische doelen werd beheerst. Desondanks bleef de geruch-
tenstroom bestaan. Hetzelfde gold voor de door Oost-Europese geheime 
diensten verspreide geruchten dat activisten die contact zochten met de 
Oost-Europese oppositie voor Westerse geheime diensten actief waren. In 
werkelĳ kheid waren deze activisten object van observatie aan beide zĳ den 
van het Ĳ zeren Gordĳ n.91

87 Thompson, Double exposure (1985) 60-69, 124-130, 150. Burke, European Nuclear Disarma-
ment (2004) 58-59, 146-147, 152-153, 157-158, 162-183. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 94-95, 
97-100. 
88 IKV 555 – 5 (European Network for East-West Dialogue, Circular, 1986). Zie ook Interview 
Poppe, 14-10-2010.
89 Thompson, Double exposure (1985) 1-2. Zie ook Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 170. 
90 Van Diepen, Hollanditis (2004) 10, 190, 365-366. ‘Protokoll der 51. Sitzung. Öfffentliche 
Anhörung: “Phasen der Deutschlandpolitik”, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-
Kommission. Band V/2 (1995) 540-703, aldaar 596-619. Heinrich Böll, ‘Wer demonstriert in 
Port-au-Prince?’, in: Boll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? (1982) 47-51.
91 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 40-43, 51-52, 185, 189, 195. Van Diepen, Hollanditis 
(2004) 175-177, 312. De Graaf, Over de Muur (2004) 165-173, 209-211, 223-229. Ploetz, Wie die 
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De beschuldigingen over Oost-Europese fĳ inanciering waren overigens 
niet geheel uit de lucht gegrepen. Het budget van ‘Stop de Neutronenbom’ 
en verschillende West-Duitse vredesorganisaties was wel degelĳ k uit Oost-
Europa afkomstig. Ook deed het Oostblok verwoede pogingen, via de eigen 
nationale vredesraden en geheime diensten de vredesbeweging en liefst de 
gehele West-Europese bevolking te beïnvloeden. Daarbĳ  kon het profĳiteren 
van het voornemen in de vredesbeweging om vĳ andbeelden af te bouwen.92 
Bĳ  de beoordeling van de discussies over Oost-Europa in de vredesbeweging 
is het belangrĳ k deze factor in het achterhoofd te houden

II. De Oost-Europese oppositie tussen accommodatie en 
conflict

1956: afscheid van de hoopvolle blik naar het Westen

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog begon de Sovjet-Unie haar 
eigen invulling aan de besluiten van Jalta te geven. Van de beloofde demo-
cratische verkiezingen in Polen kwam weinig terecht en ook in de rest van 
Oost-Europa hielp Moskou communistische regeringen in het zadel. Dat 
deze regimes legitimiteit ontbeerden, toonde de cyclische beweging van on-
vrede, opstanden en gewelddadige pacifĳ icatie die volgde. Als eerste in deze 
reeks van uitbarstingen gingen op 16 juni 1953 Oost-Berlĳ nse bouwvakkers 
uit onvrede over hogere werknormen de straat op. Dankzĳ  de West-Berlĳ nse 
radio transformeerde deze staking de volgende dag tot een volksopstand 
met politieke eisen. De Sovjet-Unie vreesde voor een escalatie en stuurde 
tanks de straat op. Vanuit West-Berlĳ n moesten sympathisanten, zoals 
radiojournalist Bahr, machteloos toekĳ ken hoe tientallen demonstranten 
omkwamen. De vrĳ heid van Oost-Europa bleek geen reden voor het Westen 
een oorlog te riskeren.93

Sowjetunion (2000) 170-174, 182, 189. Heidemeyer, ‘NATO-Doppelbeschluss’ (2011) 253. Karl-
Heinz Janßen, ‘Ein klares Wort zu Polen. Die deutschen Atomwafffen-Gegner bemühen sich um 
politisches Profĳ il’, Die Zeit (1982) nr. 7. 
92 Burke, European Nuclear Disarmament (2004) 144-145. Ploetz, Müller, Ferngelenkte Frie-
densbewegung? (2004) 79-87, 183-190, 248-252, 283-288, 295. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 
131-135, 139-144, 154, 156, 169-170.
93 Erhart Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989 (Bonn 1997) 80-87, 91-93. 
Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 180-181. Zie voor Bahrs conclusies uit deze ervaring: Peter 
Schneider, Peter Thelen ed., Demokratische Reformen und europäische Sicherheit. Dokumentation 
des internationalen Seminars der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 3.-5. März 1989 in Bonn (Bonn 1989) 
10.
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Deze eerste opstand was een opmaat voor verdere onrust in de periode 
van destalinisatie. In juni 1956 mondde in de Poolse stad Poznań op ver-
gelĳ kbare wĳ ze een arbeidersprotest uit in een met geweld onderdrukte 
politieke opstand. In tegenstelling tot in de DDR was hiermee echter de 
kous niet af. De onvrede met het voormalig stalinistische systeem bleef 
sudderen en leidde in oktober tot het ontslag van de Sovjet-Russische 
minister van Defensie en de benoeming van de voormalige stalinistische 
gevangene Władysław Gomułka tot partĳ leider van de Poolse Verenigde 
Arbeiderspartĳ  PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Het feit dat 
Gomułka de onvrede van Moskou over zĳ n aanstelling trotseerde en een 
onafhankelĳ ke koers inzette van meer toenadering tot het Westen en meer 
vrĳ heid voor de kerk, zorgde aanvankelĳ k voor enthousiasme onder de 
bevolking.94

Een vergelĳ kbare poging tot partĳ hervorming liep in Hongarĳ e be-
duidend meer uit de hand. Ook hier was na Stalins dood een voormalig 
stalinistisch gevangene, Imre Nagy, aan de macht gekomen. Toen in 1955 
de stalinisten hun posities herwonnen, groeide de onvrede onder de bevol-
king en ontstonden er protesten. Ook een terugkeer van Nagy kon de snel 
escalerende situatie niet meer kalmeren. In een laatste, gewaagde poging 
de rust te herstellen besloot hĳ  zich aan het hoofd van deze beweging voor 
democratisch pluralisme en neutraliteit te stellen. Hiermee won hĳ  de steun 
van de bevolking, maar verloor hĳ  die van Moskou. Op 4 november 1956 
namen Sovjettanks Boedapest in. Honderden executies, waaronder die van 
Nagy, volgden. Meer dan 200.000 Hongaren vluchtten naar het Westen.95

De Oost-Europese oppositie trok haar conclusies uit de gebeurtenissen 
in Boedapest. Velen beschouwden de aankondiging van Nagy dat Hongarĳ e 
uit het Warschaupact zou treden als de spreekwoordelĳ ke druppel die 
de Sovjetinvasie had veroorzaakt. Om deze reden beschouwden zĳ  elke 
oppositionele bemoeienis met buitenlandse politiek voortaan als taboe.96 
Bovendien toonden de gebeurtenissen dat de Amerikaanse bevrĳ dingsre-
toriek niet meer was dan dat. Om veranderingen te bewerkstelligen was 

94 Andrzej Paczkowski, The Spring will be ours. Poland and the Poles from Occupation to Freedom 
(Pennsylvania 2003) 273-277, 280. Judt, Postwar (2010) 309-313. 251-254. Gomułka liet bĳ voorbeeld 
de verzoeningsgezinde kardinaal Stefan Wyszyński vrĳ  en liet een kleine katholieke fractie 
(Pax) toe in het parlement.
95 Judt, Postwar (2010) 313-318.
96 Piotr S. Wandycz, The Price of Freedom. A History of East Central Europe from the Middle 
Ages to the Present (Londen, New York 2001) 252. 
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men op zichzelf aangewezen. Velen keken daarvoor naar de veelbelovende 
ontwikkelingen in Warschau onder Gomułka.97

In Polen en in andere landen stond vanaf 1956 een groep oppositionele 
intellectuelen op, die besloot naar democratisering te streven via de com-
munistische partĳ . Gomułka, voor wie deze initiatieven te ver gingen, 
bestempelde hen als ‘revisionisten’. Prominente dissidenten als Leszek 
Kołakowski, Jacek Kuroń en Karol Modzelewski moesten hun kritiek op 
de partĳ  gedurende de jaren zestig bekopen met partĳ -uitsluiting of zelfs 
gevangenisstraf.98 Ook de katholieke oppositie in Polen leerde van Hongarĳ e 
dat het zich moest neerleggen bĳ  de status quo. Daarbĳ  bleef zĳ  het com-
munisme afwĳ zen. Het pragmatisme van zowel de revisionisten als de 
katholieke activisten zou later een grote rol spelen in Solidarność.99

1968: het einde van het revisionisme

Het geloof in hervormingen vanuit de partĳ  vond zĳ n hoogtepunt in een 
verlate afrekening met het stalinisme in het buurland Tsjechoslowakĳ e 
in 1968. Hier was het eveneens een nieuwe hervormingsgezinde leider, 
Alexander Dubček, die probeerde de partĳ  van binnenuit in de richting 
van een ‘socialisme met een menselĳ k gezicht’ te sturen. De stormachtige 
ontwikkelingen gingen de Sovjet-leiders echter te ver. In de nacht van 20 
op 21 augustus schakelden zĳ  hun ‘broederlĳ ke’ hulp in om het socialisme 
in Tsjechoslowakĳ e te ‘redden’. De hoop die de Praagse Lente overal in het 
Oostblok teweeg had gebracht, sloeg om in desillusie en protest.100 Deze 
invasie betekende de introductie van de Brezjnev-doctrine, die Moskou 
toestond in te grĳ pen, wanneer het socialisme in een broederland in gevaar 
verkeerde. Deze bepaling zou in de decennia erna de grenzen van het 
mogelĳ ke in Oost-Europa bepalen, in het bĳ zonder ook voor de oppositie.101

97 Wandycz, The Price of Freedom (2001) 253. Judt, Postwar (2010) 318-319, 322.
98 Judt, Postwar (2010) 426-427, 432-433. Paczkowski, The Spring will be ours (2003) 284-286, 
298-300. Szulecki, ‘Neophyten’ (2011) 70-75.
99 Adam Michnik, ‘A new evolutionism 1976’, in: Adam Michnik, Letters from prison and other 
essays (Berkeley etc. 1985) 135-148, aldaar 135-138, 141-142. Michael H. Bernhard, The origins of 
democratization in Poland: workers, intellectuals, and oppositional politics, 1976-1980 (New York 
1993) 89-90. 
100 Barbara J. Falk, The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe. Citizen Intellectuals and 
Philosopher Kings (Budapest 2003) 70-80. 
101 Tony Kemp-Welch, ‘Afterword: East or West?’, in: Kevin McDermott, Matthew Stibbe ed., 
Revolution and resistance in Eastern Europe. Challenges to communist rule (Oxford, New York 
2006) 195-203, aldaar 197. 
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Zoals Polen zĳ n eigen versie van 1956 had gehad, kende het ook zĳ n eigen 
1968. In maart gingen studenten de straat op na een verbod op de uitvoering 
van een anti-Russisch-getint toneelstuk. Het Poolse regime reageerde met 
sterke repressie en een antisemitische campagne.102 De arbeiders die zich 
bĳ  deze protesten grotendeels afzĳ dig hadden gehouden, kwamen twee jaar 
later in opstand. Dit keer ontstond het beeld dat juist de lamgeslagen en 
gedesillusioneerde intellectuelen zich stilhielden, terwĳ l bĳ  de stakingen 
aan de kust doden vielen. De slachtofffers van 17 december 1970 maakten 
deze ‘zwarte donderdag’ volgens Garton Ash tot ‘the single most important 
date in the prehistory of Solidarity’.103

De gebeurtenissen van 1968 lieten zien dat de communistische partĳ  niet 
het aangewezen medium was om veranderingen in het Oostblok teweeg 
te brengen. Volgens Judt bleef het communistische systeem bestaan tot 
1989, maar was de ziel van het communisme gestorven in Praag in 1968.104 
Daarmee had het revisionistische idee dat hervormingen van bovenaf plaats 
zouden kunnen vinden afgedaan. Voorheen revisionistische opposanten als 
Leszek Kołakowski, Jacek Kuroń en Adam Michnik concludeerden dat de 
bevrĳ ding blĳ kbaar van buiten noch van boven zou komen. Dit betekende 
dat zĳ  haar zelf van onderop moesten bewerkstelligen. Revolutie en revisio-
nisme zagen zĳ  beide, gezien de geopolitieke situatie van Oost-Europa, niet 
als realistische opties. Zĳ  zochten daarom de oplossing in maatschappelĳ ke 
zelforganisatie, die de onvrede zou kunnen kanaliseren en het systeem 
begrenzen en verzwakken. Door zelf het conformisme af te werpen, zou 
men ook het systeem op de proef stellen.105

Vergelĳ kbare theorieën over non-conformistische zelforganisatie werden 
tegelĳ kertĳ d in Tsjechoslowakĳ e ontwikkeld. De Tsjechische toneelschrĳ -
ver Václav Havel riep ertoe op niet een beter leven na te streven door het 
systeem te veranderen, maar het systeem te veranderen door zelf beter te 
gaan leven. Door een ‘leven in leugen’ af te zweren zou de maatschappĳ  

102 Falk, The Dilemmas (2003) 22-26. 
103 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 13-14. Roman Laba, The Roots of Solidarity. 
A Political Sociology of Poland’s Working-class Democratization (Princeton 1991) 6-9, 15, 18, 44. 
Lipski, KOR (1985) 30-31.
104 Judt, Postwar (2010) 447.
105 Michnik, ‘A new evolutionism 1976’, in: Michnik, Letters from prison (1985) 138-139, 142-148. 
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Mrożek (Amsterdam 1971) 24-45. Jacek Kuroń, ‘Die aktuelle Situation und das Programm der 
Opposition’, in: Werner Mackenbach ed., Das KOR und der “polnische Sommer”. Analysen, 
Dokumente, Artikel und Interviews 1976-1981 (Hamburg 1982) 116-119. Adam Michnik, Jan Józef 
Lipski, ‘Some remarks on the opposition and the general situation in Poland 1979’, in: Michnik, 
Letters from prison (1985) 149-154. Falk, The Dilemmas (2003) 157-161, 186-187, 190-191, 327-329. 
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zich ten opzichte van het systeem emanciperen en het van onderop ver-
anderen.106 Deze verschuiving van revisionisme naar maatschappelĳ ke 
zelforganisatie en mensenrechtenactivisme, was in feite een overgang van 
dissidentie binnen het systeem naar oppositie tegen het systeem – hoe zeer 
de eerste term ook in het Westen courant bleef.107

Deze opposanten beperkten zich niet tot de theorie. In beide landen 
kwamen na de opstanden van 1968 en 1970 nieuwe partĳ leiders aan de 
macht, die met een combinatie van repressie en een verhoogde levensstan-
daard de bevolking tot conformisme probeerden over te halen. De stĳ gende 
buitenlandse schuldenlast die dit mogelĳ k moest maken, leidde in Polen 
op zĳ n beurt weer tot problemen. In 1976 ontstond na prĳ sstĳ gingen een 
nieuwe ronde stakingen en repressie.108 Dit was voor een groep oppositionele 
intellectuelen aanleiding de inmiddels mythische kloof tussen arbeiders en 
intellectuelen te overbruggen. Onder de naam Komitet Obrony Robotników 
(KOR; Comité ter bescherming van arbeiders) leverden zĳ  juridische bĳ stand 
en fĳ inanciële ondersteuning aan vervolgde stakers.109 Na een amnestie in 
1977 verbreedde het zich vervolgens tot een comité voor maatschappelĳ ke 
zelfverdediging (Komitet Samoobrony Społecznej “KOR”). De overtuiging 
dat mensenrechtenactivisme naar de letter van de Poolse grondwet en 
internationale verdragen, zoals die van Helsinki, legaal was, was één van 
de weinige onderwerpen waarover in dit comité consensus bestond.110

Ook in Tsjechoslowakĳ e vonden de ideeën over maatschappelĳ ke zelfor-
ganisatie en mensenrechtenlegalisme een praktische vorm. In 1977 ontstond 
hier de oppositionele beweging Charta 77, die zich eveneens kenmerkte 
door bewust pluralisme, openbaar optreden en een apolitieke instelling. 
Meer dan KOR had deze groep intellectuelen moeite de brug naar bredere 
lagen van de bevolking te slaan.111

Een uitzondering op dit radicale afscheid van het revisionisme vormde 
de DDR, waar door de aanzuigende werking van een Westerse tweelingstaat 
vooral revisionistische opposanten achterbleven. Gedurende de jaren 
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zeventig en tachtig werkte het regime ook opposanten die loyaal bleven 
aan het socialisme, zoals Wolf Biermann, Rudolf Bahro en Bärbel Bohley, 
één voor één het land uit.112 De voormalige revisionisten uit Polen en 
Tsjechoslowakĳ e namen de Oost-Duitse vasthoudendheid aan illusies die 
zĳ  afgeworpen hadden, met verbazing waar.113

1980-1989: de uitzonderlĳ ke jaren van Solidarność

De meest radicale vorm van maatschappelĳ ke zelforganisatie ontwikkelde 
zich in Polen, waar in de jaren zeventig, zeker in vergelĳ king met de repres-
sieve buurlanden, relatief veel vrĳ heid bestond. De kerk had zich sinds 
Gomułka in een bemiddelingspositie weten te manoeuvreren. In de jaren 
zeventig ontdekten linkse, oppositionele intellectuelen de potentie van 
de kerk als hoeder van de Poolse identiteit en geestelĳ k alternatief voor 
het communisme. Toen zĳ  toenadering zochten tot kerkelĳ ke structuren, 
ontdekten zĳ  in groepen als KIK (Klub Inteligencji Katolickiej – Club van de 
katholieke intelligentsia) kerkelĳ ke tegenhangers.114

De kerk won nog meer aan gewicht na de verkiezing van de Krakause 
kardinaal Karol Wojtyła tot paus in 1978. Zĳ n reis naar Polen een jaar later 
betekende een opsteker voor een groot deel van de Poolse bevolking. De 
ervaring van het gezamenlĳ k luisteren naar zĳ n boodschap over waardig-
heid, geloof en mensenrechten hielp bĳ  het doorbreken van de angst. Dit 
was van groot belang voor het ontstaan van Solidarność.115

De relatieve vrĳ heid in de Poolse maatschappĳ  werd sinds de jaren ze-
ventig steeds verder uitgebreid door KOR en andere oppositionele groepen, 
zoals de ondergrondse vakbondsstructuren in de kustregio. Zĳ  stimuleerden 
het ontstaan van een bloeiende ondergrondse publicistische, academische 
en culturele wereld.116
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Uiteindelĳ k waren wederom de desastreuze economische situatie en de 
daardoor noodzakelĳ ke prĳ sstĳ gingen de lont in het kruitvat. Vanaf juli 1980 
verspreidden stakingen zich razendsnel over het gehele land, aangewakkerd 
door het feit dat de regering uit angst voor herhaling van 1970 en 1976 snel 
aan de eisen toegaf.117

Midden augustus bereikte de stakingsgolf de Leninwerf in Gdańsk. 
Daar wist de onafhankelĳ ke vakbondsactivist Lech Wałęsa zich aan het 
hoofd van de stakers te stellen. Naast loonsverhoging eisten de stakers 
een monument voor de doden van 1970 en stonden zĳ  erop dat ontslagen 
vakbondsactivisten opnieuw aangenomen zouden worden. De werfleiding 
gaf na enkele dagen toe. Na enige verwarring ging de staking echter door, 
nu uit solidariteit met stakers elders. Intellectuelen uit kringen van KOR en 
KIK meldden zich bĳ  de werf en werden ondanks hun vaak geringe kennis 
van vakbondszaken binnengehaald als ‘adviseurs’. Zĳ  stonden de stakers 
bĳ  in hun onderhandelingen met het regime, die op 31 augustus 1980 leid-
den tot het akkoord van Gdańsk. De stakers en het regime ondertekenden 
een overeenkomst over 21 uiteenlopende punten, van vrĳ e vakbonden tot 
vrĳ e zaterdagen. In andere stakingshaarden kwam het tot vergelĳ kbare 
overeenkomsten.118

De toelating van een vrĳ e vakbond betekende een ongekende stap voor 
een Oostblokstaat. Het stond gelĳ k aan het opgeven van de door commu-
nisten zo gekoesterde eenheid van de arbeidersbeweging en betekende dat 
het regime in feite toegaf dat de offfĳiciële vakcentrale CRZZ (Centralna Rada 
Związków Zawodowych; Centrale Raad van Vakverenigingen) tekort had 
geschoten. Het Solidarność-virus tastte ook deze centrale aan, die door het 
uittreden van haar vakbonden al snel weinig meer dan een lege huls werd.119

De oprichting van de ‘onafhankelĳ ke, zelfbesturende vakbond’ NSZZ 
(Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy) Solidarność bleek echter 
zo gemakkelĳ k nog niet. De offfĳ iciële registratieprocedure leidde tot de 
eerste van een reeks confrontaties met het regime, toen de rechter zonder 
overleg de leidende rol van de partĳ  in de statuten vastlegde. Solidarność 
dreigde met een algemene staking. Na geheime onderhandelingen kwamen 
beide zĳ den op 10 november 1981 tot een compromis waardoor Solidarność 
geregistreerd kon worden.120 Deze afffaire was een eerste teken dat de 

117 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 36-37.
118 Ibidem, 47-48, 55-56. 
119 Kevin Ruane, The Polish Challenge (Londen 1982) 47-49, 72. Garton Ash, The Polish Revolution 
(1983/2002) 73, 314. 
120 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 86-90. Jule Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien, 
aber vorwärts! Gespräche mit Lech Wałęsa (Königstein 1983) 132-134. 
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handtekeningen onder de akkoorden van Gdańsk geenszins garant stonden 
voor een gelĳ kwaardige en harmonieuze samenwerking.121

Beide zĳ den waren beperkt door de economische crisis en de geopoli-
tieke situatie. De economische malaise die aan de wieg van Solidarność 
had gestaan, beperkte nu haar ontplooiing als vakbeweging. Zĳ  was zich 
bewust van de noodzaak omwille van het herstel van Polen terughoudend 
te zĳ n met haar eisen en spaarzaam te zĳ n met het stakingsmiddel. Tot 
dergelĳ ke offfers was zĳ  alleen bereid als het regime open en op basis van 
gelĳ kwaardigheid met haar samen zou werken. Ze wilde niet het risico lopen 
haar geloofwaardigheid en slagkracht te grabbel te gooien om vervolgens 
verantwoordelĳ k te worden gemaakt voor de fouten van het regime. Gezien 
de onwillige houding van de machthebbers bleef het schipperen tussen de 
eisen van de achterban, de economische realiteit en de noodzaak de eigen 
positie niet te schaden.122

De tweede beperkende factor vormde de Brezjnev-doctrine. Militaire 
oefeningen van de Sovjet-Unie aan de grens met Polen en de propaganda 
in de buurlanden deden het ergste vermoeden. De Poolse offfĳ iciële media 
reageerden zelf terughoudend en beperkten zich tot bedekte waarschuwin-
gen voor de gevolgen van te radicale eisen.123

Hoewel binnen Solidarność de analyses over de waarschĳ nlĳ kheid 
van een Sovjet-interventie sterk uiteen liepen, voer de vakbondsleiding 
een voorzichtige koers. Bewust van de geopolitieke grenzen koos zĳ  voor 
zelfbeperking, pragmatisme en bereidheid tot compromis. Dit betekende 
dat de vakbond zich verre hield van buitenlandse politiek en probeerde 
uitingen tegen de Sovjet-Unie in de eigen gelederen te voorkomen. Ook 
bewees zĳ  lippendienst aan de leidende rol van de partĳ , hoewel alleen ‘in 
de staat’ en niet op andere gebieden. Zĳ  benadrukte een vakbond zonder 
politieke ambities te zĳ n. Daarmee wilde ze tevergeefs verdoezelen dat zĳ  
als vrĳ e organisatie met miljoenen leden in een éénpartĳ staat inherent 
een politieke factor was.124

In tegenstelling tot in het Westen, leidde dit geopolitieke realisme in Po-
len aanvankelĳ k nauwelĳ ks tot invasieangst. De Poolse schrĳ ver Kazimierz 
Brandys stelde in het najaar van 1980 met verbazing vast: ‘In het Westen, 

121 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 70, 73. 
122 Ibidem, 111-116, 191-195, 202-208. 
123 Ibidem, 78, 93, 100-106, 166, 216. Voorbeelden: Ruane, The Polish Challenge (1982) 30-40, 75-76, 
86-87, 117-120, 174-181, 247-250. 
124 Artur Hajnicz, Polens Wende und Deutschlands Vereinigung. Die Öfffnung zur Normalität 
1989-1992 (Paderborn etc. 1995) 25-26. Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 74-75, 
200-201, 258, 263-264. Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien (1983) 7-8.
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en in het bĳ zonder in Duitsland, zĳ n de mensen bang.’ Met vette koppen 
bereidde de pers zich al voor op het onvermĳ delĳ ke.125 Pas in december 1980 
sloeg in Polen de angst voor buitenlands ingrĳ pen toe, nadat onverwacht 
de Warschaupactleiders bĳ eengeroepen waren. De Poolse regering wist een 
invasie af te wenden door Moskou te overtuigen dat zĳ  de situatie onder 
controle had.126

Solidarność had behalve met deze twee beperkende factoren ook te 
maken met tegenwerking door het regime en met interne onenigheid. De 
crisis rondom de registratie van de nieuwe vakbeweging bleek slechts de 
eerste van een reeks vertrouwensbreuken met het regime. De belangrĳ kste 
van deze crises was een incident in de Poolse stad Bydgoszcz in maart 1981, 
waar enkele prominente Solidarność-activisten in elkaar werden geslagen. 
Solidarność dreigde met een algemene staking om de feiten boven tafel 
te krĳ gen. De enorme respons hierop onder de bevolking en een deel van 
de partĳ , toonde de organisatiekracht en reikwĳ dte van Solidarność. De 
vakbondsleiding vreesde zelf ook voor de gevolgen die een dergelĳ ke staking 
kon hebben en wist opnieuw met onderhandelingen een compromis af te 
dwingen. Deze zelfbeperking ging ten koste van de interne eenheid.127

De gematigde uitkomst van ‘Bydgoszcz’ betekende namelĳ k olie op het 
vuur van de vakbondsinterne debatten over de structuur en strategie van 
Solidarność. Een deel van de achterban wilde met radicaal-democratische 
principes en vergaande vakbondseisen defĳinitief met het verleden breken. 
Dit was moeilĳ k te verenigen met de noodzaak tot compromissen, terughou-
dendheid en eensgezindheid. Als enige onafhankelĳ ke organisatie buiten 
de kerk met uiteindelĳ k bĳ na tien miljoen leden bezat Solidarność een grote 
politieke heterogeniteit. Aan de vakbondsleiding de helse taak de brede ach-
terban, van hervormingsgezinde communisten tot radicale nationalisten, 
achter één programma te verenigen dat binnen de nauwe Oost-Europese 

125 ‘Na Zachodzie, a w Niemczech zwłaszcza, ludzie się boją.’ Kazimierz Brandys, Miesiące 
1980-1981 (Parĳ s 1985) 68, 84. Ruane, The Polish Challenge (1982) 91, 95-96, 99-100. Garton Ash, 
The Polish Revolution (1983/2002) 99-100. Zie ook Andrzej Stach, ‘“Solidarność? Nein danke…” 
Die Einstellung zu Solidarność in beiden deutschen Staaten vor 1989’, in: Izabela Surynt, Marek 
Zybura ed., Die Wende. Die politische Wende 1989/1990 im öfffentlichen Diskurs Mittel- und Osteu-
ropas (Hamburg 2007) 74-85, aldaar 77. Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien (1983) 51.
126 Ruane, The Polish Challenge (1982) 95-99. Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 
105-107.
127 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 159-174, 242, 303-304. Ruane, The Polish Chal-
lenge (1982) 137-139, 146-147. Jadwiga Staniszkis, Poland’s self-limiting Revolution (Princeton 1984) 
73-74, 77-81, 110. 
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geopolitieke grenzen bleef.128 H. Stuart Hughes noemt Solidarność’ ba-
sisprincipes ‘unashamedly eclectic in their debt to both socialism and 
Christianity, to both liberal democracy and conservatism, but ruggedly 
coherent in spirit.’129

Solidarność verenigde ook arbeiders met intellectuelen. Daarmee be-
eindigde de vakbond de sinds 1968 gegroeide mythe van de kloof tussen 
deze twee groepen. Het regime deed zĳ n uiterste best om deze mythe weer 
aan te wakkeren door te stellen dat de ‘radicale’ intellectuelen van KOR de 
rechtmatige eisen van de arbeiders hadden gekaapt. In werkelĳ kheid waren 
het vaak de intellectuele adviseurs die de radicale achterban tot matiging 
maanden. Juist deze samenwerking gaf Solidarność de omvang en kracht 
die haar onderscheidde van de oppositie in buurlanden.130

Solidarność’ eerste vakbondscongres in september en oktober 1981 werd 
in Oost en West nauw gevolgd. In het Oostblok wekte het wrevel dat de 
Oost-Europese vakcentrales niet en hun Westerse collega’s wel waren 
uitgenodigd. De angst van Moskou werd bevestigd, toen het congres een 
oproep aan alle arbeiders van Oost-Europa richtte.131 Solidarność nam op 
het congres een programma aan, waarin de weg naar een zelfregerende 
republiek een belangrĳ ke rol speelde. De partĳ  veroordeelde dit als ge-
vaarlĳ ke politisering.132 Na het congres verslechterden de verhoudingen 
tussen vakbond en regime en nam de chaos in het land toe. Wałęsa riep het 
Westen op Polen met humanitaire hulp de winter door te helpen. Achter 
de schermen werkte het regime inmiddels aan een militaire oplossing.133

128 Melanie Tatur, Solidarność als Modernisierungsbewegung. Sozialstruktur und Konflikt in 
Polen (Frankfurt, New York 1989) 128-137, 144. Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 
200-202, 224-227, 233-241, 262-267, 309-310.
129 H. Stuart Hughes, Sophisticated Rebels. The political culture of European Dissent 1968-1987 
(Cambridge, MA, Londen 1990) 83.
130 De tegenstelling tussen intellectuelen en arbeiders heeft ook tot heftige historiografĳ ische 
debatten geleid. Roman Laba viel in 1991 terecht de heersende geschiedschrĳ ving aan die te 
veel op intellectuele oppositie was gericht, maar zĳ n eenzĳ dige nadruk op de ondergrondse 
vakbondsinitiatieven is eveneens weinig uitgebalanceerd. Laba, The roots (1991) 3-7, 94-95, 174. 
Zie voor meer op KOR gerichte geschiedschrĳ ving: Bernhard, The origins (1993) 45, 77, 193-208. 
Falk, The Dilemmas (2003) 35, 48-49. Lipski, KOR (1985) 45-46, 424, 436-437, 452-453. Zie voor 
een overzicht van de debatten: Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 364-366. Tatur, 
Solidarność (1989) 141-142. 
131 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 216-222 309-310. Ruane, The Polish Challenge 
(1982) 231-234. A/7.8 – 1 (Congress Post 3-10-1981).
132 Tatur, Solidarność (1989) 137. Zie ook Gregory F. Domber, ‘Ending the Cold War, unintenti-
onally’, in: Bozo, Visions of the End of the Cold War (2012) 225-238, aldaar 234. 
133 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 249-250, 254-255, 269-271, 308.
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In de nacht van 12 op 13 december 1981 riep generaal, premier, partĳ leider 
en minister van Defensie Wojciech Jaruzelski de staat van beleg uit. In zĳ n 
toespraak voor de Poolse televisie sprak hĳ  over het gevaar dat Solidarność 
tot openlĳ ke confrontatie over zou gaan. Hĳ  appelleerde sterk aan Poolse 
nationale gevoelens en presenteerde zichzelf als ‘Poolse patriot’ die in tĳ d 
van nood zĳ n land voor een erger kwaad behoedde. Over hoe correct die 
voorstelling is, zĳ n de meningen nog steeds verdeeld. In de winter van 
1981-1982 waren velen bereid te geloven dat Jaruzelski het mindere van 
twee kwaden had gekozen.134

De vraag of de Sovjet-Unie inderdaad haar dreigende taal waar zou heb-
ben gemaakt, heeft tot een langdurig debat onder historici geleid. Vojtech 
Mastny concludeert na inzage van Sovjet-documentatie dat het Kremlin 
in december 1981 een verzoek van Jaruzelski om stand-by te staan ten tĳ de 
van zĳ n ingreep afwees. Moskou was bang met een directe invasie de al 
sterk opgelopen spanningen tussen Oost en West verder te verhogen en 
nog een militair debacle als in Afghanistan te riskeren. Mastny oordeelt 
dat Jaruzelski niet bang was voor een invasie, maar juist vreesde voor het 
uitblĳ ven van ingrĳ pen door de Sovjet-Unie als het echt nodig zou zĳ n.135

Andere historici hebben meer aandacht voor de sterke druk die Moskou 
in de maanden voorafgaand aan de ingreep op de Poolse leiding uitoefende. 
Het feit dat Moskou op 13 december 1981 niet paraat wilde staan, sluit 
volgens Garton Ash niet uit dat zĳ  in het uiterste geval wel zou hebben 
ingegrepen. Jaruzelski’s handelen voldeed wel degelĳ k aan de wensen van 
het Kremlin.136 Jaruzelski zelf, die nauw betrokken was geweest bĳ  het 
afwenden van de invasie van december 1980, was zich ten zeerste bewust 
van de druk uit Moskou. Het is daarom goed mogelĳ k dat hĳ  inderdaad 
geloofde met zĳ n handelen erger te verhinderen. Omdat het onmogelĳ k is 
de werkelĳ ke intenties van Jaruzelski en Brezjnev te achterhalen, blĳ ft het 
oordeel in de vraag of de gebeurtenissen van 13 december 1981 noodzakelĳ k 
en onvermĳ delĳ k waren onderwerp van speculatie.137

134 Ruane, The Polish Challenge (1982) 275-288, 307-312. Wojciech Jaruzelski, Stan wojenny 
dlaczego… (Warschau 1992) V-IX, 385-427. Vojtech Mastny, ‘The Soviet Non-Invasion of Poland 
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135 Mastny, ‘The Soviet Non-Invasion of Poland’ (1999) 192-198, 200-205, 207. Paczkowski, ‘Świat 
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Polen tĳ dens de eerste golf van angst voor een invasie in december 1980 gevaarlĳ k dicht langs 
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136 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 356-365. Paczkowski, ‘Świat i blok sowiecki’ 
(2000) 23, 29.
137 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 356-365. Davies, Heart of Europe (2001) 316-317.
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De gevolgen voor Solidarność waren groot. De vakbondsleiders werden 
van hun bed gelicht en geïnterneerd. Proteststakingen werden één voor 
één ‘gepacifĳ iceerd’, met als dieptepunt de bestorming van de Wujekmĳ n 
in Silezië waarbĳ  negen mensen omkwamen. Vakbondsleiders, die aan 
internering hadden weten te ontkomen, zoals Zbigniew Bujak uit Warschau, 
Bogdan Lis uit Gdańsk en Władysław Frasyniuk uit Wrocław, zetten de strĳ d 
ondergronds voort. Solidarność bleef zelfs onder deze omstandigheden over 
de structuur en strategie van de beweging discussiëren.138

De onenigheid over hoe het verder moest met Solidarność belemmerde 
het ontstaan van een centrale ondergrondse structuur. Pas in april 1982 
kwamen de ondergrondse leiders tot een compromis met de oprichting 
van de Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK; Tĳ delĳ k Coördinerend 
Comité).139 De ondergrondse floreerde op het gebied van onafhankelĳ ke 
publicaties en organiseerde met wisselend succes stakingen en demon-
straties. De nieuwe vakbondswet, die op 8 oktober 1982 Solidarność illegaal 
verklaarde, leidde tot grote protesten. De poging van het regime om met de 
vrĳ lating van Wałęsa de gemoederen te bedaren, betekende een belangrĳ ke 
opsteker voor Solidarność. Wałęsa en de kort na hem vrĳ gelaten ‘adviseurs’ 
als Bronisław Geremek en Tadeusz Mazowiecki bleven bovengronds. Een 
ontmoeting tussen Wałęsa en de TKK in april 1983 en de toekenning van 
de Nobelprĳ s aan Wałęsa in december van dat jaar waren van grote sym-
bolische betekenis voor de gehele beweging en vormden een tegenslag voor 
het geïsoleerde Poolse regime.140

De kerk bleef een factor van belang voor zowel de oppositie als het regime. 
In tegenstelling tot zĳ n in 1981 overleden voorganger Stefan Wyszyński, 
koos de nieuwe hoogste Poolse aartsbisschop, primaat Józef Glemp, voor 
een zeer voorzichtige houding, waarbĳ  hĳ  bewust afstand hield tot de 
oppositie. Deze opstelling stond in sterk contrast met die van activistische 
priesters als Jerzy Popiełuszko en Henryk Jankowski, die Solidarność 
openlĳ k ondersteunden.141

138 Adam Michnik, ‘On Resistance: A Letter from Białołęka 1982’, in: Michnik, Letters from 
prison (1985) 41-63, aldaar 41, 43, 45, 47-62. Adam Michnik, ‘Letter from the Gdańsk Prison 1985’, 
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139 Potoczny, ‘Poland’s Underground Opposition’ (2010) 95-97.
140 Paczkowski, The Spring will be ours (2003) 450-455, 472. Lech Wałęsa, A Path of Hope. An 
autobiography (Londen 1987) 257-258, 286-290. Potoczny, ‘Poland’s Underground Opposition’ 
(2010) 97-100.
141 Garton Ash, The Polish Revolution (1983/2002) 11, 22-23, 135, 214-215. Falk, The Dilemmas 
(2003) 165-177.
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Na het ophefffen van de staat van beleg op 22 juli 1983 liet het regime een 
deel van de nog overgebleven geïnterneerden vrĳ . Daarnaast klaagde het een 
reeks prominente oppositie-activisten aan. Een amnestieregeling in juli 1984 
verhinderde de doorgang van deze zeer omstreden processen. Kort daarna 
zorgde de moord op priester Popiełuszko voor een nieuw dieptepunt in de 
verhouding tussen bevolking en regime. Het regime leek erin te slagen de 
massabeweging die Solidarność ooit was geweest te onthoofden en uit elkaar 
te drĳ ven. De kloof tussen de ondergrondse en de achterban verbreedde 
zich. Afsplitsingen zoals Solidarność Walcząca (Strĳ dende Solidarność) 
onder leiding van Kornel Morawiecki pleitten voor een hardere koers. De 
naam Solidarność bleef echter haar morele kracht behouden. Na een nieuwe 
amnestie in 1986 richtte Solidarność, naast het ondergrondse TKK ook een 
bovengrondse ‘Tĳ delĳ ke Raad’ (Tymczasowa Rada) op die zich ten doel 
stelde met de regering te onderhandelen. Discussies over de strategie en 
vorm van Solidarność bleven ook onder deze omstandigheden bestaan, 
maar verhinderden niet, dat de onder- en bovengrondse tak zich in 1987 
herenigden tot een centraal aansturend orgaan.142

Tot december 1981 hield Solidarność zich bewust afzĳ dig van buitenlandse 
politiek. Zĳ  vreesde dat de communistische partĳ  samenwerking tussen 
Solidarność en politieke sympathisanten in het Westen zou gebruiken om 
haar te discrediteren. Om deze reden en om haar eigen apolitieke karakter 
te benadrukken, beperkte zĳ  haar buitenlandse contacten tot de vakbewe-
ging. Gedurende de legale maanden van Solidarność maakte Wałęsa al zĳ n 
buitenlandse reizen op uitnodiging van vakcentrales. Zelfs de Paus bezocht 
hĳ  in het kielzog van een bezoek aan de Italiaanse vakcentrales.143 Prioriteit 
bleef het zelf oplossen van de problemen in eigen land. Zo schreef Wałęsa 
begin 1981 voor een Duitstalige publicatie: ‘Bei unserer Solidarität geht es 
vor allem um die der Polen. Freunde in anderen Ländern können uns helfen, 
doch wir werden immer unsere eigenen, polnischen Ziele verfolgen’.144

Na 1981 werd het internationale toneel juist een belangrĳ k speelveld voor 
de vakbond. Zo probeerde Solidarność te voorkomen dat Westerse vakcen-
trales de in 1984 opgerichte nieuwe offfĳ iciële centrale OPZZ (Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych; Algemeen overleg van vakbonden) 

142 Paczkowski, The Spring will be ours (2003) 457, 487-489. Kenney, A Carnival of Revolution 
(2002) 27-31. Trutkowski, Der Sturz der Diktatur (2007) 31-34. 
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Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien (1983) 151. 
144 Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien (1983) 7, 158.



ACCOMMODATIE EN CONFLIC T TUSSEN OOST EN WEST 89

zouden erkennen als vervanging van Solidarność. Een belangrĳ ke overwin-
ning vormde de gelĳ ktĳ dige acceptatie van Solidarność als lid van beide 
Westerse vakbondsinternationales in 1986.145

Ook hulpverlening uit het Westen werd na 13 december 1981 anders gezien. 
Voorheen had het Westerse enthousiasme voor Solidarność twee gezichten 
gehad. Enerzĳ ds betekende de morele en materiële steun een belangrĳ ke 
bĳ drage in de strĳ d: het vergrootte de mogelĳ kheden van de oppositie en 
gaf haar hoop en moed.146 Anderzĳ ds was Westerse hulpverlening koren 
op de molen van de propaganda van het regime dat de oppositie in dienst 
stond van Westerse mogendheden.147 Na Jaruzelski’s ingreep bleef dit gevaar 
bestaan, maar de gevolgen voor de toch al in illegaliteit opererende vakbond 
waren nu minder groot. Om deze reden bleven Solidarność-activisten 
gedurende de jaren tachtig benadrukken hoe blĳ  zĳ  waren met alle hulp 
die zĳ  kregen en hoe zeer zĳ  elke steun als aanmoediging ervoeren. Ook 
riepen zĳ  het Westen keer op keer op tot het sturen van meer humanitaire 
hulp en het opvoeren van de druk op het regime.148

In Polen zelf ontwikkelden zich in het maatschappelĳ ke vacuüm dat het 
ondergronds gaan van Solidarność achterliet groepen die met nieuwe onder-
werpen terugkeerden naar de openlĳ ke oppositie van KOR. In 1983 leidde 
de wens om ook onder de staat van beleg maatschappelĳ k engagement in 
leven te houden, tot de oprichting van het Komitet Oporu Społecznego (KOS; 
Comité voor maatschappelĳ k verzet).149

Twee jaar later richtte een groep jonge sympathisanten van de gearres-
teerde dienstweigeraar Marek Adamkiewicz de groep Wolność i Pokój (WiP; 
Vrĳ heid en Vrede) op. Hun strĳ d voor dienstweigering kwam geenszins 
voort uit pacifĳisme, maar vooral uit de wens de bĳ  de dienstplicht behorende 
eed van broederlĳ k bondgenootschap met de Sovjet-Unie niet uit te hoeven 
spreken. De pluralistische achterban van WiP kende wel enige pacifĳ isten, 

145 Brier, ‘The Helsinki Final Act’ (2014) 80. Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten’ (2012) 
357, 363. Hajnicz, Polens Wende (1995) 26-27.
146 Krzysztof Ruchniewicz, ‘Friedenspolitik in Menschenhand’, in: Cöllen, Dudek, Ruchniewicz, 
Polenhilfe (2011) 13-15. 
147 Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 236. ‘“Zycie Warszawy“ rügt Hilfe durch 
AFL-CIO’, FR 11-9-1980. 
148 Zie voor oproepen en uitingen van dank: Sol NL 32 – 2 (Vrĳ heid!). Solidarność Informatiebul-
letin (1984) nr. 21/22, 28-29. Zie ook Wałęsa e.a. in de documentaire van Homann, Pakete der 
Solidarität (2011). Zie voor het gevaar van discreditering: DGB IA 5/DGAJ000292 – 30 (Schubert, 
Liebe Freunde, 1983). ‘Warschauer Polemik gegen den Westen’, NZZ 2-11-1982. Sol NL 47 – 3 
(Solidarna aan Minkiewicz, 1983).
149 Potoczny, ‘Poland’s Underground Opposition’ (2010) 92. Szulecki, The Figure of the Dissident 
(2012) 115, 117. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 29-31.
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maar bestond verder vooral uit activisten die zich beriepen op de ideeën 
van Johannes Paulus II, evenals op burgerlĳ ke vrĳ heid en nationale onaf-
hankelĳ kheid. Het was niet uitzonderlĳ k dat WiP-activisten actie voerden 
voor een in Afghanistan tegen het Rode Leger gevallen Poolse strĳ der. Ook 
noemden WiP-leden nationale zelfverdediging geen geweld.150

WiP verhief het graf van de Oostenrĳ kse soldaat Otto Schimek tot 
pelgrimsoord. Schimek was tĳ dens de Tweede Wereldoorlog in Polen 
geëxecuteerd na te hebben geweigerd op de burgerbevolking te schieten. 
Tot onvrede van het regime maakten zĳ  hem tot symbool voor gewetensvol 
handelen en ‘de goede Duitser’.151 Ook de toenadering die WiP zocht en vond 
tot de Westerse vredesbeweging wekte wrevel van het regime. Politicoloog 
Szulecki poneert zelfs de stelling dat WiP speciaal was opgericht om de 
Oost-Westdialoog vanuit Polen verder te faciliteren. Het regime probeerde 
WiP tegenover haar Westerse contacten te discrediteren als een organisatie 
die argeloze Westerse vredesactivisten misleidde. Begin 1986 werden twee 
van de oprichters, Piotr Niemczyk en Jacek Czaputowicz, gearresteerd, onder 
meer vanwege hun buitenlandse contacten. In plaats van de Poolse pro-
paganda te geloven, reageerden de nieuwe Westerse partners met protest. 
Beiden kwamen tĳ dens een grote amnestiegolf een half jaar later vrĳ .152

In de latere jaren tachtig namen de contacten tussen de oppositie en 
Westerse sympathisanten toe. In mei 1987 organiseerde WiP in Warschau 
een conferentie met deelnemers uit 17 landen over ‘Internationale vrede 
en de Helsinki-akkoorden.’153 Een jaar later ontving WiP samen met een 
commissie van Solidarność meer dan duizend bezoekers, onder wie vele 
buitenlanders, in een kerk in Nowa Huta bĳ  Krakau.154 Bovenal was 1988 
het jaar waarin WiP met de aanpassing van de eed voor dienstplichtige 
soldaten één van haar belangrĳ kste doelen bereikte. Meningsverschillen 

150 Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 32-43, 46-47, 52-53, 58-59, 178-179. 
Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 111-112, 117-120. Monika Litwińska, Gregorz Waligóra, 
‘Ruch “Wolność i pokój’ 1985-1989’, in: Kamiński, Waligóra, NSZZ Solidarność 1980-1989 (2010) 
299-330, aldaar 302, 304-305. 
151 Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 56-58, 249-252.
152 Litwińska, Waligóra, ‘Ruch “Wolność i pokój’ (2010) 305-308. Smółka-Gnauck, Między 
wolnością a pokojem (2012) 47, 76-82, 154-174, 232-234, 248, 254. Andrzej Miszk e.a. ed., Ruch 
Wolność i Pokój. Galeria zdjęć i materiałów archiwalnych z lat 1985-1992 (Gdańsk, Szczecin 2010) 
106-108, 112, 116, 120. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 64-65. Szulecki, The Figure of the 
Dissident (2012) 118-119, 121-122. 
153 Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 164. Fleischman, ‘Beyond the Blocs?’ 
(1987) 27-28. 
154 IKV 598 – 5 (Ruitenberg, Report, 1988). ‘Human Rights Conference in Cracow’, Human Rights 
Watch 4 (October-November 1988) 8.



ACCOMMODATIE EN CONFLIC T TUSSEN OOST EN WEST 91

en het aantreden van een nieuwe generatie zorgden er niet lang daarna 
voor, dat de beweging geleidelĳ k uit elkaar viel.155

In 1988 liet bovendien een nieuwe generatie stakers van zich horen. In 
Polen en het buitenland veroorzaakte deze nieuwe stakingsgolf opnieuw 
onzekerheid. Solidarność was de stakingen niet begonnen, maar was er 
snel bĳ  om haar netwerk en expertise in te zetten.156 Onder invloed van de 
stakingen, de hervormingen in Moskou en de druk uit het Westen, drong 
ook in het partĳ apparaat het inzicht door dat de oppositie niet langer te 
negeren was. In augustus 1988 begonnen de voorbereidende gesprekken 
voor het ronde tafeloverleg dat in februari 1989 zou starten. Op 4 juni 1989 
vonden als resultaat hiervan gedeeltelĳ k vrĳ e verkiezingen plaats, waarbĳ  
het burgercomité van Solidarność vrĳ wel alle vrĳ  verkiesbare zetels won.157 
Tadeusz Mazowiecki werd de eerste niet-communistische premier aan het 
hoofd van een coalitieregering van communisten en niet-communisten. Om 
het compromis compleet te maken, werd Jaruzelski benoemd tot president. 
Pas toen de overige Oost-Europese landen voorloper Polen met hun revolu-
ties hadden ingehaald, werd Wałęsa eind 1990 tot president verkozen. Hĳ  
besloot de presidentiële insignes te ontvangen uit handen van de laatste 
Poolse president in ballingschap, zonder scheidend president Jaruzelski 
zelfs maar voor de ceremonie uit te nodigen.158

Denken over de dilemma’s in de Oost-Europese oppositie

Doordat zĳ  zich veertig jaar onder radicaal andere omstandigheden 
ontwikkelden dan sociale bewegingen in West-Europa, keek een groot 
deel van de Oost-Europese oppositie op een heel andere manier naar het 
Oost-Westconflict dan activisten in het Westen.159 Hun opvattingen werden 
voor een belangrĳ k deel bepaald door hun afkeer van de Oost-Europese 
propaganda. Hierin gold oorlog als een product van (Westers) imperialisme, 
terwĳ l de tot de tanden bewapende en sterk gemilitariseerde socialistische 

155 Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 65, 125, 263-270, 277-280. Kenney, A 
Carnival of Revolution (2002) 66, 89. Zie ook de reisberichten van Elisabeth Weber in 1988 en 
1989 in B.II.1 1654. 
156 Paczkowski, The spring will be ours (2003) 490-491. Trutkowski, Der Sturz der Diktatur (2007) 
34-39.
157 Paczkowski, The spring will be ours (2003) 492-500, 504-506. Judt, Postwar (2010) 607-608.
158 Paczkowski, The spring will be ours (2003) 501, 509-512, 516-517. 
159 De hier voorgestelde ideeën zĳ n afkomstig uit kringen van KOS, WIP, KOR en Charta 77 die 
zowel in eigen land en het buitenland relatief veel gehoord werden. Ze zĳ n niet representatief 
voor de gehele oppositie die zeer pluralistisch was. 
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samenlevingen het toonbeeld van vrede vormden. Kritiek op de eigen 
bewapening was taboe.160 De regimes deden het onderwerp mensenrech-
ten af als een burgerlĳ ke uitvinding en een Westers propagandawapen. 
Daarnaast had het Oostblok succes met het creëren van een tegenstelling 
tussen ‘Westerse’ politieke en ‘Oost-Europese’ sociaaleconomische rechten 
en de introductie van een ‘recht op vrede’.161

Deze propaganda had een tegengesteld efffect op de Oost-Europese oppo-
sitie. Volgens Václav Havel had het veelvuldige gebruik van het begrip vrede 
in de propaganda tot gevolg dat de gemiddelde Oost-Europeaan automatisch 
begon te gapen, zodra iemand erover begon.162 Een uitzondering vormde de 
Oost-Duitse oppositie die zich meer naar het patroon van de West-Europese 
vredesbeweging ontwikkelde.163

Omdat de Oost-Europese media de Westerse vredesbeweging de hemel 
in prezen, wekte de Westerse vredesstrĳ d wantrouwen in de oppositie. Het 
idee dat de Sovjet-Unie het voorbeeld van Westerse ontwapening zou volgen, 
klonk voor de oppositie als gevaarlĳ k vertrouwen in de vredelievendheid 
van Moskou. Ook het feit dat de Westerse vredesbeweging veel aandacht had 
voor de bewapening en wandaden van de Verenigde Staten, maar het daad-
werkelĳ ke oorlogsgeweld door de Sovjet-Unie in Afghanistan grotendeels 
negeerde, kon op weinig begrip rekenen. Wie ergens op straat in Warschau 
of Praag passanten zou vragen hoe zĳ  over de Westerse vredesbeweging 
dachten, zou waarschĳ nlĳ k te horen krĳ gen dat die in meerderheid bestond 
‘uit naïeve idealisten, die zich er niet van bewust zĳ n, dat ze door het 
Kremlin worden gemanipuleerd’, zoals een Pools ondergronds tĳ dschrift 
het verwoordde.164

160 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 173. Rüdiger Schlaga, Hans-Joachim Spanger, ‘Die Frie-
densbewegung und der Warschauer Pakt: ein Spannungsverhältnis’, in: Reiner Steinweg ed., 
Die neue Friedensbewegung. Analysen aus der Friedensforschung (Berlĳ n 1982) 56-58, 69-78. 
Thomas, The Helsinki efffect (2001) 110.
161 Georg Brunner, ‘Menschenrechte im Kommunismus: Ideologischer Anspruch – politische 
Wafffen – reale Situation’, in: Rudolf Uertz ed. Menschenrechte in Ost und West (Mainz 1989) 
105-127, aldaar 105-108, 116-119. Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 87-90. Adamishin, 
Schifter, Human Rights (2009) 43-45, 96.
162 Václav Havel, ‘An anatomy of a reticence’, in: Jan Vladislav ed., Václav Havel or Living in 
Truth. Twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav 
Havel (Amsterdam 1986) 165-195. 
163 Judt, Postwar (2010) 574-575. Joppke, East German Dissidents (1995) vii-viii, xi, 69-71, 74, 100, 
107. 
164 ‘Ruch ten w swej znacznej większości składa się z naiwnych idealistów, nie przyjmujących 
do wiadomości tego, że są manipulowani przez Kreml.’ Kassandra, ‘Rakiety czy masło?’, Tygodnik 
Mazowsze (1983) nr. 39, 2. Havel, ‘An anatomy of a reticence’, in: Vladislav, Václav Havel (1986) 
22-23. ‘List KOS do uczestników ruchów pokojowych i antynuklarnych w krajach Europy 
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Onder invloed van de dagelĳ kse confrontatie met maatschappelĳ ke 
onvrĳ heid voelde voor de oppositie in Oost-Europa de strĳ d voor mensen-
rechten heel wat acuter dan de strĳ d tegen kernwapens. Een vredesstrĳ d 
die niet meer nastreefde dan afwezigheid van oorlog en het overleven van 
de menselĳ ke soort – ‘liever rood dan dood’ –, wekte afkeer op. Dit soort 
minimale vrede achtten de meeste opposanten onwaarachtig en instabiel, 
omdat het maatschappelĳ ke onvrede en de constante bereidheid van de 
Oostblokregimes ‘oorlog’ tegen de eigen samenleving te voeren in stand 
hield. Ontwapening was een zinloze exercitie zolang het maatschappelĳ k 
geïsoleerd bleef, omdat niet de wapens maar de ideologische deling de 
oorzaak waren van de spanningen in Europa. Zonder vrĳ heid in Oost-
Europa kon men niet van echte vrede in Europa spreken; vrede en vrĳ heid 
waren ondeelbaar.165

In het najaar van 1981, op het hoogtepunt van de Westerse vredesmobili-
satie, deed Charta 77 een eerste poging deze gedachtegang aan de Westerse 
vredesbeweging uit te leggen. Aanvankelĳ k was zĳ  vol vertrouwen dat deze 
voor haar zo vanzelfsprekende gevolgtrekkingen snel acceptatie zouden 
vinden. Dat bleek moeilĳ ker dan gedacht.166

Vanwege de bewust terughoudende opstelling van Solidarność tegenover 
het buitenland en de grote binnenlandse moeilĳ kheden, duurde het langer 
voordat de Poolse oppositie zich tot de Westerse vredesbeweging richtte. 
In 1983 wees KOS er met een kritische verklaring op dat de ‘totalitaire’ 
systemen in Oost-Europa minstens even schuldig, zo niet schuldiger, waren 
aan de oorlogsdreiging in Europa als de kernwapens. In een brief legde KOS 
vervolgens op een meer verzoenende toon uit waarom vrede meer moest 
zĳ n dan afwezigheid van oorlog. Volgens Szulecki kwam het verschil in 
toonzetting tussen de verklaring en de brief voort uit het feit dat de eerste 

zachodniej’, KOS (1983) nr. 32, 1-2. Dawid Warszawski, ‘Pacyfĳizm – pułapki i nadzieje’, ibidem, 3-4. 
165 Václav Havel, ‘Politics and conscience’, in: Vladislav, Václav Havel (1986) 136-157, aldaar 
148-149, 151-156. Havel, ‘An anatomy of a reticence’, in: ibidem, 5-13, 24-27. Ladislav Hejdanek, 
‘What peace do we actually want?’, in: Kavan, Tomin, Voices from Prague (1983) 29-36. Jacek 
Czaputowicz, ‘Wolność i pokój są nierozdzielne’, in: Mariusz Maszkiewicz, Dariusz Zalewski, 
Ruch Wolność i Pokój w relacjach międzynarodowych (1985-1990) (Warschau 2012) 208-211. ‘A 
Neutral Zone in Central Europe? An Interview with Jacek Kuroń’, Disarmament Campaigns 
(July/August 1985) 3-6. Andrzej Tymowski, ‘Underground Solidarity and the Western Peace 
Movement’, Across Frontiers (summer 1984) 21-22. Michnik, ‘Letter from the Gdańsk Prison 
1985’, in: Michnik, Letters from prison (1985) 89. 
166 Havel, ‘An anatomy of a reticence’, in: Vladislav, Václav Havel (1986) 25-27. ‘The indivisibility 
of peace’, in: Kavan, Tomin, Voices from Prague (1983) 22-25. Szulecki, The Figure of the Dissident 
(2012) 113-114.
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vooral voor binnenlands publiek bedoeld was, dat sceptisch tegenover de 
vredesbeweging stond. De brief was de toenaderingspoging.167

Organisaties als het IKV en Thompsons END grepen deze aanzet tot 
dialoog met beide handen aan. Hoewel zĳ  pleitten voor tweezĳ dige ontwa-
pening en vrede die meer was dan afwezigheid van oorlog, bleken er grote 
verschillen te bestaan tussen de bewegingen in Oost en West.168 Deze dialoog 
intensiveerde tĳ dens de END-conventie van 1984, toen opposanten die geen 
visum hadden gekregen zich met een reeks schriftelĳ ke verklaringen tot de 
conventie richtten. Zĳ  betoonden zich verheugd over het tot stand komen van 
de dialoog, maar vroegen ook aandacht voor blĳ vende meningsverschillen.169

Bĳ  de conventie van 1985 mengden ook WiP en Wałęsa zich in het 
gesprek. WiP stelde dat de strĳ d tegen het totalitarisme dezelfde urgentie 
had als die tegen kernwapens, omdat zowel een politieknuppel als een raket 
dodelĳ k kan zĳ n. Wałęsa schreef dat vrede alleen kan bestaan tussen vrĳ e 
volkeren.170 Eerdere deelnemers aan de dialoog deden hun best te verklaren 
waar de nu al jaren voortslepende meningsverschillen vandaan kwamen en 
nieuwe onderwerpen aan te snĳ den. Zo legde Havel in zĳ n essay ‘Anatomie 
van een terughoudendheid’ het Oost-Europese wantrouwen tegenover de 
vredesbeweging uit.171

Verschillende activisten in Oost en West gingen persoonlĳ ke gedachteuit-
wisselingen aan, die vervolgens aan beide zĳ den van het Ĳ zeren Gordĳ n 
werden gepubliceerd. Het voornaamste discussiepunt bleef of vrĳ heid 
aan vrede vooraf moest gaan of vrede aan vrĳ heid. In deze schriftelĳ ke 
uitwisselingen meldden zich naast sterke critici van de vredesbeweging ook 
Oost-Europese opposanten die bereid waren meer begrip voor de Westerse 
standpunten op te brengen. Volgens Szulecki was dit een bewuste strategie 
op het randje van het mogelĳ ke: ‘At some point, making something under-
standable and acceptable in the eyes of the Western public opinion was 
balancing on the edge of tearing it from its original meaning altogether.’ 

167 ‘Pokój jest niepodzielny’, KOS (1983) nr. 41, 1-2. ‘List KOS’ (1983) 1-2. Szulecki, The Figure of 
the Dissident (2012) 115-116.
168 Zie Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 88-100 en END-Journal (August/September 
1984) 27-28.
169 ‘Ein Dialog ist kein Austausch von Höflichkeiten’, Kommune (1984) nr. 8, 7-11. ‘Frage nicht 
wem die Stunde schlägt – die Stunde schlägt auch Dir’, ibidem, 11. ‘List otwarty Jacka Kuronia’, 
Tygodnik Mazowsze (1984) nr. 91, 4. 
170 B.II.3 1107 – 12 (WiP aan END Amsterdam, 1985). Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem 
(2012) 156. Sol NL 132 – 1 (L.W. Gdańsk). 
171 Havel, ‘An anatomy of a reticence’, in: Vladislav, Václav Havel (1986) 5-13. Zie ook David 
Warszawski, ‘To the European Conference on Nuclear Disarmament’, Across Frontiers (winter/
spring 1985) 23.
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Eenzĳ dige ontwapening en vrede tegen elke prĳ s bleven echter voor de 
Oost-Europese oppositie onder alle omstandigheden taboe.172

In het verlengde van de onvrede over Westerse vredesopvattingen was 
ook het Westerse enthousiasme voor de ontspanningspolitiek een mikpunt 
van kritiek. In de ogen van een groot deel van de Oost-Europese oppositie 
was de ontspanning na enkele veelbelovende aanzetten verzand in ‘politiek 
toerisme’ dat het Oost-Europese onrecht in stand hield. Het idee dat ont-
spanning vanzelf tot liberalisering zou leiden, druiste radicaal in tegen het 
eigen geleidelĳ k bereikte inzicht dat hervormingen niet van bovenaf zouden 
komen. Bĳ  de oppositie riep ontspanning vooral onwelkome associaties 
met de appeasement van de jaren dertig op.173 Een deel van de oppositie 
zag ‘spanningsverhogende’ stappen als sancties en openlĳ ke kritiek op de 
mensenrechten als bron van hoop en morele steun.174

Met ongeloof namen de opposanten waar hoe in linkse kringen in het 
Westen de Sovjet-Unie als gewoon land gold en juist de Verenigde Staten 
als de imperialistische mogendheid werden afgeschilderd. Zelf gold hun 
wantrouwen eenzĳ dig de Sovjet-Unie en waren velen geneigd het Westen, 
met zĳ n welvaart en vrĳ heid, door een roze bril te zien.175 Westerse plei-
dooien dat het liberaal-democratische, kapitalistische systeem ook zĳ n 
fouten kende, veroorzaakten in de Oost-Europese oppositie vooral erger-
nis en angst voor Westers waardenrelativisme. Voor gelĳ kstelling van de 
wandaden van beide supermachten of projectie van utopisch wensdenken 
op de Sovjet-Unie was de oppositie helemaal allergisch.176 De geestdriftige 

172 Zie Kavan, Tomin, Voices from Prague (1983) voor de discussie tussen E.P. Thompson, ‘Václav 
Racek’ (Miloslav Bednář) en Jaroslav Šabata. Zie ook ‘Polemiki’, in: B.II.3 1107 – 13 (Czas Przysły) 
62-73. ‘Poles Apart: Letters from Warsaw and New York City’, Peace Magazine (Feb-Mar 1988). 
Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 85, 103-104.
173 Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 297-298, 309-311, 323-324. Kuwaczka, Entspannung von 
Unten (1988) 52-53, 64-67, 75-76. Robert Brier, ‘Adam Michnik’s Understanding of Totalitarianism 
and the West European Left: A Historical and Transnational Approach to Dissident Political 
Thought’, East European Politics and Societies 25 (2011) nr. 2, 197-218, aldaar 204, 207. 
174 Andrzej Kowalski, ‘Polska i zachód: uczucia i realia’, Solidarność. Biuletyn Informacyjny 
(1983) nr. 53, 19-21. Garton Ash, In Europe’s Name (1993) 559. Wałęsa, A Path of Hope (1987) 164-165, 
223-225. 
175 “Sie Leute im Westen sind blind” Wie die Polen die Friedensbewegung sehen. Aus einem 
Reisebericht’, Publik-Forum (1985) nr. 21. Christian Semler, ‘Westliche Friedensfreunde, östliche 
Demokraten – ein unmöglicher Dialog?’, Solidarität mit Solidarność Informationsbulletin (1983) 
nr. 6/7, 37-39. Zbigniew Byrski, ‘Salwador – Polska i świat’, Kultura (1982) nr. 5/416, 80-91, aldaar 
81-82, 86. Kassandra, ‘Rakiety czy masło?’ (1983) 2.
176 Havel, ‘Politics and conscience’, in: Vladislav, Václav Havel (1986) 155. Havel, ‘An anatomy of 
a reticence’, in: ibidem, 193. ‘Poles Apart’, (1988). Michnik, ‘Letter from the Gdańsk Prison 1985’, 
in: Michnik, Letters from prison (1985) 88. 
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omarming van Gorbatsjov in het Westen stuitte in de Oost-Europese oppo-
sitie op post-revisionistische scepsis over hervormingen van bovenaf.177 Pas 
na langdurige Oost-Westdialoog konden enkele Oost-Europese opposanten, 
tot ergernis van hun collega’s, worden overgehaald openlĳ k kritisch te zĳ n 
op Reagans Latĳ ns-Amerikabeleid.178

Een verdere voorbeeld van het onderlinge onbegrip vormden de ver-
gaande conclusies over de Duitse deling waartoe een aantal Oost-Europese 
intellectuelen kwam uit afkeer van de status quo. In de jaren zeventig 
ontwikkelden Poolse opposanten pleidooien voor een Duitse eenwording 
binnen de huidige grenzen. Daarbĳ  liepen zĳ  ver voor de Poolse bevolking 
uit, die in meerderheid wel de angst van het regime voor een Duitse eenwor-
ding deelde. Bĳ  de regering Kohl en in andere conservatieven in de Bondsre-
publiek oogstten denkers als Jan Józef Lipski en Artur Hajnicz interesse met 
hun pleidooi voor het Duitse recht op hereniging en de noodzaak het taboe 
op de verdrĳ ving van Duitsers na de oorlog te doorbreken. Tot teleurstelling 
van deze Poolse denkers negeerden zĳ  hun cruciale toevoeging dat dit geen 
herstel van de grenzen van 1937 kon betekenen.179

De redenen die deze intellectuelen hadden om de angst voor Duitsland 
te doorbreken, waren in hoofdzaak geopolitiek: zĳ  verkozen een verenigd 
Duitsland aan de westgrens boven de huidige de facto omsingeling door 
de Sovjet-Unie in de vorm van de DDR. Een verenigd Westers Duitsland 
bood Polen de kans de eigen soevereiniteit te herwinnen en aansluiting te 
vinden bĳ  het Westen. Een neutralistische hereniging was om deze reden 
geen optie. Naast deze geopolitieke overwegingen, was ook de principiële 

177 ‘Gorbachev from the Eastern European point of view’, Bulletin of the European Network 
for East-West Dialogue (september 1987) 3-8. Czaputowicz, ‘Wolność i pokój są nierozdzielne’, 
in: Maszkiewicz, Zalewski, Ruch Wolność i Pokój (2012) 208-211. Hajnicz, Polens Wende (1995) 
40. Domber, ‘Ending the Cold War’ (2012) 228-229. Ook hier vormde de DDR een uitzondering: 
Neubert, Geschichte (1997) 636-637.
178 Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten’ (2012) 379. ‘Solidarity (again) Condemns 
Apartheid and Racism in South Africa’, Across Frontiers (spring 1987) 10-11. ‘East-West declaration 
calls for an end to U.S.-backed loans to Pinochet’s Chile’, Peace and Democracy news (winter/
spring 1988) 14-15. ‘Independent voices, East and West, speak out against Reagan’s Nicaragua 
policy’, East European Reporter 1 (1986) nr. 4, 36-37. Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 119. 
179 Hajnicz, Polens Wende (1995) 25-26, 28, 33-35. Stefan Garsztecki, Das Deutschlandbild in der 
offfĳiziellen, der katholischen und der oppositionellen Publizistik Polens 1970-1989. Feindbild kontra 
Annäherung (Marburg 1997) 107-117, 126, 147. B.II.3 1068 – 8 (Lipski, Offfener Brief ). Kuwaczka, 
Entspannung von Unten (1988) 46-71. Jan Józef Lipski, ‘Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o 
megalomanii narodowej i ksenofobii Polakow’, http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/J-
Lipski-Dwie-ojczyzny-dwa-patriotyzmy-lekkie3.pdf, 18-21. Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 
325-328. Michael Jach, ‘Neue Freundschaft unter “Erbfeinden”?’, Deutschland-Magazin (1982) 
nr. 6, 20-22. Ottfried Henning, ‘Dialog-Angebot positiv aufgegrifffen’, ibidem, 21. 
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overweging te horen, dat de Duitsers evenzeer als de Polen het recht hadden 
naar nationale soevereiniteit te streven.180

In de vredesbeweging werd deze denkwĳ ze bekend dankzĳ  het ‘Praags 
appel’ van 1985 van Charta 77. Zĳ  noemde hierin de Duitse vereniging een 
voorwaarde voor een verenigd Europa.181 Deze oproepen stuitten op scepsis 
in zowel de Westerse vredesbeweging als de oppositie in de DDR. Daar 
konden velen zich de Duitse eenheid alleen voorstellen als resultaat van 
een Europees eenwordingsproces.182 Aan dit meningsverschil lag dezelfde 
onenigheid ten grondslag als aan de discussies over de ontspanning en de 
verhouding tussen vrede en vrĳ heid. De kernvraag bleef of de status quo 
de vrede op het continent garandeerde of juist het grootste obstakel bleef 
voor het realiseren ervan.

De Oost-Europese oppositie bleef moeilĳ k te begrĳ pen voor een Westers 
links publiek. Niet alleen was de, in het Westen zo belangrĳ ke, indeling in 
links en rechts moeilĳ k op Oost-Europa toepasbaar, ook was een woord als 
‘totalitarisme’, dat in West-Europese linkse kringen vanwege de anticom-
munistische connotaties uit de mode was, sinds de jaren zeventig bĳ  de 
oppositie juist in zwang geraakt.183 De ongelĳ ktĳ digheid van de ontwik-
kelingen in Oost en West stond wederzĳ ds begrip in de weg.

180 K. Grodkowski, ‘Polski Problem – Niemcy’, Tygodnik Mazowsze (1986) nr. 156, 3. PA Knade – 1 
(Interview Lipski, 1988). Hajnicz, Polens Wende (1995) 39-41. Kuwaczka, Entspannung von Unten 
(1988) 50-51. 
181 ‘Prager Aufruf’, Kommune 3 (1985) nr. 5, 34. Szulecki, The Figure of the Dissident (2012) 165-166, 
169-170. 
182 Rainer Eckert, ‘Opposition, Widerstand und die deutsche Frage 1972-1988’, in: Andreas H. 
Apelt, Martin Gutzeit, Gerd Poppe ed., De deutsche Frage in der SBZ und DDR. Deutschlandpo-
litische Vorstellungen von Bevölkerung und Opposition 1945-1990 (Berlin 2010) 111-134. Voor de 
Westerse vredesbeweging zie hoofdstuk 3 en 4. 
183 Brier, ‘Adam Michnik’s Understanding’ (2011) 197-198, 206-207. Ackermann, Sündenfall 
(2000) 124-126, 181-182. Jiří Dawid Warszawski, ‘Die westliche Linke und wir’, Solidarität mit 
Solidarność Informationsbulletin (1983) nr. 6/7, 34-35. Jerzy Holzer, ‘Dlaczego Polacy nie pojmują 
ludzi Zachodu?’, Kontakt (1986) nr. 1, 3-9. 



Poolse emigranten in West-Duitsland demonstreren voor de Poolse ambassade in Keulen. Vanaf 
links zijn te zien: Alexander Zając, Wojciech Drozdek en Andrzej Wirga. Bron: AGS Eschweiler-
Aachen/CSSO, Licentie: CC-BY-3.0.



2 Polen in het Westen

I. De Poolse oppositie in het Westen

Poolse tradities van emigratie: tussen emigrant, gastland en thuisland

Door de verwikkelingen van de geschiedenis zĳ n emigratie en ballingschap 
tot twee onlosmakelĳ ke aspecten van de Poolse identiteit geworden. Tĳ dens 
de hoogtĳ dagen van de Romantiek en het nationalisme bevond de Poolse 
culturele elite zich vanwege de deling van het land grotendeels in den 
vreemde. De helden waar Polen haar nationale trots aan ontleent, zoals 
de dichter Adam Mickiewicz, de componist Fredéric (Fryderyk) Chopin 
en de natuurkundige Marie (Skłodowska-)Curie, leefden en werkten lange 
tĳ d in Frankrĳ k. Sinds de ‘grote’ emigratiegolf van 1830 vormen emigratie 
en ballingschap een constante in de Poolse geschiedenis. De economische 
emigratie naar de nieuwe wereld, de ‘oude’ emigratie van het interbellum 
en de ‘nieuwe’ emigratie van na de Tweede Wereldoorlog zĳ n slechts enkele 
voorbeelden.

In vergelĳ king met de grote emigratiegolven voor 1945 kende de naoor-
logse periode aanvankelĳ k relatief lage emigratieaantallen door de sterke 
reisbeperkingen van het communistische regime. Een uitzondering vormde 
de door het regime op gang gebrachte joodse emigratiegolf van 1968-1969 
en de uitstroom van Polen van Duitse komaf. In de jaren tachtig maakte 
een nieuwe emigratiegolf een einde aan deze lage aantallen.1

Naar gelang de politieke context waarin zĳ  het Westen bereikten, heetten 
deze emigranten Displaced Person, politieke vluchteling, (Spät)Aussiedler 
of gelukszoeker. Het begrip balling – dat meer missie en agency uitstraalde 
– functioneerde vooral als zelfbeschrĳ ving. De socioloog Stéphane Dufoix 
laat zien dat de onderlinge erkenning als balling aan strenge regels met 
betrekking tot assimilatie en terugkeer gebonden was. De Poolse naoorlogse 
ballingengemeenschap hanteerde bĳ voorbeeld lange tĳ d de gewoonte om in 
het Westen genaturaliseerde Poolse offfĳ icieren als overleden te registreren.2

1 Tomas Frejka, Marek Okólski, Keith Sword ed., In-depth studies on migration in central and 
eastern Europe: the case of Poland (Genève 1998) xx, 10, 14-15, 22. Anna D. Jaroszyńska-Kirchmann, 
1939-1956 (Athens 2004) 1-2, 33. Izabela Kazejak, ‘1968 in der Volksrepublik Polen und die Juden in 
Wrocław’, Exilforschung, ein internationales Jahrbuch 27 (2009) 133-149, aldaar 134-142, 145-146.
2 Stéphane Dufoix, Politiques d'exil. Hongrois, Polonais et Tchécoslovaques en France après 1945 
(Parĳ s 2002) 220, 222, 229-231, 234-236, 241, 283. Zie ook Hans Henning Hahn, ‘Möglichkeiten und 
Formen politischen Handelns in der Emigration. Ein historisch-systematischer Deutungsversuch 
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Met de lengte van de ballingschap verwaterde de naleving van deze regels 
in de bestaande gemeenschap. Nieuwe emigranten hechtten bovendien 
minder waarde aan de zelfbeschrĳ ving als balling. Zĳ  kozen ervoor zich 
niet door passieve handelingen zoals het afwĳ zen van terugkeer en as-
similatie te defĳ iniëren, maar zich door actieve inzet voor het thuisland 
van de apolitieke emigrantengemeenschap te onderscheiden. Politicoloog 
Yossi Shain en historicus Hans Henning Hahn verdelen afzonderlĳ k van 
elkaar dit activisme in twee categorieën. Aan de ene zĳ de onderscheiden 
zĳ  plaatsvervangend activisme, waarbĳ  de activisten in den vreemde zich 
zagen als de voorhoede van het nationale verzet. Deze vorm van activisme 
kwam veel voor tĳ dens de Poolse delingen van de negentiende eeuw en in 
de vroege naoorlogse jaren. De tweede categorie emigranten stelde zich met 
ondersteunend activisme in dienst van de binnenlandse oppositie. Onder 
Poolse emigranten won dit activisme aan kracht naarmate de binnenlandse 
oppositie in Polen belangrĳ ker werd.3 Zo schreef het Solidarność informa-
tiebureau in Nederland in 1982 aan de Poolse ondergrondse: ‘We weten dat 
we jullie niet kunnen helpen in jullie strĳ d anders dan door materiële en 
morele ondersteuning, dat jullie de strĳ d in Polen zelf moeten voeren.’4

Deze ondersteuning kon direct zĳ n, in fĳ inanciële of materiële vorm, 
maar kon ook bestaan uit indirecte steun. Politicologen Margaret Keck en 
Kathryn Sikkink stellen bĳ voorbeeld dat emigranten via organisaties in het 
buitenland druk konden uitoefenen op de eigen regering. Zo konden zĳ  de 
oppositie in het thuisland meer invloed geven op het regeringsbeleid. Met 
hun ervaringen uit eerste hand en directe contacten waren emigranten in 
een goede positie om buitenlandse regeringen te stimuleren om de druk 
op te voeren.5

Niet iedereen in het thuisland beschouwde de emigranten als belangrĳ ke 
ondersteuners van de eigen strĳ d. Gemakkelĳ k kon het gevoel ontstaan 
dat de emigranten uit egoïsme het land in zĳ n donkerste uren verlaten 

am Beispiel des Exils in Europa nach 1830 und ein Plädoyer für eine international vergleichende 
Exilforschung’, AfS 23 (1983) 123-161, aldaar 128. Yossi Shain, The Frontier of Loyalty. Political 
Exiles in the Age of the Nation-State (Michigan 2005) 152. 
3 Shain, The Frontier of Loyalty (1989/2005) 45, 85. Hahn, ‘Möglichkeiten und Formen’ (1983) 
149-150.
4 ‘Wiemy, że nie możemy wam pomóc w waszej walce inaczej niż przez poparcie materialne 
i moralne, że samą walkę musicie toczyć w Polsce.’ Sol NL 30 – 1 (Biuro Informacyjne,1982). 
5 Keck, Sikkink, Activists beyond borders (1998) 12-13. Zie voor voorbeelden Shain, The Frontier 
of Loyalty (1989/2005) 45, 85, 110-112, 128. Hahn, ‘Möglichkeiten und Formen’ (1983) 144-145, 
148-151, 157-158. Idesbald Goddeeris, ‘Exiles’ Strategies for Lobbying in International Organisa-
tions: Eastern European Participation in the Nouvelles Équipe Internationales’, European Review 
of History 11 (2004) nr. 3, 383-400.
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hadden. Het regime wakkerde dit soort gevoelens met graagte aan. Tot 
ver na 1989 kregen voormalige emigranten in Polen te horen dat ze de 
staat van beleg absint drinkend aan de Champs Elysées doorbrachten. 
De risicovolle strĳ d in eigen land was voor veel Polen meer waard dan die 
onder geprivilegieerde omstandigheden in den vreemde. ‘When writers or 
politicians have faced the choice between emigration or trying to survive 
under a tyranny, those who have stuck it out at home have acquired the 
greater prestige,’ concludeert Stuart Hughes.6

Het negatieve oordeel van de bevolking in het thuisland kwam het hardst 
aan bĳ  ballingen van de tweede categorie. Terwĳ l ballingen van de eerste 
categorie de bevolking van het thuisland vaak wantrouwden vanwege de 
klaarblĳ kelĳ ke keuze voor accommodatie boven emigratie, werden bal-
lingen van de tweede categorie achtervolgd door schuldgevoel tegenover 
de mensen wier lot zĳ  niet meer deelden.7 Onder deze omstandigheden 
kozen prominente Poolse oppositieleiders er in de jaren tachtig voor om het 
aanbod van het regime om te emigreren af te wĳ zen of keerden zĳ  zelfs uit 
het buitenland terug naar een Poolse cel. Michnik stelde dat het geen moed 
was die hem de gevangenis boven ballingschap deed verkiezen, maar de 
angst het gezicht te verliezen in zĳ n poging het vege lĳ f te redden.8

De emigranten verkeerden in een moeilĳ ke driehoeksverhouding met het 
thuislandsregime en de regering van het gastland. De aard van de relatie 
tussen gast- en thuisland beïnvloedde de omgang van het gastland met de 
emigranten. In de jaren vĳ ftig schrokken Frankrĳ k en de Verenigde Staten 
er niet voor terug Warschau te schoffferen met de oprichting van een Poolse 
afdeling bĳ  Radio Free Europe. Toen de betrekkingen tussen Oost en West in 
het kader van de ontspanning verbeterden, merkten de Poolse emigranten 
dat direct in de afname van Westerse aandacht en fĳ inanciering.9

Ook de relatie van de emigranten tot het thuisland werd beïnvloed door 
het Oost-Westconflict. Het aanbod van emigratie aan politieke activisten 
was voor Oost-Europese regimes een krachtig middel om binnenlandse 

6 Stuart Hughes, Sophisticated Rebels (1990) viii. Shain, The Frontier of Loyalty (1989/2005) 25, 
34, 80. Andrzej Stach, ‘Auswanderer und Rückkehrer, Patrioten und Verräter’, Inter Finitimos 
(2008) 29-49, aldaar 32-33, 44-46. Pallaske, Migrationen aus Polen (2002) 121-122. 
7 Shain, The Frontier of Loyalty (1989/2005) xx, 31, 61, 77-79, 90. Jaroszyńska-Kirchmann, The 
exile mission (2004) 55-56. 
8 Norman Davies, ‘True to himself and his homeland’, New York Times 10-5-1986. ‘Wenn ich 
im Westen bliebe, wäre mein Leben sinnlos verspielt’, FR 11.2.85, 14. *** (Adam Michnik), “Den 
Kopf retten, das Gesicht verlieren”, Der Spiegel (1982) nr. 20, 153-154. Jan Józef Lipski, ‘Waarom 
ik terugga’ in: Sol NL 31 – 2 (Solidariteit), 5. 
9 Dufoix, Politiques d’exil (2002) 84-85, 94, 98-99, 117-125. Jaroszyńska-Kirchmann, The exile 
mission (2005) 196-203. 
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kritiek kwĳ t te raken en buitenlandse kritiek de mond te snoeren. De regi-
mes wisselden pogingen de emigranten tot nieuwe loyaliteit te verleiden af 
met inspanningen om hen te compromitteren en intimideren. Zo slaagde 
het Poolse regime na de oorlog erin een deel van de niet-communistische 
politieke leiding in ballingschap over te halen terug te keren. De her-
nieuwde vlucht van de meest prominente van hen, oud-premier Stanisław 
Mikołajczyk, luidde in 1947 het einde in van de democratische pretenties van 
de Volksrepubliek. Tot eind jaren tachtig kenmerkte zich de omgang van het 
regime met de emigrantengemeenschap door infĳiltratie en intrige. Toen de 
emigrantengolf daarna vervaarlĳ k groot werd, probeerde het regime juist 
weer een deel van de emigranten voor zich te winnen.10

Het belangrĳ kste doelwit van het Poolse regime was de Poolse regering 
in ballingschap in London, die tĳ dens de oorlog was ontstaan. Beide 
wedĳ verden zĳ  om de loyaliteit van de Polen in den vreemde. Verlies van 
de geallieerde diplomatieke erkenning in 1945, politieke controverses en 
een toenemende onwaarschĳ nlĳ kheid van haar doelen, weerhielden de 
regering er niet van meer dan veertig jaar lang actief te blĳ ven.11 Een ander 
centrum van emigrantenactiviteit was het in Parĳ s gevestigde tĳ dschrift 
Kultura. Uitgever Jerzy Giedroyc koos al snel voor een ballingschap van de 
tweede categorie. Het blad volgde de Poolse bevolking in haar aanvankelĳ ke 
vertrouwen in Gomułka en riep in 1977 op de oppositie in het thuisland te 
steunen. Het blad werd een forum voor nieuwe ideeën over de toekomst 
van Polen en Oost-Europa.12

Solidarność za granicą

Na jaren van relatief geringe emigratie kwamen in de jaren tachtig de aantal-
len tot een nieuwe piek. Dit was te danken aan de liberalisering van het 
reisverkeer tĳ dens de legale maanden van Solidarność. Eind 1981 maakte 
de staat van beleg reizigers tot emigranten. Onwelgevallige activisten in 

10 Dufoix, Politiques d’exil (2002) 42, 46, 55, 78, 150, 199, 236-238. Paczkowski, The Spring will 
be ours (2003) 245, 386. Shain, The Frontier of Loyalty (1989/2005) 54. Jaroszyńska-Kirchmann, 
The exile mission (2004) 202-203, 225, 228.
11 Hans-Werner Rautenberg, ‘Das Auslandspolentum und seine Bedeutung für Polen’, in: 
Alexander Uschakow ed., Polen – Das Ende der Erneuerung? Gesellschaft, Wirtschaft und Wandel 
(München 1982) 206-224, aldaar 214-216. Paczkowski, The Spring will be ours (2003) 193-197, 
243-244. Jaroszyńska-Kirchmann, The exile mission (2004) 70-79, 86-89, 95-102, 222-223. 
12 Rautenberg, ‘Das Auslandspolentum’ (1982) 218-220. Agnes Arndt, Intellektuelle in der 
Opposition. Diskurse zur Zivilgesellschaft in der Volksrepublik Polen (Frankfurt/Main 2007) 
123-130. 
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Polen kregen ‘éénrichtingstickets’ naar het Westen. Toen na de staat van 
beleg wederom de regels versoepelden, bereikte de emigratiegolf pas zĳ n 
volle omvang. Een belangrĳ k deel hiervan kwam in de Bondsrepubliek en 
West-Berlĳ n terecht.13

Jaruzelski’s ingrĳ pen overviel volgens het Poolse ministerie van Bin-
nenlandse Zaken enkele honderden Solidarność-activisten in het buiten-
land.14 Binnen een week ontstond op initiatief van een in Zürich gestrande 
Solidarność-delegatie de eerste poging tot coördinatie van in West-Europa 
terechtgekomen activisten. Zĳ  spraken af dat zĳ  niet het recht hadden een 
ballingenorganisatie op te richten of zelfs maar namens Solidarność te 
spreken zonder contact met Polen te hebben gehad.15 Op de volgende ver-
gadering in januari 1982 in Brussel bleven zĳ  bĳ  deze beslissing. Zĳ  wilden 
vooral niet de indruk wekken dat Solidarność binnen de Poolse grenzen 
niet meer bestond. Wel besloten ze zich met een decentrale structuur van 
woordvoerders in de nationale debatten over de Poolse gebeurtenissen te 
mengen. Ook riepen zĳ  op tot een wereldwĳ de solidariteitsdag op 30 januari 
1982.16

De beslissing decentraal te werken, bood weinig houvast voor Westerse 
organisaties, die op zoek waren naar ‘de’ stem van Solidarność. Hoewel 
in meer dan tien Westerse landen woordvoerders aan het werk gingen, 
ontstonden er informeel twee voornaamste aanspreekpunten in de vorm 
van twee commissies in Brussel en Parĳ s. Prominente activisten als Se-
weryn Blumsztajn, Mirosław Chojecki en Sławomir Czarlewski begonnen 
in Parĳ s met de uitgave van een Poolstalig informatiebulletin (Biuletyn 
Informacyjny) en maandblad (Kontakt), dat ook in miniatuurformaat naar 
Polen werd gesmokkeld.17

Bĳ  de volgende internationale vergadering in Oslo in juli 1982, kwam een 
einde aan de decentrale autonomie. De ondergrondse vakbondsleiding in de 

13 Frejka, Okólski, Sword, In-depth studies (1998) xx-xxi, 11-22. Pool, Migratie van Polen naar 
Nederland (2011) 33-36. Pallaske, Migrationen aus Polen (2002) 41-44.
14 Bronnen aangehaald in: Aleksandra Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność 
w Brukseli. Zwyczajny wykonawca czy współtwórca polityki zagraniczej podziemnej 
Solidarności?’, in: Polak, O Polskę wolną! (2011) 222-223, Andrzej Friszke, Solidarność podziemna 
1981-1989 (Warschau 2006) 60 en Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 324 (H7). 
15 ‘Wirtschaftshilfe einstellen – Spendenaktionen fortsetzen’, taz 21-12-1981, 5. ‘Erklärung der 
“Aktions-Gruppe Solidarność” vom 19. Dezember 1981’, Solidarität mit Solidarność. Informati-
onsbulletin (1982) nr. 2, 17. 
16 Jan Luĳ ten, ‘Solidarność wil Westers protest’, VK 11-1-1982. Sol NL 30 – 2 (Beschluß 
Solidarność-Gruppen, 1982). Sol NL 30 – 3 (Konferencja Brukselska, 1982). 
17 Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność’ (2011) 222-223. Friszke, Solidarność 
podziemna (2006) 60.
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TKK gaf Jerzy Milewski, de voorzitter van het comité in Brussel, de opdracht 
tot het oprichten van een centrale buitenlandse vertegenwoordiging. De 
lokale Solidarność-groepen wisten af te dwingen dat zĳ  plaats zouden krĳ -
gen in een erkende structuur en een raad van toezicht. ‘Filialen’ bevonden 
zich in Amsterdam, Bremen, Londen, New York, Parĳ s, Rome, Stockholm, 
Toronto en Zürich. Voor Milewski waren de nationale comités een gemengd 
genoegen: ze brachten lokale kennis en contacten, maar waren moeilĳ k te 
onderwerpen aan de strenge regels die de TKK oplegde. De angst bestond 
dat lokale enthousiastelingen de boodschap verkeerd over zouden brengen 
en schadelĳ ke contacten aan zouden gaan. Milewski deed dan ook weinig 
moeite deze structuur te behouden.18

De Brusselse vertegenwoordiging bleef ontkennen een ballingenorgani-
satie te zĳ n. Zĳ  zag zichzelf als een direct vanuit het thuisland aangestuurde 
vertegenwoordiging van de vakbond in Polen.19 Dat neemt niet weg dat 
die aansturing door de moeizame communicatie en de arrestatie van 
contactpersonen vaak voor langere tĳ d onderbroken was. Hierdoor was 
het Brusselse bureau geregeld op eigen oordelen aangewezen. Ook gebruikte 
het eigen expertise om de TKK in Westerse aangelegenheden te adviseren.20

Het nieuwe centrale kantoor in Brussel kreeg de naam Biuro Koordynacyj-
ne NSZZ Solidarność za granicą (coördinerend bureau in het buitenland) en 
kreeg erkenning en fĳ inanciering van de twee internationale verbonden van 
Westerse vakcentrales. Zĳ  stelden hun informatiekanalen ter beschikking 
en leunden sterk op de aanbevelingen van Milewski over hoe om te gaan 
met Polen. Hĳ  hielp hen bĳ voorbeeld bĳ  geheime uitwisselingen tussen 
Westerse en Poolse vakbondsactivisten.21 Milewski beperkte zich aanvan-
kelĳ k op verzoek van de ondergrondse volledig tot vakbondscontacten om 

18 Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność’ (2011) 224-225, 231-232. Friszke, Solidarność 
podziemna (2006) 61-62. Vergl. Zbigniew Marcin Kowalewski, ‘Opowiem, jak było. Zachodnia 
solidarność z “Solidarnością”’, http://www.internacjonalista.pl/menu-kraj/5-dzial-historia-
solidarnosci/616-zbigniew-marcin-kowalewski-opowiem-jak-byo-zachodnia-solidarno-z-
solidarnoci.html. Interview Barbara Malak/Jan Minkiewicz, 6-1-2012, Amsterdam. Solidarność 
i wytrwałość (1982) nr. 6.
19 Jerzy Milewski, ‘Solidarność za granicą’, Solidarność Biuletyn Informacyjny (1982) nr. 45 , 
14-16. 
20 Idesbald Goddeeris, ‘Lobbying Allies? The NSZZ Solidarność Coordinating Offfĳ ice Abroad, 
1982-1989’, Journal of Cold War Studies 13 (2011) nr. 3, 83-125, aldaar 93-94. Aftaruk, ‘Biuro Koor-
dynacyjne NSZZ Solidarność’ (2011) 229-232. Joanna Pilarska, ‘Biuro Koordynacyjne “Solidarność” 
za Granicą’, www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=T01050_Biuro_Koordyna
cyjne_%E2%80%9ES%E2%80%9D_za_Granic%C4%85. 
21 Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność’ (2011) 225-227. Kim Christiaens, ‘The 
ICFTU and the WCL. The International Coordination of Solidarity’, in: Goddeeris, Solidarity 
with Solidarity (2010) 101-127, aldaar 115-116. Pilarska, ‘Biuro Koordynacyjne’.
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de illusie dat Solidarność slechts een vakbond was in stand te houden. Dit 
vermĳ den van politieke contacten verwaterde later in de jaren tachtig.22

Milewski legde de TKK-voorschriften ook op aan de lokale comités, die 
vaak al nauwe contacten met politici, de pers en solidariteitscomités in eigen 
gastland hadden gelegd. Hĳ  schrok er niet voor terug hen bĳ  overtreding tot 
de orde te roepen.23 Zo dwong hĳ , met ruggensteun van de TKK, de linkse 
Solidarność-activist Zbigniew Kowalewski zich uit het Parĳ se bureau terug 
te trekken nadat hĳ  ‘ontoelaatbare’ en ongecoördineerde contacten met 
Westerse politieke groeperingen en de Poolse ondergrondse had onder-
houden.24 Seweryn Blumsztajn moest in 1985 eveneens het bureau in Parĳ s 
verlaten toen hĳ  zonder succes had geprobeerd naar Polen terug te keren. 
Hĳ  raakte verstrikt tussen de wens het lot van het thuisland te delen en het 
ballingenvoorschrift niet terug te keren voor het einddoel was bereikt.25

Milewski constateerde na enige tĳ d zelf dat vakbondscontacten alleen 
niet voldoende waren. Vanaf 1983 ontmoette hĳ  onder andere de premiers 
van Portugal, Zweden, Canada, Italië en, als klap op de vuurpĳ l, de Ame-
rikaanse president. Expliciet benaderde hĳ  ook sociaaldemocraten om 
hun terughoudende houding tegenover Solidarność te verminderen.26 
Daarnaast probeerde hĳ  de Poolse situatie in perspectief te zetten door 
die met voor linkse politici meer aansprekende kwesties als Zuid-Afrika 
of Latĳ ns-Amerika te verbinden.27

Het Brusselse bureau verspreidde informatie in het Westen via een eigen 
informatiebulletin, persverklaringen en rapporten over Polen. Dankzĳ  
uitzendingen van Radio Free Europe raakte de bevolking in Polen van de 
activiteiten in het Westen op de hoogte.28 Het bureau bracht deze informatie 
gericht onder de aandacht van buitenlandse regeringsvertegenwoordigers. 
Eén van de grootste diplomatieke successen vormde het besluit van de 

22 Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność’ (2011) 227-228. Goddeeris, ‘Lobbying 
Allies?’ (2011) 96, 110-111. 
23 Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność’ (2011) 226, 229, 231-232. Zie voor een 
voorbeeld waarbĳ  Minkiewicz tot de orde geroepen werd: Sol NL 74 – 1 (Milewski, Pilarska aan 
Minkewicz, 1984). 
24 Milewski, ‘Solidarność za granicą’ (1982) 14-16. Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 90-91. 
Kowalewski, ‘Opowiem, jak było’ (2008).
25 ‘Wenn ich im Westen bliebe’, FR 11-2-1985, 14. Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 88.
26 Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność’ (2011) 227-228. Goddeeris, ‘Lobbying 
Allies?’ (2011) 96, 111-115. Pilarska, ‘Biuro Koordynacyjne’. 
27 Kim Christiaens, Idesbald Goddeeris, ‘The East versus the South. Belgian Solidarity Move-
ments with Poland and Nicaragua during the Early 1980s’, in: Brier, Entangled Protest (2013) 
173-197, aldaar 192-193.
28 Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność’ (2011) 227. Pilarska, ‘Biuro Koordynacyjne’.
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International Labour Organisation (ILO) in 1984 om een onderzoekscom-
missie over Polen in te stellen.29

Een andere cruciale taak van het bureau was het leveren van materiële 
hulp. Het bureau stuurde jaarlĳ ks enkele tientallen drukmachines en grote 
hoeveelheden contant geld naar Polen – aanvankelĳ k op relatief kleine schaal 
vanuit Parĳ s en later gecentraliseerd via Zweden. Dat dit niet alleen efffĳiciënter 
maar ook risicovoller was, bleek toen in 1986 voor tientallen duizenden dollars 
aan materiaal in handen van de Poolse douane viel.30 Het geld voor deze 
transporten was afkomstig van Westerse bonden, vooral van de Amerikaanse 
centrale AFL-CIO, die geld doorsluisde van de door het Amerikaanse congres 
onderhouden National Endowment for Democracy. In 1987 en 1988 besloot 
het Amerikaanse congres bovendien openlĳ k in totaal 4 miljoen dollar aan 
Solidarność te schenken. Om politieke discreditering te voorkomen, gebruikte 
Solidarność dit geld voor humanitaire doelen in plaats van vakbondswerk.31

Het netwerk van bureaus dat na 13 december 1981 was ontstaan, was geen 
lang leven beschoren. Interne conflicten, teruglopende Westerse aandacht 
en onenigheid met Brussel zorgden voor een snelle afbrokkeling van de 
decentrale structuur. Het feit dat Milewski zo gemakkelĳ k zĳ n handen van 
de comités aftrok, leidde tot onvrede en speculaties:

‘I have no proof for this, but think that it went like this: the Brussels offfĳ ice 
told the international trade union organisations that we are the offfĳ icial 
representation now, so all the funding should go through us and then the 
international trade union organisations transferred that to the national 
ones and then national ones thought now we can get rid of the offfĳ ices,’

stelt de Amsterdamse vertegenwoordiger Jan Minkiewicz achteraf.32

In de Poolse emigrantengemeenschap ontstonden bovendien beschul-
digingen dat Milewski geld zou verduisteren of samen zou werken met de 

29 Pilarska, ‘Biuro Koordynacyjne’. Brier, ‘Solidarität in unübersichtlichen Zeiten’ (2012) 362. 
Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 104-111, 124-125. Idesbald Goddeeris, ‘The limits of Lobbying: 
ILO and Solidarność’, in: Jasmien Van Daele ed., ILO Histories. Essays on the International Labour 
Organisation and Its Impact on the World During the Twentieth Century (Bern etc. 2010) 423-441, 
aldaar 429-441. 
30 Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 99, 120. Friszke, Solidarność podziemna (2006) 68, 
132-144.
31 Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 100-102, 115-117. Domber, ‘The AFL-CIO’ (2007) 300-302. 
32 Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 90-92. Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012. Zie voor 
verdere onvrede met het functioneren van het netwerk en Milewski in het bĳ zonder: Interview 
Jan Minkiewicz, 8-4-2010, Amsterdam. Kowalewski, ‘Opowiem, jak było’ (2008). IB Sol Bremen 
1.1 – 1 (Przetakiewicz, 1982). BK II NL/do 1987 – 2 (Minkiewicz, Maligłówka aan Milewski, 1983).
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Poolse geheime dienst Służba Bezpieczeństwa (SB). Verschillende emigran-
ten voerden campagne tegen de schenking van gelden aan het Brusselse 
bureau. Daarbĳ  speelde mee, dat veel emigranten zich in de hulpverlening 
niet wilden beperkten tot de TKK. Goddeeris stelt terecht dat deze conflic-
ten boven de gebruikelĳ ke ballingenruzies uitstegen. In feite vormden zĳ  
een voortzetting van de strĳ d tussen basisdemocratie en centralisatie die 
ook in de Poolse ondergrondse werd gevoerd. Dat het bureau desondanks 
overleefde was volgens hem een gevolg van het feit dat het geen legitimiteit 
als ballingenorganisatie nastreefde, maar voldoende had aan de blĳ vende 
erkenning door de TKK. Zĳ n band met Polen was belangrĳ ker dan met de 
emigrantengemeenschap.33 Goddeeris constateert achteraf dat het voor 
de SB moeilĳ k was om door te dringen tot het Brusselse bureau en dat de 
informatievergaring knullig verliep. De verwĳ ten achtervolgden Milewski 
desondanks tot aan zĳ n dood.34

Solidarność in Nederland35

De Poolse activiteit voor Solidarność in Nederland concentreerde zich 
aanvankelĳ k rondom de organisatie Merpol (Mensenrechten in Polen). Deze 
groep stelde zich ten doel om te lobbyen voor Polen en een link te vormen 
tussen Nederlandse organisaties en Solidarność.36 In de Poolse vakbond 
was alle hulp welkom, maar er bestond wel angst dat samenwerking met 
onduidelĳ ke Westerse groepen de strĳ d in Polen politiek zou kunnen com-
promitteren. Toen Merpol eind 1981 ter ore kwam dat Solidarność sceptisch 
stond tegenover de her en der opgerichte solidariteitscomités en liever hulp 

33 Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 94-96, 119-122. Aftaruk, ‘Biuro Koordynacyjne NSZZ 
Solidarność’ (2011) 226, 229, 231-232. Al deze kwesties leiden nog steeds tot heftige discussies 
onder voormalige emigranten, zo bleek tĳ dens de conferentie “The World towards “Solidarity” 
Movement, 1980–1989”, oktober 2010, Wrocław.
34 Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 92-94, 121-124. Zie ook: Friszke, Solidarność podziemna 
(2006) 67, 122, 128, 138. Gedurende de jaren tachtig werd het bureau juist van communistische 
zĳ de verweten voor de CIA te werken: ‘Na utrzymaniu zachódnich wywiadów’, in: Cöllen, Dudek, 
Ruchniewicz, Polenhilfe (2011) 227. 
35 Delen van deze paragraaf zĳ n eerder gepubliceerd in: Christie Miedema, ‘‘Iedereen heeft het 
eigenlĳ k altĳ d over links tegen rechts. Solidarność in Nederland’, in: Willems, Verbeek, Honderd 
jaar heimwee (2012) 163-185 en Christie Miedema, ‘The transnationality of Dutch solidarity with 
the Polish opposition 1980-1989’, Revue Belge de Philologie et d’Histoire 89 (2011) 1307-1330.
36 IKV 219 – 4 (Malko, Polen in Nederland). Jan Minkiewicz, ‘Stan wojenny a Holandia’, 
http://polonia.nl/?p=6957 (2011). Minkiewicz vermeldt dat Merpol al in de jaren zeventig werd 
opgericht. De inschrĳ ving bĳ  de Kamer van Koophandel vond echter pas op 2-4-1981 plaats: Sol 
NL 27 – 1 (Apt, merpol). In Sol NL 27 en 28 bevinden zich geen stukken van voor 1981.
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van Westerse vakbonden ontving, besloot zĳ  zich vooral op de Nederlandse 
vakcentrales te richten.37

Het aantal Poolse emigranten in Nederland was gering. Tussen 1980 
en 1982 kregen circa 250 Polen in Nederland asiel toegekend. In 1982 ar-
riveerden 100 Polen uit vluchtelingenkampen in Oostenrĳ k. De jaren erna 
nam het aantal per jaar toegekende statussen nog verder af.38

Veel Merpolleden waren al langer in Nederland. Zo was er Jan Minkie-
wicz, die als zoon van Poolse emigranten in Nederland was opgegroeid. 
Dit maakte hem uitstekend geschikt voor verklarende optredens op de 
Nederlandse radio en televisie. Bovendien had hĳ  als student politicologie 
in het Amsterdam van de jaren zestig een gevoel voor linkse milieus ontwik-
keld, waardoor hĳ  gemakkelĳ ker linkse organisaties tot ondersteuning van 
Solidarność wist te motiveren. Andere voorbeelden waren de academicus 
Michał Korzec, die in de jaren vĳ ftig via Frankrĳ k naar Nederland was 
gevlucht en zich daarom Michel liet noemen, en journalist Sasza Malko, 

37 Sol NL 28 – 2 (Merpol 7-12-1981). Sol NL 28 – 3 (Minkiewicz, Verslag werkbezoek, 1981). 
Interview Iwona Tuge, 12-4-2011, Amsterdam. 
38 Pool, Migratie van Polen naar Nederland (2011) 35-36. Sol NL 55 – 1 (Minkiewicz aan Hart-
mans, 1983). Sol NL 55 – 2 (Memo vluchtelingenwerk, 1984). 

Jan Minkiewicz (links bij de microfoon) vertaalt voor Solidarność-activist Sławomir Czarlewski 
op de demonstratie van 19 december 1981 in Amsterdam. Naar eigen zeggen riep hij bij deze 
gelegenheid op tot de vorming van een Nederlands Solidarność-bureau. Bron: Nationaal Archief, 
Rob C. Croes/ANEFO, 2.24.01.05, bestanddeelnummer 931-8708, licentie CC-BY-SA.
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die in de jaren zeventig vluchtte. Zĳ  schreven voor 1981 al verschillende 
artikelen over Polen in de Nederlandse pers. Voorzitter van Merpol was 
aanvankelĳ k de wetenschapper Krzysztof Apt, die sinds 1974 in Nederland 
verbleef en in de loop van 1981 naar Parĳ s vertrok. Allemaal waren zĳ  in de 
jaren zeventig actief geweest in het smokkelen van literatuur naar Polen, 
maar voor Solidarność wilden zĳ  meer doen.39

Na Jaruzelski’s ingrĳ pen organiseerde Merpol demonstraties en fungeerde 
zĳ  als aanlooppunt voor gestrande Polen.40 Op 19 december 1981 vond in 
Amsterdam een landelĳ ke demonstratie tegen de staat van beleg plaats. Hier 
riep Minkiewicz op tot oprichting van een Solidarność-bureau. Bĳ  de eerste 
vergadering op 13 januari 1982 kwamen negen Solidarność-leden opdagen, 
waarvan er drie de oprichtingsverklaring tekenden. Minkiewicz kreeg als 
niet-Solidarność-lid de positie van ‘vaste medewerker’. Hĳ  onderhandelde 
met de vakcentrales, die in februari de opening van het informatiebureau in 
een pand van de FNV-bond Druk en Papier mogelĳ k maakten. Het bureau 
stelde zich ten doel informatie te verstrekken en hulp te organiseren.41 
Aanvankelĳ k sprak Minkiewicz nog over een ondersteunende rol voor 
Merpol, maar al snel werd duidelĳ k dat de nieuwe groep een beduidend 
grotere publiciteitswaarde had. Binnen Merpol sloeg de ontmoediging toe 
en ze hief zich in de loop van het jaar op.42

Het informatiebureau was het nieuwe centrum van Poolse activiteit in 
Nederland, maar bleef desondanks klein en zonder prominente activisten. 
Door de gebrekkige taalkennis en de onzekere situatie van de leden, kwam 
veel van de activiteit neer op Minkiewicz en andere al langer in Nederland 
woonachtige medewerkers zonder Solidarność-achtergrond.43 Niet alle Polen 
in Nederland voelden zich bovendien welkom in dit nieuwe bureau. Zo 
claimde een groep Polen dat Minkiewicz en zĳ n collega’s het monopolie op 
Poolse activiteiten probeerden te verkrĳ gen. De Nederlandse vakbonden, die 
er veel aan gelegen was het door hen ondersteunde bureau te laten slagen, 

39 Interview Sasza Malko, 21-9-2011, Amsterdam. Interview Minkiewicz, 8-4-2010. Interview 
Krzysztof Apt, 26-4-2012, Amsterdam. Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012. E-mail Michał 
Korzec aan C.M., 14-4-2012. Sasza Malko, ‘Het geluk van de balling’, Trouw 23-09-2006.
40 Sol NL 28 – 4 (Merpol 3-1-1982). Sol NL 28 – 5 (Merpol 16-1-1982).
41 Sol NL 48 – 1 (Oprichtingsakte, 1982). Sol NL 29 – 3 (Odezwa biura, 1982). Sol NL 33 – 9 
(Szyguła, Sprawozdanie, 1982). 
42 Sol NL 28 – 6 (Voorstel voor ondersteuning). Sol NL 28 – 7 (Merpol 13-2-1982). Sol NL 27 – 2 
(Correspondentie).
43 Sol NL 33 – 9 (Szyguła, Sprawozdanie, 1982). Sol NL 33 – 12 (Minkiewicz, verslag, 1-8-1982). 
Sol NL 30 – 4 (Informatiebureau, 16-2-1982). Sol NL 28 – 1 (De Lang, Polenavond, 1982). Interview 
Jan Minkiewicz, 15-6-2010, Amsterdam.



110   

waarschuwden dat ieder Solidarność-lid toegang moest krĳ gen. De klagers 
lieten uiteindelĳ k de kwestie vallen.44

Zoals ieder lokaal informatiebureau, kreeg ook ‘Amsterdam’ vanaf juli 1982 
te maken met Milewski in Brussel. Diens wens verder te centraliseren onder-
ging het bureau aanvankelĳ k met tegenzin, maar al snel wist het de nauwe 
contacten als bron van legitimiteit te gebruiken.45 De Poolse politicoloog 
Jan Zielonka, die zich later in 1982 bĳ  het bureau voegde, werd zelfs namens 
Brussel verantwoordelĳ k voor de diplomatieke lobby bĳ  de CVSE en VN.46

Het bureau legde contact met maatschappelĳ ke organisaties in Neder-
land en was vooral in de eerste maanden een veel geraadpleegde bron van 
informatie. Nadat de eerste interesse afkalfde gaf het bureau vooral nog 
informatie aan advocaten in asielprocedures. Ook organiseerde het bureau 
gedurende 1982 meerdere demonstraties en zamelde het geld in voor de 
smokkel van materiaal naar de Poolse ondergrondse.47

De hoop van de Nederlandse vakbonden dat het informatiebureau 
fĳ inancieel zelfvoorzienend zou worden, bleek illusoir. Subsidieaanvragen 
en andere pogingen tot eigen fondsenwerving waren niet succesvol. Vooral 
de hoge reis- en telefoonkosten waren een constante bron van zorg voor 
het bureau en de vakbondscentrales. De laatsten probeerden vervolgens, 
ondanks protest van het bureau, zelfredzaamheid af te dwingen via ge-
leidelĳ ke afbouw van de toelage. Per 1  januari 1984 zetten de centrales 
de fĳ inanciering geheel stop.48 Wel beloofden de centrales te helpen bĳ  de 
doorstart van een al in 1982 ter ziele gegaan informatiebulletin. In de chaos 
van het verlies van de fĳ inanciering en kantoorruimte bleek het moeilĳ k een 
regelmatige publicatie te garanderen. Desondanks fungeerden het blad en 

44 Sol NL 33 – 13 (agenda gesprek 26-4-1982). FNV HA 1982, 82 – 1 (Van Rens aan Zdablasz e.a., 
1982). 
45 Sol NL 33 – 14 (Szuguła aan Biuro Koordynacyjne, 1983). Sol NL 33 – 10 (Minkiewicz, 
Maligłówka, kort verslag, 10-3-1983). Interview Minkiewicz, 15-6-2010 en 30-6-2010. Zie voor 
het nauwe contact met Brussel Sol NL 74 en 75.
46 Interview Jan Zielonka, 10-6-2011, Amsterdam. Goddeeris, ‘Lobbying Allies’ (2011) 104-106. 
Zie ook BK II NL/do 1987.
47 Zie voor een overzicht van de activiteiten van het informatiebureau de kwartaalverslagen aan 
FNV en CNV in Sol NL 33. Voor hulp bĳ  asielprocedures zie Sol NL 55-56. Interview Minkiewicz, 
15-6-2010 en 30-6-2010. Het bestaan van de smokkelactiviteiten bevestigt ook Chojecki: Mirosław 
Chojecki, ‘Działalność Biura Zagranicznego Niezależnego samorządnego Związku Zawodowego 
“Solidarność” w Brukseli’, in: Marian S. Wolański ed., Rola Polonii w uzyskaniu pomocy przez naród 
polski od społeczności międzynarodowej w latach 1981-1989 (Zielona Góra 2010) 13-16, aldaar 13.
48 Sol NL 33 – 15 (Informatieburo aan FNV en CNV, 1983). Zie ook Solidarność Informatiebulletin 
(1984) nr. 8, 2. Zie voor de communicatie hierover tussen het bureau en de centrales Sol NL 33.
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het bureau, dat vanuit Minkiewicz’ woning verder opereerde, gedurende 
1984 als informatieverstrekker over Polen in Nederland.49

Na 13 december 1981 werden ook meer algemene Polencomités opgericht, 
waarbĳ  zich zowel Nederlandse geïnteresseerden als Poolse emigranten 
aansloten. De gemengde samenstelling zorgde ervoor dat deze comités 
minder werden gehinderd door taal- en opstartproblemen dan het informa-
tiebureau.50 Ook waren Poolse emigranten actief in vluchtelingencomités 
en in de organisatie van humanitaire hulp aan het thuisland.51

Minkiewicz breidde zĳ n werkgebied al snel uit door zich te profĳileren als 
bemiddelaar tussen Solidarność en de vredesbeweging. Hĳ  bezocht samen 
met Milewski de tweede END-conventie in West-Berlĳ n en werd daarna 
een vast bezoeker van en spreker bĳ  bĳ eenkomsten van de vredesbeweging. 
In zĳ n gretigheid Westerse linkse activisten en Solidarność met elkaar in 
contact te brengen, botste hĳ  soms met de regels van Brussel.52

Dergelĳ k eigen initiatief kon echter ook goed uitpakken. In 1984 stuurde hĳ  
een analyse van de verschillende stromingen binnen de vredesbeweging naar 
Polen. Dit viel in goede aarde bĳ  onder andere Kuroń, die later een rol zou 
spelen in het tot stand komen van een Poolse vredesbeweging. Minkiewicz 
werd gevraagd de openlĳ ke oppositiegroep KOS, die al eerder interesse had 
getoond in de Westerse vredesbeweging, in het Westen te vertegenwoordigen. 
Na de oprichting van de vredesgroep WiP werden de plannen omgegooid en 
werd hĳ  Westers vertegenwoordiger van die organisatie. Zo ontwikkelde hĳ  
zich van nationale vertegenwoordigier van de op binnenlandse problemen 
gerichte Solidarność, tot spin in een transnationaal web van vredesactivisten 
in Oost en West.53 Na de arrestatie van WiP-oprichters Czaputowicz en 

49 Zie voor het eerdere bulletin (1982): Sol NL 30 – 4 (Informatiebureau, 16-2-1982). IKV 736 
– 4 (Informatiebulletin nr. 1). Sol NL 33 – 6 (Gesprek CNV, FNV en Informatiebureau, 1982). 
De jaargangen 1983-1984 zĳ n in te zien bĳ  het IISG. Zie ook: Sol NL 33 – 16 (Kostenraming 
informatiebulletin). Sol NL 121 – 1 (Minkiewicz aan Milewski, 1985). 
50 Sol NL 28 – 1 (De Lang, Polenavond, 1982). Sol NL 28 – 8 (Krozer, landelĳ ke vergadering, 
1982). Sol NL 33 – 17 (Informatiebulletin nr. 0). 
51 IKV 219 – 4 (Malko, Polen in Nederland). Zie bĳ voorbeeld de pakketdienst Vanda van Jan 
Beerenhout en verschillende vluchtelingeninitiatieven in Sol NL 47 en PvdA 2642. 
52 Interviews Minkiewicz, 8-4-2010, 15-6- 2010, 30-6-2010 en 6-1-2012. FNV CA 1983, 90 – (In-
formatiebureau aan FNV, 1983). Sol NL 74 – 2 (Milewski, Pilarska, aan Minkewicz, 1984). Enkele 
voorbeelden van Minkiewicz’ optredens bĳ  de vredesbeweging: BBo 048 – (Kongreß Osnabrück, 
1983). PA Lilla – 1 (Diskussionsveranstaltung Minkiewicz, 1984). BK 740.000 – 3 (Minkiewicz, 
pobyt w Japonii, 1984). BK 740.000 – 4 (Minkiewicz, Chernobyl and human rights). Zie ook Sol 
NL 128-133 en 179.
53 Interview Minkiewicz, 15-6-2010, 30-6-2010 en 6-1-2012. BK 740.000 – 1 (Minkiewicz, Ruchy 
pokojowe, 1984). Sol NL 121 – 1 (Minkiewicz aan Milewski, 1985). BK II NL/do 1987 – 3 (Minkiewicz 
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Niemczyk moboliseerde Minkiewicz met succes dit netwerk en ontving hĳ  
honderden petities uit de Westerse vredesbeweging.54

Het contact met het bovengronds opererende WiP onderhield Minkiewicz 
per telefoon en brief. Desondanks verliep het contact niet altĳ d gemakkelĳ k, 
ook vanwege het heterogene karakter van WiP. Het feit dat hĳ  meer begrip 
kon opbrengen voor de Westerse vredesbeweging dan menig WiP-activist 
veroorzaakte soms onenigheid, maar maakte hem ook een zeer geschikt 
bruggenbouwer.55 In de Westerse vredesbeweging verdedigde hĳ  zonder 
terughoudendheid of angst voor confrontatie het standpunt van zĳ n Poolse 
contactpersonen. Zo las hĳ  in 1985 openlĳ k een verklaring van WiP voor 
op een communistisch georiënteerde vredesconferentie in Kopenhagen.56

Tussen 1984 en 1988 stonden zĳ n werkzaamheden voor Solidarność op 
een iets lager pitje, hoewel het contact met Milewski bleef bestaan. Bĳ  het 
opnieuw uitbreken van stakingen in 1988 bezorgden Minkiewicz en zĳ n 
vrouw en WiP-lid Babara Malak het bureau een opleving door Nederlandse, 
buitenlandse en emigrantenmedia van telefonisch verkregen informatie 
uit Polen te voorzien.57

Solidarność in de Bondsrepubliek

Dankzĳ  de geografĳische nabĳ heid en historische factoren kende de Bondsre-
publiek wel een grote en levendige Poolse emigrantengemeenschap. Duits-
land had voor Polen niet de mythische status van ballingenland Frankrĳ k 
en emigratieparadĳ s Amerika, maar kende wel een lange geschiedenis van 
economische migratie, de juichende ontvangst van Poolse revolutionairen 
in 1848 en de grote aantallen Displaced Persons na de Tweede Wereldoorlog. 
In de jaren tachtig werd de Bondsrepubliek het voornaamste reisdoel van 
de Polen die uit economische of politieke desillusie het land verlieten. Soms 

aan KOS, 1985). Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 58, 96-97. Zie ook Szulecki, The fĳigure 
of the Dissident (2012) 118-119, 121-122.
54 Sol NL 135 – 1 (To whom it may concern, 1986). IKV 756 – 8 (Minkiewicz aan IPCC, 1986). Sol 
NL 139 – 1 (Czaputowicz aan Faber 1986). Sol NL 141 – 2 (Minkiewicz, Dear Friends, 1986). Zie de 
petities in Sol NL 143-146. 
55 Zie voor de schriftelĳ ke correspondentie Sol NL 142-143. Zie voor de problemen met de hete-
rogeniteit van WiP: Sol NL 142 – 1 (Błoga prosba, 1988). Zie voor de verschillende benadering van 
Minkiewicz en WiP: Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012 en Sol NL 139 – 5 (Malak rozmawia 
z Minkiewiczem).
56 Sol NL 139 – 6 (WiP, Minkiewicz aan world congress, 1986). B.II.3 1070 – 6 (Serwis Informa-
cyjny WiP, 1986). 
57 Sol NL 31 – 3 (Stakingsbulletin, 1988). Sasza Malko, ‘Hallo, dit is de petrochemische fabriek 
in Plock. We zĳ n omsingeld’, VN 49 (1988) 7. Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
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gebeurde dit via reguliere weg en soms via de spreekwoordelĳ ke ‘opa in de 
Wehrmacht ’, die recht gaf op het Duitse staatsburgerschap.58

Aantrekkelĳ k aan de Bondsrepubliek waren de welvaart, de nabĳ heid 
en de soepele omgang met Oost-Europese emigranten. Onder invloed van 
de Koude Oorlog was het hier lange tĳ d gewoonte Oost-Europeanen zonder 
asielprocedure als vluchtelingen te gedogen. In West-Berlĳ n konden de 
Polen zelfs zonder visum terecht. Pas midden jaren tachtig verviel deze 
regeling onder invloed van de omvang van de nieuwe emigratiegolf. Slechts 
een klein percentage van al deze emigranten was daadwerkelĳ k uit vrees 
voor vervolging gevlucht.59 Dit maakte het aantal emigranten dat actief 
werd voor Solidarność relatief gering.60

Direct na het uitroepen van de staat van beleg richtten desondanks 
Poolse emigranten in een groot aantal Duitse steden actiecomités op, 
waarvan een deel binnen een jaar alweer ter ziele ging.61 Een overzicht 
van de belangrĳ kste van deze groepen biedt een veelkleurig, chaotisch 
palet van engagement, amateurisme en typische conflicten binnen een 
emigrantengemeenschap.

Bĳ  de meeste van deze comités ging het om ad hoc samenstellingen van 
oudere en nieuwe Poolse emigranten. Een uitzondering vormde Bremen, 
waar een complete Solidarność-degelatie van de Leninwerf in Gdańsk 
was gestrand. Niet zonder lokale politieke strĳ d verkreeg de delegatie een 
werkruimte van de stad Bremen en fĳ inanciële ondersteuning van de DGB.62 
Een nationale vergadering van emigrantencomités in maart 1982 in Düs-
seldorf wees deze groep aan als landelĳ k coördinatiebureau. Dat was een 
voor de hand liggende, pragmatische keuze. Het bureau in Bremen was een 
symbolisch sterke, samenhangende groep. De groep was vertegenwoordigd 
geweest bĳ  de internationale coördinerende vergaderingen in Zürich en 

58 Pallaske, Migrationen aus Polen (2002) 35-37, 49-50, 98-100, 174. Basil Kerski, ‘Hybride 
Identitäten. Migrationen aus Polen nach Deutschland – Geschichte und Gegenwart’, in: Kerski, 
Ruchniewicz, Polnische Einwanderung (2011) 33-54.
59 Pallaske, Migrationen aus Polen (2002) 32-33, 70-77, 100, 175. Stach, ‘Auswanderer’ (2008) 38. 
60 Stach, ‘Auswanderer’ (2008) 38-39. Dat leidde tot frustratie bĳ  emigranten die wel actief 
waren: Barbara Cöllen, ‘Wie die Arbeitsgruppe Solidarność Eschweiler-Aachen Polens Freiheit 
miterkämpfte’, in: Cöllen, Dudek, Ruchniewicz, Polenhilfe (2011) 111-122, aldaar 112-115. Barbara 
Cöllen, ‘Die Pro-Solidarnośćbewegung in Berlin fĳ inanziert vom AFL-CIO’, in: ibidem, 123-138, 
aldaar 124. Interview Christof Hyla, 2-8-2012, Bonn.
61 Groepen ontstonden in onder andere Augsburg, Bonn, Bremen, Eschweiler-Aachen, Ham-
burg, Hannover, Keulen, Mainz, München, Saarbrücken en West-Berlĳ n. Zie Fakty i Komentarze 
nr. 2, IB Sol Bremen 2. Jan Górski, Danuta Tymochowicz, Polska emigracja i Polonia w Republice 
Federalnej Niemiec i Berlinie Zachodnim (Warschau 1990) 22-29. 
62 Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 43-53.
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Brussel en kreeg ondersteuning van de DGB. Hoewel het comité uit ver-
schillende activisten van het eerste uur bestond, vervulden zĳ  geen hoge 
functies binnen Solidarność. In andere Duitse steden, zoals Mainz (Andrzej 
Wirga), Saarbrücken (Henryk Czarski) en West-Berlĳ n (Barbara Drozdek en 
Wojciech Gruszecki), waren prominentere activisten voorhanden geweest. 
Gezien de pluralistische samenstelling van de Solidarność-groepen was het 
echter al moeilĳ k genoeg om in Düsseldorf tot overeenstemming te komen. 
De vergadering kwam dan ook niet tot een gezamenlĳ k standpunt over 
Polen en bracht alleen een oproep aan de West-Duitse samenleving uit.63

Vanaf de offfĳ iciële opening op 19 april 1982 stortte het coördinatiebureau 
in Bremen zich op de organisatie van demonstraties, de uitgave van een 
informatiebulletin en de levering van hulp aan de Poolse bevolking en 
de ondergrondse.64 Terwĳ l in Polen de offfĳ iciële perscommentaren over 
de activiteiten van dit comité bĳ zonder negatief waren, toonden Poolse 
emigranten, de media en anderen in West-Duitsland aanvankelĳ k veel 
interesse.65 De meest serieuze samenwerking kwam tot stand met het 
landelĳ ke Solidarität mit Solidarność-comité in Frankfurt, dat enkele 
duizenden D-Mark overmaakte ter ondersteuning van het bureau en de 
Poolse ondergrondse.66 Een andere partner was het bureau in Brussel, 
waarvan de delegatie eveneens subsidie kreeg.67

63 DGB IA 5/DGAJ000292 – 10 (Bericht Düsseldorf 13/14-3-1982). DGB IA 5/DGAJ000292 
– 11 (Beschluss Düsseldorf). IB Sol Bremen 1.4 – 1 (Protokół 13-3-1982). IB Sol Bremen 1.4 – 2 
(Oświadczenie). Een erkend teken van een zekere status binnen Solidarność was bĳ voorbeeld 
dat men afgevaardigd was geweest naar het eerste Solidarność-congres van 1981. Dat gold 
voor de genoemde prominentere activisten, maar niet voor de groep in Bremen. De DGB had, 
vermoedelĳ k op basis van een onduidelĳ ke lĳ st van de conferentie in Düsseldorf (DGB IA 5/
DGAJ000294 – 27 (Adressenliste)) verondersteld dat de delegatieleden wel deze status hadden. 
Meer betrouwbare lĳ sten waren echter wel degelĳ k beschikbaar (Solidarität mit Solidarność. 
Informationsbulletin (1982) nr. 3, 21). Zie voor de delegatielĳ sten van het eerste congres http://
www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=622. (laatst gecheckt 23-4-2014).
64 Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 53, 57. IB Sol Bremen 1.2 – 3 (Kunikowski aan Roehnert, 
1982). IB Sol Bremen 1.2 – 4 (Biuro Informacyjno-Koordynacyjne aan Jankowski, 1982r.). BK II 
D/do końca 1983 – 1 (Sieradzki aan Milewski en Pilarska, 1983). Zie IB Sol Bremen 1.2 en 1.4 voor 
oproepen en IB Sol Bremen 2 voor de bulletins.
65 Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 56. Werner Kern, ‘Zuerst gefeiert, dann geduldet?’, 
PM 24-8-1982. ‘Propagandakampagne gegen die Exil-“Solidarität”’, NZZ 27-7-1982. W. Mikulski, 
‘Siedmiu gdańszczan w Bremie’, Dziennik Bałtycki 12-8-1982. Vergelĳ k voor interesse in het 
bureau ook de correspondentie in IB Sol Bremen 1.2 en 1.3.
66 IB Sol Bremen 1.2 – 5 (aan Solidarität mit “Solidarität”, 1982). IB Sol Bremen 1.3 – 1 (Solidarität 
mit Solidarność aan Informationsbüro).
67 IB Sol Bremen 1.2 – 6 (Milewski, Pokwitanie). Solidarität mit Solidarność. Informationsbul-
letin (1982) nr. 3, 20-22.
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Al snel bleek het coördineren van de eigen arbeid, laat staan die van 
andere comités in West-Duitsland, nog niet zo gemakkelĳ k. Er ontstond 
wrĳ ving tussen de emigranten onderling en tussen de delegatie en de 
hoofdsponsor DGB. Ook had de delegatie problemen met de tolk en het 
beheersbaar houden van de telefoonkosten. Uit informatie van de Poolse 
geheime dienst blĳ kt achteraf hoe zeer de relaties tussen de delegatieleden 
getekend raakten door wantrouwen. Pogingen van delegatieleider Kazimierz 
Kunikowski in het voorjaar van 1983 om het functioneren van het bureau te 
verbeteren, waren weinig succesvol. De meermaals aangekondigde herstart 
van een informatiebulletin bleef uit.68

In de zomer van 1983 sloot het bureau de twee leden waarmee problemen 
bestonden, uit van verdere deelname en kondigde een nieuw begin aan. De 
DGB, die al enige tĳ d gefrustreerd de geringe activiteit had waargenomen, 
had hier weinig vertrouwen meer in en zette in overleg met Milewski in 
Brussel de subsidie stop.69 De instemming van Milewski was mogelĳ k de 
hardste klap voor de delegatie. Hĳ  liet de delegatieleden weten voor hen 
gevochten te hebben, maar hen niet langer te kunnen verdedigen omdat 
ze hun taken niet vervulden. Hĳ  moedigde het resterende comité aan als 
gewone werkgroep verder te gaan.70

Het betekende een verdere slag toen vier oorspronkelĳ ke delegatieleden 
zich niet veel later bĳ  de Poolse ambassade meldden om naar Polen terug te 
keren. Daarbĳ  verstrekten zĳ  vertrouwelĳ ke informatie over het bureau aan 
de autoriteiten. Milewski en de Solidarność-groepen in de Bondsrepubliek 
veroordeelden deze stap als een bewĳ s van het falen van het bureau. De 
resterende leden van de delegatie reageerden nog feller. Zĳ  spraken over 
‘onvolwassen, zwakke personen’ die voor een ‘rustig leven’ kozen tegen 

68 Zie de communicatie tussen de DGB, Bremen en Milewski in DGB IA 5/DGAJ000293 en 5/
DGAJ000294 en de uitgebreidere beschrĳ ving in het hoofdstuk over de DGB. Zie verder BK II 
D/do końca 1983 – 2 (Kunikowski aan Milewski, 1983). BK II D/do końca 1983 – 3 (Szelest aan 
Kristofffersen). BK II D/do końca 1983 – 4 (Komunikat nr. 2/11/83). BK II D/do końca 1983 – 6 
(Milewski aan Informationsbüro, 1983). ‘Dok. 72’, in: Patryk Pleskot ed., Solidarność, Zachód i 
Węże. Służba Bezpieczeństwa wobec emigracyjnych struktur Solidarności 1980-1989 (Warschau 
2011) 183-188. 
69 DGB IA 5/DGAJ000294 – 4 (Kristofffersen aan Chilecki, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 5 
(Sieradzki, Kunikowski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 6 (Kristofffersen aan Schmidt, 1983). BK 
II D/do końca 1983 – 6 (Aan biuro koordynacyjny, 1983). Świder, ‘Das Informationsbüro’ (2009) 
213-214.
70 T.J., ‘“Solidarność“ w Bremie’, Dziennik Polski 24-03-1984. BK II D/do końca 1983 – 5 (Milewski 
aan Informationsbüro, 1983). BK II D/do końca 1983 – 7 (Milewski aan Kunikowski en Sieradzki, 
1983). BK II D/do końca 1983 – 1 (Zbychu aan Milewski en Pilarska, 1983). Zie voor meer informatie 
over de voortgezette activiteiten BK II D/do końca 1983 en Górski, Tymochowicz, Polska emigracja 
(1990) 24.
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een hoge prĳ s, namelĳ k ‘verraad van hun principes, hun Vakbond en hun 
collega’s’.71

In reactie op de problemen in Bremen kwamen emigrantencomités uit 
West-Berlĳ n, München, Eschweiler/Aken, Mainz, Hamburg, Hannover en 
Düsseldorf al in de eerste helft van 1983 opnieuw bĳ een. Zĳ  besloten meer 
decentraal te gaan werken en wezen het Hilfskomitee in Mainz van Andrzej 
Wirga aan als secretariaat.72 De comités slaagden er echter niet in het inter-
nationale coördinatiebureau in Brussel of de DGB over te halen om Mainz 
als vervanging van Bremen te erkennen. Brussel leek niet geïnteresseerd in 
het prolongeren van het systeem van nationale vertegenwoordigingen. In de 
samenwerking met Wirga in Mainz liet Brussel steeds duidelĳ k merken dat 
van offfĳ iciële erkenning geen sprake was.73 Deze weigering kwam niet alleen 
voort uit Milewski’s angst voor buiten hun boekje tredende lokale comités. 
Bovenal was Brussel wantrouwig vanwege Wirga’s openlĳ ke steun voor de 
ondergrondse groepering Solidarność Walcząca, die zich had afgescheiden 
van het offfĳ iciële Solidarność dat Milewski vertegenwoordigde. Zo drong de 
concurrentie in de Poolse oppositie ook in Westerse emigrantenkringen 
door.74

Ondanks de terughoudendheid van Brussel was een coördinerende rol 
het zeer actieve Hilfskomitee Solidarność in Mainz heel wat beter op het lĳ f 
geschreven dan het comité in Bremen. Wirga’s comité werkte nauw samen 
met lokale West-Duitse actiegroepen, vakbondsorganisaties en diverse 
media, zoals Radio Free Europe. Het organiseerde een groot aantal demon-
straties, tentoonstellingen, adoptieacties en smokkelactiviteiten. Mede-
emigranten benadrukken achteraf dat Wirga veel contacten had en veel geld 
te besteden had. Daarbĳ  deinsde het niet terug voor opzienbarende acties 
als de bekladding van een nachttrein naar Polen op de derde verjaardag van 
de akkoorden van Gdańsk. Bovendien was het vanaf 1983 verantwoordelĳ k 

71 ‘Były to osoby niedojrzałe, słabe, które nie wytrzymały próby i postanowiły rozpocząć 
“spokojne” życie od zdrady swych zasad, Związku oraz kolegów.’ ‘Dok. 72’, in: Pleskot, Solidarność 
(2011) 183-188. DGB IA 5/DGAJ000293 – 10 (Milewski aan Kristofffersen, 18-11-1983). ‘Andrzej 
Wirga, Oświadczenie, Mainz, 8.11.1983’, in: Cöllen, Dudek, Ruchniewicz, Polenhilfe (2011) 223. 
72 Sol NL 66 – 1 (Wirga, Drogie Koleżanki i Koledze, 1983). Sol NL 66 – 2 (Wirga, 1983). Sol NL 
66 – 3 (Wirga, Informacja, 1983). Zie ook BK II D/do końca 1983. 
73 BK II D/1984 – 1 (Lisiecki aan Milewski, 1984). BK II D/1984 – 2 (Pilarska aan Lisiecki, 1984). 
BK II D/do końca 1983 – 8 (Pilarska aan Wirga, 1983). BK II D/do końca 1983 – 9 (Wirga aan 
Chojecki, 1983). BK II D/do końca 1983 – 10 (Meyer aan Milewski, 1983). BK II D/do końca 1983 – 11 
(Milewski aan Ludwig, 1983). BK II D/do końca 1983 – 12 (Pilarska aan Lisiecki, 1983). BK II D/do 
końca 1983 – 13 (Lisiecki aan Milewski, 1983). 
74 Andrzej Wirga, ‘Aneks’ (www.sw.org.pl/mat/wir.html). ‘Dok. 162’, in: Pleskot, Solidarność 
(2011) 379-380. 
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voor één van de weinige succesvolle Duitstalige emigrantenpublicaties – het 
Solidarność Informationsbulletin.75

Het grootste centrum van emigrantenactivisme was West-Berlĳ n, waar 
het cliché van de eeuwige interne ballingenconflicten een hoogtepunt 
bereikte. Kort na de eerste demonstraties in december 1981 viel de actieve 
Poolse gemeenschap hier uiteen in concurrerende groeperingen als de 
Arbeitskreis/Grupa Robocza Solidarność en het KOS (Komitet Obrony 
Solidarności, Komitee zur Verteidigung der Solidarność), die bovendien 
werden geplaagd door interne conflicten.76

De Arbeitskreis Solidarność werd na 13 december 1981 opgericht door Pool-
se emigranten met behulp van de Polendeskundige Peter Raina. Deze groep 
legde zich toe op de uitgave van het tĳ dschrift Przekazy (Overdragingen) 
en legde al vroeg contact met Polen om boeken en technische materialen te 
smokkelen. Toen na enkele jaren steeds meer leden hun eigen weg gingen, 
kwam de groep in zwaar weer. Redacteur Andrzej Więckowski begon al in 
de zomer van 1983 een nieuwe literair-politieke publicatie Archipelag, die 
eveneens deel werd van de grotendeels persoonlĳ ke rivaliteit. In 1984 moest 
de Arbeitskreis de publicatie van Przekazy stopzetten en sloot een deel van 
de leden zich aan bĳ  het concurrende comité.77

Dit rivaliserende KOS, dat in 1983 zĳ n naam veranderde in Towarzystwo/
Gesellschaft Solidarność, stond onder leiding van de al sinds de jaren ze-
ventig in West-Berlĳ n woonachtige emigrant Edward Klimczak. Dit comité 
organiseerde demonstraties, zette zich in voor Poolse emigranten en smok-
kelde materiaal naar de TKK en Solidarność Walcząca. Naar eigen zeggen 
verkreeg Klimczak het geld voor deze hulpverlening in het geheim van de 
Amerikaanse vakcentrale AFL-CIO. In 1984 voerde hĳ  een heftige strĳ d 

75 Alexander Zając, Solidarność z Polską. Ruch wsparcia “Solidarności” w Niemczech (Berlĳ n 
2012) 24-31. ‘Nächtlicher Protest im Hauptbahnhof’, FR am Abend 1-9-1983. Sol NL 66 – 4 (Wirga, 
wie können wir?). Interview Edward Klimczak, 4-10-2010, Berlĳ n. Interview Wojciech Drozdek, 
8-3-2012, Berlĳ n. Zie voor de activiteit van dit comité de grote hoeveelheid uitnodigingen in 
Institutsarchiv DPI 4.3.4. Solidarność en B.II.1 1643. 
76 Leszek Woźniak, ‘W pierwszą rocznicę poglądu’, Pogląd (1983) nr. 6/26, 1-5. BK II D/do końca 
1983 – 14 (Kasprzyk, Szanowny Panie, 1983). ‘Dok 119’, in: Pleskot, Solidarność (2011) 278. ‘Dok 
122’, in: ibidem, 287. Interview Ewa Maria Slaska, 9-3-2012, Berlĳ n. Zie voor voorbeelden van 
onenigheid binnen groepen de offfĳ iciële verenigingsdocumenten van 1985 in de map ‘Satzung’ 
in Verzameling Klimczak en ‘Dok 151’, in: Pleskot, Solidarność (2011) 359-360.
77 Górski, Tymochowicz, Polska emigracja (1990) 22-24. IB Sol Bremen 9 – (Oświadczenie 
grupy roboczej ‘Solidarność’). IB Sol Bremen 1.4 – 1 (Protokół 13-3-1982). IB Sol Bremen 1.4 – 3 
(Kasprzyk, Cześć, 1982). BK II D/1984 – 1 (Berlińskie “Towarzystwo Solidarność”). ‘Dok 109’, in: 
Pleskot, Solidarność (2011) 255-256. ‘Dok 119’, in: ibidem, 278. Interview Peter Raina, 10-9-2012, 
Berlĳ n. Interview Drozdek, 8-3-2012. Zie ook Fakty i Komentarze (1982) nr. 2. 
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tegen de verplichte verhuizing van de asielzoekers binnen het comité.78 
Vanuit de West-Duitse emigrantengemeenschap kreeg de Gesellschaft 
Solidarność het verwĳ t de naam Solidarność onterecht te gebruiken en 
een onjuiste koers te varen.79 Ook dit comité werd niet door Brussel erkend, 
maar werkte wel met wisselend resultaat met het bureau samen.80

De belangrĳ kste activiteit van het comité was de uitgave van het Biuletyn 
Informacyjne en later het tweewekelĳ kse tĳ dschrift Pogląd (Mening). Dit 
professionaliseerde tot een breed opinieblad met analyses van een eigen 
redactie in loondienst. De publicatieactiviteiten van het comité breidden 
zich later in de jaren tachtig verder uit met een Duitstalig tĳ dschrift onder 
de titel Meinung, Poolse boeken en miniatuuruitgaven van Pogląd, die in 
conservenblikjes naar Polen werden gesmokkeld. Eind 1988 hield Pogląd 
op te verschĳ nen vanwege afgenomen interesse. Een poging in 1989 het 
tĳ dschrift in Warschau nieuw leven in te blazen, moest Klimczak na korte 
tĳ d opgeven. Het comité hief zich eind 1990 op. Klimczak bleef bĳ zonder 
kritisch over de manier waarop het doel van een democratisch Polen was 
bereikt en over de weg die het land was ingeslagen.81

De comités in Mainz en West-Berlĳ n werkten steeds nauwer samen om 
de ontbrekende coördinatie uit Bremen op te vangen. Twee andere partners 
in deze samenwerking waren de Solidarność-werkgroepen in Keulen en 
Eschweiler/Aken. Het comité in Keulen werd al voor de staat van beleg op-
gericht door Poolse studenten en bleef tot laat in de jaren tachtig actief. Dit 
comité speelde een belangrĳ ke rol vanwege de geografĳische nabĳ heid tot de 
ambassade. Meer dan andere groepen was deze werkgroep geïnteresseerd 

78 Zie de verschillende jaarverslagen in de map ‘Satzung’, Verzameling Klimczak. B.II.1 1643 – 5 
(Hilferuf in eigener Sache, 1984). Górski, Tymochowicz, Polska emigracja (1990) 43-46, 104-107. 
Cöllen, ‘Die Pro-Solidarnośćbewegung’ (2011) 123-138. Interview Klimczak, 4-10-2010. Edward 
Stanisław Klimczak, ‘Działalność Towarszystwa “Solidarność” i magazynu “Pogląd” w Berlinie 
Zachodnim’, in: Wolański, Rola Polonii (2010) 33-48, aldaar 42-43.
79 Andrzej Skulski, ‘Listy do redakcji’, Pogląd (1982) nr. 2/22, 66-67. ‘Berliner Exilpolen in 
Bedrängnis’, NZZ 19-6-1984. BK II D/do końca 1983 – 14 (Kasprzyk, Szanowny Panie, 1983). 
‘“Pogląd” – statkiem f lagowym polskiej lewicy emigracyjnej’, Pogląd 5 (1986) nr. 22/120, 14. 
Interview Slaska, 9-3-2012.
80 BK II D/1984-1985 – 1 (Klimczak aan Pilarska, 1985). BK II D/1984-1985 – 2 (Klimczak aan Mi-
lewski, 1985). F. Diederichs, ‘“Solidarität”: Polen darf nicht versklavt werden’, Die Welt 30-8-1985. 
81 Woźniak, ‘W pierwszą rocznicę poglądu’ (1983) 1-5. Verzameling Klimczak, Satzung – 1 
(Tätigkeitsbericht 1984). Verzameling Klimczak, Satzung – 2 (Tätigkeitsbericht 1988). Verzame-
ling Klimczak, Satzung – 3 (Tätigkeitsbericht 1989). Verzameling Klimczak – 1 (Klimczak, An 
alle Mitglieder). BK II D/1984 – 3 (Berlińskie “Towarzystwo Solidarność”). Klimczak, ‘Działalność 
Towarszystwa “Solidarność”’ (2010) 33, 43, 46. Interview Klimczak, 4-10-2010.
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in samenwerking met linkse organisaties in West-Duitsland.82 Ook de pas 
in 1983 rondom Alexander Zając ontstane Arbeitskreis Eschweiler/Aken 
hield zich tot laat in de jaren tachtig bezig met de organisatie van culturele 
activiteiten, demonstraties en smokkel naar verschillende ondergrondse 
organisaties in Polen.83

Ook verschillende kleinere initiatieven bleven langdurig actief zoals het 
blad Nie Cenzurowano in Düsseldorf en de Arbeitsgruppe in Hamburg die 
tot eind 1983 verantwoordelĳ k was voor het later door Mainz uitgegeven 
Solidarność Informationsbulletin.84 Verder bestond er een grote emigranten-
gemeenschap in München, die net zoals die in West-Berlĳ n geteisterd werd 
door persoonlĳ ke conflicten. Invloedrĳ k was hier de ballingenpartĳ  PPS 
(Polska Partia Socjalistyczna, Poolse Socialistische Partĳ ) onder leiding van 
Tadeusz Podgórski. Omdat de partĳ  kon teruggrĳ pen op een lange staat van 
dienst die dateerde van ruim voor de Volksrepubliek, had zĳ  grote invloed 
op de oordelen van Brussel over de nieuwere Solidarność-emigratie.85

Brussel zelf hield na het debacle in Bremen afstand van de West-Duitse 
Solidarność-groepen en richtte zich liever tot enkele invloedrĳ ke of goed 
geïnformeerde contactpersonen zoals Podgórski in München en Kultura-
correspondent Andrzej Chilecki in Keulen. Chilecki, die al jarenlang zeer 
actief was in het smokkelen van literatuur naar Polen, beroemde zich op 
uitstekende politieke contacten in West-Duitsland. Voor Milewski en de 
zĳ nen vormde hĳ  vermoedelĳ k een vertrouwenwekkend baken van rust in 
het chaotische West-Duitse emigrantenlandschap.86 Op vergelĳ kbare wĳ ze 
richtte het bureau zich soms tot een externe bemiddelaar als de Aussiedler 

82 Interview Dorota Leszczyńska, 24-8-2012, Warschau. Interview Jerzy Lisiecki, 26-8-2012, 
Warschau. Interview Marek Wolski, 23-8-2012, Warschau. IB Sol Bremen 2 – 1 (Protokol 17-1-1983). 
Górski, Tymochowicz, Polska emigracja (1990) 26-27. 
83 Alexander Zając, ‘Arbeitsgruppe Solidarność Eschweiler-Aachen e.V.’, in: Cöllen, Dudek, 
Ruchniewicz, Polenhilfe (2011) 16-17. Cöllen, ‘Wie die Arbeitsgruppe Solidarność Eschweiler-
Aachen’ (2011) 111-122. Zając, Solidarność z Polską (2012) 4-13. 
84 Górski, Tymochowicz, Polska emigracja (1990) 76-77. Zie ook Solidarność Informationsbul-
letin (1983) nr. 10 en nr. 11.
85 Górski, Tymochowicz, Polska emigracja (1990) 40, 48. Zając, Solidarność z Polską (2012) 
219-23. Voorbeelden van conflicten: BK II D/do końca 1983 – 15 (Grupa Robocza Monachium 
aan Biuro Koordynacyjny, 1983). BK II D/do końca 1983 – 16 (Jankowski aan pers, 1983). BK III 
D/1985 – 4 (Chilecki aan Pilarska, 1985). BK III D/1985 – 5 (Tiplt aan Biuro Koordynacyjny, 1985). 
BK III D/1985 – 6 (Pilarska aan Tiplt, 1985). ‘Dok 84’, in: Pleskot, Solidarność (2011) 209-210. ‘Dok 
111’, in: ibidem 259. ‘Dok 148’, in: ibidem, 355. 
86 BK III D/1 1986 – 1 (Pilarska aan Zielkiewicz, 1986). BK II NL – 2 (Zielonka aan Chilecki, 1985). 
BK III D/1985 – 8 (Chilecki aan Pilarska, 1985). BK III D/1985 – 8 (Chilecki aan Pilarska, 1985r.). BK 
III D/1985 – 9 (Chilecki aan Pilarska, 1985). BK III D/1985 – 10 (Pilarska aan Chilecki, 1985). BK III 
D/1985 – 1 (Chilecki aan Pilarska, 1985). Chojecki, ‘Działalność biura zagranicznego’ (2010) 13.
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Christof Hyla die, omdat Duits zĳ n moedertaal was, zich gemakkelĳ k tussen 
Poolse en de West-Duitse kringen bewoog.87

Een deel van de West-Duitse emigrantengroepen compenseerde de 
moeizame verhouding tot Brussel met actief lidmaatschap van de in 1983 
in Bufffalo opgerichte internationale organisatie CSSO (Conference of Soli-
darity Support Organisations). In deze door de oudere Poolse gemeenschap 
opgerichte ondersteuningsorganisatie ontbraken de sterke hiërarchie en de 
strenge regels van de Brusselse structuur, wat de eigengereide West-Duitse 
comités goed van pas kwam.88

Poolse emigranten in het Westerse publieke debat

Bĳ  aankomst in het Westen werden Poolse emigranten snel geconfronteerd 
met de zorgen over vrede en ontspanning en met binnenlandse kwesties 
die het debat over Polen overschaduwden. Jan Zielonka, die in 1982 naar 
Nederland kwam, merkt achteraf op:

‘I very quickly realised (…) that everybody who speaks about Poland 
actually talks about left against right in their own country. Or America, 
or anti-America. (…) Poland is only a footnote in the questions about 
Poland.’89

Michał Korzec, die al langer in Nederland woonde, stemt achteraf in met 
deze analyse:

‘Het ging niet over Polen, het ging niet over dissidenten, het ging niet 
over het communisme (…). Op het ogenblik dat er een gebeurtenis was 
(…) die je niet kunt gebruiken om een politieke vĳ and in Nederland om 
de oren te slaan, dan bestond die gebeurtenis niet.’90

87 Interview Hyla, 2-8-2012. BK III D/do końca 1984 – 1 (Pilarska aan Hyla). BK III D/do końca 
1984 – 2 (Pilarska aan Hyla, 1983). BK III D/do końca 1984 – 3 (Pilarska aan Magier, 1983).
88 Poniedziałek, Poniedziałek, Filantropĳ na pomoc niemców (2010) 120-121. Zając, Solidarność 
z Polską (2012) 48. Alexander Zając, ‘Die Unterstützung der antikommunistischen Opposition in 
Polen durch die Polonia in der Bundesrepublik Deutschland’, Inter Finitimos 6 (2008) 232-245, 
aldaar 243-244. Chojecki, ‘Działalność Biura Zagranicznego’ (2010) 13-14. Klimczak was overigens 
wel kritisch over de vele CSSO-conferenties in verre landen: Interview Klimczak 4-10-2010.
89 Interview Zielonka, 10-6-2011.
90 Interview Michał Korzec, 25-8-2012, Podkowa Leśna.
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Vooral de Oost-Europese emigranten die niet op de golven van 1956, 1968 of 
1981 naar het Westen kwamen, moesten snel hun verwachtingen bĳ stellen. 
Barbara Malak, een WiP-activiste die eind jaren tachtig naar Nederland 
kwam, merkt achteraf op: ‘We were quite naïve, you know, thinking about 
values, that really people in Western European countries, they really 
believe that freedom for everybody should be. They wouldn’t give a bloody 
damn.’ Ook de Oost-Duitse schrĳ ver Jürgen Fuchs stelde enkele jaren na 
zĳ n aankomst in het Westen: ‘Ich ging davon aus, daß die Hiobsbotschaft 
jeden interessiert. Ich konnte mir die innere Reserviertheit nicht vorstellen, 
die mir von manchen, die sich links nannten, entgegenschlug.’91

Niet alleen bleek de interesse in Oost-Europa kleiner dan veel emigranten 
hadden gehoopt, ook was de houding van veel Westerse activisten tegenover 
hen gereserveerd. Veel Westerse linkse activisten waren ontgoocheld ge-
raakt na de emigratie van Sovjetopposanten als Aleksandr Solzjenitsyn en 
Vladimir Boekovski. Met hun onthullingen over de Goelag en het politieke 
misbruik van de psychiatrie in de Sovjet-Unie hadden zĳ  de linkse kringen 
in het Westen wakker geschud. Na aankomst in het Westen verdampte het 
ontzag voor hen echter in rap tempo, toen bleek dat zĳ  hun wantrouwen 
tegenover Westerse vredesactivisten en de ontspanningspolitiek graag van 
de daken schreeuwden. Solzjenitsyn schrok er zelfs niet voor terug bĳ  de 
Spaanse dictator Franco op bezoek te gaan.92 Bĳ  Westerse linkse activisten 
die zich wel voor mensenrechten in Oost-Europa inzetten, kwam dit hard 
aan. Zo schreef Thompson in 1985:

‘Those of us on the ‘Left’ in the past three decades who have busied 
ourselves with issues of human rights in Communist countries have got 
used to fĳ inding out that the fĳ irst thing that certain ‘dissidents’ do when 
they get to the West is slap us across the face with a wet fĳ ish.’93

De weinig genuanceerde veroordeling van alles wat links was door 
deze emigranten, stond een fundamenteel inhoudelĳ k debat over de 

91 Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012. Jürgen Fuchs, Einmischung in eigene Angelegenhei-
ten. Gegen Krieg und verlogenen Frieden (Reinbeck bei Hamburg 1984) 21.
92 Stuart Hughes, Sophisticated Rebels (1990) 104-106. José M. Faraldo, ‘Spain. The Common 
Experience of Transition and a Military Coup’, in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 
51-73, aldaar 57-58. D.M. Thomas, Alexander Solzhenitsyn. A century in his life (New York 1998) 
448-454. Vladimir Boekovski, Vredesactivisten tegen de vrede (Zutphen 1983). Vladimir Boekovski, 
De vrĳ heid van het Westen. Kostbaar en kwetsbaar (Amsterdam 1983) 38-47, 157-178.
93 Thompson, Double exposure (1985) 5-8, 15. Zie voor een wantrouwige linkse reactie op 
emigranten: Boel, ‘Western European Social Democrats’ (2013) 151. 
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meningsverschillen in de weg. In het gepolariseerde debat van de jaren 
tachtig leek een agressieve toon soms de enige manier om gehoord te 
worden, zo herinnert Korzec zich.94

Beide zĳ den bleven vastzitten in hun eigen wereld. Een deel van links 
keerde zich af van Oost-Europese emigranten, vanwege hun vermeend 
conservatieve opvattingen, of simpelweg omdat zĳ  het socialisme in een 
slecht daglicht stelden. Sasza Malko, die in de jaren zeventig naar Nederland 
kwam, herinnerde zich in 1980 dat hĳ  een heel wat koelere ontvangst kreeg 
dan de vervolgde communisten uit Latĳ ns-Amerika:

‘Zuidamerikanen in Nederland bevestigen het wereldbeeld van links. (…) 
Dit elegante, fraai kloppende en coherente wereldbeeld zonder tegenstel-
lingen wordt verstoord door de aanwezigheid van ons, Oosteuropeanen. 
We zĳ n er allemaal het levende bewĳ s van en een storende herinnering 
aan, dat het in het socialisme slecht gaat.’95

Veel nieuw aangekomen Solidarność-emigranten bevestigden in de vroege 
jaren tachtig het wantrouwen van links door luidruchtig steun te zoeken bĳ  
Reagan en zich negatief te uiten over de ontspanning en de vredesbeweging.96

De automatische associatie in het Westen van Poolse emigranten met 
conservatieve opvattingen was pĳ nlĳ k voor de vele emigranten die zich niet 
met rechts vereenzelvigden. Dat gold voor een groot deel van Solidarność-
activisten in het Westen. Verschillende Poolse emigranten vertellen achteraf 
hoe frustrerend het was dat zĳ  in het Westen vanzelfsprekend als rechts 
werden ingeschaald, maar tegelĳ kertĳ d moeilĳ k aansluiting vonden bĳ  de 
conservatieve Poolse emigrantengemeenschap. ‘For people like us (…) there 
was no place in [the] Western world (…), because we were not people who 
would run to Margaret Thatcher or Reagan, you know, or the Vatican. We 
would look for alliances on the left,’ stelt de geëmigreerde WiP-activisme 
Malak achteraf.97 Solidarność-activist Paweł Malko, die tĳ dens de staat van 

94 Interview Korzec, 25-8-2012.
95 Sasza Malko, ‘Bevestiging van dingen’, Ruslandbulletin (1980) nr. 4, 21-25. Zie ook: Sasza 
Malko, ‘Het geluk van de balling’, Trouw, 23-09-2006.
96 Bĳ v.: IB Sol Bremen 1.2 – 7 (Informationsburo aan Reagan, 1982). ‘List Otwarty do Prezydenta 
Ronalda Reagana’, Wolny Myśl (luty 1982) nr. 1. ‘Posłanie polskiej rady narodowej w RFN do 
prezydenta USA’, Wiadomości Kolońskie (1982) nr. 3. Zie ook Sol NL 29 – 4 (Minkiewicz aan 
Reagan, 1982). Kowalewski, ‘Opowiem, jak było’ (2008). 
97 Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012. Interview Ewa Maria Slaska, 7-3-2012 en 9-3-2012, 
Berlĳ n. Interview Witold Kamiński, 28-2-2012, Berlĳ n. Wirga, ‘Aneks’. Zie ook Silke Martina, 
‘Machen Linke die Aussiedler zu ihren Sündenböcken?’, taz 18-8-1989, 13 en Jerzy Wola, ‘Reagan 
en Polen’, DW 1-9-1984. 
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beleg enkele maanden toevlucht vond bĳ  zĳ n broer Sasza in Amsterdam, 
achtte sympathie met de vredesbeweging aanvankelĳ k vanzelfsprekend: 
‘ook mĳ n hart zit links’.98

Ook inhoudelĳ k bleken er grote verschillen bestaan tussen de linkse 
opvattingen in het Westen en de opvattingen van deze emigranten. Ewa 
Maria Slaska, die in de vroege jaren tachtig Nederlandse journalisten in 
Gdańsk hielp om in contact te komen met de oppositie, kreeg hier al voor 
haar emigratie naar West-Berlĳ n mee te maken:

‘Das weiß ich ganz genau, weil ich als Übersetzerin Schwierigkeiten hatte: 
ich wusste nicht worum es geht. Für mich war es so: die Friedensbewe-
gung musste auf unserer Seite stehen. Ich bin immer links orientiert 
gewesen und ich konnte es nicht verstehen dass sich zum Beispiel eher 
CDU für uns eigesetzt hatte oder FDP, als SPD, und Grüne gar nicht. Da 
brauchte ich wirklich Zeit um das zu kapieren.’99

Ook Malak ontdekte tot haar schrik al gauw dat zĳ  haar opvattingen 
over buitenlandse politiek vaak beter gereflecteerd zag in teksten van de 
christendemocratie dan in linkse betogen.100 Doordat ook deze linkse emi-
granten kritiek begonnen te leveren op de linkse naïviteit ten opzichte van 
de Sovjet-Unie bevestigden zĳ  het Westerse idee dat alle Poolse emigranten 
conservatief waren.

Eén van de belangrĳ kste taken voor de emigranten die actief waren voor 
Solidarność was het informeren van de Westerse publieke opinie.101 Dit deden 
zĳ  zowel via de reguliere media, als door het uitgeven van eigen publicaties. 
In Nederland publiceerden emigranten als Sasza Malko, Michel Korzec, Jan 
Zielonka, Jan Machajski en Jerzy Wola voor Nederlandse media. Gedurende 
de jaren tachtig verscheen Minkiewicz bovendien veelvuldig op radio en 
tv.102 In de Bondsrepubliek was het aantal Poolse emigranten dat over Oost-
Europa publiceerde beduidend kleiner. Het meest prominent was de in Polen 
geboren Oekraïense hoogleraar Bohdan Osadczuk, van wie in de jaren tachtig 
echter beduidend minder analyses verschenen dan voorheen. Ook enkele 

98 ‘Ja też mam serce z lewej strony.’ Interview Paweł Malko, 13-12-2012, Warschau. 
99 Interview Slaska, 7-3-2012. 
100 Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
101 Szulecki, The fĳigure of the Dissident (2012) 85, 103-104. Zie bĳ v. Verzameling Klimczak – 2 
(Satzung). Sol NL 30 – 4 (Informatiebureau, 16-2-1982). 
102 Volgens eigen zeggen verscheen Minkiewicz in 2e helft van 1982 ca. 40 keer voor de radio 
en enkele malen voor de tv. FNV CA 1983, 90 – 2 (Minkiewicz aan BIZ, 1983). Zie ook Interview 
Malko, 21-9-2011.
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nieuwkomers onder de Poolse emigranten meldden zich in de West-Duitse 
pers.103 Voor pas aangekomen emigranten vormden eigen emigrantenpublica-
ties een veel laagdrempeliger middel om zich te uiten. Meinung in West-Berlĳ n 
dankte haar bestaan zelfs vooral aan frustratie over het feit dat emigranten in 
de reguliere media weinig voet aan de grond kregen.104 Het bureau in Brussel 
classifĳiceerde de West-Duitse media als moeilĳ k te bespelen. Joanna Pilarska 
van het bureau in Brussel beschreef de West-Duitse publieke opinie als ‘een 
groteske, onproductieve arena van vaak simpelweg schadelĳ ke rivaliteit.’105

Hoe is het grote verschil in de mate waarin Poolse emigranten zichtbaar 
waren in de media in Nederland en de Bondsrepubliek te verklaren? De 
Poolse emigrantengemeenschap in de Bondsrepubliek was immers vele 
malen groter dan die in Nederland. Een structurele verklaring zou meer 
onderzoek vergen, maar er zĳ n wel enkele factoren aan te dragen. Zo werd 
in Nederland het emigrantenactivisme voor Solidarność gedomineerd 
door goed Nederlands of Engels sprekende hoogopgeleiden, terwĳ l in de 
Bondsrepubliek ook veel arbeiders actief waren die geen Duits spraken. 
Het feit dat ook de hoogopgeleide emigranten in West-Berlĳ n en Keulen 
weinig media-aandacht genereerden, laat echter zien dat er meer aan de 
hand was. Een verdere verklaring lĳ kt daarom te liggen in de veel nauwere 
verbondenheid van de Bondsrepubliek met Polen, waardoor er veel meer 
eigen academische en journalistieke expertise aanwezig was. West-Duitse 
media waren minder geneigd terug te vallen op de hulp van Poolse emigran-
ten, omdat ze ook een analyse van de journaliste Marion Dönhofff, van de 
regimevertegenwoordiger Mieczysław Rakowski of van de opposant Adam 
Michnik konden publiceren. Doordat in Nederland de expertise over en het 
contact met Polen veel geringer was, speelden nieuwkomers een grotere rol 
in de informatievoorziening.106 Ten slotte bestond in Nederland nauwelĳ ks 
een eigen Poolstalig medialandschap. Daardoor waren Polen in Nederland 
eerder aangewezen op Nederlandse media als uitlaatklep.107

103 Vroege voorbeelden van de onder pseudoniem publicerende Osadczuk: Alexander Korab, 
‘Was Moskau im Schilde führt’, Die Zeit (1976) nr. 16. Alexander Korab, ‘Prozeß in Posen’, Die 
Zeit (1956) nr. 40. Zie ook Knade – 2 (Tätigkeit DLF).
104 Verzameling Klimczak, Satzung – 1 (Tätigkeitsbericht 1984). 
105 ‘areną groteskiej, nieproduktywnej, często wręcz szkodliwej rywalizacji.’ BK II D/do końca 
1983 – 17 (Pilarska aan Kasprzyk, 1983). BK III D/do końca 1984 – 5 (Pilarska aan Chilecki, 1983). 
Zie ook Sol NL 66 – 5 (Wirga, Drogie Kolezanki i Koledzy, 1983). 
106 Brier, ‘Adam Michnik’s Unterstanding’ (2011) 201. Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-
RFN (2010) 348 (H8). Brandt, Für eure und unsere Freiheit? (2002) 442. Martin van den Heuvel, 
Uit het leven van een anticommunist. Herinneringen aan Oost-Europa (Haarlem 1997) 76. 
107 Zie bĳ v.: R.P., ‘Czy tylko hipokryzja?’, Wolna myśl (luty 1982) nr. 1. Edward Klimczak, ‘W 
niemieckiej prasie’, Biuletyn Informacyjny (1982) nr. 2, 15-18. Ewa Szczerkowska, ‘Czego nie 
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Tussen augustus 1980 en december 1981 uitte de informatietaak van 
Poolse emigranten zich in het tegengaan van vooroordelen over Solidarność, 
het benadrukken van haar apolitieke karakter en het vertalen van Poolse 
documenten voor de Westerse pers.108 Tĳ dens de staat van beleg ging de 
aandacht aanvankelĳ k vooral uit naar nieuw aangekomen emigranten, die 
uit eerste hand konden vertellen dat hun vakbond niet schuldig was aan 
de escalatie. Ook de West-Duitse pers had op dit specifĳ ieke moment grote 
interesse in deze emigranten.109

In de loop van 1982 nam de aandacht van de West-Duitse en Nederlandse 
pers voor Polen snel af. In de zomer van 1983 waarschuwden Poolse emi-
granten in beide landen ervoor, zich na de staat van beleg ‘zand in de ogen 
te laten strooien’.110 In Nederland bleven publicisten van Poolse komaf ook 
in de late jaren tachtig onvermoeibaar benadrukken dat Solidarność een 
‘politiek relevante’ kracht was waarvoor het Westen zich moest blĳ ven 
inzetten.111

Bĳ  dit voorlichtingswerk stuitten de emigranten snel op moeilĳ k te 
begrĳ pen keuzes in de Westerse dilemma’s over vrede en ontspanning. 
Veel Poolse emigranten beperkten zich ertoe aan te tonen hoe zeer de 
Westerse opvattingen van de eigen inschattingen afweken. Emigranten 
die zich beter in Westerse argumenten konden verplaatsen, probeerden 
als bruggenbouwer op te treden.

wiedzą zachodni pacyfĳ iści’, Pogląd 3 (1984) nr. 16/65, 4-8. 
108 Interview Malko, 21-9-2011. Minkiewicz, ‘Stan wojenny’ (2011). Enkele voorbeelden: Sasza 
Malko, ‘Poolse revolutie bracht waardigheid voor burgers’, NRC 20-7-1981, 7. Dirk Dragstra, Martin 
van den Heuvel, Sasza Malko ed., De Poolse weg naar Solidarność, in documenten (Boskoop 1981). 
Jerzy Wola, ‘In Polen vertrouwt niemand een ander meer volkomen’, DGA 15-7-1981, 12-13. Jerzy 
Wola, ‘Vakbond of volksbeweging?’, DGA 15-7-1981, 14. Sasza Malko, ‘God, het vaderland, of de 
traditionele rodebietensoep: de Poolse kerk heeft voor elk wat wils’, VN 21-2-1981.
109 Voorbeelden: Anton Leicht, ‘Verhandlungen mit den Herrschenden wird es nicht mehr 
geben’, taz 7-1-1982, 5. André Roelofs, ‘Poolse generaals hebben geen program’, DW 12-5-1982. 
Fritjof Meyer, Klaus Reinhardt, ‘Jaruzelskis Versprechungen sind wertlos’, Der Spiegel (1982) nr. 1, 
68-71. “Wir haben nur um das gekämpft was uns zusteht”, taz 12-1-1982, 6. Anton Leicht, ‘Wir 
wollten die wirtschaftliche Macht übernehmen!’, taz 25-1-1982, 9. ‘Was soll der Westen tun?’, 
taz 7-1-1982, 5. Ad Vaessen, ‘Er is voor de Polen een nieuwe wereld opengegaan’, HN 2-1-1982, 
110 ‘Poolse oppositie kondigt acties aan’, DW 25-7-1983. IB Sol Bremen 1.1 – 4 (“Erleichterungen”, 
Westfalen-Blatt).
111 Voorbeelden: Jan Minkiewicz, ‘Solidarność na vĳ f jaar nog steeds spreekbuis’, DW 2-9-
1985. Jan Minkiewicz, ‘Doorgaan met solidariteit Oost-Europese oppositie’, DW 26-10-1985. Jan 
Minkiewicz, ‘Westerse wereld moet kleur bekennen in Poolse situatie’, VK 1-9-1983. Jan Zielonka, 
‘Sociale vrede in Polen kan niet zonder sociaal akkoord’, NRC 1-9-1983. Sasza Malko, ‘In Polen 
groeit de “parallele” maatschappĳ  door’, NRC 6-6-1986. Jan Machajski, ‘Lech Walesa weet ook 
wanneer hĳ  geen verantwoordelĳ kheid moet nemen’, DW 28-11-1987.
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Veel van de emigrantengroepen in de Bondsrepubliek behoorden door 
gebrekkige talenkennis en onbegrip ten opzichte van het Westen tot de 
eerste categorie. De nauwelĳ ks verholen opluchting waarmee een deel van 
de West-Duitse samenleving op Jaruzelski’s ingrĳ pen reageerde, schoot 
menig emigrant in de Bondsrepubliek in het verkeerde keelgat. Een deel van 
hen beperkte zich vervolgens tot een eenzĳ dige verkondiging van scepsis 
over de nagestreefde ontspanning.112 Klimczak vatte het wantrouwen in 
1983 voor een Duitstalig publiek samen:

‘Suspekt für uns sind diejenigen, die von der Solidarität mit dem pol-
nischen Volk reden, aber Hand in Hand und Schritt um Schritt zusam-
men mit den deutschen Kommunisten an Ostermärsche oder sonstige 
politische Aktionen teilnehmen (…). Suspekt für uns sind diejenigen, 
die große Sprüche über Solidarität klopfen, aber keinen Kontakt zu den 
polnischen “Solidarność”-Gruppen (…) suchen.’113

In Nederland stelde een belangrĳ k deel van de emigrantengemeenschap 
zich wel als bruggenbouwer op. In het bĳ zonder gold dat voor Minkiewicz, 
die hiervoor zeer geschikt was doordat hĳ  goed bekend was met linkse 
kringen in Nederland. ‘Hĳ  zat daar als een vis in het water. (…) Hĳ  was bot 
van hun bot en bloed van hun bloed. Minkiewicz is niet te onderschatten,’ 
stelt mede-activist Malko achteraf. Volgens hem wist Minkiewicz door te 
dringen tot mensen met wie Malko zelf zo sterk van mening verschilde dat 
hĳ  bĳ  wĳ ze van spreken niet eens met hen in eens in dezelfde ruimte had 
willen verblĳ ven.114

Minkiewicz zag in de Westerse vredesactivisten niet zozeer een groep 
misleide naïevelingen, maar vooral een verzameling geëngageerde jonge 
mensen, die met ‘missionariswerk’ in de juiste richting geleid moest wor-
den.115 In een analyse van 1984 probeerde hĳ  de Poolse oppositie te laten 
zien hoe de vredesbeweging veel pluralistischer was dan in Polen werd 
aangenomen. De vredesbeweging was een platform geworden voor kwes-
ties als de deling van Europa, zo stelde hĳ . Hĳ  beargumenteerde dat de 

112 B.II.3 1109 – 6 (Arbeitsgruppe Solidarność-Köln e.V., Pressemitteilung). ‘Der Krieg in Polen 
geht weiter!’, FAZ 31-8-1983. AOIV/214.1 – 1 (Deklaracja ideowa). BK II D/do końca 1983 – 18 (Wirga, 
Drogie Kolezanki i Koledze, 1983). 
113 Edward Klimczak, ‘Vorwort’, Meinung (1983) nr. 2, 1. 
114 Interview Malko, 21-9-2011.
115 Interview Minkiewicz 30-6-2010 en 6-1-2012.
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vredesbeweging ook voor Polen van belang was, omdat zĳ  met haar aanval 
op de atoombewapening één van de ‘angels’ uit het Oost-Westconflict kon 
halen.116

Omgekeerd lichtte Minkiewicz via zĳ n informatiebulletin en lezingen 
de Westerse activisten voor over Oost-Europese concepten als de ondeel-
baarheid van vrede en mensenrechten. Hĳ  onderstreepte het belang van 
Solidarność voor de vredesbeweging. Die beweging haalde volgens hem 
eveneens één van de ‘angels’ uit het Oost-West-conflict door de Europese 
deling te destabiliseren. Dat was een moeilĳ ke boodschap voor wie geloofde 
dat de vrede alleen kon voortbestaan bĳ  een stabiele status quo, en daarmee 
de deling van Europa. In het deel van de vredesbeweging waarover Min-
kiewicz sprak in zĳ n analyse van 1984 groeide gedurende de jaren tachtig 
echter de interesse in ‘blokdoorbreking’ als vredesstrategie.117

Zielonka koos voor een vergelĳ kbare opstelling. Voor hem was politieke 
kleur niet belangrĳ k, maar de vraag of iemand iets voor Oost-Europa wilde 
doen. Hĳ  stelt achteraf:

‘I said: We are not interested in left or right in the West (…). We need sup-
port. If people from the left here want to support Solidarność we shouldn’t 
turn our back to them. We should welcome them. (…) If Reagan doesn’t 
like them and they don’t like Reagan, you know, it’s not my business. My 
business is not Reagan, my business is Poland. (…) Our job is not to support 
left against right or America against Germany, it’s not our business.’118

Hĳ  deed zĳ n best de boodschap van de Oost-Europese oppositie over de 
ondeelbaarheid van vrede en mensenrechten voor het voetlicht te brengen. 
Ook probeerde hĳ  uit te leggen waaruit de meningsverschillen bestonden. 
Evenals Minkiewicz herkende hĳ  al vroeg de positieve ontwikkelingen in 
de vredesbeweging. Wel hamerde hĳ  wel op de noodzaak van concrete 
samenwerking:

116 Interview Minkiewicz, 15-6-2010, 30-6-2010 en 6-1-2012. BK 740.000 – 1 (Minkiewicz, Ruchy 
pokojowe, 1984). Zie ook Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 96-97. 
117 Zie Solidarność Infobulletin nr. 6 (20-12-1983), nr. 8 (1-2-1984), nr. 9/10 (1-3-1984), nr. 11 (15-3-
1984), nr. 15 (15-5-1984), nr. 17/18 (1-7-1984), nr. 19/20 (1-8-1984), nr. 21/22 (1-9-1984). Interview 
Minkiewicz 15-6-2010 en 6-1-2012. IKV 219 – 1 (Polendag 1984). Jan Minkiewicz, ‘Polen. Het 
Oostblok, Solidarność en de Oost-Westverhouding’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa 
(1983) 52-65, aldaar 62-65. 
118 Interview Zielonka, 10-6-2011. 
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‘Ik denk dat de pogingen een alternatief veiligheidssysteem te creëren, 
zoals die in de westerse vredesbeweging naar voren komen, en de strĳ d 
voor brood en vrĳ heid in Polen elkaar wederzĳ ds zullen versterken. Het is 
mĳ ns inziens ook noodzakelĳ k voor de vredesbeweging, als ze een factor 
wil blĳ ven, de oppositionele bewegingen in het Oostblok te stimuleren.’119

Minkiewicz en Zielonka uitten zich met een mengeling van lof en kritiek 
over de ontspanning. Zĳ  prezen de dankzĳ  de Helsinki-akkoorden gegroeide 
contacten tussen Oost en West. Tegelĳ kertĳ d stelden ze echter dat ontspan-
ning het werkelĳ ke probleem, de deling van Europa, niet oploste. Volgens 
Minkiewicz had Solidarność de grenzen van de ontspanning laten zien en 
‘de mythe dat détente tot liberalisering in Oost-Europa móest leiden’ ont-
maskerd. Beiden pleitten zĳ  er daarom voor de ontspanning om te vormen 
tot een actieve Oost-Europapolitiek met meer aandacht voor mensenrechten 
en contact met de oppositie.120

Ook Malko en Korzec waren bereid de positieve ontwikkelingen in de 
Nederlandse vredesbeweging te herkennen, maar hanteerden daarbĳ  een 
meer kritische ondertoon.121 Malko toonde weinig geduld voor marxistische 
enthousiastelingen die, in zĳ n woorden, nog de fĳ ilm wilden maken waar 
hĳ  het einde al van kende. Hĳ  pleitte uitvoerig voor meer voorlichting 
in Nederland over Oost-Europa en benadrukte dat onderdrukking geen 
basis voor duurzame vrede kon zĳ n.122 Malko viel vooral op door zĳ n meer 

119 IKV 219 – 1 (IKV, PC, Polendag 1984). Jan Zielonka, Pools Experiment, een visie op de gebeur-
tenissen van ’80-’82 (Leeuwarden 1982) 233-234. Jan Zielonka, Political Ideas in Contemporary 
Poland (Aldershot etc. 1989) 177-182. Jan Zielonka, ‘Nederland en het Oost-Europabeleid: van 
diplomatiek naar strategisch concept’, Internationale spectator (januari 1989) 44-51, aldaar 
45-46. Jan Zielonka, ‘Het gedeelde belang. Het samenbrengen van twee visies op Europa’, in: 
G. van Benthem van den Bergh, Duco Hellema, Herman de Lange ed., Europa eenmaal ander-
maal. Beschouwingen over veiligheid (Amsterdam 1985) 89-98. 
120 IKV 219 – 1 (IKV, PC, Polendag 1984). Sol NL 37 – 9 (Minkiewicz, Yalta, 1982). IKV 554 – 4 
(Minkiewicz, Helsinki-process, 1985). Jan Minkiewicz, Paul Schefffer, ‘Grens van ontspanning 
is bereikt’, VK 31-8-1982, 13. Minkiewicz, ‘Polen’ (1983) 62-64. Zielonka, Pools experiment (1982) 
223-228. Zielonka, Political Ideas (1989) 171-174. Zielonka, ‘Nederland en het Oost-Europabeleid’ 
(1989) 44-51. Jan Zielonka, ‘Gorbatsjovs nieuwe koers: dilemma’s voor het Westen’, Internationale 
spectator (augustus 1987) 402-408. Jan Zielonka, ‘Het nieuwe denken van Gorbatsjov: vormt de 
Sovjetunie nog een bedreiging?’, ibidem (oktober 1989) 601-608.
121 Sasza Malko, ‘Vredesbeweging denkt onrealistisch over een dialoog met Oostbloklanden’, VK 
21-10-1982, 19. Sasza Malko, ‘Westerse vredesbeweging laat zich in de luren leggen’, VK 16-11-1982, 
13. W. van Hengel, ‘Vredesbeweging heeft kans op (kern)oorlog vergroot’, RD 6-11-1982. M. Korzec, 
‘Oost-Europa, pacifĳ isme en het satansdenken’, Transaktie 12 (1983) nr. 3, 232-238.
122 Sasza Malko, Kirill Gradov, ‘West weet te weinig van Oost’, VK 29-10-1983 . Sasza 
Malko, ‘Belangstelling voor Sovjet-Unie moet gestimuleerd’, NRC 10-5-1986. Sasza Malko, 
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gepeperde taalgebruik. Hĳ  trapte vaker dan Minkiewicz op de tenen van 
vredesactivisten en voorstanders van de ontspanning.123

Net als Minkiewicz en Zielonka had ook Malko een informerende functie 
naar Polen toe. In emigrantenmedia legde hĳ  uit dat het Westerse engage-
ment voor vrede en ontspanning geen gevolg was van KGB-infĳiltratie, maar 
voortkwam uit de Westerse maatschappĳ  zelf. ‘Precies wat ik over Polen 
deed hier in Nederland, deed ik over Nederlanders in het Pools,’ zo stelt 
hĳ  achteraf. Hĳ  stak zĳ n irritatie niet onder stoelen of banken, maar vond 
het nuttiger de verschillen te verklaren dan linkse bewegingen simpelweg 
de grond in te schrĳ ven. ‘Jammer genoeg leest Westers links geen Pools, 
anders was ze ter plekke opgehouden links te zĳ n,’ schreef hĳ  ironisch in 
reactie op Poolse critici die hem te veel sympathie voor de vredesbeweging 
verweten.124

In de Bondsrepubliek ontbrak het vrĳ wel geheel aan dergelĳ ke brug-
genbouwers onder de Poolse emigranten. Hier namen daarom andere 
Oost-Europese emigranten, of Poolse emigranten uit andere landen deze 
rol op zich.125 Minkiewicz werd, ondanks zĳ n standplaats Amsterdam, vanaf 
1983 steeds vaker door de West-Duitse vredesbeweging als spreker benaderd. 
Hĳ  bracht in West-Duitsland dezelfde argumenten voor het voetlicht als 
in Nederland en ontwikkelde zich tot een criticus van het ontspannings-
beleid van de SPD.126 Ook Seweryn Blumsztajn van het Solidarność-bureau 

‘Mentaliteitsverandering tegenover USSR nodig’, NRC 17-12-1986, 9. Malko, ‘Bevestiging van 
dingen’ (1980) 21-25. Interview Sasza Malko, 21-9-2011 en 26-1-2012, Amsterdam. Malko, ‘Het 
geluk van de balling’, Trouw 23-09-2006. 
123 Sasza Malko, ‘De “ontspanningspolitiek” is aan nieuwe defĳ initie toe’, NRC 2-1-1982, 7. Anet 
Bleich, Geke van der Wal, ‘Ondergesneeuwd. Een Derde Weg na Polen (5)’, DGA 13-1-1982. Sasza 
Malko, ‘Zienswĳ ze’, Parool 9-11-1982. ‘Wat hebben Polen aan de ontspanning?’, DW 5-2-1985. Sasza 
Malko, ‘Afgewogen sancties tegen Polen’, Parool 11-2-1982. Sasza Malko, ‘De valse verwachtingen 
van het ontroerde Westen’, DGA 20-5-1987, 8-9. 
124 ‘Aż żal, że zachodnia lewica nie czyta po polsku, inaczej z miejsca przestałaby być lewicą.’ 
Sasza Malko, ‘Korespondencja z Holandii’, Kontakt (czerwiec 1982) 69-70. Interview Malko, 
21-9-2011. Zie verder Sasza Malko, ‘Obecność polski w Holandii’, Kontakt (kwiecień 1982) 66-68. 
Sasza Malko, ‘Protestanci i pacyfĳizm’, ibidem (listopad 1982) 72-76. Sasza Malko, ‘Korespondencja 
z Holandii’, ibidem (luty 1983) 68-69. Sasza Malko, ‘Nobel, skelpikarze i ruch pokojowy’, ibidem 
(listopad 83) 75-76. Sasza Malko, ‘Korespondencja z Holandii’, ibidem (grudzień 1983) 74-75. Voor 
de critici: Natalia Gorbaniewska, ‘Uwagi na marginesie korespondencji Saszy Malko’, ibidem 
(wrzesień-pazdziernik 1982) 72-73. Bronisław Wildstein, ‘Jeszcze o pacyfĳistach’, ibidem (grudzień 
1982) 73-75.
125 Zie bĳ v. Jiří Kosta, ‘Warum Solidarität mit Polen’, Pflasterstrand (1982) nr. 125, 19. Te denken 
valt ook aan Lew Kopelew en Jürgen Fuchs.
126 IKV 554 – 1 (Minkiewicz, Gesellschaftliche Alternativen). BBo 048 – 1 (Kongreß Osnabrück, 
1983). Sol mit Sol 2 – 2 (Thesen von Jan Minkiewicz, 1983). Mecke, Das Jahr 1968 (2009) 24. 
Interview Minkiewicz, 6-1-2012. 
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in Parĳ s gaf enkele voordrachten in West-Duitsland. In deze vervolgens 
breed verspreide teksten benadrukte hĳ  dat Solidarność in feite een linkse 
beweging was, die de aangewezen bondgenoot van de vredesbeweging 
vormde. Hĳ  riep op de ‘oorlog’ tegen de bevolking in Oost-Europa niet te 
negeren, maar te erkennen dat vrĳ heid in Oost-Europa een voorwaarde 
voor ware vrede was.127

Poolse emigranten in West-Duitsland die wel een poging deden brug-
gen te bouwen en begrip te creëren waren Kamila Halpern, Kazimierz 
Wóycicki en Christof Hyla. Zĳ  stonden alle drie in contact met de Grünen 
en hadden daardoor goed inzicht in het denken in linkse kringen. Halpern 
schreef onder het pseudoniem Chylińska in het prominente emigrantenblad 
Kultura. In deze artikelen bekritiseerde zĳ  de West-Duitse vredesbeweging, 
maar probeerde zĳ  haar ook voor een Pools publiek te verklaren.128 Wóycicki 
richtte zich op een Duits publiek met uitweidingen over het ‘Jalta-complex’ 
dat de grote argwaan van veel Polen tegenover de ontspanningspolitiek 
verklaarde.129 Hyla schreef voor het tĳ dschrift Kontinent dat voor een 
Duitstalig publiek over Oost-Europa berichtte.130

Het offfĳ iciële Solidarność coördinatiebureau in Brussel speelde slechts 
een geringe rol in deze pogingen wederzĳ ds begrip te bevorderen. Dat is 
niet heel verwonderlĳ k. De ontwikkelingen in de vredesbeweging richting 
meer aandacht voor Oost-Europa speelden zich het eerst af in Nederland, 
West-Duitsland en Groot-Brittannië. Minkiewicz zat daar dicht bovenop. 
Terwĳ l Milewski in 1984 nog somber klaagde over het gebrek aan interesse 
in mensenrechten in de vredesbeweging, schreef Minkiewicz al een jaar 
eerder: ‘Deze détente van onderop lĳ kt het beste te zĳ n wat de laatste jaren 
is bedacht aan alternatieven voor het traditionele en zeer bedreigende 
scenario van de Oost-West verhoudingen.’131 De meer institutioneel inge-
stelde Milewski wilde of kon vanwege zĳ n mandaat de bruggenbouwende 
rol minder gemakkelĳ k op zich nemen.132 Die rol nam daarom Minkiewicz 

127 IKV 219 – 5 (Redebeitrag Blumsztajn, 1982). Volkhard Mosler, ‘Boykot oder Wirtschaftshilfe 
oder was?’, Informationsbulletin Solidarität mit Solidarność (1982) nr. 2, 21-22. Sol NL 116 – 1 (Rede 
Solidaritätsveranstaltung, 1982). 
128 Kamila Chylińska, ‘O zielonych – nie na czarny ani biało’, Kultura (1985) nr. 5/425, 83-94. 
Kamila Chylińska, ‘Opozycja polska w oczach Niemców’, Kultura (1986) nr. 5/464, 55-64. Kamila 
Chylińska, ‘Frieden, Frieden über alles’, Meinung (1983) nr. 2, 20-28. (zie ook Kultura (1983) 
nr. 10/421, 63-75). 
129 Kazimierz Wóycicki, ‘Die Revolution unter der Oberfläche’, Die Zeit (1984) nr. 51. 
130 Interview Hyla, 2-8-2012.
131 Jan Minkiewicz, ‘Westerse wereld moet kleur bekennen in Poolse situatie’, VK 1-9-1983. 
‘Brief van Jerzy Milewski aan de conventie’, Solidarność Informatiebulletin (1984) nr. 19/20, 29. 
132 ‘Wir haben heute Krieg!’, taz 16-5-1983, 15. Goddeeris, ‘Lobbying allies’ (2011) 103.
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op zich, samen met andere emigranten uit het Oostblok zoals Jan Kavan 
en Roland Jahn. Zĳ  probeerden binnen de vredesbeweging begrip voor de 
afwĳ kende opvattingen in de Oost-Europese oppositie te kweken.133

Verschillende emigranten wendden zich niet alleen tot de publieke 
opinie maar ook direct tot de politiek. In Nederland werd het Solidarność 
informatiebureau bĳ  een hoorzitting van de Tweede Kamer in februari 1982 
gretig bevraagd. Minkiewicz, Malko en anderen stuurden in de maanden 
daarop nog geregeld brieven naar Den Haag, maar daar nam de aandacht 
voor de Poolse stem snel af. Floribert Baudet concludeert in zĳ n onderzoek 
naar het Nederlandse Oost-Europabeleid dat Poolse emigrantenorganisaties 
veelal werden genegeerd: ‘Op hun brieven werd niet gereageerd. Dat zou 
immers gemakkelĳ k kunnen worden uitgelegd als steun aan de politieke 
doeleinden die zĳ  nastreefden.’134

De emigrantengemeenschap in de Bondsrepubliek richtte zich, vermoe-
delĳ k uit frustratie over de terughoudendheid tegenover Polen, nauwelĳ ks 
tot de politiek. Eén van de weinige emigranten met goede politieke contacten 
was de oudgediende Chilecki. Hĳ  correspondeerde met West-Duitse politici, 
maar wist de terughoudende opstelling van de regering niet te wĳ zigen.135 
Andere emigranten kregen weinig voet aan de grond, ook als ze al langer 
in de Bondsrepubliek woonden.136

Het Solidarność coördinatiebureau in Brussel was vooral actief op het 
internationale toneel, in de vorm van lobby bĳ  de ILO, CVSE en de VN. 
De in Nederland woonachtige politicoloog Zielonka was voor een deel 
van die activiteiten verantwoordelĳ k. Daarbĳ  kon hĳ  terugvallen op zĳ n 
wetenschappelĳ ke contacten, omdat de delegatieleider bĳ  de mensen-
rechtencommissie van de VN de decaan van zĳ n faculteit was. Zielonka 

133 Interview Minkiewicz, 8-4-2010, 15-6-2010 en 30-6-2010. GPo 014 – 2 (Ljubljana Peace Group, 
Jahn, Minkiewicz, We, citizens). Sol NL 121 – 2 (Minkiewicz, Sprawozdanie, 1985). Jan Kavan, 
‘Helsinki, the Peace Movement, and the East-West Dialogue’, Across Frontiers (spring 1987) 37-38. 
‘A dream of East-West-Accord’, Sojourners (Oct. 1987) 17. Kavan, Tomin, Voices from Prague (1983) 
4, 6-9. 
134 Sol NL 29 – 5 (Malko, Verkĳ k aan de Tweede Kamer). Sol NL 30 – 8 (Malko, Minkiewicz, 
Schefffer aan Tweede Kamer Commissie BZ, 1982). Sol NL 30 – 7 (Schriftelĳ k antwoord Vaste 
Tweede Kamercommissie BZ, 1982). Sol NL 30 – 6 (Informatiebureau, Vraag Wallage). Sol NL 
28 – 12 (Schefffer, Malko, Minkiewicz aan Vaste Commissie BZ, 1982). Baudet, ‘Het heeft onze 
aandacht’ (2001) 167. Baudets these wordt o.a. bevestigd door Sol NL 45 – 1 (Malko aan Van Agt). 
135 BK III D/1985 – 11 (Weiß aan Chilecki, 1985). BK III D/1985 – 12 (Chilecki aan Pilarska, 1985). 
BK III D/1985 – 13 (Mertes aan Chilecki, 1985). BK III D/1985 – 14 (Chilecki aan Mertes, 1985).
136 ‘Im Wortlaut: Vom langen Weg für Polen’, FR 18-8-1983. Verzameling Klimczak – 3 (Klimczak 
aan Kohl, 1989). Verzameling Klimczak – 4 (Klimczak, Presseerklärung ). Klimczak, ‘Działalność 
Towarszystwa “Solidarność”’ (2010) 40.
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is achteraf desondanks weinig positief over wat hĳ  kon bereiken: ‘It was 
an ungrateful job. (…) I was hanging around in a cheap hotel, you know, in 
Geneva and trying to fĳ ind somebody, a delegate, and to convince him to 
read our report.’ Internationale lobby was wel degelĳ k belangrĳ k voor het 
Brusselse bureau. Hoewel het bureau soms nauwelĳ ks voet aan de grond 
kreeg, wist het bĳ  te dragen aan de veroordelingen van Polen door ILO en 
de mensenrechtencommissie van de VN. De belangrĳ kste successen waren 
het feit dat Solidarność ondanks haar ondergrondse bestaan in Polen als 
gelĳ ke erkend werd door de Westerse vakcentrales en de verkrĳ ging van 
aanzienlĳ ke fĳ inanciële steun uit de Verenigde Staten.137

De bemiddeling van Poolse emigranten kon niet voorkomen dat de kennis 
over de opvattingen van de oppositie in Oost-Europa in linkse kringen 
mager was. Veel linkse activisten bleven overtuigd dat de verschillen wel 
meevielen of dat zĳ  deze met hun eigen overtuigingskracht wel zouden kun-
nen overbruggen. Vaak was de projectie van eigen ideeën op Oost-Europa 
zo sterk, dat de uitleg van Poolse emigranten simpelweg niet aankwam. ‘De 
geest was soms dicht’, herinnert Malko zich over zĳ n gesprekspartners.138

II. De ‘Poolse crisis’ in het Westen

Harde hand of ontspanning? Westerse regeringen en de ‘Poolse crisis’

Solidarność bracht in het Westen meer teweeg dan alleen een aanzwellende 
emigrantenstroom. In het licht van de opgelopen internationale spannin-
gen vroegen de gebeurtenissen om een zorgvuldige politieke reactie. De 
Westerse bondgenoten bleken hun onenigheid over de toekomst van de 
detente na Afghanistan echter moeilĳ k te boven te kunnen komen. De 
gebeurtenissen in Polen leidden volgens Helene Sjursen zelfs tot ‘one of the 
most serious transatlantic crises of the Cold War period’.139

Aan beide zĳ den van de Atlantische Oceaan liepen de veiligheidsbe-
langen, de ideologische overwegingen en de inschattingen over het belang 
van de ontspanningspolitiek ver uiteen. Een eerste teken hiervoor was het 
feit dat de meeste Europese landen in 1980 gretig ingingen op het Poolse 
verzoek tot voedselhulp en kredieten, terwĳ l de Verenigde Staten juist 

137 Interview Zielonka, 10-6-2011. Goddeeris, ‘Lobbying Allies?’ (2011) 83-125. Goddeeris, ‘The 
limits of lobbying’ (2010) 430-441. 
138 Interview Malko, 21-9-2011.
139 Sjursen, The United States (2003) 1-2, 34, 87. Rachwald, In search of Poland (1990) 47. 
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laat reageerden. Washington was bang met hulp indirect de Sovjet-Unie 
te steunen en werd bovendien in haar daadkracht gehinderd door de 
machtswisseling van Carter naar Reagan.140

Aan beide zĳ den van de oceaan bestond angst voor de destabiliserende 
gevolgen van een mogelĳ k Sovjet-ingrĳ pen. Met een diplomatiek mantra 
van non-interventie probeerden de Westerse bondgenoten niet alleen 
de Sovjet-Unie in toom te houden, maar susten zĳ  volgens Sjursen ook 
de eigen twĳ fels over de noodzaak van Westerse actie. In hun planning 
gingen zĳ  slechts uit van het scenario van een externe invasie, zoals in 
1968. Berichten dat Warschau zelf zou kunnen ingrĳ pen, hadden weinig 
efffect. De Westerse landen wisten geen overeenstemming te bereiken over 
de vraag hoe in dat geval te reageren en lieten daarom na zich op deze 
optie voor te bereiden. Door twĳ fels en onenigheid bleef het gezamenlĳ ke 
optreden volgens Pleskot zwenken tussen daadkrachtige waarschuwingen 
en verzekeringen dat de ontspanningspolitiek voortgezet zou worden. De 
oproepen tot niet-inmenging waren duidelĳ k, maar tegelĳ kertĳ d stelde het 
Westen zich terughoudend op tĳ dens de CVSE-zittingen in Madrid in 1981 
en liet het weten dat de NAVO Polen niet zou beschermen.141

Na 13 december 1981 koos het Westen voor een meer uitgesproken koers: 
alle NAVO-landen vaardigden eensgezind hun ministers van Buitenlandse 
Zaken naar Madrid af om tegen de gebeurtenissen te protesteren. Volgens 
Selvage was dit vooral ook een manier de Amerikaanse wens tot luid protest 
te bevredigen zonder de wapenbeheersing te schaden.142

De keus voor de staat van beleg in plaats van een interventie vergrootte 
de onderlinge onenigheid tussen de Westerse bondgenoten. Bonn was 
geneigd de staat van beleg te beschouwen als de laatste Poolse troef, terwĳ l 
Washington de ingreep als een Sovjet-interventie op afstand beschouwde. 
De verschillen kwamen zelfs tot uiting binnen regeringen zelf. De Franse 
minister van Buitenlandse Zaken Claude Cheysson deed de gebeurtenissen 
aanvankelĳ k af als een interne aangelegenheid. Regeringsgenoten haastten 

140 Sjursen, The United States (2003) 52-54, 57-60, 135, 140, 144. Patryk Pleskot, ‘Między nadzieją 
a obawą. Dyplomacja Zachodu wobec narodzin Solidarności (Sierpień ’80). Szkic analizy’, in: 
Polak, Czas przełomu (2010) 217-226, aldaar 226. Rachwald, In search of Poland (1990) 48-50, 52-58. 
Pleskot, ‘Determinacja’ (2010) 87. Rachwald en Pleskot prĳ zen de Amerikaanse hulp vervolgens 
als een belangrĳ k teken van de Amerikaanse steun voor Solidarność en tegen de Sovjet-Unie.
141 Sjursen, The United States (2003) 5, 14, 36, 42-51, 54, 61. Pleskot, ‘Determinacja’ (2010) 84-85, 
87, 92-93, 97-100. Rachwald, In search of Poland (1990) 48-50, 52-56. Baudet, “That Poland be 
Polish” (2011) 195-196. Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 19, 180-182, 184-185.
142 Tweede Kamer, 1981-1982, 17292, nrs. 1-2, 14-18. Selvage, ‘The politics of lesser evil’ (2009) 42, 
44. 
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zich vervolgens de gebeurtenissen duidelĳ k te veroordelen. Desondanks was 
het idee dat Jaruzelski een Sovjet-interventie had afgewend en dus erger 
had voorkomen in heel het Westen wĳ dverspreid.143

De tien ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Politieke 
Samenwerking (EPS) kwamen op 15 december 1981 met een verklaring 
waarin de solidariteit met het Poolse volk en waarschuwingen aan Moskou 
centraal stonden. Zĳ  verzetten zich eensgezind tegen de pogingen van 
Washington hen tot sancties te bewegen. Tot hun schrik kondigden de 
Verenigde Staten vervolgens eind december eenzĳ dig sancties tegenover 
Polen en de Sovjet-Unie af.144

Op 4 januari 1982 kwamen ‘de Tien’ met een nieuwe verklaring waarin ze, 
gedeeltelĳ k onder druk van Washington, duidelĳ ker Moskou als schuldige 
aanwezen. Tegelĳ kertĳ d bleven ze afstand nemen van sancties. Op de 
NAVO-vergadering een week later moesten de Verenigde Staten accepteren 
dat de beslissing tot het nemen van economische en diplomatieke maatrege-
len aan elk land zelf overgelaten zou worden. Pleskot spreekt over een zwaar 
bevochten besluit, dat al snel een dode letter zou blĳ ken. Inderdaad was de 
verklaring weinig meer dan een verkapt agreement to disagree: de meeste 
Europese landen hielden de sanctiemaatregelen beperkt. Wel besloten alle 
NAVO-landen dezelfde eisen aan Polen te hanteren: opschorting van de 
staat van beleg, vrĳ lating van de geïnterneerden en het aangaan van een 
maatschappelĳ ke dialoog.145

De meningsverschillen over sancties kwamen onder andere voort uit 
het feit dat West-Europa beduidend meer belang had bĳ  het behoud van de 
economische en diplomatieke relaties met Oost-Europa dan de Verenigde 
Staten. Volgens Sjursen twĳ felden de Europese landen bovendien aan de 
Amerikaanse isolatiestrategie en geloofden zĳ  oprecht meer te kunnen 
bereiken met een politiek van toenadering. Het wekte wrevel, dat Washing-
ton vooral aandrong op sancties die Europese landen economische schade 
zouden berokkenen en zelf weigerde echt pĳ nlĳ ke stappen te nemen, zoals 
een graanembargo. Voor de Amerikaanse regering waren de Poolse gebeur-
tenissen een welkome aanleiding de nauwe economische banden tussen 

143 Sjursen, The United States (2003) 64, 67. Pleskot, ‘Determinacja’ (2010) 102, 111-112. Pleskot, 
Kłopotliwa Panna “S” (2013) 184, 200-201, 247. Paczkowski, ‘Świat i blok sowiecki’ (2010) 33.
144 Rachwald, In search of Poland (1990) 60, 62-63. Pleskot, ‘Determinacja’ (2010) 103-104. Tweede 
Kamer, 1981-1982, 17292, nrs. 1-2, 10-14, 18-20
145 Sjursen, The United States (2003) 71-73, 76. Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 324-327, 
361. Gregory F. Domber, ‘Rumblings in Eastern Europe. Western Pressure on Poland’s moves 
towards democratic transformation’, in: Frédéric Bozo e.a. ed., Europe and the End of the Cold 
War (Londen, New York 2008) 51-63, aldaar 52. 
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West-Europa en het Oostblok aan de orde te stellen. Zo stak Washington een 
stok tussen de wielen van een project voor een pĳ plĳ n tussen West-Europa 
en de Sovjet-Unie dat haar al enige tĳ d een doorn in het oog was. Het feit dat 
Frankrĳ k en West-Duitsland dit project toch doorzetten, brengt de Poolse 
historicus Jarosław Szarek tot de bittere conclusie, dat ‘Solidarność het snel 
van economische belangen verloor.’ Een mix van economische, ideologische 
en tactische overwegingen speelde echter voor alle landen een grote rol in 
de reactie op de gebeurtenissen in Polen, ook voor de Verenigde Staten.146

Voor president Reagan waren de gebeurtenissen in Polen een gelegenheid 
om de ideologische strĳ d met de Sovjet-Unie nieuw leven in te blazen. 
Een trefffend voorbeeld daarvan was het Amerikaanse tv-programma Let 
Poland be Poland. Dit programma toonde begin 1982 de wereldwĳ de pro-
testdemonstraties in solidariteit met Polen en liet vele Westerse politici en 
beroemdheden aan het woord. Bĳ  West-Europese linkse activisten kon het 
programma op veel kritiek rekenen. Moskou deed het af als een goedkope 
Hollywoodshow. In Nederland zag premier Dries van Agt na protest van een 
kleine Kamermeerderheid af van zĳ n voornemen deel te nemen. Vanuit de 
Bondsrepubliek was wel een groot aantal politieke en vakbondsprominen-
ten in het programma te horen.147

Even chaotisch als de eerste Westerse reactie op de staat van beleg verliep 
de hervatting van de relaties met Polen enkele jaren later. Griekenland, 
Italië en de Bondsrepubliek waren de landen die het snelst weer de banden 
wilden normaliseren. In de jaren na 1984 nam het aantal politieke bezoeken 
aan Polen weer toe, vaak gecompenseerd met een krans op het graf van 
Popiełuszko of een gesprek met de Poolse oppositie. Die laatste werd in 
toenemende mate geaccepteerd als een zelfstandige diplomatieke partner. 
De sancties tegen Polen werden nog minder gecoördineerd opgeheven dan 
ze waren ingesteld. De Verenigde Staten maakten de ophefffĳing van sancties 
afhankelĳ k van Poolse liberaliseringen. In 1987 ruimde Washington de 
laatste beperkingen uit de weg, nadat Warschau in 1986 een grootschalige 
amnestie had afgekondigd. In datzelfde jaar doorbrak de Amerikaanse 
diplomaat John Whitehead het taboe op Westers contact met Wałęsa. De 
relaties waren echter nog verre van normaal. In 1988-1989 bleek dat de angst 

146 ‘Solidarność szybko przegrywała z ekonomicznym interesem.’ Szarek, ‘Zachód wobec stanu 
wojennego’ (2005) 343-344. Sjursen, The United States (2003) 77-82, 102-103, 133-144. Selvage, 
‘The politics of lesser evil’ (2009) 42-48, 51-52. Bogdan Musial, ‘Die westdeutsche Ostpolitik und 
der Zerfall der Sowjetunion’, DA 44 (2011) 1. Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 326, 356, 829. 
Domber, ‘Rumblings in Eastern Europe’ (2008) 51-63, aldaar 51-52. 
147 Pleskot, ‘Determinacja’ (2010) 104-107. ‘Van Agt bepleit herstel vrĳ heid’, Trouw 1-2-1982, 3. 
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dat de ontwikkelingen in Polen uit de hand zouden kunnen lopen nooit ver 
weg was geweest.148

De Bondsrepubliek was één van de voorzichtigste spelers in het Westerse 
kamp. Als gedeelde natie had zĳ  meer te verliezen dan haar bondgeno-
ten en vanwege haar historisch moeilĳ ke betrekkingen met Polen was 
zĳ  behoedzamer. Bonn was overtuigd dat de ontspanningspolitiek een 
nieuwe Sovjet-interventie niet zou overleven. Sjursen en Świder benadruk-
ken dat de onzekerheid in het Westen groot was en het trauma van 1968 
nog vers. Volgens Garton Ash stelde Bonn de belangen van de 16 miljoen 
Duitse ‘gĳ zelaars’ in de DDR boven de eisen van de Polen, die zĳ  moeilĳ k 
realiseerbaar achtte.149

De ontspanningspolitiek leed vanaf het eerste begin onder de Poolse 
gebeurtenissen: de afzegging van een gepland bezoek van Gierek aan de 
Bondsrepubliek en van Schmidt aan Oost-Berlĳ n in augustus 1980 waren 
pĳ nlĳ k.150 Schmidt deed alles om de schade te beperken. Hĳ  overlegde 
koortsachtig met West- en Oost-Europese gesprekspartners over de waar-
schĳ nlĳ kheid van een interventie en benadrukte zowel tegenover Moskou 
als Washington hoe belangrĳ k het was deze zaak aan de Polen over te 
laten.151 Deze focus kwam niet alleen voort uit zorgen om de ontspanning. 
Schmidt werd ook gedreven door de angst dat juist West-Duitse ‘inmenging’ 
net als in 1968 propagandistisch misbruikt zou kunnen worden. Sjursen 
stelt dat Schmidt vreesde dat het Oost-Duitse leger aan een interventie 
deel zou nemen en zo herinneringen aan 1939 wakker zou roepen: ‘West 
Germany’s concern to avoid a scenario that would be a reminder of this 
past overrode its concern about encouraging human rights and democracy 
in Poland.’ De regering besloot dat zĳ  over de Poolse gebeurtenissen beter 
kon zwĳ gen. Dat lokte felle kritiek uit van de CDU/CSU. De regering bleef 
de Poolse communistische partĳ  zien als degene die het land uit de crisis 
moest manoeuvreren en vreesde dat de macht haar aan het ontglippen 
was. Deze angst nam toe na het bezoek van minister van Buitenlandse 

148 Sjursen, The United States (2003) 84-88. Domber, ‘The AFL-CIO’ (2007) 292-294. Pleskot, 
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Zaken Hans-Dietrich Genscher aan Polen op één van de hoogtepunten van 
spanning gedurende 1981.152

De indruk dat Bonn geforceerd vasthield aan business as usual is niet 
geheel terecht. Inderdaad toonde de regering meer interesse in de regering 
in Warschau dan in de vakbond in Gdańsk, maar de gebruikelĳ ke bilaterale 
thema’s verdwenen wel degelĳ k tĳ delĳ k naar de achtergrond, zo stelt de 
toenmalige West-Duitse ambassadeur in Warschau Georg Negwer achteraf. 
De Bondsrepubliek was behoedzamer dan andere Westerse landen. Zo bleef 
het West-Duitse ambassadepersoneel weg van de scheepswerf in Gdańsk om 
Solidarność niet in diskrediet te brengen en anti-Duitse propaganda vanuit 
de Poolse regering te voorkomen. De Amerikanen, die ook propaganda te 
vrezen hadden, bezochten de werf wel. Zĳ  betaalden daarvoor met directe 
diplomatieke repercussies en een anti-Amerikaanse campagne.153

Deze voorzichtige houding zette Bonn voort tĳ dens de staat van beleg. 
Alsof de Poolse kwestie voor Schmidt nog niet voldoende vervlochten was 
geraakt met de Duitse deling, overvielen de gebeurtenissen van 13 december 
1981 hem toen hĳ  bĳ  de Oost-Duitse partĳ leider Erich Honecker op bezoek 
was. Schmidt was huiverig om het bezoek zomaar af te breken en daarmee 
de broze Duits-Duitse relaties in gevaar te brengen. Nog meer dan thuis in 
de Bondsrepubliek was nu zĳ n ruimte voor kritiek op Polen begrensd. In een 
extra persconferentie verklaarde hĳ : ‘Herr Honecker ist genauso bestürzt 
gewesen wie ich, das dies nun notwendig war.’ De weigering het bezoek 
af te breken en het gebruik van het woord ‘notwendig’ zĳ n hem nog lang 
nagedragen. Schmidts bewering dat Honecker ‘bestürzt’ was, had bovendien 
weinig te maken met de waarheid.154

Na sterke kritiek uit de West-Duitse oppositie en in buitenlandse kranten 
nam Schmidt bĳ  terugkeer in de Bondsdag op 18 december 198, een duidelĳ -
kere positie in. Hĳ  verklaarde ‘mit ganzem Herzen’ aan de kant van de Poolse 
arbeiders te staan, maar stelde ook dat juist Duitsers zich niet als rechter 
over Polen moesten opwerpen. De drie in de Bondsdag vertegenwoordigde 
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partĳ en reageerden in verschillende gradaties van heftigheid op de staat van 
beleg. Samen namen ze een resolutie aan, waarin ze onder andere opriepen 
tot vrĳ lating van alle gevangenen en hervatting van de maatschappelĳ ke 
dialoog. De regering herhaalde dat de Polen hun problemen zelf zouden 
moeten oplossen, zonder inmenging van buitenaf. In tegenstelling tot de 
Amerikanen was Bonn huiverig expliciet de Sovjet-Unie aan te spreken 
en de internationale betrekkingen met sancties verder op scherp te zet-
ten. Schmidt vreesde nog steeds een Sovjet-interventie en weigerde de 
ingreep van Jaruzelski al te negatief te zien. Bonn bewees haar afwĳ kende 
opstelling door al op 30 december 1981 de Poolse vice-president Mieczysław 
Rakowski te ontvangen. Schmidt gaf hierover tekst en uitleg in enkele 
bliksembezoeken aan Washington en Parĳ s. Uiteindelĳ k ontkwam hĳ  er 
niet aan de schuld van Moskou alsnog te erkennen. Hĳ  voerde zelfs enige 
lichte sanctiemaatregelen door. Deze hardere opstelling was niet alleen 
het gevolg van druk uit Washington, maar ook van de blĳ vende repressie 
in Polen, die de hoop op hervormingen temperde.155

Na de regeringswisseling in Bonn van Schmidt naar Kohl bleef de West-
Duitse houding tegenover Polen voorzichtig en ingebed in de ontspannings-
politiek. Wel werd de kritiek op Warschau en Moskou iets uitgesprokener. 
Ook bleken enkele regeringsvertegenwoordigers in 1983 bereid in het geheim 
een afvaardiging van de Poolse oppositie te ontvangen. De wĳ zigingen 
waren echter gering in vergelĳ king met de sterke retoriek van de CDU 
vanuit de oppositie.156

Volgens Pleskot zag ook de nieuwe regering zich als bemiddelaar tussen 
Oost en West. CDU-voorzitter Franz Josef Strauß reisde in 1983 naar Polen 
en liet daarmee zien dat ook deze regering weinig waarde hechtte aan de 
diplomatieke isolatie van Warschau. In 1984 toonde de regering zich zelfs 
bereid het contact op ministersniveau weer op te nemen. Uiteindelĳ k ging 
het geplande bezoek van minister Genscher echter niet door. Hĳ  zegde zĳ n 
reis kort van te voren af omdat de Poolse regering een journalist uit zĳ n 
gevolg geen visum verleende en niet instemde met zĳ n wens de oppositie te 

155 Bingen, Die Polenpolitik (1998) 210-216. Dombrowsky, ‘Solidarität mit Solidarność?’ (2008) 
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ontmoeten en een krans te leggen op de graven van de vermoorde priester 
Popiełuszko en een Duitse soldaat.157

Dit brak de relaties niet af. In 1985 ontmoette Genscher Jaruzelski alsnog 
informeel op doorreis van Helsinki naar Sofĳ ia. In 1986 bracht de Poolse mi-
nister van Buitenlandse Zaken Marian Orzechowski een bezoek aan Bonn. 
In januari 1988 kwam Genscher eindelĳ k tot zĳ n langverwachte offfĳ iciële 
bezoek aan Polen. Vooral traditionele Duits-Poolse kwesties zoals de Poolse 
Westgrens, de Duitse minderheid en de Poolse schulden stonden ter discus-
sie. Deze bilaterale kwesties zĳ n er mede debet aan dat de Bondsrepubliek 
relatief vroeg bereid was de diplomatieke boycot te doorbreken. Gesprekken 
over Solidarność hadden in deze dialoog vooral een symbolisch karakter. 
Tĳ dens de reis van 1988 bracht Genscher alsnog zĳ n geplande bezoek aan 
het graf van Popiełuszko en ontmoette hĳ , tot afkeuring van Jaruzelski, 
in de West-Duitse ambassade Wałęsa en andere belangrĳ ke opposanten. 
Het meest controversieel was evenwel Genschers bezoek aan het graf van 
een Duitse soldaat. Dat toont aan dat de Duits-Poolse kwesties niet alleen 
weer meer prioriteit hadden gekregen tussen beide landen, maar ook weer 
gevoeliger lagen dan Solidarność.158

Heel anders was de omgang van de Nederlandse regering met de ‘Poolse 
crisis’. Nederland had minder belang bĳ  betrekkingen met Oost-Europa dan 
de Bondsrepubliek. Anticommunisme en mensenrechtenkritiek speelden 
hier lange tĳ d een belangrĳ ke rol in het buitenlands beleid. Gedurende de 
legale maanden van Solidarność nam Den Haag de gebeurtenissen in Polen 
met een mengeling van vreugde en zorg waar. Internationale stabiliteit en 
zelfbeschikkingsrecht waren de twee onderwerpen die volgens Floribert 
Baudet om voorrang streden. Daarbĳ  was de inschatting dat op de korte 
termĳ n zelfbeschikkingsrecht voor de Polen en stabiliteit strĳ dig waren, 
maar dat op de lange termĳ n Poolse zelfbeschikking de internationale 
stabiliteit ten goede zou komen. In de context van de spanningen van 
de vroege jaren tachtig, waren deze overwegingen wat al te theoretisch, 
zodat ‘de zorg voor een Sovjet-invasie andere belangen naar de achtergrond 
deed verschuiven.’159 Harco Esselink, Gĳ s Vollaers en Toby Witte stellen dat 
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Nederland zich afwachtend en passief opstelde uit angst dat Solidarność 
te ver zou gaan of dat de Sovjet-Unie zou ingrĳ pen.160 In het parlement 
bestond vooral aandacht voor humanitaire hulpverlening aan Polen. Ook 
de regering wilde hulp aan Polen leveren om aan de liberalisering van het 
land bĳ  te dragen.161

De Nederlandse regering stelde zich gedurende de jaren tachtig hard op 
ten opzichte van het Poolse regime. Volgens Pleskot beschouwden zowel 
de Poolse geheime dienst als Franse waarnemers Nederland als een land 
dat schep reageerde op de staat van beleg. Baudet stelt dat vooral het feit 
dat Nederland zĳ n harde opstelling tot laat in de jaren tachtig volhield het 
land uit de pas liet lopen met de rest van het Westen.162 De uitgesproken 
opstelling van Nederland ontstond echter pas begin 1982, nadat de eerste 
reacties voorzichtig waren geweest. Den Haag was bovendien niet bereid 
de onderhandelingen over ontwapening voor Polen op te offferen en koos 
slechts voor weinig ingrĳ pende sancties.163

Het regeringsstandpunt verhardde gedurende 1982. Daarbĳ  nam de 
aandacht voor mensenrechten toe. De nieuwe CDA-VVD-regering versterkte 
deze lĳ n verder. De regering voerde een groot aantal demarches uit naar 
aanleiding van mensenrechtenschendingen en zette in op een actieve 
houding in de VN-Mensenrechtencommissie. Nederland ondersteunde 
meermaals kritische resoluties over Polen, in de hoop dat het, meer dan de 
Verenigde Staten, in staat zou zĳ n ongebonden landen tot ondersteuning 
over te halen. Ook hield de Nederlandse regering lang de boot af tegenover 
de regering in Warschau en betoonde zĳ  zich teleurgesteld over de toe-
geeflĳ kheid van andere landen.164 Zĳ  probeerde hen te overtuigen dat het 
noodzakelĳ k was offfĳ iciële contacten te combineren met oppositiecontact. 
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Hans van den Broek gaf het goede voorbeeld door in 1987 als eerste minister 
van Buitenlandse Zaken Wałęsa te ontmoeten. De Poolse regering reageerde 
bitter en er kwam geen ontmoeting met Jaruzelski tot stand. Desondanks 
schiep Van den Broek met deze stap een taboedoorbrekend precedent.165 
Milieuminister Ed Nĳ pels deed hier nog een schepje bovenop door later die 
maand tĳ dens een offfĳicieel bezoek van de diplomatieke radar te verdwĳ nen 
voor een ontmoeting met de Polski Klub Ekologiczny.166 Deze relatief scherpe 
politiek was tegen het zere been van verschillende Nederlandse diplomaten 
die een meer verzoeningsgezinde aanpak hadden geprefereerd.167

In 1989 begon Den Haag zich minder hard op te stellen tegenover het 
Poolse regime. Deze opstelling zette zich, ondanks oproepen daartoe uit 
de Kamer, niet om in fĳ inanciële steun aan de hervormingen. Baudet stelt 
kritisch vast dat de ministeries van Economische Zaken en Financiën zo 
verhinderden dat Nederland met hulpverlening de logische conclusies trok 
uit haar jarenlange consequente opstelling ten opzichte van Polen.168

De maatschappelĳ ke reactie op Polen: Nederland en West-Duitsland

Aan maatschappelĳ ke bewegingen in Nederland en West-Duitsland gingen 
het ontstaan en de onderdrukking van Solidarność evenmin ongemerkt 
voorbĳ . In beide landen stortten kerkgemeenten, actieve individuen en 
gemeenteraden zich op de organisatie van humanitaire initiatieven. Bĳ -
zonder actief waren organisaties die al langer banden met Polen hadden. 
Zo ontwikkelden zich hulpinitiatieven in Rotterdam en Bremen voor hun 
partnerstad Gdańsk. In de Bondsrepubliek waren bovendien de lokale 
Deutsch-polnische Gesellschaften zeer actief, tot onvrede van hun com-
munistisch georiënteerde landelĳ ke bestuur. Het Rode Kruis en kerkelĳ ke 
organisaties brachten grootschalige acties op gang. Een groot bereik had 
ook de ‘Pak van je hart’-actie van de Telegraaf. Het transport met 200.000 
pakketten vertrok onder grote belangstelling uitgerekend op 12 december 

165 Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 718. Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’ (2001) 162-164. 
166 F.G. de Ruiter, ‘Nĳ pels overschreed grens van Poolse glasnost’, NRC 28-9-1987. Andrzej 
Nadzieja, ‘Sprawy polsko-holenderskie. Gdzie jest Minister?’, Kultura (1988) nr. 1/487, 60-65, 
aldaar 60-61.
167 Edy Korthals Altes, ‘Impressions of crucial years: Poland 1977-1980’, in: Hellema, Żelichowski, 
Van der Zwan, Poland and the Netherlands (2011) 165-183, aldaar 183. Baudet, ‘Het heeft onze 
aandacht’ (2001) 170.
168 Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’ (2001) 165-616. Tweede Kamer, Zitting 1989-90, vraag 70, 
141. Ibidem, 1989-90, vraag 77, 155.



142   

1981. Ondanks Jaruzelski’s ingreep die nacht kon de lading toch bezorgd 
worden.169

Na 13 december 1981 groeide het aantal initiatieven nog verder. In Neder-
land richtte een aantal grote organisaties een koepelorganisatie op. Op deze 
manier wilden de aangesloten organisaties de lokale hulp professionaliseren 
en de juiste goederen bĳ  de zwakste groepen in Polen terecht laten komen. 
Nadat de eerste golf van hulpbereidheid was gaan liggen, zette deze Neder-
landse Stichting Hulp aan Polen (NSHP) professionele reclamecampagnes 
in om donaties binnen te blĳ ven halen. Desondanks nam in de loop van 
de jaren tachtig de interesse in Polen sterk af. In 1985 hief de organisatie 
zichzelf op. Van de lokale initiatieven die de NSHP fĳ inancierde, bleef een 
deel lang genoeg bestaan om te profĳiteren van de oplevende aandacht voor 
Polen tĳ dens de hervormingen vanaf 1988.170

In de Bondsrepubliek nam de hulpverlening veel grotere vormen aan 
dan in Nederland. In de eerste week van de staat van beleg gingen er meer 
dan 40.000 pakketten op de post. De West-Duitse regering wakkerde deze 
persoonlĳ ke tekenen van betrokkenheid verder aan door van februari tot 
juni 1982 de pakketverzending naar Polen portovrĳ  te maken. Het aantal bĳ  
de post aangeboden pakketten steeg in deze periode tot 35.000 per dag. De 
nieuwe regering herhaalde deze actie rondom de kerst en betaalde daarvoor 
meer dan honderd miljoen DM.171 Ook in de Bondsrepubliek schoten lokale 
initiatieven als paddenstoelen uit de grond. De Frankfurter Rundschau 
sprak begin 1982 over 40.000 hulpinitiatieven. De grootste spelers waren het 
Rode Kruis, Caritas en de door de DGB opgerichte organisatie Solidarität 

169 Christian Sprakel, Wat waren de redenen, dat de Nederlandse bevolking hulp verleende aan 
Polen. De economische en politieke ontwikkelingen in Polen en het verloop van de landelĳ k 
gecoördineerde particuliere hulpverlening in Nederland aan Polen, 1981-1990 (ongepubliceerde 
doctoraalscriptie 1994) 19-20. Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 17, 25-26, 33-34. Albrecht 
Riechers, ‘“Laß die Spinner oben reden.” Die Kärrnerarbeit deutscher Polenfreunde’, Die Zeit 
(1984) nr. 51. 
170 Sprakel, Wat waren de redenen (1994) 19-25, 27-35, 73, 83. Sol NL 189 – 1 (hulp van particulie-
ren). FNV CA 1982, 125 – 3 (Prad, fondsenwervingsactie, 1982). Zie voorbeelden van Nederlandse 
hulporganisaties in: AOIV/237.7 en Sol NL 47. 
171 Barbara Cöllen, ‘Christian Schwarz-Schilling: Gebührenbefreiung für Postpakete nach 
Polen war Deutschlands Anteil an der Befreiung Osteuropas’, in: Cöllen, Dudek, Ruchniewicz, 
Polenhilfe (2011) 37-48. Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 18-24. Dombrowsky, ‘Solidarität mit 
Solidarność?’ (2008) 74. Świder, ‘Zwischenmenschliche brücken’ (2009) 244-245. Pogingen ook 
in Nederland portovrĳ e verzending mogelĳ k te maken, strandden op bezwaren van de regering 
op het gebied van efffectiviteit: transporten zouden beter kunnen inspelen op de werkelĳ ke 
behoeften dan individuele pakketten. Tweede Kamer 1981-1982, vraag 626, 1227-1228. Ibidem 
1982-1983, vraag 303, 597. Ibidem, 1987-1988, vraag 335, 673.
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für Polen.172 De pers berichtte graag over de nationale inzet voor Polen. De 
Spiegel noemde in zĳ n enthousiasme de hulpverlening een ware ‘Volksbe-
wegung’ en de linkse krant tageszeitung (taz) startte zelfs een vaste rubriek 
om over de initiatieven te berichten.173

Humanitaire hulp was voor de bevolking in Nederland en West-Duitsland 
de meest toegankelĳ ke manier om solidariteit met Polen te tonen. Veel Polen 
beschouwden de pakketten en transporten als een teken dat het Westen hen 
niet vergeten was.174 Grote organisaties beperkten zich graag tot dergelĳ ke 
humanitaire hulp om niet verstrikt te raken in politieke discussies. Zo legde 
de NSHP expliciet vast:

‘Omdat de motieven zeer ver uiteenlopen in hun onderliggende politieke 
fĳ ilosofĳ ie en onmogelĳ k gedragen kunnen worden door allen die hulp 
willen verlenen in de acute nood die zeer hoog gestegen is, moeten poli-
tieke aktie en humanitaire noodhulp zeer strikt van elkaar gescheiden 
worden.’175

Voor veel organisaties was het leveren van humanitaire hulp echter niet 
genoeg. Zĳ  wilden direct bĳ dragen aan de strĳ d van de Poolse arbeiders. 
De motieven daarvoor liepen evenzeer uiteen als de politieke kleur van de 
organisaties: van de uiterst linkse hoop dat Solidarność een betere vorm van 
het socialisme nastreefde tot de uiterst rechtse wens via de Poolse arbeiders 
tegen het communisme te strĳ den.176 Linkse organisaties waren in deze 
politieke ondersteuning niet slecht vertegenwoordigd. Hoewel de Poolse 
vakbond hier meer op ongemakkelĳ ke gevoelens stuitte dan in rechtse 

172 Bernd Serger, ‘Appetitzügler für die Polen’, FR 3-3-1982. Poniedziałek, Poniedziałek, Filan-
tropĳ na pomoc Niemców (2010) 153-159.
173 Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 392 (H9). ‘Polen-Hilfe. Eine echte 
Volksbewegung’, Der Spiegel (1982) nr. 23, 82-90. ‘Solidaritätsaktionen mit Solidarność’, taz 
4-1-1982, 5. 
174 Czesław Domin, ‘Nachbahrliche Hilfe in der Not des Kriegsrechts’, in: Pf lüger, Lipscher, 
Feinde werden Freunde (1993) 280-285, aldaar 282. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 206-207. 
175 Onderstreping in origineel. FNV HA 1982, 84 – 2 (NSHP, Normen). FNV CA 1982, 126 – 2 
(Beleidspunten NSHP). Zie voor een voorbeeld aan Duitse zĳ de: Marion Brandt, Für eure und 
unsere Freiheit? Der Polnische Oktober und die Solidarność-Revolution in der Wahrnehmung von 
Schriftstellern aus der DDR (Berlĳ n 2002) 343.
176 Linkse initiatieven komen veelvuldig aan de orde in dit hoofdstuk. Zie voor voorbeelden 
van rechts-conservatieve initiatieven de bovengenoemde actie van de Telegraaf en die van de 
IGFM en het Bonner Friedensforum in AOIV/214.2, AOIV/214.3 en IB Sol Bremen 1.1. Zie ook BK 
II D/do końca 1983 – 20 (Konservative Aktion, Freiheit).



144   

kringen, konden linkse activisten op een grote traditie van internationale 
solidariteit terug vallen.

In West-Duitsland stelden linkse activisten een verklaring op onder 
de titel Solidarität mit Solidarność. De opstellers geloofden dat in Polen 
een vrĳ  socialisme werd gecreëerd. Honderden vakbondsleden en andere 
linkse activisten ondertekenden deze verklaring, in de overtuiging dat zĳ  
zelf moesten handelen omdat de DGB zich te terughoudend opstelde.177 
In de loop van 1981 richtte een deel van de ondertekenaars een landelĳ k 
coördinatiecomité op onder dezelfde naam. In het hele land werden lokale 
comités opgericht die geld inzamelden, aandacht vroegen voor Solidarność 
en contact legden met Polen.178

Na 13 december 1981 intensiveerde het werk van het coördinatiecomité 
en nam het aantal lokale comités verder toe. In maart 1982 was al sprake 
van veertig comités, die verenigd bleven in de linkse oorsprong van hun 
solidariteit en hun kritiek op de terughoudendheid van de regering en de 
DGB. Het coördinatiecomité riep ertoe op de in de Bondsrepubliek gestrande 
Solidarność-activisten bĳ  het solidariteitswerk te betrekken. Samen met de 
Grünen werkte het aan een ‘echt linkse’ solidariteitsbeweging met Polen.179 
Toen in de loop van 1983 de aandacht voor Polen sterk was afgenomen, 
vormde het coördinatieorgaan zich om in een offfĳ iciële vereniging. Dit 
betekende het einde van de decentrale structuur. De poging dit gepaard 
te laten gaan met een professionaliseringsslag faalde echter door gebrek 
aan fondsen.180

Polencomités in Nederland waren eveneens vaak links georiënteerd. De 
comités waren actief in het organiseren van demonstraties, het inzamelen 
van geld en het verspreiden van informatie over Polen. Ook hier leden de 
comités op den duur onder afnemende interesse. In tegenstelling tot in de 

177 Gewerkschafter fordern (1981) 5-6. AP 2217-249 – 1 (Gewerkschafter fordern). Genest, ‘Die 
Solidarność’ (2005) 19. B.I.1 1120 – 16 (Solidarität mit Solidarność). ‘Editorial’, Solidarität mit 
Solidarność Informationsbulletin (1981) nr. 1, 1. 
178 Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 205-207. ‘Editorial’, Solidarität mit 
Solidarność Informationsbulletin (1982) nr. 2, 1. ‘Wichtiger Schritt zur gemeinsamen Solida-
ritätsbewegung’, ibidem (1981) nr. 1, 14-15. ‘Eine Bilanz der materiellen Unterstützung’, ibidem, 
16. IB Sol Bremen 1.4 – 13 (Wałęsa aan Bertelsheimer, 1981). 
179 A Kelly 459 – 6 (Erklärung zum Militärputsch). A Knabe 44 – 8 (Solidarität mit Solidarność, 
Rundschreiben, 1982). A Knabe 44 – 10 (Solidarität mit Solidarność, Rundbrief, 1982). A. Kelly 
2954 – 2 (Konferenz, 1982).
180 Sol mit Sol 1 – 3 (Koenen, Sehr geehrte Damen und Herren, 1983). IB Sol Bremen 2 – 3 
(Entschliessung, 1983). Zie ook Solidarität mit Solidarność Informationsbulletin (1983) nr. 6/7, 
56-58.
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Bondsrepubliek was een poging tot landelĳ ke coördinatie hier weinig succes 
beschoren. Aan het eind van 1982 waren nog slechts enkele comités actief.181

Opvallende deelnemers aan de linkse solidariteit met Solidarność waren 
voormalige communisten, in het bĳ zonder ex-maoïsten, en communistische 
splintergroepjes die afvallig waren van Moskou. Het West-Duitse landelĳ ke 
comité Solidarität mit Solidarność werd opgericht door de trotskist Jakob 
Moneta, de ex-communist Heinz Brandt en de ex-maoïst Gerd Koenen. In 
het Amsterdamse Polencomité waren de voormalige communisten Paul 
Schefffer, Siep Stuurman, Arnold Koper en Anet Bleich actief. Ex-maoïst en 
taz-journalist Christian Semler noemde antiutopisme en antitotalitarisme 
twee van de belangrĳ kste resultaten van de ‘Ent-Täuschung’ die hĳ  en zĳ n 
mede-activisten doorlopen hadden. Zĳ  uitten zich luider dan andere linkse 
activisten over de mensenrechtenschendingen en het gebrek aan democratie 
in Oost-Europa. Dit waren immers de onderwerpen waarop hun eigen breuk 
met het communisme was ontstaan. Schefffer en de Tsjechoslowaakse emi-
grante Jana Danielová verweten in 1982 andere linkse activisten te kampen 
met ‘het onverwerkte vraagstuk van het reëel bestaande socialisme.’ In de 
Bondsrepubliek stelde de ex-maoïst Ralf Fücks begin 1982 dat ‘ein Großteil 
der einheimischen Linken die Nabelschnur zum irrealen Sozialismus noch 
nicht durchschnitten [hat]’. Inderdaad worstelden veel linkse activisten die 
zich nooit fundamenteel met de aard van het Oost-Europese communisme 
hadden beziggehouden met het bepalen van een houding ten opzichte van 
Oost-Europa. Wie ooit in Moskou geloofd had en vervolgens radicaal met 
dat geloof had gebroken, viel het beduidend gemakkelĳ ker harde kritiek te 
leveren. Maoïsten, trotskisten en CPN’ers leverden bovendien al tĳ dens hun 
partĳ lidmaatschap kritiek op het met hun ideeën rivaliserende communis-
tische systeem van Moskou.182 De grote sympathie van ex-communisten en 
-maoïsten voor de Oost-Europese oppositie is begrĳ pelĳ k. Veel opposanten 
achter het Ĳ zeren Gordĳ n hadden hetzelfde proces van ontluistering door-
gemaakt: van communist naar revisionist tot opposant en activist voor een 
democratisch Europa.183

181 Zie voor een overzicht van notulen en publicaties van Polencomités Sol NL 28. NL 7.1 – 2 
(LOPK, Solidair). Sol NL 28 – 8 (Krozer, Verslag, 1982). Sol NL 28 – 13 (Krozer aan Polenkomites, 
1982). Sol NL 28 – 14 (De Leeuw e.a., Beste vrienden en vriendinnen, 1982). 
182 Sol NL 28 – 9 (Polendag, 1982). Ralf Fücks, ‘Polen und die Linke’, MOZ (1982) nr. 2, 26-27, 
aldaar 26. IKV 472 – 8 (Polen Komité, Beginselverklaring, 1982). Koenen, Das rote Jahrzehnt 
(2001) 394. Christian Semler, ‘Was von Mao übrig blieb. Semler über das Erbe der K-Gruppen’, 
taz 4-3-2013. Faraldo, ‘Spain’ (2010) 58-59. 
183 Zie Szulecki, ‘Neophyten’ (2011) 61-88. 
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Nog wel ‘gelovige’ trotskisten zetten zich eveneens actief in voor 
Solidarność. Zĳ  hechtten veel belang aan de arbeidersstrĳ d, geloofden in een 
andere vorm van socialisme dan Moskou te bieden had en waren bereid tot 
het nemen van risico’s. Om deze laatste reden maakten Poolse emigranten 
in het Westen graag gebruik van hun diensten bĳ  de smokkel naar Polen.184

Na Jaruzelski’s ingrĳ pen breidde het actierepertoire van deze groepen 
zich uit, vooral met demonstraties. Aanvankelĳ k verzamelden mensen zich 
spontaan: in Nederland gingen op 13 december 1981 een paar honderd men-
sen in verschillende steden de straat op, waarbĳ  de ruiten van het Poolse 
verkeersbureau werden beklad. De week daarna roerden de organisaties 
zich. Het hoogtepunt vormde de landelĳ ke demonstratie op 19 december 
1981 in Amsterdam, georganiseerd met steun van alle politieke partĳ en, 
Polencomités, de vakcentrales en enkele vredesorganisaties. Drieduizend 
mensen liepen van het Beursplein naar de Mozes en Aaronkerk, waar zĳ  
werden toegesproken door Solidarność-vertegenwoordigers en, tot schrik 
van veel linkse demonstranten, door vertegenwoordigers van CDA en 
VVD.185

Inderdaad werd de politieke verontwaardiging uiterst breed gedragen: 
vredesbewegingen, studenten- en dienstweigeraarsorganisaties, lokale 
partĳ - en vakbondsafdelingen en vele andere groepen van verschillende 
pluimage voelden zich geroepen protestverklaringen uit te brengen. Som-
mige organisaties, zoals de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam 
(ASVA) en de Evangelische Omroep (EO) ontwikkelden daarbĳ  een diepe 
en langdurige interesse in de gebeurtenissen in Polen.186 Bĳ  andere organi-
saties nam de belangstelling in de loop van 1982 snel af. Slechts groepen en 
activisten die zich emotioneel sterk met Polen verbonden voelden, bleven 
na begin 1982 actief.187

184 Zie voor Nederland o.a. Nieuwe Strĳ d, orgaan van het O.V.B. 32 (1981) nr. 4. FNV HA 1980, 106 
– 14 (IKB aan PvdA etc., 1980). NL 7.1 – 3 (Beweging voor Socialistisch Zelfbestuur, 1981). Voor de 
Bondsrepubliek: Rote Fahne extra 14-12-1981. A. Kelly 2954 – 3 (GIM, Informationsveranstaltung). 
Verzameling Klimczak, Solidarność – 11 (ISA, Solidarität). ‘Klassenkampf in Polen’, Roter Morgen 
(1981) Nr. 15. Ibidem, nr. 16. Ibidem nr. 17. Zie voor de samenwerking met emigranten: Chojecki, 
‘Działalność Biura Zagranicznego’ (2010) 15. Interview Malko, 21-9-2011. Interview Leszczyńska, 
24-8-2012. Interview Apt, 26-4-2012.
185 ‘Felle demonstratie eist ophefffĳ ing staat van beleg in Polen’, DW 21-12-1981. Minkiewicz, ‘Stan 
wojenny’ (2011).
186 Zie verschillende voorbeelden in Sol NL 35 en 80. Zie voor de herinneringen van Minkiewicz 
en Korzec: Interview Minkiewicz, 15-6-2010. E-mail Michał Korzec aan C.M., 19-3-2014. 
187 Zie voor voortgezette acties gedurende 1982. ‘Protest bĳ  Poolse ambassade’, DW 15-1-1982. 
‘Manifestaties voor Polen trekken weinig publiek’, Trouw 1-2-1982, 3. Sol NL 47 – 4 (Bezetting 
reisbureau). 
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Ook in West-Duitsland vonden direct na het uitroepen van de staat 
van beleg spontaan demonstraties plaats, onder andere voor de Poolse 
ambassade in Keulen. In de week na 13 december 1981 gingen in West-
Berlĳ n, Keulen en München na oproepen van lokale solidariteitscomités 
en vakbonds- of partĳ afdelingen enkele duizenden mensen de straat op. De 
Polencomités schatten dat in het hele land circa 15.000 mensen protesteer-
den. Een centrale, breed gedragen demonstratie zoals in Nederland bleef 
echter uit, tot ergernis van verschillende solidariteitsinitiatieven.188 Zelfs op 
de door Solidarność-emigranten uitgeroepen internationale solidariteitsdag 
op 30 januari 1982 kwam geen brede bundeling van krachten tot stand. De 
DGB, de linkse solidariteitsbeweging en rechts-conservatieve groeperingen 
overwonnen de onderlinge tegenstellingen niet en organiseerden ieder 
hun eigen bĳ eenkomsten. Bĳ  elkaar opgeteld, demonstreerden enkele 
tienduizenden. De organisatoren beschouwden dit als een tegenvallende 
opkomst.189 Ook in de Bondsrepubliek bleef na de brede betrokkenheid 
van de eerste maanden slechts een klein aantal uitzonderlĳ k betrokken 
organisaties actief.190

Deze uitzonderlĳ k betrokken organisaties in Nederland en de Bondsre-
publiek gingen met hun activiteiten vaak verder dan het organiseren van 
demonstraties en publiceren van informatiebulletins. Velen probeerden 
Solidarność op een directe manier te helpen door drukinkt en stencilma-
chines naar Polen te smokkelen of adoptie-acties te starten om de families 
van geïnterneerde Solidarność-leden te onderhouden.191

Dergelĳ ke smokkelactiviteiten liepen niet zelden parallel aan de organi-
satie van humanitaire hulp, omdat juist deze transporten zich goed leenden 
voor het vervoeren van het materiaal. Een bekend voorbeeld van iemand 

188 ‘Solidaritätsveranstaltungen’, taz 18-12-1981, 4. ‘Editorial’, Solidarität mit Solidarność Infor-
mationsbulletin (1982) nr. 2 (1982) 1, 24. Verzameling Klimczak, Solidarność – 4 (AL, Solidarität). 
Brandt, Für eure und unsere Freiheit? (2002) 436.
189 A Knabe 44 – 9 (Tag der internationalen Solidarität). ‘Wenig Teilnehmer an Polen-Kundge-
bungen’, SZ 1-2-1982. ‘Klägliche Solidarität’, SZ 1-2-1982. A Kelly 979 – 3 (Koenen aan Grünen).
190 Voorbeelden: Verzameling Klimczak, Solidarność – 12 (ASTA, Solidarität mit Solidarność, 
1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 13 (GIM, Sozialistische Linke, Solidarität). B.I.1 
1120 – 17 (Solidarität mit Solidarność, Aufruf, 1981). ‘Solidaritätsveranstaltungen’, taz 18-12-1981, 4. 
A Knabe 44 – 11 (Solidarität mit Solidarność, 13. Dezember). IB Sol Bremen 1.1 – 3 (pm 16-4-1982). 
‘Die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) mit Solidarność solidarisch’, Solidarität mit Solidarność 
Informationsbulletin (1983) nr. 7/8, 55. Gerd Koenen, ‘Veranstaltungen – Linksherum, Rechts-
herum’, ibidem. 
191 Zie voor voorbeelden: Klimczak, Solidarność – 15 (Berliner Bulletin, 1982 nr. 1). ‘Patenschaf-
ten für Gefangene’, Solidarität mit Solidarność Informationsbulletin (1983) nr. 7/8, 55. Zie ook: 
Ibidem (1982) nr. 2, 21, 24. Ibidem (1982) nr. 4/5, 26-27. B.I.1 1120 – 18 (Kauker, Komitee). ‘Polen 
anno 1982’, Nieuwe Strĳ d. Orgaan van het O.V.B 33 (1982) nr. 10, 5-6. NL 7.1 – 2 (LOPK, Solidair).
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die zich met dergelĳ ke smokkel bezighield, is de Poolse kinderarts Krystyna 
Graef die vanuit de Bondsrepubliek in haar medicĳ ntransporten materiaal 
voor Solidarność meenam. Zĳ  is zeker niet de enige die naast melkpoeder 
ook drukinkt naar Polen bracht. Na 1989 komen van links tot rechts steeds 
meer mensen ervoor uit voor Solidarność gesmokkeld te hebben. Daarbĳ  
moet bedacht worden dat wat in de jaren tachtig als gevaarlĳ k avonturisme 
gold, nu plotseling een heldendaad geworden is waarmee zich men maar 
al te graag identifĳ iceert.192

De smokkelactiviteiten waren niet zonder risico. De wachttĳ den aan de 
Poolse en Oost-Duitse grens konden sterk oplopen. Sommige groepen kozen 
ervoor met de veerboot de DDR te omzeilen. Dat bleek geen overdreven 
maatregel. In augustus 1982 werd een vrachtwagenchaufffeur die namens de 
Haagse Initiatiefgroep Polen naar Krakau reisde door grenswachten van de 
DDR opgepakt. Het papier en de drukinkt die hĳ  vervoerde, stonden niet in 
de documenten. Na een verhoor van tien uur en betaling van een aanzien-
lĳ ke boete mocht hĳ  zonder vrachtwagen naar Nederland terugkeren. De 
initiatiefgroep moest de geldinzamelingen voor Polen tĳ delĳ k onderbreken 
voor een actie om de vrachtwagen te vervangen. Drie West-Duitse hulpver-
leners die eveneens in 1982 met politieke literatuur de grens passeerden 
kwamen er nog slechter vanaf. Zĳ  zaten drie weken vast in de DDR.193

Dat de hulpverlening in de Bondsrepubliek een hogere vlucht nam dan 
in Nederland was niet alleen te danken aan de portovrĳ e verzending. 
Weliswaar speelde in Nederland dankbaarheid voor de Poolse rol bĳ  de 
Nederlandse bevrĳ ding een rol.194 Het gedeelde verleden tussen Duitsers 
en Polen was echter veel uitgebreider en complexer. Schuldgevoelens 

192 Barbara Cöllen, ‘Die Dankbarkeitsmedaille für 46 Deutsche’, in: Cöllen, Dudek, Ruchniewicz, 
Polenhilfe (2011) 19-34, aldaar 22-23, 25, 28-29. Barbara Cöllen, ‘Die Hilfe der deutschen Caritas’, 
in: ibidem, 49-58. Barbara Cöllen, ‘Humanitare Hilfe deutscher Studenten’, in: ibidem, 139-150. 
Barbara Cöllen, ‘Geschmuggelte Technik für Radio Solidarność’, in: ibidem, 151-162. Barbara 
Cöllen, ‘Polenhilfe – meine Versöhnung mit Polen’, in: ibidem, 163-176. ‘Medale Wdzięczności 
dla Holendrów’, 11-11-2011, http://www.biznesnafali.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=8099:medale-wdzicznoci-dla-holendrow&catid=29:kultura-pomorze. Zie ook de 
documentaire: Homann, Pakete der Solidarität (2011).
193 IKV 735 – 7 (Haagse initiatiefgroep Polen, Beste vrienden, 1982). ‘Betriebsräte der “Neuen 
Heimat” bei Hilfstransport in der DDR festgenommen’, Solidarität mit Solidarność Informations-
bulletin (1983) nr. 7/8, 55. ‘Presseerklärung, Düsseldorf 03.12.1982’, in: Sol mit Sol 2 – 3 (Rundbrief 
Sondernummer 1982) 11. Poniedziałek, Poniedziałek, Filantropĳ na pomoc niemców (2010) 158. 
Cwalba, Czasy ‘Solidarności’ (1997) 48-49. Zie ook: Homann, Pakete der Solidarität (2011).
194 Zie bĳ voorbeeld: Sol NL 112 – 7 (Trip e.a. aan Bartoszek, 1984). Sol NL 27 – 3 (Merpol, Laat 
weten). W.L. Brugsma, ‘Zelfmoord uit angst voor de dood’, HP 26-12-1981, 18-19. Baudet, ‘Het heeft 
onze aandacht’ (2011) 156.
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en persoonlĳ ke betrokkenheid speelden een belangrĳ ke rol.195 Op haar 
beurt vormde de hulpverlening van de jaren tachtig een keerpunt in de 
Duits-Poolse betrekkingen op maatschappelĳ k niveau. Veel West-Duitsers 
vergaten in hun enthousiasme voor Solidarność hun eventuele vooroordelen. 
Voor veel Polen vormde de massale hulp een bewĳ s dat dit niet dezelfde 
Duitsers waren als die van de jaren veertig. De pakketten ontkrachtten 
de Poolse propaganda over West-Duits revisionisme. De Poolse regering 
deed daarom haar best de hulpverlening in diskrediet te brengen. Juist het 
persoonlĳ ke karakter van pakkethulp, adoptierelaties en lokale transporten 
stimuleerde direct contact. Veel historici en journalisten noemen de hulp-
verlening daarom een doorbraak in de normalisering van de Duits-Poolse 
maatschappelĳ ke contacten.196

Linkse strategieën tegen ongemakkelĳ ke gevoelens

Solidarność was voor velerlei interpretatie vatbaar: rechts zag in haar een 
anticommunistische kracht die het Oostblok verzwakte, links zag arbei-
derszelfbestuur en de christendemocratie zag kerkgaande arbeiders. Zo 
vond ieder wel een eigen reden om de Poolse oppositie een warm hart toe te 
dragen.197 Dit brede karakter van de solidariteitsbeweging met Solidarność 
zorgde ook voor problemen. Het werkte onderlinge rivaliteit in de hand. 
Links en rechts verweten elkaar over en weer niet voldoende of niet de 
juiste solidariteit met Polen te betonen. Ook binnen de politieke stromingen 
braken heftige discussies uit. Voor beide zĳ den was het ongemakkelĳ k 
plotseling aan dezelfde kant te staan. Garton Ash observeerde in 1983: ‘this 
almost unanimous chorus of admiration was itself a source of deep embar-
rassment for many. (…) Much time was therefore spent in distinguishing our 
kind of support from their kind of support.’198 Aan beide zĳ den had de reactie 

195 Reinhold Lehmann, “Wir beten für Sie”, Die Zeit (1982) nr. 8. Poniedziałek, Poniedziałek, 
Filantropĳ na pomoc Niemców (2010) 291. Riechers, ‘Laß die Spinner oben reden’, Die Zeit (1984) 
nr. 51. 
196 Domin, ‘Nachbarliche Hilfe’ (1993) 281. Cöllen, ‘Die Hilfe der deutschen Caritas’ (2011) 49-50. 
Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 5-6, 67-69. Poniedziałek, Poniedziałek, Filantropĳ na 
pomoc Niemców (2010) 210-211, 215, 221, 291. Stach, “Solidarność? Nein danke…” (2007) 77, 81-82. 
Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 385-386, 388, 390, 396-398 (H9). Zie ook de 
documentaire Homann, Pakete der Solidarität (2011).
197 Garton Ash, The Polish Revolution (2002/1983) 321-338.
198 Garton Ash, The Polish Revolution (2002/1983) 320. Brandt, Für eure und unsere Freiheit? 
(2002) 436-437. Zie voor concrete voorbeelden van wederzĳ dse afwĳ zing: H. Van Galen Last, 
‘Tegen de miskenning van Solidarność’, NRC 6-1-1982. A Knabe 44 – 1 (Grünen, Solidarität). DGB 
IA 5/DGAJ000288 – 9 (DGB misst mit zweierlei maß).
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op ‘Polen’ vaak meer te maken met binnenlandspolitieke overwegingen dan 
met Polen zelf. Solidariteit met Polen mocht niet ten koste van de strĳ d met 
de politieke tegenstander in eigen land gaan, noch de eigen positie in de 
lokale Koude Oorlogsdebatten schaden.

In de historiografĳ ie heeft rechts aan het langste eind getrokken. Terwĳ l 
Garton Ash in zĳ n studie van 1983 nog zowel linkse als rechtse ongemak-
kelĳ ke gevoelens aan bod liet komen, is in de jaren daarna de aandacht 
van commentatoren en historici eenduidig naar de problemen van links 
verschoven. Solidarność was dan ook beduidend moeilĳ ker in te passen in 
een links wereldbeeld.199

De voornaamste bronnen van ongemakkelĳ kheid kunnen samengevat 
worden in vier categorieën: de waarden- en handelingsdilemma’s, het ‘valse 
bewustzĳ n’ van Solidarność, het feit dat Solidarność als arbeidersoppositie 
het socialistische ideaal op de proef stelde en de steun van de ‘verkeerde 
zĳ de’. Voor elk ervan werden meerdere strategieën ontwikkeld om toch 
solidair met Solidarność te kunnen zĳ n.

199 Garton Ash, The Polish Revolution (2002/1983) 321-338. Ackermann, Sündenfall (2000) 187-190. 
Jander, ‘Keine Solidarität’ (2000) 601–604. Stach, “Solidarność? Nein danke…” (2007) 77, 83. 

Demonstranten benadrukken tijdens de fakkeltocht van op de internationale solidariteitsdag voor 
Solidarność op 30 januari 1982 dat zij zowel protesteren tegen de onderdrukking van Solidarność 
als tegen rechtse regimes. Bron: Nationaal Archief, Hans van Dijk/ANEFO, 2.24.01.05, bestand-
deelnummer 931-9435, licentie CC-BY-SA.
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De dilemma’s vrede of vrĳ heid en ontspanning of solidariteit gingen linkse 
bewegingen te lĳ f met twee strategieën: het maken van een keuze en het 
ontkennen van het dilemma. De keuze viel meestal uit ten gunste van vrede 
en ontspanning en ten koste van vrĳ heid en solidariteit. Grote delen van 
links beschouwden vrede in het atoomtĳ dperk als een basisvoorwaarde voor 
het voortbestaan van leven op aarde. Voor het behoud van de mensheid leek 
enige onvrĳ heid achter het Ĳ zeren Gordĳ n geen al te hoge prĳ s. Wat voor 
nut zouden vrĳ heid en mensenrechten hebben zonder wereldbevolking? 
Dit standpunt mondde uit in de overtuiging dat Solidarność omwille van 
de vrede niet te zeer aangemoedigd mocht worden en dat de aandacht voor 
Polen alleen maar afleidde van het hoofddoel: het behoud van de vrede in 
de wereld. De West-Duitse dominee en vredesactivist Heinrich Albertz 
waarschuwde in een berucht geworden interview in de taz kort na 13 de-
cember 1981 voor de ‘aardverschuiving’ die meer vrĳ heid in Oost-Europa zou 
kunnen veroorzaken: ‘jawohl, es gibt nichts Wichtigeres als den Frieden.’200

De opvatting dat de doelen van Solidarność in de geopolitieke context van 
het gedeelde Europa niet mogelĳ k waren en daarom de vrede bedreigden, werd 
breed gedeeld in Westerse media. De dreiging was voelbaar, van de columns 
van W.L. Brugsma in Nederland tot de met tanks bezaaide voorpagina’s van 
Der Spiegel en Die Zeit. Na 13 december 1981 zette deze angst zich voort in de 
afwĳ zing van sancties en protesten en vertrouwen in Jaruzelski. ‘Das, was im 
Moment wie ein vernichtender Schlag wirkt, ist vielleicht die Rettung für jene 
Errungenschaften, die gerade noch als Konzession an die polnische Eigenart 
im Warschauer Pakt zu verkraften sind,’ stelde Zeit-redacteur Marion Dönhofff 
hoopvol.201 Dramatisch taalgebruik werd daarbĳ , vooral in de Bondsrepubliek, 

200 Max Thomas Mehr, ‘Wachsende Kriegsgefahr durch mehr Freiheit. Interview mit Heinrich 
Albertz’, taz 11-1-1982, 9. Zie voor vergelĳ kbare opvattingen Erhard Eppler, ‘Jaruzelski beim 
Wort nehmen’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? (1982) 83-85. ‘Erklärung zur 
Polen-Resolution der AL (Auszüge)’, MOZ (1982) nr. 3, 39-40. Jo Leinen, ‘Noch einmal: Polen und 
die Friedensbewegung’, Blätter für deutsche und internationale Politik (1982) nr. 3, 341-343.
201 Zie Marion Gräfĳ in Dönhofff, Polen und Deutsche. Die schwierige Versöhnung. Betrachtungen 
aus drei Jahrzehnten (Frankfurt am Main 1991) 120-123. Vergelĳ k voor de West-Duitse pers: 
Świder, ‘Stan wojenny’ (2007) 161-162. Hajnicz, Polens Wende (1995) 23. Brandt, Für eure und 
unsere Freiheit? (2002) 439-441. Pleskot, Kłopotliwa Panna “S” (2013) 351. (Pleskot beticht Der 
Spiegel en Die Zeit er zelfs van zich aan de zĳ de van de Poolse Volksrepubliek op te stellen). 
Zie voor Nederlandse voorbeelden: W.L. Brugsma, ‘Pools Dilemma’, HP 8-11-1980. Hofland, ‘De 
Poolse illusie’, HP 19-12-1981. Brugsma, ‘Zelfmoord’, HP 26-12-1981, 18-19. Ook Helding was geneigd 
Jaruzelski’s oplossing voorlopig te accepteren: IKV 735 – 8 (Heldring, Polen). J.L. Heldring, ‘Polen 
op korte en iets langere termĳ n’, NRC 29-12-1981. Voor de Bondsrepubliek: Dönhofff, Polen und 
Deutsche (1991) 87-94, 108-110, 113-115, 167-168. Werner Mackenbach, ‘… den Warschauer Putsch 
stillschweigend hinnehmen…?’, Osteuropa-Info (1982) nr. 2, 13-32, aldaar 15. Dietrich Möller, 
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niet geschuwd. Zo stelde de linkse vakbondsman Bernt Engelmann de keuze 
voor sancties vrĳ wel gelĳ k met de keuze voor een Derde Wereldoorlog:

‘Erhöhung der Bedrohung und des Drucks durch eine “Politik der Stär-
ke”, der Sanktionen und des “Tot”rüstens (…) kann nur zum Konflikt 
führen und dieser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur 
atomaren Katastrophe.’202

De manier om van deze negatieve keuze voor vrede en ontspanning toch een 
vorm van solidariteit met Solidarność te maken, was door vrede en ontspan-
ning niet alleen tot noodzakelĳ ke maar ook een voldoende voorwaarde voor 
vrĳ heid in Oost-Europa te verhefffen. Onder invloed van Westerse ontwape-
ningsmaatregelen en ontspanning zouden de Oost-Europese regimes zich 
minder bedreigd voelen en eerder de teugels laten vieren. Solidarność zelf, 
hoewel opgekomen in een tĳ d van politieke spanning, diende als het ultieme 
bewĳ s voor deze stelling. Acties voor Solidarność moesten zo voorzichtig 
mogelĳ k plaatsvinden om de ontspanning niet te schaden. Het voordeel van 
deze strategie was dat de eigen inzet voor ontwapening en ontspanning een 
vorm van steun aan Solidarność leek.203

Verschillende organisaties trokken hieruit de conclusie dat Solidarność 
en linkse activisten in het Westen wederzĳ ds afhankelĳ k waren. Zo schreef 
het Sozialistische Büro in Offfenbach in 1981:

‘Eine politische Verschärfung zwischen den Blöcken (…) gefährdet unmit-
telbar den emanzipatorischen Prozeß in Polen. Entspannung, Abrüstung 
und Frieden in Europa sind demnach Bedingungen für das Überleben 
des demokratischen Prozesses dort. Umgekehrt steht außer Zweifel, daß 
ein Scheitern dieses Prozesses Erschwernis, wenn nicht gar vorläufĳ iges 
Ende für die radikaldemokratischen und sozialistischen Bemühungen 
in Westereuropa bedeuten würde. (…) Um “Solidarität”, um Sozialismus 

‘General Jaruzelski hat eine Chance verdient’, RP 7-1-1982. William Borm, ‘Wer spricht eigentlich 
für die Europäer?’, Blätter für deutsche und internationale Politik (1982) nr. 2, 146-147.
202 Bernt Engelmann, ‘Noch ist Polen nicht verloren’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich 
für Polen? (1982) 78-82. Zie ook Henrik Bussiek, ‘Wut und Protest sind am Platz aber auf Dauer 
Ohnmächtig’, in: ibidem, 52-65, aldaar 59-62, 65. Hajnicz, Polens Wende (1995) 23. Brandt, Für 
eure und unsere Freiheit? (2002) 439-441. 
203 Voorbeelden: Gerard Arninkhof, ‘Doodskus’, VBK 5 (1980) nr. 28, 3. Dan Diner, ‘Politische 
Geographie der Solidarität oder das Elend des Internationalismus’, Links (1982) nr. 143, 24-25. 
SPD PV 11643 – 1 (Biermann aan Vogel, 1982).
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und Demokratie in der Volksrepublik Polen zu befördern, gilt es hier vor 
allem gegen Aufrüstung und Militarisierung anzukämpfen.’204

Opvallend aan deze opvatting is dat dat zĳ  uitgaat van een door het Westen 
in het defensief gedrukt, passief Oost-Europa. Zowel het goede, liberalise-
ring, als het slechte, een Sovjet-interventie, hangt in feite af van de opstelling 
van het Westen.

De tweede mogelĳ ke reactie op de dilemma’s was het ontkennen van het 
bestaan ervan. De opvatting dat vrede en vrĳ heid elkaar niet uitsloten maar 
juist onlosmakelĳ k verbonden waren, bestond niet alleen in de Oost-Europese 
oppositie. Ook sommige Westerse activisten verdedigden deze opvatting. De 
ex-maoïstische taz-redacteur Max Thomas Mehr was degene die dominee 
Albertz de uitspraak ontlokte dat er niets boven vrede ging. In dit gewraakte 
interview verraadde hĳ  zĳ n eigen opvatting met de vraag: ‘Müssen wir uns 
tatsächlich damit Abfĳinden, daß Frieden sich nur über Abwesenheit von Krieg 
defĳiniert?’ Het stellen van deze vraag werd in de radicale vredesbeweging 
evenzeer veroordeeld als Albertz’ uitspraken in de solidariteitsbeweging 
met Solidarność. Pleidooien dat vrede en vrĳ heid onlosmakelĳ k verbonden 
waren, golden in radicaal linkse kringen al vlug als steun aan een Derde 
Wereldoorlog. De Oost-Europese regimes van wie de vrede afhankelĳ k was, 
zouden een dergelĳ ke verbinding immers nooit toelaten, waardoor de span-
ningen gevaarlĳ k zouden toenemen. Voor andere linkse activisten was het 
geloof dat vrede zonder vrĳ heid onwaarachtig was daarentegen een manier 
om de vredesstrĳ d met solidariteit met Solidarność te combineren.205

Een tweede bron van ongemakkelĳ kheid voor links was het ‘valse bewust-
zĳ n’ van Solidarność. De Poolse arbeidersbeweging voldeed niet aan de 
verwachtingspatronen van linkse activisten. Poolse arbeiders hielden vast 
aan structuren, ideologieën en ‘universele waarheden’ die in een deel van 
de linkse kringen in het Westen als anachronistisch en schadelĳ k golden.206 

204 A Kelly 2955 – 1 (Solidarität mit “Solidarność”, 1981). Zie ook: Ben ter Veer, ‘Afzien van 
‘modernisering’ geeft de Polen een kans. Polen en de nieuwe kernwapens’, HN 14-11-1981, 13. A 
Kelly 2557 – 1 (BHA-sitzung, 13/14-2-1982).
205 Mehr, ‘Wachsende Kriegsgefahr’, taz 11-1-1982, 9. Andere voorbeelden: Sol NL 28 – 9 (Polen-
dag, 1982). ‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad in Nederland, Den Haag, 15 maart 
1982’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 90-96. Voorbeelden van kritiek: Sol NL 142 – 2 
(Marxistische Gruppe, Freiheitsapostel). Michael Stamm, ‘Linke Machtphantasien zu Polen’, 
MOZ 2 (1982) nr. 3, 41-44, aldaar 42-43. 
206 Ik leen dit gebruik van de term ‘vals bewustzĳ n’ van Bernd Rother die het op deze manier 
toepaste in een gesprek met mĳ  op 10-9-2012 in Berlĳ n. 
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Het feit dat velen van hen hardnekkig katholiek en nationalistisch waren 
en weinig meer moesten hebben van het socialisme, riep onbehagen op.207 
Zelfs gelovige linkse vredesactivisten concludeerden na een bezoek aan 
Polen vaak ongemakkelĳ k dat dit traditionele geloof niet overeen kwam 
met de eigen invulling van het christendom.208 De grote aandacht voor 
deze tendensen in de Westerse media vertroebelde soms de blik voor 
het pluralisme van Solidarność, waarin ook atheïstische, internationaal 
georiënteerde socialisten een plek hadden.209

Die delen van links die zich door dit onbehagen niet van steun aan 
Solidarność wilden laten afhouden, gingen deze te lĳ f met ontkenning of 
met begrip. Verschillende groepen deden de berichten over katholieke, 
antisocialistische en nationalistische tendensen binnen Solidarność af als 
Westerse propaganda. Zĳ  projecteerden hun eigen idealen op Solidarność 
door te verkondigen dat de Poolse arbeiders niet streefden naar kapitalisme, 
maar ‘naar een echt demokraties socialisme’. Deze voorstelling van zaken 
berustte voor een groot deel op wishful thinking, maar was vanwege het 
pluralisme en het geopolitieke realisme van Solidarność ook weer niet geheel 
bezĳ den de waarheid. De hoop dat Solidarność de wereld een socialistisch 
alternatief voor het werkelĳ k bestaande socialisme van Moskou zou bieden, 
was echter overtrokken.210

De strategie van begrip was minder getekend door wensdenken. Zĳ  
toonde meer bewustzĳ n van het pluralisme van Solidarność en de verschil-
lende omstandigheden waaronder bewegingen in Oost en West opereerden. 
Linkse activisten die voor deze houding kozen, brachten begrip op voor 
de vele, soms antisocialistisch getinte, uitingen van onbehagen die het 
Oost-Europese systeem opriep. Dat betekende overigens meestal niet dat 
zĳ  de hoop opgaven de Poolse activisten van hun opvattingen te kunnen 
overtuigen. Zo schreef een activist na een reis naar Polen over het katholi-
cisme binnen de oppositie:

207 Enkele voorbeelden: Sol NL 47 – 5 (Werkgroep antimilitarisme, contacten in Polen). Sol 
NL 44 – 1 (IKS, Polen, 1981). Chris Hobson, ‘Kraków’, On Gogol Boulevard 2 (1988) nr. 1/2, 12-13 
‘Klassenkampf in Polen’, Roter Morgen (1981) Nr. 15. Garton Ash, The Polish Revolution (2002/1983) 
321-323. Brandt, Für eure und unsere Freiheit? (2002) 437.
208 IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). Wolfgang Müller, ‘Solidarność wil dialoog met IKV’, Kernblad 
(mei 1985) 1, 4-6. Hein Schaefffer, ‘Een ondemokratiese Volkskerk. Een bedevaartsimpressie’, in: 
Hans van Zon e.a. ed., Polen. Kerk, paus en oppositie (Utrecht 1983) 58-62, aldaar 59-61. 
209 Świder, ‘Bońskie spojrzenie’ (2010) 229.
210 Voorbeelden:  Sol NL 35 – 1 (Solidair met Solidarność). INPREKORR, Informationsbulletin des 
Vereinigten Sekretariats der Vierten Internationale (1981) nr. 2/130. Sol mit Sol 1 – 6 (Arbeiters-
timme, 4-4-1981). Gerrit Middelbeek, Hans de Bruin, Lex Spaans, ‘Verantwoording’, in: Dragstra, 
Van den Heuvel, Malko, De Poolse weg naar Solidarność (1981) 9-10.
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‘Ik krĳ g meer sympathie voor hun geloof. Ik weet ook wel dat de kerk in 
Polen een andere rol vervult dan hier en dat het door de jaren heen de 
enige oppositie tegen het heersende regiem is gebleven. Maar dat doet 
niks af aan het feit dat het toch dezelfde zwartjurken zĳ n die tegenover 
je staan met hun schĳ nheiligheid.’211

Een groep Nederlandse vakbondsactivisten schreef na terugkomst uit Polen:

‘Het kritiese geluid in Nederland, dat Solidarność neigt naar kapitalis-
tiese vorm, is niet feitelĳ k te ontzenuwen. Maar wel is te stellen dat het 
begrĳ pelĳ k is vanuit hun situatie en ook is het duidelĳ k, dat onze kritiek 
en angst hiervoor terecht is, maar niets zal veranderen.’212

Dit soort linkse verklaringen, die wederom vaak afkomstig kwamen van 
ex-maoïsten, waren van groot belang om meer begrip te creëren voor de 
afwĳ kende ideeën in Oost-Europa.213

Een derde bron van ongemakkelĳ kheid was het feit dat Solidarność, als 
arbeidersoppositie in een socialistische staat, de eigen idealen in twĳ fel 
trok en koren op de molen vormde van rechts. Voor dat deel van links dat 
het Oost-Europese systeem beter vond dan het kapitalistische Westen, was 
elke oppositie die dat systeem verzwakte problematisch. Ook activisten 
met meer twĳ fel over Oost-Europa zagen een ideologische verzwakking 
van het Oostblok als een ongewenste opsteker voor de NAVO. In de meest 
radicale visie was Solidarność dan ook geen arbeidersbeweging, maar een 
uit het Westen ondersteunde extremistische politieke oppositie. Christian 
Schade, een lid van de Grünen, verkondigde:

‘Sicher sind wir alle für freie Gewerkschaften in Polen, aber nicht für 
eine vom Westen fĳ inanzierte Umsturz-Partei, die die Friedens- und 
Abrüstungsbewegung für ein neutrales, wafffenfreies Europa erheblich 
schädigt. Die Praktiken der “Solidarität” werden auch in keinem anderen 

211 Sol NL 47 – 6 (B. en B., Reisverslag).
212 Sol NL 33 – 36 (OVB, bezoek, 1981). Voorbeelden uit West-Duitsland: Klimczak, Solidarność 
– 16 (Grass, Die Klampfen). A Kelly 459 – 7 (Stellungnahme Polen).
213 Verdere voorbeelden: ‘Die Rolle der katholischen Kirche in Polen’, taz 25-11-1980, 8-9. Marcel 
van Herpen, ‘Een driehoeksverhouding met wanklanken. Partĳ , kerk en vakbeweging in Polen’, 
DGA 11-2-1981, 5 . Gerd Koenen, Krisztina Koenen, Hermann Kuhn, "Freiheit, Unabhängingkeit 
und Brot". Zur Geschichte und den Kampfzielen der Arbeiterbewegung in Polen (Frankfurt am 
Main, derde druk 1982) 1-7. 
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Land geduldet, am wenigsten in den USA mit einer Mafĳia-Gewerkschaft 
und zig-Millionen Menschen unter dem Existenzminimum. (…) Mit 
diesen Leuten kann man sich nicht solidarisieren. Diese Radikalen ohne 
Einsicht dienen nur der Politik der USA, und die Geschädigten sind auch 
wir.’214

Veel activisten wilden de moeilĳ ke vragen die de Poolse gebeurtenissen 
opriepen vermĳ den en gingen die te lĳ f met vergelĳ kingen met het Westen. 
Dit diende vaak als omweg om weer bĳ  de eigen stokpaardjes terecht te ko-
men. Zo schreef de communistische professor in de politicologie Wolfgang 
Abendroth begin 1982: ‘In Polen hat es bisher wahrscheinlich 10 Tote und 
keine Todesurteile gegeben. Wie viele Tote gibt es täglich in El Salvador 
und Guatemala?’ Vredesactivist en retoricaprofessor Walter Jens beweerde 
zelfs ‘daß sich im amerikanischen Einflußbereich Millionen von Menschen 
glücklich preisen würden (…) wenn es ihnen von einer Stunde zur anderen 
so “gut” wie den Polen erginge.’215

Andere activisten losten het probleem op door te ontkennen dat 
Solidarność een bedreiging voor het socialisme kon zĳ n, omdat in Oost-
Europa geen socialisme bestond. Dit was dagelĳ kse kost voor trotskisten en 
maoïsten, maar de opvatting was ook in sociaal-democratische kringen te 
horen. Die gebruikten echter niet zulke radicale bewoordingen als bĳ voor-
beeld de maoïstische KPD/ML, die na 13 december 1981 schreef:

‘Tatsächlich hat die Errichtung der Militärdiktatur kein anderes Ziel, als 
der herrschenden Klasse auch für die Zukunft Reichtum und Macht zu 
garantieren und das bestehende staatskapitalistische System in Polen 
gegen die kämpfende Arbeiterklasse zu verteidigen.’216

214 Onderstreping in origineel. A Kelly 3480 – 9 (Schade, 1982). Zie ook Joachim Bruhn, ‘Polen 
– die Ausnahme und die Regel’, Links (1982) nr. 143, 27-28, aldaar 28. Wolfgang Abendroth, ‘Sank-
tionen gegen UdSSR und Polen – Interventionen in Polen?’, Blätter für deutsche und internationale 
Politik (1982) nr. 2, 145-146. De argumenten dat een dergelĳ ke beweging in West-Europa ook niet 
geaccepteerd zou worden klonk onwaarachtig uit de mond van linkse critici die normaal gezien 
elke beknotting van activisme luidkeels aanklaagden. Zie ook Koenen, Koenen, Kuhn, “Freiheit“ 
(1982) V-VI. 
215 Abendroth, ‘Sanktionen gegen UdSSR und Polen’, Blätter (1982) nr. 2, 145. Walter Jens, ‘Auf 
keinen Fall schaden…’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? (1982) 138-141. Zie ook 
Bussiek, ‘Wut und Protest’ (1982) 62. 
216 ‘Klassenkampf in Polen’, Roter Morgen (1981) Nr. 15. Ibidem, nr. 16. Ibidem nr. 17. Verdere 
trotskistische en maoïstische voorbeelden: AP 2217-246 – 1 (GIM, Solidarität). NL 7.1 – 5 (BSZ, 
13-12-1981). Fücks, ‘Polen und die Linke’ (1982) 26. Voorbeelden in sociaaldemocratie: H. Ruiten-
berg, ‘Niet machteloos’, Voorwaarts 2 (1982) nr. 8, 25. PvdA 2642 – 7 (Van Traa, Polen, 1982). 
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De laatste bron van ongemakkelĳ kheid voor linkse activisten was het feit 
dat zĳ  door steun aan Solidarność plotseling met Reagan, Thatcher, Strauß, 
Bild en De Telegraaf in één kamp belandden. Het aanklagen van mensen-
rechtenschendingen in Oost-Europa was sinds jaar en dag het domein van 
rechts. Het idee uit ditzelfde vaatje te tappen, veroorzaakte onbehagen. Zo 
verscheen in het linkse tĳ dschrift Pflasterstrand de overweging:

‘Ich suche dieser Tage aufrichtig nach Argumenten, die es mir erlaubten, 
wie eine Stimme zusammen mit Reagan, Gorz und Löwenthal, FREIHEIT 
FÜR POLEN zu fordern. In mir verhärtet sich jedoch die Erkenntnis, 
daß ‘Linke’ nicht fordern können, was so offfensichtlich im Interesse der 
Rechten liegt.’217

De luidruchtige solidariteitsbetuigingen van rechts, zoals Reagans tv-
programma Let Poland be Poland van januari 1982, de pakketactie van De 
Telegraaf en Strauß’ oproepen geld te storten, zorgden ook voor onrust in 
kringen die zich wel eenduidig voor Solidarność uitspraken. Zo staat in de 
notulen van een bĳ eenkomst van Nederlandse Polencomités in januari 1982 
de volgende overweging:

‘Moeten wĳ  wat doen aan de Reaganshow? Moet tegen dat soort propa-
ganda geprotesteerd worden? (…) Standpunt is wel dat we het afwĳ zen 
dat er op zo’n manier met Polen wordt omgesprongen, vooral dat wat er 
in Polen gebeurt wordt gedepolitiseerd, dat er door rechts misbruik wordt 
gemaakt van Poolse situatie, dat rechts zich er mee bemoeit en dat links 
zich er ‘ongelukkig’ mee voelt.’218

De meeste linkse activisten gingen de ongemakkelĳ ke bĳ val van rechts te 
lĳ f door zich overduidelĳ k van rechts te distantiëren. Met behulp van een 
positie van equidistantie stelden deze activisten dat de strĳ d in het ene blok 

217 Hoofdletters in origineel. Isaac Deelen, ‘Nagelprobe’, Pflasterstrand (1982) nr. 125, 23-24. 
André Gorz was een in Frankrĳ k woonachtige fĳ ilosoof, Richard Löwenthal was een Duits 
politicoloog. In tegenstelling tot Reagan waren beide links. Zie voor vergelĳ kbaar onbehagen 
A Kelly 2954 – 2 (Konferenz 13/14-3-1982). Karl D. Bredthauer, ‘Europa in Gefahr’, Blätter für 
deutsche und internationale Politik (1982) nr. 2, 165-176.
218 Sol NL 28 – 1 (De Lang, Polenavond, 1982). Zie ook: ‘Doorgaan’, DW 2-2-1982. Egbert Boe-
ker, ‘Mogelĳ kheden voor een Nederlandse vredespolitiek’, in: Egbert Boeker, Marianne van 
Ophuĳ sen, Marianne Tulp ed., Oost-West. Mogelĳ kheden voor een Nederlandse vredespolitiek 
(Amsterdam 1985) 81-86, aldaar 85. Carola Stern, ‘Menschenrechte und Entspannungspolitik’, 
in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen?, 184-198.
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alleen geloofwaardig was als die ook in het andere blok werd ondersteund. 
Alleen wie zich ook over El Salvador opwond, mocht iets over Polen zeggen. 
Zo ging de meerderheid van de linkse protestverklaringen na het uitroepen 
van de staat van beleg gepaard met gelĳ ktĳ dige afwĳ zing van de misdaden in 
rechtse dictaturen als Chili, Turkĳ e of Zuid-Afrika. Met een samentrekking 
als ‘Pinochelski’ stelden linkse media de militaire dictaturen in Oost en West 
op één lĳ n. Daarnaast wemelde het in de linkse pers van beschuldigingen 
over rechtse krokodillentranen. Linkse activisten verweten Reagan en That-
cher dat zĳ  de sympathie die zĳ  nu tegenover Solidarność toonden beter ook 
op de vakbeweging in eigen land en op Chili en Turkĳ e konden toepassen. 
De Telegraaf voerde niet actie ‘om de opbouw van een werkelĳ k socialisme 
te steunen, maar omdat de Telegraaf op die manier duidelĳ k wil maken dat 
je toch maar beter in het “vrĳ e westen” kan wonen,’ klonk het in het blad van 
de Nederlandse ‘revolutionaire jongerenorganisatie’ Rebel verontwaardigd. 
Rechts zou evengoed het leger laten uitrukken als een opstand in het Westen 
zou ontstaan.219 ‘Alleen de arbeidersbeweging heeft recht van spreken als het 
gaat om solidariteit met SOLIDARITEIT,’ schreef het Klassenstrĳ d bulletin.220 
De heftigheid waarmee linkse groepen de aanval op de rechtse solidariteit 
inzetten, toont aan hoe zeer zĳ  zich in ‘hun’ werkveld aangetast voelden. 
Zo schreef een Nederlandse solidariteitsgroep:

‘Mensen als Reagan hebben niks te zoeken in de solidariteitsbeweging 
met de Poolse vakbond SOLIDARNOŚĆ. Rechtse mensen interesseren 
de vakbondsrechten niet. Reagan vertrapt die in eigen land. (…) De 
zogenaamde solidariteit van rechts met de vakbond SOLIDARNOŚĆ is 
een truc. Zĳ  willen alleen maar hun eigen misdaden in een beter daglicht 
stellen. De Verenigde Staten lopen voorop in die rechtse schĳ nheiligheid. 
Uit solidariteit met hun vertrapte Poolse medemens is het stopzetten 
van de voedselhulp aan Polen het enige wat ze in hun grootsheid konden 
verzinnen. De Poolse partĳ bonzen en hun handlangers zullen er geen 
boterham minder om eten.’221

219 Maarten, ‘Pools verzet niet te breken’, Rebel. Jongerenkrant. Extra: over Polen (1981) 3. 
‘Telegraaf-aktie’, ibidem, 4. Sol NL 33 – 37 (Pinochelski, Nie Censurowano). Zie ook: A Knabe 
44 – 10 (Solidarität mit Solidarność, Rundbrief, 1982). Sol NL 29 – 6 (Utrecht solidair, 1982). A Kelly 
459 – 8 (Asselhoven, Kunz, Strässer, Solidarität). Detlev Clausen, ‘Der real nicht existierende 
Sozialismus und die weinende Krokodile’, Links (1982) nr. 143, 25-26. NL 7.1 – 6 (Polenverklaring 
VVDM, BVD). Sol NL 33 – 36 (OVB, bezoek, 1981). Sol NL 47 – 7 (Solidariteitsavond, 1982). A Kelly 
3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981).
220 Hoofdletters in origineel. Sol NL 80 – 1 (Klassenstrĳ d bulletin).
221 Hoofdletters in origineel. Sol NL 35 – 1 (Solidair met Solidarność).
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Anderen besloten de rechtse solidariteit simpelweg te negeren uit de over-
tuiging dat het principieel ontoelaatbaar was, dat links haar agenda door 
keuzes van anderen liet bepalen. ‘Vrees voor applaus van de verkeerde kant 
(F.J. Strauss c.s.) is een koude oorlogsreactie die een principiële stellingname 
onmogelĳ k maakt, en politieke tegenstanders in staat stelt ons beleid te 
bepalen,’ schreef PvdA-lid Herbart Ruitenberg na 13 december 1981.222 Ook 
voormalig DDR-opposant Wolf Biermann was uitgesproken: ‘Wenn Strauß 
frech behauptet, daß zwei mal zwei vier sei, darf ich mein linkes Gehirn doch 
nicht so weit verrenken, daß ich überlege, ob es nicht sieben oder acht ist!’223

Het Polenkomitee Amsterdam veroordeelde de taakverdeling die in het 
Oost-Westconflict was ontstaan:

‘Links heeft zich altĳ d laten intimideren door de demagogie van konser-
vatieve politici van westerse staten. Daardoor ontstaat vaak de indruk 
alsof de werkelĳ ke verdediger van mensenrechten internationaal ‘rechts’ 
zou zĳ n, terwĳ l ‘links’ wellicht het vertrappen van deze rechten slechts 
elders ziet of er makkelĳ ker overheen stapt. Bewegingen voor mensen- en 
burgerrechten in het Oosten en de vredesbewegingen (…) worden in een 
kunstmatige tegenstelling geplaatst.’224

Deze duidelĳ ke woorden konden niet verhullen dat linkse solidariteitsacti-
visten in het defensief verkeerden, zowel tegenover rechts als Moskougetrouw 
links. Dit betekende dat zĳ  zich, veel meer dan bĳ  acties voor rechtse dicta-
turen, verplicht voelden hun activisme met alle mogelĳ ke argumenten te 
rechtvaardigen. Het hele scala aan strategieën kwam daarbĳ  aan bod. Zo wierf 
het Komitee Solidarität mit Solidarność in 1983 leden met de volgende tekst:

‘Du liebst die Rhetorik der “freien Welt” nicht. Wir auch nicht. Gerade 
deshalb sind wir gegen Militarisierung und Unterdrückung in Polen 
(wie in der Türkei oder Chile). Du fürchtest die Kriegsgefahr um Polen, 
in Europa. So geht es uns. Aber sie kann nicht anders gebannt werden, 
als daß die Völker selber sprechen, statt sich weiter kommandieren zu 
lassen. Dabei ist “Solidarność” unsere Verbündete.’225

222 Sol NL 37 – 14 (Ruitenberg, Opmerkingen, 1982).
223 Michael Siegert, ‘Meine Gitarre stöhnt vor Scham’, taz 12-2-1982, 9.
224 Sol NL 28 – 15 (Polenkomitee Amsterdam). 
225 B.I.1 1120 – 16 (Komitee Solidarität mit Solidarność).
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Solidarność trok stevige breuklĳ nen door links. Vanuit de opvatting dat 
de Westerse ontwapeningsstrĳ d ongeloofwaardig was zonder aandacht 
voor Polen, zagen verschillende solidariteitsactivisten de omgang met de 
Poolse oppositie als lakmoestest voor links. Zĳ  bekritiseerden de selectieve 
verontwaardiging van hun medeactivisten, die minder bezwaar leken te 
hebben tegen het religieuze en nationalistische karakter van bewegingen 
in Nicaragua, El Salvador en Iran dan tegen vergelĳ kbare stromingen in 
Solidarność. Het feit dat zĳ  keer op keer de discussie weer op Polen brachten, 
leidde tot ergernis bĳ  de activisten die over wilden gaan tot de orde van 
de dag – de strĳ d tegen kernwapens. ‘Es braucht (…) nicht unbedingt jede 
Friedensdiskussion und jede Friedensdemonstration mit einem Bekenntnis 
zu Polen zu beginnen’, schreef de bekende vredesactivist Jo Leinen in 1982. 
‘Fast so schlimm wie die Verhältnisse in Polen ist die Diskussion, die sich 
darüber entfaltet hat’, vatte Pflasterstrand de situatie samen.226

Nog lang bleef Solidarność de gemoederen binnen linkse kringen 
verhitten, zo bleek toen op 1 mei 1984 een manifestatie van klein links in 
Paradiso in Amsterdam in een ordinaire vechtpartĳ  eindigde. De kraam 
van Solidarność werd die dag belaagd door andere activisten die ‘zĳ  eruit 
of wĳ  eruit’ riepen en over CIA-fĳ inanciering monkelden. Solidarność blies 
de aftocht, maar dat leidde juist weer tot een opstand van de partĳ en van 
klein-links. De PPR (Politieke Partĳ  Radicalen) stapte uit protest eveneens 
op, terwĳ l PSP-leden met Solidarność-speldjes antistalinistische leuzen 
begonnen te scanderen. De Solidarność-vertegenwoordigers waren geschokt 
door de agressie, maar eveneens verheugd over de steun. Klein links verkon-
digde dat Solidarność thuis hoorde op een 1 mei-viering. Hoewel Solidarność 
weerstand binnen linkse kringen bleef oproepen, had een belangrĳ k deel 
van links de ongemakkelĳ ke gevoelens inmiddels overwonnen en de strĳ d 
van Solidarność als deel van de eigen linkse strĳ d geaccepteerd.227

226 Leinen, ‘Noch einmal’ (1982) 342. ‘Polen-debatte’, Pflasterstrand (1982) nr. 125. Zie ook 
Mackenbach, ‘… den Warschauer Putsch’ (1982) 13-32. ‘Ondergesneeuwd’, DGA 13-1-1982. Sol NL 
28 – 16 (LOPK, Polen). Klaus Staeck, ‘Alle reden über Polen’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich 
für Polen? (1982) 179-183. 
227 Sol NL 44 – 2 (PSP, persverklaring, 1984). Bart Luirink, ‘Zoeken naar Solidariteit’, DW 3-5-1984. 
‘Smet’, DW 3-5-1984. ‘Stroom verklaringen na Amsterdamse 1 mei’, DW 4-6-1984, 3. Wera de 
Lange, Constant Vecht, ‘Over 1 mei en verder’, DW 19-5-1984. Wera de Lange, Constant Vecht, 
‘Sinds 1 mei staan de stekeltjes uit’, DW 21-5-1984, 4. Wera de Lange, Constant Vecht, ‘Links zou 
Solidariteit echte steun moeten geven’, DW 26-5-1984, 7. Zie ook: Solidarność Informatiebulletin 
(1984) nr. 16, 2. Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012. 



Niet loyaal aan Oost of West, maar aan elkaar
de vredesbeweging



Protestposter van de Grünen naar aanleiding van met stakingen in de Bondsrepubliek in 1984. 
Met het gebruik van de beeldtaal van Solidarność voor haar eigen posters lieten de Grünen zien 
hoe zeer zij hun strijd in het Westen met die van de Poolse arbeiders associeerden. Bron: Die 
Grünen, 1984, copyright: Archiv Grünes Gedächtnis Berlin.



3 ‘Het verkalkte denken in bloksystemen 
op de proef stellen’
Het IKV op zoek naar de natuurlĳ ke bondgenoot1

In augustus 1982 streek een groep internationale wetenschappers en vre-
desactivisten neer in het onder de staat van beleg zuchtende Warschau. Zĳ  
maakten deel uit van de in 1957 opgerichte Pugwash-beweging, die geregeld 
specialistenconferenties over ontwapening organiseerde. Deze congressen 
genoten de offfĳ iciële steun van het Oostblok en confereerden daarom ook 
achter het Ĳ zeren Gordĳ n. Daarbĳ  was het gewoonte de situatie van het 
gastland buiten de discussies te houden. In 1982 besloot IKV-voorzitter Ben 
ter Veer zich niks van deze regel aan te trekken en de conferentie juist te ge-
bruiken om de solidariteit van het IKV met Solidarność duidelĳ k te maken. 
Na zĳ n toespraak was de reactie van de offfĳ iciële Oost-Europese deelnemers 
kil. Van het gebruikelĳ ke enthousiasme voor de Westerse vredesbeweging 
was weinig meer te merken. Ter Veer werd verweten weinig interesse in het 
behoud van de vrede te tonen, net als Solidarność. ‘Ik deed de ervaring op 
dat ze je behandelen alsof je een adept van Reagan zelf bent,’ schreef hĳ  
kort na het bezoek.2

Een tweede koude douche stond hem buiten het conferentiecentrum 
te wachten. De Poolse pers berichtte alleen maar over de successen van 
de vredesconferentie en niet over de controverses. Dat was pĳ nlĳ k voor 
iemand als Ter Veer die naar eigen zeggen de conferentie slechts aandeed 
om zĳ n solidariteit met Solidarność te betuigen. Dat drong niet door buiten 
de conferentiezalen, waar de bĳ eenkomst vooral als een bevestiging van de 
vredespropaganda van de staat gold. Ter Veer bracht begrip op voor de Poolse 
voorbĳ ganger die uit minachting één van de deelnemers aan de conferentie 
op zĳ n badge spuugde. Zelf probeerde hĳ  zĳ n boodschap via Nederlandse 
en internationale media toch buiten het conferentiecentrum door te laten 
dringen. Ook richtte het IKV een brief aan Lech Wałęsa, die op dat moment 

1 Delen van dit hoofdstuk zĳ n al gepubliceerd in Miedema, ‘The transnationality of Dutch 
solidarity’ (2011) 1307-1330.
2 IKV 803 – 1 (Ter Veer, Pugwash, 1982). IKV 803 – 2 (Ter Veer, international peace movement, 
1982). PvdA 2642 – 14 (IKV in Polen, 1982). IKV 335 – 4 (Van der Meer, voor WI, 1982). BK II NL – 1 
(Dobrosielski, Some remarks, 1982). Ben ter Veer, ‘Strategie vredesbeweging roept in Oost-Europa 
verwarring op. Spuug op button van Pugwash in Warschau’, HN 18-9-1982, 8, 14. 
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nog geïnterneerd was.3 Het resultaat van Ter Veers solidariteitsactie was 
ambivalent. Zĳ n toespraak verminderde het aanzien van het IKV bĳ  de 
Oost-Europese machthebbers, maar zorgde niet voor een voet tussen de 
deur bĳ  de oppositie. Door een bondgenootschap te propageren dat in 
feite nog helemaal niet bestond, riskeerde het IKV het ongenoegen van 
zowel de partners van bovenaf als van onderop. Waarom sprong het IKV 
zo onvoorbereid in het diepe?

I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Het IKV, de ontwapeningsstrategieën en Oost-Europa

Het Interkerkelĳ k Vredesberaad (IKV) ontstond in 1966 uit de kerkelĳ ke 
discussie over vrede. Aanvankelĳ k richtte het zich met steeds wisselende 
onderwerpen op een hoofdzakelĳ k kerkelĳ k publiek. Dat veranderde 
toen het IKV vanaf 1977 een door Ter Veer uitgedachte campagne startte 
onder de slogan ‘Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit 
Nederland’. Na het NAVO-dubbelbesluit van 1979 kreeg deze campagne 
plotseling de wind in de zeilen. Het nieuwe doel werd het voorkomen van 
de plaatsing van de voorziene 48 kruisraketten op Nederlandse bodem. Dit 
momentum van maatschappelĳ ke onrust zorgde ervoor dat het IKV een 
groeiend niet-kerkelĳ k publiek wist aan te spreken en dat zĳ n invloed snel 
toenam. Kroon op deze ontwikkeling waren de massademonstraties tegen 
de kernwapenplaatsing in 1981 en 1983. Het betekende dat in de openbaar-
heid de campagne van 1977 zich verengde tot een strĳ d specifĳ iek tegen deze 
Westerse wapens, zonder oog voor het grotere geheel.4

Het IKV ageerde vanuit een secretariaat met een kleine kern van betaalde 
medewerkers, zoals algemeen secretaris Mient Jan Faber en buitenland-
coördinator Wim Bartels. Daarnaast was er het Beraad, waarin de negen 

3 IKV 803 – 1 (Ter Veer, Pugwash, 1982). IKV 735 – 3 (Ter Veer, Tekst BBC, 1982). IKV 736 – 1 
(Faber aan Wałęsa, 1982). B. ter Veer, ‘Commentaar. Pugwash in Polen’, Transaktie 12 (1983) nr. 1, 
5-7. Ter Veer, ‘Strategie vredesbeweging’, HN 18-9-1982, 8, 14. PA Ten Berge – 1 (interview Ten 
Berge 2004). ‘Konferencja Pugwash’, Solidarność biuletyn informacyjny (1982) nr. 34, 13-14. 
4 Eva Rensman, ‘De jaren tachtig van Mient Jan Faber. Kernwapens waren een heilige zaak 
geworden’, Historisch Nieuwsblad 10 (2001) nr. 4, 12-19, aldaar 18-19. Philip van Praag jr., ‘De smalle 
marges van een brede beweging. Vredesprotest in Nederland’, in: Jan Willem Duyvendak ed., 
Tussen verbeelding en macht: 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland (Amsterdam 1992) 
99-119, aldaar 103-105. Dion van den Berg ed., IKV 1966-2006: veertig jaar mobiliseren voor vrede 
(Den Haag 2006) 10-17. 
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aangesloten kerken zitting hadden. Enkele leden uit dit de facto bestuur, zoals 
voorzitter Ben ter Veer en vertegenwoordiger van de Nederlands Hervormde 
Kerk Laurens Jan Hogebrink, waren nauw bĳ  het secretariaat betrokken en 
bemoeiden zich sterk met de beleidsontwikkeling van het IKV. De overige 
kerkvertegenwoordigers in het Beraad werden vaak pas over beleidswĳ zin-
gen ingelicht als deze al lang en breed bediscussieerd en ingezet waren. Het 
IKV wist over de jaren heen een brede schare vrĳ willigers aan zich te binden. 
Op het hoogtepunt van de vredesmobilisatie in 1983 kende het IKV meer dan 
vierhonderd lokale kernen, die voornamelĳ k uit kerkelĳ k vredesengagement 
in hun eigen regio actief waren. Op landelĳ ke kernendagen, via het Kernblad 
en via landelĳ ke thematische werkgroepen bleven zĳ  op de hoogte. Voor een 
deel van het bestuur en de bredere achterban ging de ontwikkeling van het 
denken op het secretariaat vaak te snel om bĳ  te benen.5

Met de campagne van 1977 nam het IKV bewust afscheid van de ad 
hoc programmering van voorheen. Het nieuwe programma beoogde een 
alternatief te bieden voor de internationale pogingen tot gecontroleerde, 
tweezĳ dige ontwapening, die volgens het IKV tot nu toe gefaald hadden. Het 
stelde daarom voor om één van de kleinere Westerse landen eenzĳ dig het 
eigen kernwapenarsenaal op te laten geven. Dit zou de bewapeningsspiraal 
doorbreken en de Westerse dreiging tegenover het Oostblok afbouwen. 
Deze geringere dreiging zou de Sovjet-Unie in staat stellen een klein 
Oost-Europees land deze stap te laten beantwoorden.6 Critici deden deze 
campagne af als een voorstel tot unilaterale Westerse ontwapening en een 
teken van blind vertrouwen in de goede bedoelingen van de Sovjet-Unie.7 
Het IKV sprak dergelĳ ke verwĳ ten tegen. Naar eigen zeggen wantrouwde 
het de bereidheid tot ontwapening van beide supermachten even sterk. Dit 
standpunt van equidistantie leidde tot de overtuiging dat de samenlevingen 
in Oost en West de eerste stap van onderop moesten afdwingen. Doordat 
het machtsverlies van de staat tegenover de ‘straat’ in beide blokken tege-
lĳ kertĳ d zou plaatsvinden, zou de ontwapening niet eenzĳ dig verlopen 
en zou de bittere pil voor beide supermachten makkelĳ ker te slikken zĳ n.8

5 Van den Berg, IKV (2006) 12-17.
6 Achter de IKV-campagne. Minibrochure 17 (Voorburg 1981) 8-9. Mient Jan Faber, ‘Het IKV. 
Karakteristieken van een vredesbeweging’, in: Faber, Zes jaar (1983) 8-17, aldaar 26. ‘Eenzĳ dig 
of tweezĳ dig (vredeskrant 1980)’, in: ibidem, 96-98.
7 Achter de IKV campagne (1981) 11. Van Diepen, Hollanditis (2004) 173, 209, 378-379. Van 
den Heuvel, Uit het leven van een anticommunist (1997) 139. Dick Verkĳ k, Van pantservuist tot 
pantservest. Zestig jaar (on)journalistieke ervaringen (Nieuwegein 1997) 246.
8 Achter de IKV campagne (1981) 15, 20. Ben ter Veer, ‘Grenzen aan politiek in belang van Polen’, 
VK 31-10-1981. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 27-29.
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Om het tweezĳ dige karakter van het proces te kunnen garanderen, 
maakte het IKV zich in feite afhankelĳ k van maatschappelĳ k engagement in 
Oost-Europa. Dit efffende de weg voor een groeiende interesse in bewegingen 
achter het Ĳ zeren Gordĳ n. Tot 1977 was deze interesse gering geweest en bo-
vendien sterk ingebed in de eigen focus op vrede. Zelfs na het neerslaan van 
de Praagse Lente ging het protest van het IKV vooral over de Nederlandse 
verhoging van de defensiebudgetten. Ook in de IKV-nota ‘De toekomst van 
Europa’ uit 1972 en de campagne van 1977 die op deze nota voortborduurde, 
kwam de interesse in maatschappelĳ ke bewegingen achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n nog vooral voort uit de eigen vredesstrategie. Daadwerkelĳ ke kennis 
over de maatschappelĳ ke ontwikkelingen in het Oostblok was binnen het 
IKV schaars en de onderwerpen vrĳ heid en mensenrechten in Oost-Europa 
hadden nog geen eigen bestaansrecht. Ook was de strategie sterk Westers 
georiënteerd. Zo reflecteerde het IKV in zĳ n theoretische uiteenzettingen 
aanvankelĳ k weinig op het feit dat de mogelĳ kheid om ontwapening van 
onderop af te dwingen in Oost-Europa beduidend geringer was dan in het 
Westen. Wel bevatten deze vroege teksten de eerste aanzet tot een eigen 
positiebepaling binnen de politieke realiteit van de Oost-Westdeling. Later 
haalden IKV’ers deze teksten geregeld aan als voorbeeld van de continuïteit 
van het eigen denken over ontspanning en mensenrechten. In de jaren 
zeventig waren dit echter niet meer dan speldenprikken binnen een verder 
volledig door vrede en ontwapening gedomineerd debat.9

Ook het IKV wist dit. Het stelde in 1981 intern vast, dat het met het opzet-
ten van een daadwerkelĳ k Oost-Europabeleid nog niet veel verder gekomen 
was dan de vaststelling dat er behoefte was aan contact.10 Faber erkent 
achteraf dat de toenadering tot Oost-Europa bovendien wel heel eenzĳ dig 
vanuit de eigen strategie ingegeven was:

‘Bĳ  de start van de IKV-campagne in 1977 dachten we nog dat we er 
zelf op uit zouden moeten trekken om aan gene zĳ de van de Muur on-
afhankelĳ ke bondgenoten te zoeken of te maken. Terugkĳ kend waren 
onze ideeën van toen toch wel erg gevoed door de typisch Nederlandse 

9 Mient Jan Faber, Ben ter Veer, Mensenrechten en democratie in Europa. Minibrochure 32 (’s 
Gravenhage 1986/1987) 8-9. IKV 250 – 1 (Ter Veer, Reactie). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 
2002). De Graaf, Over de Muur (2004) 142. IKV 598 – 1 (Houdĳ k, Oost-Europabeleid). Achter de 
IKV campagne (1981) 10. ‘Ook in het Oostblok? (vredeskrant 1979)’, in: Faber, Zes jaar (1983) 90-93. 
Faber, ‘Het IKV’ (1983) 33. ‘Kennis van zaken is niet ons sterkste punt’, zegt Faber in 1985 letterlĳ k 
in een notitie: IKV 329 – 2 (Faber, Internationaal beleid, 1985). Ter Veer klaagde in 1982 dat hĳ  
meer informatie nodig had om de situatie in Polen in te schatten: IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982).
10 IKV 333 – 1 (Ennen, verslag, 1981). IKV 333 – 2 (WI 20-8-1981).
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mentaliteit van “de dominee en de koopman”. Wĳ  vonden dat we met 
onze campagne een interessant product ontwikkeld hadden, onderbouwd 
door een prachtige ethische fĳ ilosofĳie. We gingen nu proberen dat product 
ook elders te verkopen.’11

Dat betekende overigens niet dat er in het IKV geen interesse in Oost-Europa 
voorhanden was. Voorzitter Ter Veer, de bedenker van de campagne van 
1977, heeft vaak benadrukt hoe zeer zĳ n vredesengagement bepaald was 
door eigen ervaringen met Oost-Europa. Daarbĳ  dacht hĳ  vooral aan de 
bevrĳ ding van Breda door de Polen en de schok die de Hongaarse opstand 
teweeg bracht. Ook Gied ten Berge, die nauw met Ter Veer samenwerkte, 
verwees in zĳ n dienstweigeringsverklaring in 1973 al naar de oppositie in 
Oost-Europa. Deze onderliggende interesse kwam in hun IKV-teksten uit de 
jaren zeventig echter nog nauwelĳ ks naar voren. Dat veranderde geleidelĳ k 
met de campagne van 1977. Tĳ dens een toespraak in Utrecht in 1979 stelde 
Ter Veer bĳ voorbeeld expliciet dat de Oost-Europese bevolkingen de prĳ s 
betaalden voor de vrĳ heid van het Westen.12

Solidarność paste feilloos in het eigen scenario van tweezĳ dig machtsver-
lies. In de gespannen situatie van de vroege jaren tachtig verklaarde Ter Veer 
Solidarność en de vredesbeweging wederzĳ ds afhankelĳ k. Succes voor de 
vredesbeweging in het tegenhouden van de nieuwe generatie kernwapens 
zou de Westerse dreiging voor het Oostblok laten afnemen, waardoor de 
Sovjet-Unie minder gespannen op de ontwikkelingen in Polen zou reageren. 
Het falen van Solidarność door een Sovjet-invasie zou daarentegen ook de 
vredesbeweging dwarszitten, omdat dat nieuwe argumenten zou leveren 
voor kernwapenplaatsing.13

Deze analyse kwam Ter Veer op sterke kritiek te staan. Tot zĳ n eigen 
ontzetting concludeerden critici in Nederland dat hĳ  de Polen opriep in 
te binden omwille van het succes van de vredesbeweging. Ter Veer had 
echter juist willen argumenteren dat Solidarność en de vredesbeweging 
twee kanten van een transnationaal proces van machtsverlies van de su-
permachten vormden. Het succes van de één droeg bĳ  aan dat van de ander; 
niet door af te wachten, maar juist door volledig de eigen strĳ d te voeren. 

11 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 29. 
12 Gied ten Berge, ‘Ben ter Veer: “Wĳ  hebben het hier ook maar een keertje geprobeerd”’, in: 
Van den Berg, IKV (2006) 171-177, aldaar 174-175. Interview Gied ten Berge, 12-10-2011, Maarssen. 
PA Ten Berge – 1 (interview Ter Veer, 2004). Gied ten Berge, ‘Vredesbeweger’. Ervaringen in de 
vredesbeweging (1973-2008) (Nĳ megen 2008) 18-19. Zie ook Ter Veer in Kernblad (december 1984).
13 Ben ter Veer, ‘Ook van Oost-Europa worden eenzĳ dige stappen verwacht’, HN 14-11-1981, 12. 
Ter Veer, ‘Afzien van ‘modernisering’’, HN 14-11-1981, 13.
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Ter Veers conclusie dat de vredesstrĳ d bĳ droeg aan de vrĳ heiddstrĳ d in 
Polen werd niet door Solidarność gedeeld. Ter Veer realiseerde zich dat, maar 
dit veranderde niks aan zĳ n eigen opvatting: ‘De vredesbeweging in het 
Westen zal, naar onze overtuiging, de Polen het beste helpen door in eigen 
land krachtig weerstand te bieden tegen de nieuwe koude oorlogsgolven die 
de wereld overspoelen.’ In 1981 zette het IKV geen stappen om de weder-
zĳ dse afhankelĳ kheid met contacten vorm te geven. Verschillende IKV’ers 
stellen achteraf dat juist het besef dat beide bewegingen uiteenlopende 
opvattingen hadden, een reden was voor deze terughoudende opstelling. 
De meningsverschillen waren geen aanleiding een dialoog aan te gaan, 
zoals Ter Veer voorstelde, maar een argument voor het ontwĳ ken ervan. 
Andere redenen voor terughoudendheid waren de angst de ontspanning te 
schaden en het idee dat men eerst de problemen in eigen blok aan diende 
te pakken. Bovenal werd de kwestie Polen overschaduwd door de focus 
op de Nederlandse verkiezingen en de massademonstratie van november 
1981.14 Het IKV bleef voorlopig, meer dan het zelf wilde, gevangen in het 
eigen Westerse vredesdenken.15

Keerpunten 1981 en 1985: een nieuwe omgang met Oost-Europa

Toen Jaruzelski op 13 december 1981 de staat van beleg in Polen afkondigde, 
verklaarde Faber dat deze stap ook een slag in het gezicht van de Westerse 
vredesbeweging was.16 Tegelĳ kertĳ d werd nu pĳ nlĳ k duidelĳ k dat uit 
de verklaringen over wederzĳ dse afhankelĳ kheid en de gevoelens van 
fascinatie geen contact was voortgekomen. Solidarność was tot partner 
verklaard, maar niet tot partner gemaakt. In 1990 noemde Ter Veer dit de 
‘grootste fout’ van de vredesbeweging.17

14 IKV 250 – 1 (Ter Veer, reactie). Ter Veer, ‘Grenzen aan politiek’, VK 31-10-1981. Ter Veer, 
‘Afzien van ‘modernisering’’, HN 14-11-1981, 13. Ter Veer, ‘Ook van Oost-Europa’, ibidem, 12. ‘Ver-
antwoording (Vredeskrant 1981)’, in: Faber, Zes jaar (1983) 113-116, aldaar 114-115. Jos Klaassen, 
‘Vredesbeweging op satansjacht’, VK 28-10-1981, 5. Ben ter Veer, ‘Vredesgroepen gebaat met 
rust in Polen’, VK 29-10-1981, 15. Veel van de verklaringen dat men wel degelĳ k wist dat de Polen 
de situatie anders inschatten dateren van na 1981 of zelfs 1989: Ten Berge, ‘Ben ter Veer’ (2006) 
175-176. IKV 735 – 1 (Ter Veer, Begin februari, 1982). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002). 
IKV 472 – 1 (BtV, Polen, 1982). Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 26, 91-92. 
15 Maarten van den Bos, Mensen van goede wil. Pax Christi Nederland, 1948-2007 (Manuscript, 
verschĳ nt 2015) 12, 15, 20 (H6).
16 Mient Jan Faber, ‘Brief van het IKV-secretariaat aan alle IKV-kernen over Polen kort na 
13 december 1981’, in: Faber, Zes jaar (1983) 133-134.
17 Wim Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 
7-11, aldaar 8. IKV 472 – 1 (BtV, Polen, 1982). IKV 472 – 3 (Ter Veer, toespraak, 1981). IKV 472 – 4 
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Uit schaamte trok de IKV-top de conclusie dat een ommezwaai in het 
eigen beleid noodzakelĳ k was.18 De staat van beleg confronteerde het 
IKV met de politieke kant van de bewapeningswedloop, die het in 1968 en 
1972 slechts voorzichtig had aangeduid. Het besloot voortaan in de eigen 
vredescampagne het Oost-Westconflict meer aan de orde te stellen en in te 
zetten op een ‘blokdoorbrekend’ beleid van contact en solidariteit met de 
‘natuurlĳ ke partners’ in Oost-Europa. De campagne van het wederzĳ dse 
machtsverlies was niet langer een pure vredesstrategie en ontwikkelde een 
duidelĳ ke mensenrechtencomponent.19 Praten over kernwapens zonder 
dat anderen ook vrĳ  waren om daarover mee te praten, was onethisch, 
stelde Faber nu vast.20

Overigens betekende de toegenomen aandacht voor de politieke aard van 
het conflict niet dat het IKV de ideologische tegenstelling tussen Oost en 
West accepteerde. Voor het IKV vormde de deling van Europa een machtspo-
litiek conflict met een ideologisch ‘sausje’.21 Het zag de demilitarisering van 
Europa, de ophefffĳ ing van beide bondgenootschappen en meer wederzĳ dse 
afhankelĳ kheid als de weg naar een kernwapenvrĳ , ongedeeld continent.22

Hiermee werkte het IKV toe naar een defĳ initie van ontspanning die 
afweek van de Wandel durch Annäherung van de SPD. Volgens Faber had 
vooral de Westerse zĳ de zich aan Oost-Europa aangepast, zonder dat daar 
verandering opgetreden was. Hĳ  stelde dat de ontspanningspolitici de Polen 
hadden opgeoffferd voor stabiliteit en vrede in Europa. Naar zĳ n mening 

(Van der Bruggen, Polen, 1982). IKV 735 – 1 (Ter Veer, Begin februari, 1982). Mient Jan Faber, 
‘Poging om de muren tussen oost en west te doorbreken. Het IKV en de lauwe reacties op Polen’, 
NRC 21-01-1982. ‘De campagne na Polen’, Kernblad (april 1982) 3-4. Ben ter Veer, Het geluk van 
de vredesbeweging: 1989 een nabeschouwing. Minibrochure nr. 44 (‘s Gravenhage 1990) 20, 32.
18 Van den Berg, IKV (2006) 28. Van Diepen, Hollanditis (2004) 193-195, 377-378, 389, 391. Mient 
Jan Faber, ‘Interkerkelĳ k Vredesberaad’, IKV-berichten (1982) nr. 2, 12. Interessant is dat het begrip 
‘schaamte’ ook een belangrĳ k concept was geweest in het tot stand komen van de campagne 
van 1977, hoewel het toen niet ging over het eigen handelen.
19 Bert van Duĳ n, ‘Wĳ  mogen de Polen niet opoffferen aan de blokpolitiek. De nieuwe strategie 
van de vredesbeweging’, HN 9-1-1982, 7, 10. Faber, ‘Poging’, NRC 21-01-1982. Van Diepen, Hollanditis 
(2004) 239. ‘IKV na Polen voorbereid op kilte en tegenwind’, NRC 23-12-1981. IKV 735 – 1 (Ter Veer, 
Begin februari, 1982).
20 Ben ter Veer, ‘Zes jaar IKV-campagne’, in: Faber, Zes jaar (1983) 18-32, aldaar 28. Mient Jan 
Faber, ‘Strategieën voor de toekomst’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 102-121, 
aldaar 113-114. Faber, ‘Het IKV’ (1983) 11.
21 Ben ter Veer, ‘Overwegingen na Polen’, in: Faber, Zes jaar (1983) 135-142, aldaar 137-138. 
Ontspanning is ondeelbaar. IKV-minibrochure nr.  30 (‘s Gravenhage 1986/1987) 9-10. Mient 
Jan Faber e.a. ed., Vredespolitiek. IKV-voorstellen voor Oost-West, Noord-Zuid en ontwapening 
(Amersfoort 1985) 20-21. 
22 Faber, min x min (1985) 257-258. IKV 598 – 1 (Houdĳ k, Oost-Europabeleid).



170   

was de aanvaarding van de status quo een goed uitgangspunt geweest, 
maar was een onvrĳ  Oost-Europa geen duurzame basis voor een Europese 
vredesordening. In tegenstelling tot de klassieke ontspanningsdenkers 
gaf een belangrĳ k deel van het IKV na ‘Polen’ de hoop op verandering van 
bovenaf op. Net als in de jaren zeventig rekende het IKV op gelĳ ktĳ dig 
engagement aan beide zĳ den van het Ĳ zeren Gordĳ n. Ditmaal ging het 
echter niet alleen om het ‘Westerse onderwerp’ ontwapening, maar om 
de hoop gezamenlĳ k de deling van Europa te kunnen doorbreken en de 
machthebbers in beide blokken tot hervormingen aan te zetten. De dialoog 
tussen deze gelĳ ktĳ dig werkende bondgenoten, die het IKV nu wel actief 
tot stand probeerde te brengen, doopte het ‘ontspanning van onderop.’ 
Grote delen van het IKV bleven overigens geloven in de heilzame werking 
van ontspannen Oost-Westrelaties op hogere politieke niveaus voor de 
democratisering in Oost-Europa. Het afbouwen van vĳ andbeelden tussen 
Oost en West bleef een belangrĳ k doel van het IKV.23

Deze koerswĳ ziging richting een Oost-Westdialoog van onderop was voor 
het IKV daarom ook geen reden om van offfĳ iciële gesprekken af te zien. De 
dialoog van onderop verving de traditionele ontspanning niet, maar was 
noodzakelĳ k om haar te laten slagen. Het IKV koos bewust voor contacten 
op ‘twee sporen’ in Oost-Europa.24

Na de grote woorden over een koerswĳ ziging bleek het nog niet zo 
gemakkelĳ k handen en voeten aan de nieuwe ideeën te geven. Een be-
perkende factor bleef de overweldigende aandacht die de strĳ d tegen de 
kernwapenplaatsing in Nederland bleef opeisen.25 Het nieuwe beleid kreeg 

23 Van Duĳ n, ‘Wĳ  mogen de Polen niet opoffferen’, HN 9-1-1982, 7, 10. Wim Bartels, Gied ten 
Berge, ‘Vredesbeweging moet ook in kou blĳ ven praten’, VK 30-10-1982. Faber, ‘Poging’, NRC 
21-01-1982. ‘Uitvoering van het IKV voorstel (Vredeskrant 1980)’, in: Faber, Zes jaar (1983) 100-104. 
‘Brief van het IKV-secretariaat’ (1983) 133-134. Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’ (1983) 7-8. 
IKV 803 – 2 (Ter Veer, The new peace movement, 1982). Faber, Vredespolitiek (1985) 17-20. Gied ten 
Berge, Ben ter Veer, ‘Het IKV na Polen’, Kernblad (januari 1982) 3-4. Eric Vrĳ sen, ‘Supermachten 
Europa uit!’, ED 31-3-1982. Ben ter Veer, ‘De les van Polen na Boedapest ’56 en Praag ‘68’, LC 
30-12-1981. ‘Een nieuw bindmiddel voor Europa?’, DGA 10-2-1982. Mient Jan Faber, ‘Deling en 
heling van Europa’, ikv-berichten (1983) nr. 3, 1-2. Herman de Lange, ‘Ook dáár dus de militairen’, 
VK 18-12-1981. Mient Jan Faber, ‘Ontspanning-van-onderop’, Kernblad (juni 1984) 11-12. 
24 Faber, ‘Strategieën’ (1983) 112. Faber, ‘Poging’, NRC 21-01-1982. Faber, ‘Het IKV’ (1983) 13. 
Bartels, Ten Berge, ‘Vredesbeweging moet in kou blĳ ven praten’, VK 30-10-1982. ‘Verklaring van 
het Interkerkelĳ k’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 90-96. Hogebrink, ‘Voorbĳ  de 
‘Hollanditis’’ (1983) 47-68, 58-59. Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’ (1983) 7-8. ‘De campagne 
na Polen’ (1982) 3-4. 
25 Charles Batchelor, ‘A peace movement stirs in Eastern Europe’, Financial Times 30-12-1981. 
Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 5, 8-9. Ter Veer, ‘Overwegingen na 
Polen’ (1983) 138, 141. IKV 803 – 1 (Ter Veer, Pugwash, 1982). 
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pas volledig de ruimte na het plaatsingsbesluit van 1985. Terwĳ l een deel 
van de vredesbeweging demobiliseerde of radicaliseerde, koos het IKV er in 
1986 voor het na 1981 ontwikkelde beleid tot nieuwe prioriteit te verhefffen. 
Een jaar later publiceerde het een appel aan de politiek om een einde aan 
de Koude Oorlog te maken en veiligheid te zoeken in vrede in plaats van 
wapens. Hiermee wilde het IKV na symptoombestrĳ ding, waar het zelf 
jarenlang in verzeild was geraakt, eindelĳ k de politieke wortels van het 
conflict aanpakken. De IKV-top benadrukte dat deze nieuwe campagne 
de uitkomst was van een langdurig denkproces over de verbondenheid van 
vrede en democratisering en geenszins een vlucht voor de ontwapeningspro-
blematiek inhield. De basis voor deze nieuwe strategie vormde het concept 
van de ‘ondeelbaarheid van de ontspanning’: het idee dat ontspanning, 
vrede en mensenrechten onlosmakelĳ k met elkaar verbonden waren. Dat 
betekende niet dat vooruitgang op het ene gebied afhankelĳ k gemaakt 
moest worden van vooruitgang op een ander gebied, zoals sommige Wes-
terse regeringen deden. Vooruitgang was simpelweg niet mogelĳ k zolang 
één van de gebieden te ver achterbleef. De strĳ d voor de ontwapening en 
de demilitarisering van Europa was in die optiek kansloos zonder aandacht 
voor de mensenrechten en toenemende contacten tussen Oost en West. 
Deze nieuwe strategie leek dankzĳ  de frisse wind uit Moskou het tĳ  mee te 
hebben en het IKV reageerde dan ook enthousiast op de ontwapenings- en 
democratiseringsstappen van Gorbatsjov.26

Dit enthousiasme verving niet het geloof dat veranderingen het beste 
afgedwongen konden worden door een maatschappelĳ k middenveld dat 
‘tegenover’ het staatssysteem functioneerde. De ‘ontspanning van onderop’ 
streefde naar het tot stand brengen van een blokoverstĳ gend netwerk van 
burgergroepen om zo van onderop de deling in Europa te doorbreken. Europa 
moest zich daarbĳ  aan twee zĳ den losweken van de supermachten. Na de 

26 Wim Bartels, ‘‘Im Westen nichts Neues?’: Kanttekeningen bĳ  een ministeriële notitie’, 
Internationale Spectator (oktober 1988) 629-633, aldaar 633. IKV 341 – 2 (The Helsinki process, 
1986). Jannie Kuik, ‘Het Helsinki-proces’, Kernblad (maart 1986) 3. IKV 329 – 2 (Faber, Interna-
tionaal Beleid, 1985). Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 6-7, 11-12, 14-15, 
18. ‘Besluiten over ontspanningsbeleid’, Kernblad (juni 1986) 5. Mient Jan Faber, Het naderende 
einde van de Koude Oorlog, IKV mini-brochure nr. 34 (’s Gravenhage 1987-1988) 21. L.J. Hogebrink, 
‘Dilemma’s van een nieuwe ontspanningspolitiek’, Nieuw Europa. Tĳ dschrift van de Europese 
Beweging in Nederland 12 (1986) nr. 4, 153-158, aldaar 158. “De tĳ d is rĳ p” Een nota van het IKV over 
de kerken en Oost-Europa. Gesprekken, commentaar, aanbevelingen (Den Haag 1987) 79. Faber, 
Vredespolitiek (1985) 19, 21. Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’ (1983) 8-9. Gied ten Berge, 
PVDCAD'88. Toenadering, maar nog geen alternatief. Minibrochure nr. 37 (Den Haag 1988) 1-5. 
Van den Berg, IKV (2006) 24, 27-28. Van Diepen, Hollanditis (2004) 207-208, 336, 344. Van den 
Bos, Mensen van goede wil (2015) 22 (H6).
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koerswĳ ziging had het IKV zĳ n neiging beide supermachten gelĳ k te stellen 
niet opgegeven. Samen met Mary Kaldor van END presenteerde Faber in 
1984 een oproep om Europa van de ‘bezetting’ door zowel de Amerikanen als 
de Russen te bevrĳ den. Hoewel beiden in de tekst aangaven dat de kwaliteit 
van de ‘bezetting’ aan beide zĳ den verschilde, was de vergelĳ king van de 
Amerikaanse aanwezigheid in West-Europa met het Russische overwicht 
in Oost-Europa een grondige bagatellisering van de Oost-Europese situatie. 
Zelf zagen beiden dit juist als een stap in de richting van meer tweezĳ dig-
heid in de vredesbeweging.27 Het IKV achtte de culturele eenheid van 
Europa sterker dan de machtspolitieke en ideologische tegenstellingen, 
die haar verdeelden en zette zich in de late jaren tachtig volledig in om die 
deling te overwinnen.28

Kritiek op de koerswĳ zigingen

De luid aangekondigde, maar slechts langzaam uitgevoerde verschuiving 
van een exclusieve vredesstrĳ d naar meer aandacht voor mensenrechten 
en een Oost-Westdialoog van onderop verliep niet zonder discussie. Een 
eenzĳ dig op ontwapening gerichte fractie in het beraad en de achterban 
vreesde dat de koerswĳ ziging ten koste zou gaan van het vredeswerk 
en de kerkelĳ ke contacten in Oost-Europa. In deze hoek was sympathie 
voor de Oost-Europese poging tot socialisme niet ongebruikelĳ k, evenals 
de inschatting dat de Verenigde Staten de meeste schuld hadden aan de 
toegenomen spanning in de wereld. Beatrice de Graaf spreekt van een vorm 
van ‘oecumenische beleefdheid’, waarbĳ  het aanmatigend was een belerend 
vingertje naar anderen op te steken zonder eerst de eigen ‘zonden’ te heb-
ben aangepakt. Deze meningen verkondigden critici als de gereformeerde 
dominee Gonda Rĳ ksen en het Arnhemse kernenlid Alex van Bemmel, 
die actief waren in de internationale werkgroep van het IKV. In het Beraad 
verkondigden Ter Veers voorganger en opvolger, generaal Michiel von 

27 Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 3. IKV 689 – 1 (Faber, Vrede in 
Europa). Mient Jan Faber en Mary Kaldor, ‘De wedergeboorte van de civiele samenleving’, in: 
Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Pluralisme, 1989). Mary Kaldor, Mient Jan Faber, ‘Die Besetzung Europas 
beenden: der einzige Weg die Entspannung zu bewahren’, in: Initiative Ost-West-Dialog und der 
schweizerische Friedensrat, Der Frieden ist unteilbar. Für ein Europa jenseits der Blöcke (Berlĳ n 
1985) 140-143.
28 IKV 823 – 1 (Faber, Oost-Westconflict). IKV 813 – 1 (Faber, Zo ver van God). Mient Jan Faber, 
‘Verhouding Oost-West is meer dan verstandshuwelĳ k’, Trouw 15-03-1988. IKV 201 – 1 (Faber, 
BRD-DDR, 1983). Pieter Sturm, ‘In Oost-Europa is men verder met het denken over de toekomst’, 
Vrede. Maandblad voor vredesvraagstukken 25 (1988) nr. 5/6, 10-13, aldaar 10.
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Meĳ enfeldt en VU-hoogleraar Jan van Putten, deze mening.29 De openlĳ k 
beleden nieuwe focus berustte geenszins op consensus.

De gebeurtenissen van 13 december 1981 brachten bĳ  een deel van deze 
critici een heel andere reactie teweeg dan de door het secretariaat publie-
kelĳ k verkondigde schaamte. Van Bemmel voelde ‘opluchting’ en nam het 
op voor het Poolse regime. Hĳ  gebruikte het bekende argument dat het 
Westen eerst zĳ n eigen problemen op moest lossen en verweet het IKV ten 
prooi te vallen aan Amerikaanse propaganda:

‘al het geschreeuw over Afghanistan en Polen heeft geen zin, zolang in 
eigen huis (o.a. uitbuiting van de zwarten in de USA, de toestanden in 
Midden- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, maar ook Europa met de eigen 
armoegebieden door werkloosheid, zoals Italië en Groot-Brittannië) geen 
orde en rechtvaardigheid heersen.’30

Deze critici waren vooral bang voor de efffecten van de beleidswĳ ziging 
op de bestaande contacten met Oost-Europa. Zo merkte Rĳ ksen in april 
1982 op:

‘Op het moment zweeft het I.K.V. tussen een aantal reële contacten (te 
weten in de DDR) en de gedachte dat het zinvol zou kunnen zĳ n wanneer 
de West-Europese vredesbewegingen in de Oost-Europese oppositiebe-
wegingen hun meest aangewezen partners zouden gaan zien. Sinds de 13e 
december (…) [is dit] voor sommigen een vraag geworden en voor anderen 
reeds een duidelĳ ke vanzelfsprekendheid.’31

Onder het motto ‘I.K.V., houd je bĳ  je leest’ pleitte zĳ  ervoor zich vooral op 
kerkelĳ ke contacten te blĳ ven richten. Anderen bekritiseerden het feit dat 
het IKV in deze tĳ d van toegenomen spanningen de ontspanning aanviel: 
‘Wĳ  vragen ons af, of eenzĳ dige contacten met dissidente groeperingen 

29 IKV 329 – 1 (WI 2-10-1985). IKV 337 – 1 (WI 29-3-1984). IKV 337 – 4 (Van Bemmel, Commentaar, 
1984). IKV 337 – 2 (WI 25-1-1984). IKV 220 – 1 (Rĳ ksen, Oost-Europacontacten, 1982). IKV 334 – 1 
(WI 8-4-1982). Rinse Reeling Brouwer, ‘Europa voor de Europeanen? Maar Rusland ligt ook in 
Europa’, HN 25-9-1982. De tegenstelling bleef tot om de late jaren tachtig bestaan: ‘Beraadslid Jan 
Emck: “IKV spreekt met twee monden”’, Kernblad (april 1989) 14. “De tĳ d is rĳ p” (1987) 1, 67-68. 
Mient Jan Faber, Willem van de Ven, ‘Mensenrechten en ontwapening staan, helaas misschien, 
los van elkaar’, Kernblad (februari 1987) 8-9. Zie voor een beschrĳ ving van de verschillende 
kampen De Graaf, Over de Muur (2004) 146-149, 163, 199-203, 226-228, 234. 
30 IKV 334 – 2 (Van Bemmel aan Bartels, 29-1-1982).
31 IKV 220 – 1 (Rĳ ksen, Oost-Europacontacten, 1982).
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in Oost-Europa de bestaande vĳ andbeelden niet eerder bevestigen dan 
afbreken,’ schreef een groep critici in oktober 1982. Juist nu mochten de 
goede relaties niet verloren gaan, was de inschatting van een belangrĳ k 
deel van het IKV.32

In 1985 kreeg het beraad met Jan van Putten zelfs een voorzitter die de 
mening aanhing dat de dialoog van onderop de cruciale offfĳ iciële contacten 
bedreigde.33 Toen hĳ  op eigen gelegenheid probeerde de dialoog met de 
machthebbers in stand te houden door een offfĳ iciële uitnodiging voor een 
bezoek aan de DDR aan te nemen, leidde dit tot een openlĳ k conflict. Een 
meerderheid binnen het IKV vond een bezoek aan een land waar Faber en 
Hogebrink niet meer welkom waren ongepast. Daarmee koos de organisatie 
voor een op mensenrechten en onafhankelĳ ke partners gerichte koers en 
tegen Van Puttens poging de ontspanning te redden.34

De scheiding van geesten werd vergroot doordat het IKV met zĳ n cam-
pagne van 1977 vooral anti-kernwapenactivisten had aangetrokken. Onder 
deze achterban waren sympathie voor het socialisme, begrip voor de veilig-
heidsbelangen van de Sovjet-Unie en kritiek op de Westerse samenleving 
niet ongebruikelĳ k. Ter Veer schatte achteraf in dat circa twee-derde van 
de lokale IKV-vrĳ willigers niets met het onderwerp Oost-Europa had. Als er 
al interesse bestond, dan uitte die zich meestal in kerkelĳ ke contacten. Nu 
hoorden deze vrĳ willigers opeens dat zĳ  zich niet alleen met kernwapens 
moesten bezighouden, maar dat zĳ  hun contacten met Oost-Europa moes-
ten politiseren. Veel kernenleden hadden daar weinig oren naar en waren 
bang de kerken in Oost-Europa te schaden. Deze opgelegde koerswĳ ziging 
druiste bovendien in tegen wat zĳ  zich bĳ  vredeswerk en democratische 
besluitvorming binnen het IKV hadden voorgesteld.35

32 IKV 336 – 1 (WI 7-1-1983). IKV 336 – 2 (Notitie Oost-Westdiscussie, 1982). Ten Berge, Ter 
Veer, ‘Het IKV na Polen’ (1982) 3. IKV 220 – 1 (Rĳ ksen, Oost-Europacontacten, 1982). IKV 335 – 3 
(Reeling Brouwer, aan DB, 1982). Reeling Brouwer, ‘Europa voor de Europeanen?’, HN 25-9-1982. 
De Lange, ‘Ook dáár dus’, VK 18-12-1981. Herman de Lange, ‘VS misbruiken mensenrechten als 
slagwapen tegen Sovjets’, VK 13-2-1982, 15. BdG 11 – 1 (Van Bemmel, aan IKV, 1983). IKV 335 – 1 
(WI 1-10-1982). Van Putten trad vervolgens af als voorzitter.
33 IKV 329 – 1 (WI 2-10-1985). IKV 329 – 6 (JvP, Ontspanning, 1985). IKV 343 – 3 (Van Putten, 
aan DB, 1987).
34 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 138-140. De Graaf, Over de Muur (2004) 225-228. 
35 IKV 341 – 3 (WI, 21-3-1986). Jannie Kuik, ‘Oost-Europa’, Kernblad (oktober 1982) 10. Th. A. W. 
de Wit, ‘De ‘Polen’ en wĳ ’, Kernblad (januari 1982) 5. PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002). 
IKV 341 – 1 (WI 21-3-1986). Ariette Toornstra, ‘Verslag Oost-Europadiscussie op de Campagneraad 
van 26 februari’, Kernblad (maart 1983) 7. J.J. Krabman, ‘Internationale contacten’, Kernblad 
(september 1982) 11. Frenk van der Linden, ‘Democratie is niet: luisteren en dan zelf beslissen’, 
De Tĳ d 26-3-1982. Filip Noordam, Sjoukje van der Laan, ‘Niet geroepen DDR-gemeente les te 
lezen’, Kernblad (juli/augustus 1986) 13. Jannie Kuik, ‘Dat kan ik niet uitstaan, ergens’, Kernblad 
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Veel van de kritiek was afkomstig uit een linkse binnenkerkelĳ ke op-
positie, bestaande uit organisaties als Christenen voor het Socialisme, Kerk 
en Vrede en de Nederlandse oecumenische gemeente rondom het West-
Berlĳ nse Hendrik-Kraemerhuis. Vaak onderhielden deze organisaties nauwe 
contacten met offfĳ iciële Oost-Europese kerkelĳ ke vredesorganisaties zoals 
de katholieke Berliner Konferenz en de protestantse Christliche Friedenskon-
ferenz. Vanuit een zekere sympathie voor de socialistische regimes, bleef in 
deze hoek gedurende de hele jaren tachtig een stroom van kritiek bestaan 
op het tweesporenbeleid van het IKV. Door contact te onderhouden met 
de oppositie en de mensenrechtensituatie in Oost-Europa te bekritiseren, 
zou het IKV onvoldoende rekening houden met de moeizame opbouw 
van het socialisme en de ‘veiligheidsbehoeften’ van de Sovjet-Unie. De 
nieuwe strategie zou bovendien de aandacht van de kernwapenstrĳ d en 
Westerse maatschappelĳ ke problemen af leiden en steun verlenen aan 
mogelĳ k ‘reactionaire’ of ‘anticommunistische’ dissidenten. Deze kerkelĳ ke 
organisaties pleitten voor meer samenwerking met offfĳ iciële Oost-Europese 
vredesorganisaties en vonden het niet de taak van Westerse organisaties 
zich in interne aangelegenheden te mengen. Deze stroming slaagde erin 
een deel van de basis van het IKV aan haar kant te krĳ gen.36

Ook kerken en kerkelĳ ke vredesorganisaties die niet met het socialisme 
sympathiseerden, kregen het gevoel dat het IKV wel erg ver voorbĳ  zĳ n 
oorspronkelĳ ke opdracht handelde. Zo was Pax Christi bang dat de eigen 
Oost-Europacontacten onder dit nieuwe beleid zouden lĳ den. Aan de top 
van de organisatie verdween dit onbehagen toen voormalig IKV-secretaris 
Jan ter Laak in 1983 algemeen secretaris van Pax Christi werd. Aan de basis 
bleef echter de angst bestaan dat Ter Laak het bedachtzame Pax Christi te 
veel zou laten meesleuren in het ‘onrealistische’ IKV-beleid.37

(januari 1987) 11. Wilco de Jonge, ‘IKV’ers leren ‘het nieuwe denken’’, Kernblad (april 1987) 10-11. 
Paula Irik, ‘De blokken de wereld uit, te beginnen uit Rusland???’, Kernblad (maart 1982) 5. Ten 
Berge, ‘Ben ter Veer’ (2006) 175.
36 Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 14-18. Faber, Het naderende einde 
(1987/1988) 13-17. Gied ten Berge. De slag om Genève. Jaaroverzicht van juli 1982 tot juni 1983 
met de gebeurtenissen in binnen- en buitenland die voor de vredesbeweging belangrĳ k waren 
(Amersfoort 1983) 59-60. Henk Bos, ‘Het Oost-Europabeleid van het IKV op de korrel’, Kernblad 
(april 1989) 6-7. Jannie Kuik, Gied ten Berge, ‘DDR-Kernendag’, Kernblad (januari 1981) 9-11. 
IKV 335 – 3 (Reeling Brouwer, aan het DB, 1982). Ton Veerkamp, ‘Grundsätzliche Gegensätze in 
der Friedensbewegung’, Junge Kirche 46 (1985) nr. 3, 131-136. Zie De Graaf, Over de Muur (2004) 
146-148, 162-163, 172, 199, 224. 
37 Niek Megens, Hilde Reiding, Bewegen binnen smalle marges. Pax Christi Nederland, 1965-1990 
(Enschede 1999) 210-211. Faber, Min x min (1985) 190-191. De Graaf, Over de Muur (2004) 152, 
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Zulke conflicten bleven het IKV achtervolgen. Beraadslid Hogebrink 
maakte in 1985 de balans op. Hĳ  beschouwde het handhaven van een 
breed contactbeleid in Oost-Europa en de acceptatie van een positief 
vredesbegrip, dat ook ontspanning en mensenrechten omvatte, als deel 
van de bereikte consensus. Onenigheid bestond er volgens hem over al 
het andere, zoals de defĳ initie van ontspanning, de rol van het IKV op het 
gebied van mensenrechten en vooral de vraag of het tweesporenbeleid 
wel tot een resultaat kon leiden.38 Ook tussen de voorstanders van het 
nieuwe beleid bestonden nuanceverschillen. Voorzitter Ter Veer wilde 
behoedzaam blĳ ven en het contact met de ‘offfĳ iciëlen’ niet te veel verstoren. 
Internationaal secretaris Bartels en internationaal medewerker Wolfgang 
Müller hechtten nog duidelĳ ker grote waarde aan de politieke invloed van 
het IKV op offfĳ icieel Oost-Europees niveau, maar wilden dit niet ten koste 
laten gaan van onafhankelĳ ke contacten. Müller verwachtte zelfs de door 
de regimes ingestelde vredesraden met de dialoog van onderop te kunnen 
intimideren. Faber streefde eveneens naar een evenwichtig tweesporen-
beleid, maar was daarbĳ  beduidend minder bang de machthebbers tegen 
zich in het harnas te jagen. Beraadsleden Laurens Jan Hogebrink en Philip 
Everts kozen nog het meest de kant van de ‘onafhankelĳ ken’. Deze nuances 
laten zich illustreren aan de hand van een vergadering van de Werkgroep 
Internationaal in oktober 1982. Tegenover de eenzame Van Putten, die vond 
dat het beter was contact te hebben met offfĳ iciële vredesraden dan met de 
oppositie, stonden de genoemden als één blok aan de kant van het bestaande 
tweesporenbeleid. Zodra de vergadering echter over de praktische details 
van een mogelĳ k Pax Christi-bezoek aan de vredesraad van de DDR discus-
sieerde, vielen de gesloten rĳ en uiteen. Hogebrink stelde voor niet te gaan 
als men geen contact met de oppositie mocht hebben. Faber opperde, in de 
eigen actietraditie, gewoon te gaan en tĳ dens het bezoek het contactverbod 
te negeren. Alleen Ter Veer wilde een contactverbod respecteren om de 
oppositie niet aan verdere repressie bloot te stellen.39

163-164. BdG 6 – 1 (Van Munster, aan DB PC). BdG 6 – 2 (Forrer e.a. aan IKV, 1983). Van den Bos, 
Mensen van goede wil (2015).
38 IKV 329 – 7 (Hogebrink, Consensus, 1985). 
39 IKV 335 – 1 (WI 1-10-1982). Andere voorbeelden van vergaderingen waarin de verschillen 
duidelĳ k worden: IKV 329 – 1 (WI 2-10-1985). IKV 329 – 3 (WI 6-3-1985). IKV 342 – 5 (WI 15-11-1988). 
IKV 340 – 1 (WI 4-12-1985). IKV 338 – 4 (WI 23-5-1984). IKV 329 – 8 (WI 85-7). IKV 338 – 1 (WI 
19-12-1984). IKV 341 – 1 (WI 21-3-1986). Nuanceverschillen bestonden ook in de reacties op de 
kritiek vanuit de achterban. Terwĳ l Bartels en Beraadslid Ter Laak geneigd waren de daar 
heersende terughoudendheid te respecteren, ergerde Müller zich over de geringe bereidheid 
de uitgezette lĳ n te volgen.
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In de loop van de jaren tachtig viel het de voorstanders van een tweespo-
renbeleid steeds gemakkelĳ ker om linkse kritiek van zich af te schudden. 
In 1986 antwoordde Hogebrink laconiek op de beschuldiging dat het IKV 
een Roll Back-strategie bedreef: ‘De enige overeenkomst is dat de sterk 
ideologische benadering van Oost-Europa van de regering-Reagan ook 
allesbehalve een status quo-benadering is.’40 In 1988 keerde Faber zich 
fel tegen de ‘misplaatste’ linkse opvatting dat je ‘geen relaties met Charta 
’77 mag onderhouden als je niet eerst van de daken schreeuwt dat het een 
schande is dat er daklozen (…) in Nederland zĳ n.’ Hĳ  wees er fĳĳ ntjes op dat 
dergelĳ ke argumenten vaak alleen maar probeerden te verhullen dat de 
spreker zich eigenlĳ k niet in de geuite kritiek op Oost-Europa kon vinden. De 
behoefte om over mensenrechten in Oost-Europa te zwĳ gen, alleen omdat 
het ook als rechtse Koude Oorlogspropaganda diende, wees hĳ  radicaal 
af.41 Tegelĳ kertĳ d ageerde hĳ  tegen het rechtse ‘misbruik’ van mensen-
rechtenkritiek en het rechtse ‘hoereren’ met de Oost-Europese oppositie. 
‘Mevrouw Thatcher kwam met lege handen en een volle ideologische mond 
naar Polen,’ schreef hĳ  smalend over dergelĳ ke retoriek.42

Kritiek kreeg het IKV ook uit rechtse kringen. De IKV-top ging heftige 
polemieken aan om de rechtse beschuldigingen dat het IKV in dienst zou 
staan van het Oostblok te weerspreken.43 Opvallend is dat veel rechtse 
critici geneigd waren de gehele vredesbeweging over één kam te scheren, 
terwĳ l een eveneens externe organisatie als de Stasi haarfĳĳ n de ruzies 
en onenigheden binnen de Nederlandse vredesbeweging wist te ontwar-
ren.44 De koerswĳ ziging van 1981 kon het negatieve, rechtse oordeel over 
de naïviteit van het IKV nauwelĳ ks wĳ zigen. Vaak herkenden de critici wel 
dat de koerswĳ ziging positieve kanten had, maar bleven zĳ  het IKV te veel 
geloof in de goodwill van de Sovjet-Unie verwĳ ten. Anderen vonden het 
IKV juist naïef vanwege het te lichtzinnig op de tocht zetten van beproefde 
veiligheidsconcepten.45

40 Hogebrink, ‘Dilemma’s’ (1986) 153-158.
41 Faber, ‘Verhouding Oost-West’, Trouw 15-03-1988. 
42 IKV 219 – 1 (Polendag, 1984). IKV 757 – 1 (Faber, Polen, 1988). Faber, Min x min (1985) 28, 241. 
43 Interview Ten Berge, 12-10-2011. De Graaf, Over de Muur (2004) 165-173. ‘Ik denk dat ik op 
hun zwarte lĳ st sta’, Arnhemse Courant 8-12-1981. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 40-43, 
51-52. ‘Van dik hout’, Kernblad (juli/augustus 1984) 9. Van Diepen, Hollanditis (2004) 175-177, 312. 
44 Zie voor de beschrĳ vingen van zowel de Nederlandse aantĳ gingen als het handelen van 
de Stasi: De Graaf, Over de Muur (2004) 165, 211, 282. Zie voor de interesse van de Oost-Europese 
geheime diensten in het IKV in het algemeen: ibidem, 154-157, 209-212. Faber, Min x min (1985) 
45, 54. 
45 Sol NL 38 – 1 (Ruitenberg, IKV 1987). IKV 735 – 4 (Ter Veer, Heldring, 1982). Ben de Jong, ‘IKV 
heeft een naïeve kĳ k op politiek van Sovjet Unie’, VK 10-11-1982. Godfried van Benthem van den 
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Zelfs na 1989 bleek duurde deze discussie nog voort. Verkondigers van het 
‘gelĳ k van rechts’ beschuldigden ook het IKV ervan verkeerde inschattingen 
te hebben gemaakt. Kerkelĳ ke kringen reageerden in de jaren negentig met 
interne reflecties op de vraag of zĳ  voldoende kritisch met het Oostblok 
omgegaan waren. Ter Veer antwoordde al in 1990 op de rechtse kritiek met 
de afkondiging van ‘het geluk van de vredesbeweging’, waarin hĳ  uitlegde 
hoe het IKV na 1981 met zĳ n steun aan de Oost-Europese oppositie wel 
degelĳ k aan de goede kant had gestaan.46 Faber presenteerde achteraf 
het beleid van ontspanning van onderop meer en meer als het werkelĳ ke 
beleid van het IKV in de jaren tachtig. De kernwapenstrĳ d waar het IKV 
beroemd mee werd, was meer een samenloop van omstandigheden geweest. 
In 1999 gaf hĳ  nog de bevolkingen in Oost en West-Europa gezamenlĳ k het 
krediet; in 2014 is dit inmiddels helemaal verschoven naar de oppositie in 
Oost-Europa: ‘Zíj hebben een einde gemaakt aan de Koude Oorlog, niet die 
half miljoen demonstranten in 1983 op het Malieveld.’47 IKV’er Gied ten 
Berge geeft achteraf wel Ter Veers campagne van 1977 de eer:

‘Zĳ n progressieve veranderingsgezindheid leidde ertoe dat de hoofd-
stroom in die beweging – ook Mient Jan Faber – zich in toenemende 
mate solidariseerde met oppositiebewegingen in Oost-Europa. “De Oost-
Europeanen mogen de prĳ s betalen voor onze welvaart en vrĳ heid”, 
placht Ter Veer te zeggen tegen de tegenstrevers uit de veiligheidselite 
die vooral hamerden op het belang van ‘stabiliteit’ in het conflict tussen 
Oost en West.’48

Bergh, ‘Foute diagnose IKV brengt geen succesvolle therapie’, VK 11-11-1982. F. Bolkestein, W. 
van den Bercken, ‘IKV onderschat Moskou’, VK 26-5-1982, 13. J.L. Heldring, ‘IKV: Vrĳ heid gaat 
boven ontspanning’, NRC, 22-1-1982. Faber, Min x min (1985) 97, 214. Ten Berge, De slag om Genève 
(1983) 54-59. Zie ook Van Diepen, Hollanditis (2004) 171, 173, 175-177, 211, 311. De Graaf, Over de 
Muur (2004) 165. 
46 Ter Veer, Het geluk (1990) 13-32. J.L. Heldring, ‘De zogenaamde gloriejaren’, NRC 31-1-1982, 
9. Gied ten Berge, ‘IKV probeerde als eerste status quo te doorbreken’, NRC 6-2-1992, 9. H.E. 
Ruitenberg, ‘Was Mient Jan Faber een soort John Foster Dulles?’, NRC 15-2-1992, 10. De Graaf, 
Over de Muur (2004) 270-272.
47 Mient Jan Faber, ‘Bevolkingen van Oost én West beëindigden Koude Oorlog’, VK, 11-11-1999. 
Zie ook het interview van Faber in HN 25-1-1992. Meindert van der Kaaĳ , ‘We moeten met 
kernwapens leven’, Trouw, 28-2-2014. Bas Kromhout, Mient Jan Faber: ‘Kernwapens garantie 
voor wereldvrede’, Kerk in Den Haag 17 (2014) nr. 164. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 9.
48 Gied ten Berge, ‘Vredesbeweging maakte betrekkelĳ kheid kernwapen zichtbaar’, http://www.
nieuwwĳ .nl/opinie/vredesbeweging-maakte-betrekkelĳ kheid-van-het-kernwapen-zichtbaar/. 
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Dit debat vond ook zĳ n weerslag in de historiografĳ ie. Remco van Diepen 
schaarde zich in zĳ n onderzoek over het Nederlandse kernwapendebat in 
2004 aan de kant van de critici uit de jaren tachtig. Hĳ  bekritiseerde de 
inzet van het IKV voor eenzĳ dige ontwapeningsstappen en stelde kritisch 
dat de organisatie na 1981 weigerde een keuze te maken tussen de twee 
sporen in Oost-Europa. Naar zĳ n mening was dit het gevolg van het bin-
nen het IKV bestaande, naïeve idee dat het Oost-Europese socialisme door 
liberaliseringen een menselĳ k gezicht kon krĳ gen. Wel achtte hĳ  de steun 
die het IKV, tegen zĳ n achterban in, aan de oppositie in Oost-Europa gaf, 
prĳ zenswaardig en een bĳ drage aan het einde van de Koude Oorlog.49

De Graaf is in haar studie over de Nederlandse kerkelĳ ke contacten 
met de DDR positiever. Zĳ  stelt dat de nieuwe nadruk op dissidentencon-
tacten na 1981 de offfĳ iciële betrekkingen vaak bemoeilĳ kten en soms zelfs 
onmogelĳ k maakten. Daarmee herkent zĳ  terecht wél een bewuste keuze 
tussen de sporen. Nauwkeurig beschrĳ ft zĳ  hoe het IKV zich vooral na 
1985 steeds meer ontwikkelde tot een ‘professionele lobbyvereniging voor 
mensenrechten en democratisering in Oost-Europa’:

‘De secretariaten van het IKV en Pax Christi (…) gaven de dissidenten een 
stem en een gezicht in het buitenland en hielpen hen bĳ  de formulering 
van het politieke protest. Ze vielen daarmee de claim aan van de SED de 
Oost-Duitse bevolking te vertegenwoordigen, en functioneerden als een 
soort Amnesty International voor de dissidenten.’50

Volgens De Graaf sloeg het IKV met deze koerswĳ ziging een onconventionele 
weg in, die buiten het gebruikelĳ ke Koude Oorlogsdiscours viel en daarom 
zoveel kritiek uit zowel linkse, realistische als rechtse hoek opriep: ‘Een 
combinatie van ‘rechtse’ ondersteuning van dissidenten en ‘links’ verzet 
tegen de wapenwedloop paste nauwelĳ ks in het gepolariseerde klimaat.’ 
Door met deze strategie in te gaan tegen de Oost-Europese pogingen de 
Westerse vredesbeweging in te palmen droeg het IKV naar haar mening bĳ  
‘aan de morele en politieke uitholling van het communistische monopolie, 
en daarmee indirect aan de systeemcrisis van 1989’. Zĳ  komt, in tegenstel-
ling tot Van Diepen, tot de terechte conclusie dat Faber ondermĳ nender 
was dan zĳ n critici in de jaren tachtig waarnamen.51

49 Van Diepen, Hollanditis (2004) 105-106, 160, 173, 194, 209-210, 238-242, 314, 372, 377-379, 
393-395.
50 De Graaf, Over de Muur (2004) 154, 190-191, 214-216, 223, 288-289.
51 Ibidem, 171-172, 288.
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De Graaf doet beduidend meer recht aan de ontwikkelingen binnen 
het IKV gedurende de jaren tachtig dan Van Diepen. Hĳ  legt op sommige 
plaatsen de vinger op de zere plek, maar doet dat vaak op een oordelende 
toon die blĳ ft vastzitten in het kritische discours van de jaren tachtig. De 
Graafs beschrĳ ving van de wending richting mensenrechtenactivisme, is 
een zeer noodzakelĳ ke correctie daarop. Dat neemt niet weg dat ook haar 
voorstelling genuanceerd kan worden. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de 
mate waarin de toegenomen aandacht voor de oppositie altĳ d een expliciet 
onderdeel bleef van de eigen grotere strategie voor het bereiken van vrede 
en het einde van het Oost-Westconflict. De dialoog met de oppositie stond 
nooit op zich, maar was altĳ d deel van een grotere politieke strategie. Het 
IKV maakte geen keuze tussen de sporen, maar koos er juist bewust voor 
de sporen te combineren. Dit is iets wat De Graaf wel erkent, maar waarop 
in dit onderzoek, door de andere onderwerpkeuze, meer de nadruk komt 
te liggen. Doordat hier niet de DDR, zoals bĳ  de Graaf, maar Polen centraal 
staat, wordt des te meer duidelĳ k hoe beperkt Westers, en retorisch de 
koerswĳ ziging aanvankelĳ k was.

De proef op de som: de solidariteit van de eigen vredesstrĳ d

Na Jaruzelski’s ingrĳ pen op 13 december 1981 was het IKV met stomheid 
en schaamte geslagen. Omdat het geen werkelĳ k contact met Solidarność 
onderhield, voelde elke solidariteitsuiting gratuit. Omdat het niet wist hoe 
te reageren, koos het voor een terughoudende opstelling. Volgens Faber 
moest de aandacht naar Polen uitgaan en niet naar het IKV, dat de weken 
daarvoor genoeg in de media was geweest.52 Het IKV nam deel aan door 
politieke partĳ en en Polencomités georganiseerde demonstraties en kernen 
roerden zich met eigen protestacties. De organisatie ambieerde echter dit 
keer geen voortrekkersrol.53

Dat viel op. Het contrast tussen de 400.000 demonstranten van 21 no-
vember 1981 en de relatieve stilte direct na 13 december was voor velen te 
groot. De ingezonden brieven in de pers met de vraag ‘waar het IKV bleef’ 

52 IKV 142 – 1 (WO 14-12-1981). IKV 142 – 2 (WO 21-12-1981). 
53 IKV 249 – 1 (demonstratie 21-12-1981). ‘Protest bĳ  Poolse ambassade’, DW 15-1-1982. ‘Polen-
manifestaties in Amsterdam’, DW 11-12-1982. IKV 471 – 4 (Uitenbogaard e.a. aan PvdA e.a., 1983). 
Lokale voorbeelden: ‘Brief IKV Middelburg aan Poolse premier’, Provinciale Zeeuwse Courant 
23-12-1981. ‘Fakkeloptocht voor Polen in Groningen’, Friesch Dagblad 19-12-1981. ‘Heel politiek 
Friesland tegen ingreep Polen’, LC 24-12-1981.
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waren niet van de lucht.54 Slechts een enkeling nam het voor het IKV op. 
Politicoloog en columnist Bart Tromp vond de verwarring in het IKV juist 
een sympathiek contrast met de ‘hoogmoed’ en het ‘oorverdovend zwĳ gen’ 
over Oost-Europa, dat hĳ  eerder bĳ  het IKV had waargenomen.55

Ter Veers verzekeringen dat de Westerse vredesstrĳ d de beste vorm van 
Westerse solidariteit met Solidarność betekende, kwamen na 13 december 
1981 onder druk te staan. Zonder directe contacten was deze solidariteit 
weinig waard geweest, was het nieuwe inzicht.56 De nieuwe strategie van 
solidariteit met Oost-Europa bleef echter onderdeel van de bredere IKV-
strategie van wederzĳ ds machtsverlies. Daar kwam het doel van ontspan-
ning van onderop nu bĳ . Wederom dacht het IKV door uitvoering van zĳ n 
eigen strategie automatisch solidair te zĳ n met de Oost-Europese oppositie. 
De dialoog van onderop zou niet alleen helpen het Oost-Westconflict van 
onderop te ondergraven, het zou ook de oppositie morele steun en bekend-
heid in het Westen opleveren. De hoop dat de contacten tot minder repressie 
zouden leiden, bleken echter een illusie. Dat gold ook voor de hoop de op-
positie te kunnen helpen door bĳ  de machthebbers te protesteren of haar 
in directe dialoog met de regering te kunnen brengen.57 Vanaf 1987 begon 
het IKV bovendien een lobbycampagne bĳ  de Nederlandse overheid en 
maatschappelĳ ke organisaties voor een actiever Oost-Europabeleid gericht 
op het stimuleren van hervormingen achter het Ĳ zeren Gordĳ n.58

Het IKV presenteerde zo opnieuw het toch al gevoerde beleid als beste 
vorm van steun aan de Oost-Europese oppositie. Het IKV was echter wel 
degelĳ k bereid ook wat extra’s te doen. Zo sprong het bĳ  repressie in 

54 Voorbeelden: C. Clement, ‘Waar blĳ ft het IKV?’, De Stem 17-12-1981. P.C. Elffferich, ‘Polen 
en IKV’, Trouw 31-12-1981. I. Hubregtse, ‘Polen en IKV’, Trouw 16-1-1982. H. van Aken, ‘Links en 
Polen’, De Limburger 5-1-1982. Zie voor meer voorbeelden IKV 250. 
55 Bart Tromp, ‘Het IKV na ‘Polen’’, Parool 28-1-1982. Briefschrĳ vers die voor het IKV opkomen 
zĳ n o.a. M. Ooms, ‘Polen’, Nieuwe Apeldoornse Courant 21-1-82. Rudie Neve, ‘Polen en IKV 3’, De 
Stem 31-12-81. 
56 Ter Veer, ‘Overwegingen na Polen’ (1983) 136-137. IKV 472 – 3 (Ter Veer, toespraak, 1981). IKV 
472 – 5 (Ter Veer, Polen, 1980). 
57 Sturm, ‘In Oost-Europa is men verder’ (1988) 10-13. Dr. M.J. Faber, ‘Opmerkingen’, in: Dr. W.F. 
van Eekelen e.a., Oost-Europa en de ontspanning, Atlantisch Onderwĳ s Papier (Den Haag 1987) 
36-38, aldaar 37-38. IKV 329 – 2 (Faber, suggesties). IKV 342 – 1 (jaarverslag 1987-1988). Faber, 
min x min (1985) 60, 152. Zie ook Megens, Reiding, Bewegen binnen smalle marges (1999) 168-169, 
215. De Graaf, Over de Muur (2004) 191, 213, 245.
58 Ten Berge, PVDCAD’88 (1988) 6-7. IKV 598 – 3 (Kanttekeningen, 1988). Bartels, ‘Im Westen 
nichts Neues?’ (1988) 630-633. Mient Jan Faber, Jan ter Laak, Arie Oostlander en Jan Marinus 
Wiersma, ‘Gezamenlĳ ke uitgangspunten voor de discussie’, in: Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Plura-
lisme). De Graaf, Over de Muur (2004) 190, 245.
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Oost-Europa geregeld voor zĳ n ‘natuurlĳ ke bondgenoten’ in de bres.59 Ook 
was het IKV steeds vaker genoodzaakt te protesteren tegen zelf ondervon-
den repressie, zoals uitzettingen en geweigerde visa.60

Desondanks bleef de steunverlening van het IKV grotendeels beperkt 
tot dialoog en protest. Praktische hulpverlening, iets wat wel degelĳ k een 
lange traditie in kerkelĳ ke kringen had, kwam nauwelĳ ks voor.61 Het IKV 
beschouwde de oppositie in Oost-Europa als een belangrĳ ke gesprekspart-
ner in de dialoog van onderop, maar leek het niet als zĳ n taak te zien haar 
ook materieel te ondersteunen. Op een positieve manier kan dat uitgelegd 
worden als een teken dat het IKV de oppositie zag als gelĳ kwaardig in 
plaats van hulpbehoevend. Anderzĳ ds toont het ook aan dat de inzet van 
het IKV voor de oppositie in Oost-Europa vooral deel was van de eigen 
bredere strategie. Bĳ  De Graafs stelling dat het IKV zich gedurende de jaren 
tachtig tot spreekbuis en belangenbehartiger van de oppositie ontwikkelde, 
past daarom de kanttekening dat het mensenrechtenactivisme nooit een 
zelfstandig doel vormde: het IKV had veel grotere politieke pretenties. Dat 
blĳ kt trefffend uit een discussie in 1983 naar aanleiding van een verzoek van 
Amnesty International om op het gebied van Oost-Europa meer samen te 
werken. Veel IKV’ers achtten al te nauwe samenwerking onwenselĳ k gezien 
het verschillende karakter van beide organisaties. Amnesty had nauwelĳ ks 
politieke invloed en had volgens Bartels en Müller ook verder weinig bereikt 
in de DDR. Als Amnesty er zelf niet uitkwam, moest ze niet plotseling op het 
IKV proberen terug te vallen, merkte Bartels stekelig op. Dat het Amnesty 
nooit om dezelfde mate van directe politieke invloed te doen was geweest, 
bleef buiten beschouwing. Opvallend is dat deze discussie plaatsvond op 
een moment dat het IKV zelf ook zĳ n politieke ingangen in de DDR al 
grotendeels verloren had. Desondanks wees het de samenwerking af. Het 
mensenrechtenactivisme van het IKV was niet los te zien van het eigen 
streven naar meer dialoog tussen Oost en West en invloed bĳ  de machtheb-
bers in Oost-Europa. Maarten van den Bos nuanceert daarom terecht de 

59 Zie voor voorbeelden van protest o.a.: Faber, min x min (1985) 74-75, 97, 107, 110, 258. De 
Graaf, Over de Muur (2004) 190-191, 234, 247. Ten Berge, De slag om Genève (1983) 160-161. ‘IKV en 
Pax Christi protesteren bĳ  Poolse ambassadeur’, Kernblad (juli/augustus 1984) 9. Sol NL 112 – 5 
(Bartels aan Jaruzelski, 1985). Sol NL 112 – 6 (Bartels aan Michnik e.a. 1985). IKV 112 – 7 (Trip 
e.a. aan Bartoszek, 1984). IKV 471 – 5 (Faber aan ambassadeur 1986). 
60 Zie bĳ v.: IKV 342 – 2 (jaarverslag 1987-1988. IKV 341 – 4 (Hogebrink aan ambassade, 1986). 
IKV 471 – 3 (Polencorrespondentie). De Graaf, Over de Muur (2004) 234.
61 Ik heb slechts één voorbeeld van materiële hulp aan Polen gevonden, aan een Pools kin-
derkamp in 1985: IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). IKV 329 – 9 (WI 29-5-1985). Zie voor de kerkelĳ ke 
hulpverleningstraditie: Klaas van der Horst, Een scheur in het gordĳ n. Protestantse kerkelĳ ke 
Nederlands-Tsjechische contacten 1959-1989 (Heršpice 1998) 72-89.
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wens van het IKV zich tot een soort Amnesty International voor dissidenten 
te ontwikkelen. Terwĳ l IKV- en Pax Christi secretarissen Faber en Ter Laak 
wel iets voor dit idee leken te voelen, bestond er ook veel tegenstand. Voor 
Bartels en Müller stond de ondersteuning van de Oost-Europese oppositie 
niet op zich, maar stond zĳ  in dienst van de grotere politieke strĳ d voor 
een ongedeeld Europa.62

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

Op weg naar een tweesporenbeleid: de zoektocht naar bondgenoten

De zoektocht naar onafhankelĳ ke bondgenoten begon in feite direct na 
de lancering van Ter Veers strategie in 1977. Om te garanderen dat de door 
het IKV in West-Europa ingezette campagne in Oost-Europa navolging 
zou vinden, moest het zĳ n idee daar gaan ‘verkopen’.63 Voordat het goed 
en wel naar partners op zoek kon gaan, was het IKV zelf al onderwerp van 
Oost-Europese interesse geworden. De vroege Nederlandse mobilisering 
tegen kernwapens schiep verwachtingen bĳ  Oost-Europese vredesraden en 
offfĳ iciële kerkgerelateerde vredesorganisaties als de Berliner Konferenz en 
de Christliche Friedenskonferenz. Deze organisaties zochten daarom toena-
dering tot de Nederlandse vredesbeweging en wisten bĳ  enkele christelĳ ke 
vredesactivisten een positieve indruk achter te laten. Het IKV-secretariaat 
zelf was wat argwanender, maar wees de contacten niet af.64

Zelf had het IKV een voorkeur voor minder regime-afhankelĳ ke kerkelĳ ke 
contacten. De DDR lag voor de hand als beginpunt van dit beleid vanwege 
de religieuze, linguïstische en geografĳ ische nabĳ heid en de aanwezigheid 
van een eigen kerkelĳ k vredesengagement. In de DDR ‘stonden de velden 
rĳ p om te oogsten’, schrĳ ft Faber achteraf. Vanaf 1978 kwam de Nederlands 

62 De Graaf, Over de Muur (2004) 190-191, 214-216, 223, 231, 288. Van den Bos, Mensen van goede 
wil (2015) 27, 32 (H6). Zie voor de discussies over AI: IKV 336 – 6 (Müller aan Brinkman, 1983). 
IKV 336 – 7 (WI 26-10-1983). IKV 338 – 6 (WI 27-6-1984). BdG 11 – 2 (WI 29-4-1983). Zie voor de 
verbondenheid van mensenrechtenactivisme met de bredere strategie van het IKV: o.a. Faber, 
Ter Veer, Mensenrechten en democratie (1986/1987) 8-13. 
63 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 29.
64 ‘Aalten e.a.’, Kernblad (januari 1981) 10-11. Gonda Rĳ ksen, ‘DDR-kernendag’, Kernblad (au-
gustus 1982) 15. Loes Klee, Piet Nieuwboer, ‘CFK ter discussie’, ibidem. De redactie, ‘Naschrift’, 
ibidem. IKV 332 – 1 (Kernendag 1980). IKV 336 – 8 (WI 19-4-1983). IKV 331 – 1 (WI 25-6-1980). 
IKV 331 – 2 (WI 5-3-1980). IKV 333 – 3 (WI 26-6-1981). De Graaf, Over de Muur (2004) 286. 
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Hervormde Kerk in contact met de Oost-Duitse Bund der Evangelische 
Kirchen. De daaraan verbonden Theologische Studienabteilung (ThSA) 
beschouwde het IKV als een equivalent van zichzelf en daarmee als één 
van de gezochte Oost-Europese partners. Dit gevoel van verbondenheid 
bracht het IKV tot uiting in jaarlĳ kse bezoeken en gezamenlĳ ke plannen.65

De ‘natuurlĳ ke bondgenoot’ in Oost-Europa zou daar moeten doen wat 
het IKV hier deed: het destabiliseren van de eigen supermacht door middel 
van de strĳ d voor de vrede. Faber voelde zich in 1980-1981 gesterkt door het 
ontstaan van Solidarność en noemde het geen toeval dat deze organisatie 
gelĳ ktĳ dig met de vredesbeweging was ontstaan. Hĳ  hoopte dat beide 
bewegingen ‘het verkalkte denken in bloksystemen op de proef gingen 
stellen’:

‘Solidarność en andere particuliere, onafhankelĳ ke initiatieven in 
Oost-Europa waren broodnodig om de Koude Oorlog in de kern aan te 
tasten. Alles wat ‘onafhankelĳ k’ was in Oost-Europa, in het bĳ zonder 
onafhankelĳ ke vredesinitiatieven, droeg bĳ  aan het ondermĳ nen van 
het communistische systeem.’66

Binnen het secretariaat bestonden verschillende ideeën over de criteria 
waaraan die natuurlĳ ke bondgenoten moesten voldoen. Internationaal 
secretaris Bartels stelt achteraf dat hĳ  op zoek was naar ‘like-mindedness’, 
terwĳ l Faber allianties wilde aangaan met iedereen die van onderop iets 
in beweging kon brengen.67 De eerste daadwerkelĳ k onafhankelĳ ke en 
‘ondermĳ nende’ bondgenoten waar het IKV mee in contact kwam, waren 
dissidente Oost-Duitse dominees als Rainer Eppelmann en Harald Brett-
schneider. Het IKV maakte met hen plannen voor een vredesplatform.68

Een andere voor de hand liggende plek om te zoeken naar bondgenoten 
was Polen. Die zoektocht kwam echter pas laat op gang. Nog in november 
1981, op het hoogtepunt van Solidarność, verwees het IKV zĳ n achterban die 

65 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 29, 56. IKV 332 – 1 (Kernendag, 22-11-1980). De Graaf, 
Over de Muur (2004) 118-127, 280-287. Hogebrink, ‘Voorbĳ  de ‘Hollanditis’’ (1983) 50. Interview 
Ben Schennink, 10-5-2012, Utrecht.
66 Faber, min x min (1985) 149, 285. Faber, ‘Strategieën’ (1983) 116-118. Faber, ‘Brief van het 
IKV-secretariaat’ (1983) 133-134. Faber, Vooruitgeschoven Spionnen (2007) 28-29.
67 Ter Veer, ‘Zes jaar’ (1983) 32. Herman Fontein, ‘Oost-Europa voor het blok’, in: Bartels, Tussen 
Oost en West Europa (1983) 14-34, aldaar 33-34. Interview Wim Bartels, 22-11-2011, Amsterdam.
68 Interview Mient Jan Faber, 23-3-2010, Amsterdam. IKV 735 – 2 (Müller, overleg ASF, 1982). 
Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 56-60. De Graaf, Over de Muur (2004) 150-153, 157. Achter 
de IKV campagne (1981) 20.
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op zoek was naar contact in Polen door naar de offfĳ iciële Poolse vredesraad 
en naar Pax Christi in Nederland, die veel eigen Poolse contacten had. 
Noch een bezoek van Ter Veer in 1980, noch de contacten van Pax Christi 
bleken voldoende om al in 1980-1981 tot een praktische invulling van het 
gevoelde bondgenootschap te komen. Dat werd enerzĳ ds bemoeilĳ kt door 
de dominantie van de anti-kernwapenstrĳ d en anderzĳ ds door het feit 
dat Pax Christi, zo stelde Ter Laak achteraf, haar contacten bewust van 
het onstuimige IKV afschermde. Zelf wedde Pax Christi bovendien op het 
verkeerde paard. In plaats van de vroegere contacten met de dissidente 
katholieke intellectuelen van KIK aan te halen, waarvan veel leden zich 
tot adviseurs van Solidarność ontwikkelden, focuste de organisatie op de 
onbeduidende en relatief regimevriendelĳ ke oecumenische groepen van 
Nasza Droga (de gemeenschappelĳ ke weg). Ben Schennink, die zeer actief 
was in Pax Christi, stelt dat deze organisatie hiermee een vorm van ‘bal-
last’ opbouwde. Dit maakte haar later minder wendbaar dan het IKV om 
oppositionele contacten aan te gaan, hoewel zĳ  eerder contact onderhield.69

Midden november 1981 diende zich nóg een potentiële bondgenoot aan, 
toen de Tsjechoslowaakse oppositiebeweging Charta 77 zich in een open 
brief aan de Westerse vredesbeweging richtte. Voor het IKV was dit een 
aanleiding om zich op de demonstratie van 21 november 1981 openlĳ k 
solidair te verklaren met Charta en Solidarność. In 1982 besloot het de 
brief te beantwoorden.70

Hoewel de contacten na Jaruzelski’s ingrĳ pen slechts langzaam op gang 
kwamen, begon het IKV luidkeels het nieuwe bondgenootschap met de 
oppositie te verkondigen. Bartels deed dit in mei 1982 op een offfĳiciële vredes-
conferentie in Moskou en Ter Veer in augustus tĳ dens de Pugwashconferen-
tie in Warschau. Waar Ter Veer zĳ n woorden van solidariteit tenminste nog 
kon uitspreken, was dat bĳ  Bartels niet het geval. De vooraf afgedwongen 

69 IKV 735 – 1 (Ter Veer, Begin februari, 1982). IKV 220 – 1 (Rĳ ksen, Oost-Europa). IKV 333 – 1 
(Ennen, Verslag, 1981). Ter Veer, ‘Grenzen aan politiek’, VK 31-10-1981. IKV 471 – 7 (Bakker aan 
IKV Oostzaan 1981). IKV 332 – 2 (WI 29-9-1980). IKV 735 – 5 (Nasza Droga 1980). Jan ter Laak, 
‘Pax Christi and IKV in Eastern Europe: looking for allies’, in: Wilco de Jonge ed., Living in Truth. 
Catholics in Eastern Europe. Report of the Pax Christi lnternational Congress (Boskoop 1989) 17-26, 
aldaar 23. Ine Megens, ‘Church peace movements: an instrument of propaganda or a witness for 
a new reality’, in: ibidem, 40-48, aldaar 45. IKV 142 – 3 (WO 6-7-1981). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, 
verslag, 2002). Interview Schennink, 10-5-2012. Van den Bos, Mensen van goede wil (2014) 18-20 
(H6).
70 ‘Verklaring van Charta 77. 15 november 1981’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 
88-90. ‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: ibidem, 90-96. ‘Open brief van Charta 
77 aan het Vredesberaad IKV, Praag, 27 augustus 1982’, in: ibidem, 96-100. ‘Charta ’77 vindt steun 
bĳ  vredesbeweging Nederland’, Trouw 17-3-82.
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belofte dat hĳ  openbare en plenaire spreektĳ d zou krĳ gen, werd in Moskou 
opeens ingetrokken. Dit zette Bartels ertoe aan voor lopende camera’s van 
de conferentie te vertrekken en zĳ n solidariteitsbetuiging alsnog schriftelĳ k 
te verspreiden. In Nederland maakte deze afffaire duidelĳ k dat het menens 
was met de nieuwe koers van het IKV.71

Die boodschap kwam ook duidelĳ k over bĳ  de machthebbers in Oost-
Europa. De DDR zag het IKV niet meer als bondgenoot maar als ‘vĳ and’ van 
het socialisme. Als gevolg werd het IKV geconfronteerd met Einreiseverbote 
en blokkering van bestaande projecten. De argwaan tegenover het IKV nam 
ook toe binnen de Oost-Duitse kerk, waar men weinig gecharmeerd was van 
het feit dat Bartels in zĳ n verhinderde toespraak de kerk in de DDR bĳ na 
in één adem met de Oost-Europese oppositie had willen noemen.72 In het 
najaar van 1982 bekritiseerde bisschop Krusche van de Bund der evangeli-
schen Kirchen in de DDR tĳ dens een bezoek aan Nederland de zoektocht 
van het IKV naar steeds ‘onafhankelĳ kere’ partners. Op die manier zou 
het IKV het vredeswerk van de Oost-Duitse kerken in diskrediet brengen: 
‘Der IKV erhält dafür die Schlagzeile, aber wir in Osteuropa bekommen 
die Schläge.’73

Deze woorden waren koren op de molen van degenen binnen de Neder-
landse kerken die vonden dat het IKV te hard van stapel liep en daarmee 
zowel mensen in Oost-Europa als de moeizaam opgebouwde Oost-West-
relaties schaadde. De Stasi zorgde er voor dat die angsten rap bewaarheid 
werden door inderdaad de bestaande kerkelĳ ke en gemeentecontacten 
te bemoeilĳ ken. Faber stelde zichzelf gerust met de veronderstelling dat 
Krusche deze opmerkingen alleen onder druk van de Stasi had gedaan. Dat 
maakte de gevolgen voor het IKV niet minder groot. Enerzĳ ds betekende 
de afffaire een sterke aanslag op de steun van de Nederlandse kerken voor 
het Oost-Europabeleid van het IKV. Anderzĳ ds betekende dit het voorlopige 
einde van de IKV-contacten in de DDR. Zo gaf de solidariteit met Solidarność 
in feite de theorie van het wederzĳ dse machtsverlies de doodsteek: ‘Zonder 

71 Interview Bartels, 22-11-2011. Interview Ten Berge, 12 oktober 2011. Wim Bartels, ‘Dagboek 
uit Moskou. We willen vasthouden aan contacten met Oost-Europa’, HN 22-5-1982, 7-8. Wim 
Bartels, ‘Atoomvrĳ  Europa is meer dan Europa zonder atoomwapens’, DW 14-5-1982, 4. Kritiek 
bleef echter ook bestaan: Bolkestein, Van den Bercken, ‘IKV onderschat Moskou’, VK 26-5-1982, 
13. 
72 Interview Faber, 23-4-2010. IKV 735 – 2 (Müller, overleg ASF, 1982). De Graaf, Over de Muur 
(2004) 152-156. 
73 Deze situatie wordt, inclusief citaat, beschreven door: Ten Berge, De slag om Genève (1983) 
158-159. De Graaf, Over de Muur (2004) 158. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 63-64. Zie 
ook BdG 6 – 3 (verslag Krusche 1982).
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tegenhanger in Oost-Europa (…) verloor het project zĳ n betekenis als twee-
zĳ dig proces en werd het een eenzĳ dig ontwapeningsinitiatief in Nederland, 
waar wĳ  niet warm voor liepen’, zo stelt Faber achteraf.74

Met zĳ n luide solidariteitsbetuigingen had het IKV zĳ n nieuwe positie 
goed duidelĳ k gemaakt in Oost-Europa, maar de opbrengst was eind 1982 
mager. De offfĳiciële partners en de kerken in de DDR zegden het IKV de wacht 
aan, terwĳ l de praktische uitwerking van de nieuwe bondgenootschappen, 
waar het IKV zo sterk naar verwees, nog op zich liet wachten.

Tussen applaus en Einreiseverbot: de moeizame contacten met de 
machthebbers

Toen het IKV na het dichtslaan van de deur in de DDR het werkveld naar 
andere landen verlegde, bleken deze snel het Oost-Duitse voorbeeld te 
volgen. In 1984 werd Faber onder grote belangstelling van de Nederlandse 
media Tsjechoslowakĳ e uitgezet. Terwĳ l het in Nederland verwĳ ten over 
naïviteit of avonturisme regende, beweerden Faber en anderen stellig dat 
‘de natuurlĳ ke partners’ in Tsjechoslowakĳ e het bezoek en de publiciteit 
juist op prĳ s stelden. Dat was dit keer inderdaad het geval.75

In hetzelfde jaar besloot ook de offfĳ iciële Sovjetvredesraad dat het IKV 
voorlopig niet in Moskou welkom was.76 De consequente houding van 
de DDR-vredesraad was hier echter ver te zoeken. Nog in hetzelfde jaar 
bezocht Bartels alsnog de Russische hoofdstad. Op de heen- en terugweg 
werd hem bĳ  zĳ n overstap op het Oost-Duitse vliegveld Schönefeld echter 
een hotelovernachting in de DDR geweigerd.77

De Oost-Duitse autoriteiten gingen nog verder dan dergelĳ ke pesterĳ tjes. 
Met een verdeel- en heerspolitiek probeerden zĳ  een deel van de Westerse 
vredesbeweging aan zich te binden en het onwelgevallige deel buiten te 
sluiten. De Graaf beschrĳ ft hoe de DDR-vredesraad een ‘charmeofffensief’ 
voerde om kritische IKV-prominenten als Von Meĳ enfeldt en Van Putten los 
te weken van de IKV-top. Nederlandse kerkelĳ ke delegaties die naar de DDR 
wilden reizen, werden sterk onder druk gezet om kritische IKV’ers thuis te 

74 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 49, 58, 60-67, 114. Ten Berge, De slag om Genève 
(1983) 158-159. De Graaf, Over de Muur (2004) 155-161, 173-175, 205-207. Interview Faber, 23-3-2010. 
Interview Ten Berge, 12-10-2011. 
75 Faber, Min x min (1985) 117, 134-142, 148. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 121-128. IKV 
337 – 1 (WI 29-3-1984). De Graaf, Over de Muur (2004) 152-153.
76 Faber, Min x min (1985) 107-113, 127, 170. IKV 338 – 1 (WI 19-12-1984). IKV 475 – 1 (Hongarĳ edag 
1984). 
77 IKV 338 – 7 (Bartels, Moskou). Interview Bartels, 22-11-2011. Faber, Min x min (1985) 221, 253. 
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laten. Dit zorgde ervoor dat de discussie over de provocatieve politiek van 
het IKV steeds weer oplaaide.78 Faber stelde in 1983 met een mengeling van 
verwondering en trots vast dat het IKV in Oost-Europa nu echt de status 
van ondermĳ nende kracht genoot.79

Het IKV bleef ondanks deze tegenwerking de dialoog met de vredesraden 
zoeken. Het doel was tweeledig. Enerzĳ ds was de hoop politieke invloed te 
krĳ gen in Oost-Europa nog niet geweken. Anderzĳ ds maakte een dergelĳ ke 
dialoog het ook gemakkelĳ ker in direct contact te komen en te blĳ ven 
met de ‘bondgenoten’ van onderop. De verwachtingen ten aanzien van de 
gesprekken met de vredesraden zelf waren niet hoog. Het IKV realiseerde 
zich terdege dat de vredesraden, als spreekbuis van de regering, slechts 
clichés en vaste formules herhaalden. Vooral internationaal secretaris 
Bartels koesterde echter alsnog de hoop en het vertrouwen dat hĳ  via de 
vredesraden en andere offfĳ iciële contacten invloed uit zou kunnen oefenen 
op hoger politiek niveau. Trots was hĳ  op het feit dat zĳ n mislukte toespraak 
in Moskou hem contact met de prominente Sovjetadviseur Georgy Arba-
tov opleverde. Daarnaast ontmoette hĳ  als aangewezen onderhandelaar 
namens de Westerse vredesbeweging zeer geregeld vertegenwoordigers 
van de Oost-Europese vredesraden, waaronder ook de Oost-Duitsers, die 
het IKV verder meden als de pest. Dergelĳ ke contacten rechtvaardigde hĳ  
pragmatisch met de opmerking dat het IKV in Nederland toch ook politieke 
contacten onderhield. Deze verdediging bagatelliseerde het verschil tussen 
contacten met de eigen democratische regering en de dictatoriale regimes 
aan de andere zĳ de van het Oost-Westconflict.80

Faber was aanvankelĳ k eveneens de mening toegedaan dat het weinig 
verschil uitmaakte of men contact met de machthebbers hier of daar 
onderhield. Zo bagatelliseerde hĳ  in 1983 het karakter van de vredesraden 
door te stellen dat elke staat toch voorlichtingsorganen had. Later baseerde 
hĳ  zĳ n nonchalante omgang met de regimevertegenwoordigers meer op 
de veronderstelling dat hun heerschappĳ  niet eeuwigdurend was. ‘Macht 

78 De Graaf, Over de Muur (2004) 156, 162, 165-173, 209-211, 223-229. Faber, min x min (1985) 31, 37, 
56, 60, 78-80, 102, 114, 120-121. IKV 343 – 3 (Van Putten aan DB, 1987). IKV 329 – 6 (WI 26-6-1985). 
Interview Faber 23-3-2010. 
79 Faber, ‘Het IKV’ (1983) 10. Faber, ‘Strategieën’ (1983) 103-104. 
80  IKV 803 – 1 (Ter Veer, Pugwash, 1982). IKV 338 – 1 (WI 19-12-1984). ‘Wim Bartels terug uit 
Moskou. We hoeven niet terug naar ‘af ’’, HN 7-7-1984. IKV 335 – 4 (Arbatov aan Bartels, 1982). 
‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 93. 
De Graaf, Over de Muur (2004) 194, 198-199. IKV 338 – 3 (Characteristics 1984). IKV 329 – 2 (Faber, 
internationaal beleid, 1985). IKV 329 – 2 (Faber, suggesties). Faber, ‘Strategieën’ (1983) 116-118. 
IKV 343 – 1 (Nieuwsbrief 1986). IKV 329 – 1 (WI 2-10-1985). Bartels en Ten Berge, ‘Vredesbeweging 
moet in kou blĳ ven praten’, VK 30-10-1982. Interview Bartels, 22-11-2011.
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is in de ogen van het IKV (gelukkig nog) veranderbaar en daarom moet je 
er ook wat “losjes” mee omgaan. Geef de machthebber maar de benefĳit of 
the doubt – meer is echt niet nodig,’ stelde hĳ  in 1987.81

Bartels en Faber voelden zich op geen enkele wĳ ze bezwaard door hun 
contacten met offfĳ iciële instanties in Oost-Europa. Hun strategie in de om-
gang met ‘de offfĳ iciëlen’ liep echter zeer uiteen. Faber, die opriep ‘losjes’ met 
de macht op te gaan, schrok niet terug voor confrontatie. Zo liep hĳ  volgens 
Ter Veer in Hongarĳ e een keer een besloten vergadering van de vredesraad 
binnen toen die de Nederlandse gasten niet onmiddellĳ k wilde ontvangen. 
In Praag bracht hĳ  bĳ  een conferentie van de vredesraad onaangekondigd 
twee Chartavertegenwoordigers mee. Deze methode hanteerde hĳ  ook in 
het Westen. Zo provoceerde hĳ  de SPD door bĳ  een afspraak zonder overleg 
met twee Oost-Europese dissidenten aan te komen zetten. Bartels en ook Ter 
Veer, die meer directe resultaten van de gesprekken met de machthebbers 
verwachtten, traden beduidend voorzichtiger op. Hun optredens in Moskou 
en Warschau vormden uitzonderingen. Zĳ  waren niet de enigen die wel 
eens geïrriteerd raakten van Fabers talent om politici tegen zich in het 
harnas te jagen. Anderzĳ ds stelden beiden achteraf dat juist de combinatie 
van Fabers provocaties en hun eigen pogingen bruggen te bouwen het 
tweesporenbeleid vooruit brachten.82

De dialoog met de ‘natuurlĳ ke bondgenoten’

De vanaf 1981 luid aangekondigde bondgenootschappen van onderop bleken 
niet zo gemakkelĳ k tot stand te komen als gehoopt. Ondertussen brak de 
Stasi onder invloed van deze aankondigingen de kerkelĳ ke en oppositionele 
contacten in rap tempo af. Het idee dat directe contacten ten grondslag 
moesten liggen aan solidariteit, kwam vooral in het geval van Polen nogal op 
het verkeerde moment. Voor het IKV was het ontstaan van het Solidarność-
kantoor in Brussel dan ook een opsteker. Kort na de oprichting van het 
bureau stelde het IKV voor om samen met de Britse END tot een verklaring 
te komen. Dit betekende voor het IKV een grote stap naar een daadwerkelĳ k 
bondgenootschap met een Oost-Europese beweging van onderop. Tĳ dens de 
discussies werd echter vooral duidelĳ k hoe groot de verschillen tussen de 
nationale bevrĳ dingsstrĳ d van Solidarność en de transnationale ambities 

81 “De tĳ d is rĳ p” (1987) 69. IKV 329 – 2 (Faber, suggesties). Faber, ‘Strategieën’ (1983) 116.
82 Ten Berge, ‘Ben ter Veer’ (2006) 176-177. Van den Berg, IKV (2006) 21. B.II.3 1030 – 2 (Frie-
denstrefffen CSSR 1988). Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 172. Sturm, ‘In Oost-Europa is 
men verder’ (1988) 13. Bos, ‘Het Oost-Europabeleid’ (1989) 6-7. Interview Bartels, 22-11-2011.
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van END en IKV nog waren.83 Desondanks verwees het IKV bĳ  gebrek aan 
directe contacten met Solidarność in de volgende jaren gretig naar deze 
verklaring als bewĳ s van het bondgenootschap. Pogingen in 1982 en 1983 
om dit bondgenootschap met directe toenadering tot Wałęsa een betere 
basis te geven, bleven zonder resultaat. De bestaande contacten van Pax 
Christi, die al kort na 13 december 1981 weer voorgezet werden, bleven ook 
nu nog grotendeels buiten bereik van het IKV.84

Hoopvoller waren de resultaten in andere Oost-Europese landen. Charta 
77 antwoordde wel op de brieven van het IKV, zĳ  het met grote vertraging. 
Op de inhoudelĳ ke dialoog volgden ontmoetingen in Tsjechoslowakĳ e, 
totdat ook hier in 1984 de deur dichtsloeg. Veelbelovend waren bovendien de 
contacten met de relatief vrĳ e Hongaarse onafhankelĳ ke vredesbeweging.85

Het ontbreken van contacten in Polen bleef echter een pĳ npunt; niet het 
minst omdat juist dit land de aanleiding was geweest voor de koerswĳ ziging. 
Het IKV greep dan ook gretig zĳ n kans toen de Poolse oppositiegroep KOS 
zich in mei 1983 uit eigen beweging tot de Westerse vredesbeweging richtte. 
Het IKV nam de handschoen op en formuleerde een antwoord op KOS’ 
kritiek op de eenzĳ dige focus van de vredesbeweging op Westerse ontwa-
pening. De reactie bevredigde noch overtuigde de Poolse activisten.86 Een 
verdere gelegenheid diende zich aan toen in 1984 Solidarność-woordvoerder 
Janusz Onyszkiewicz een brief aan Faber richtte als vertegenwoordiger 
van het END-netwerk. Faber greep de kritiek op de geringe interesse in de 
vredesbeweging voor onderwerpen die voor de Oost-Europese oppositie 
belangrĳ k waren met beide handen. Hĳ  beantwoordde de brief niet namens 
END, maar op persoonlĳ ke titel in de hoop dat het IKV nu daadwerkelĳ k 
de dialoog met de oppositie aan zou gaan.87 In 1985 reageerde het IKV 

83 IKV 335 – 5 (Polenwerkplan, 1982). IKV 335 – 2 (WI 26-6-1982). Sol NL 112 – 1 (Faber e.a., joint 
communiqué, 1982). IKV 736 – 2 (Gesprek Brussel, 1982). 
84 ‘Vredesbeweging en solidariteit’, Kernblad (september 1982) 8. IKV 471 – 8 (Faber, Bartels, 
aan Solidarność Offfĳ ice, 1982). IKV 471 – 9 (Ten Berge aan Polencomité, 1982). IKV 471 – 3 (Polen 
Correspondentie). IKV 736 – 1 (Faber aan Wałęsa, 1982). IKV 471 – 10 (Janssen aan Minkiewicz, 
1983). IKV 471 – 11 (Faber aan Solidarność, 1983). IKV 336 – 2 (Bartels, Oost-Westbetrekkingen). 
IKV 756 – 4 (PC, Polenreis, 1984). IKV 735 – 6 (PC, Polen, 1982).
85 ‘Open brief van Charta 77’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 96-100. Jíří 
Dienstbier, “De contacten met het IKV waren zeer stimulerend”, in: Van den Berg, IKV (2006) 
193-197. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 119-129, 131, 151-153. IKV 336 – 2 (Bartels, 
Oost-Westbetrekkingen). 
86 Jacqueline Bos, Janneke Houdĳ k, Variaties op varianten. Jaaroverzicht van vredespolitiek en 
vredesbeweging 1983/84 (Amersfoort 1984) 110-111. IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984).
87 IKV 471 – 2 (Faber aan Onyszkiewicz, 1984). ‘Wat is ware solidariteit?’, Kernblad (oktober 
1984) 6-8. Onyszkiewicz benadrukte in 2002 dat de contactopname naar zĳ n mening te laat 
kwam: PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002), 3.
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op open brieven van Kuroń en Onyszkiewicz aan de END-conventie en 
schreef het een open brief aan de ‘vredesgroepen’ in Polen.88 Het slaagde 
er ondanks al deze pogingen echter niet in een werkelĳ ke dialoog met de 
Poolse oppositie te laten ontstaan. De Poolse briefschrĳ vers voerden nog 
hoofdzakelĳ k een waarschuwende monoloog tegenover de vredesbeweging. 
Groot zal de vreugde zĳ n geweest toen in 1984 voor het eerst expliciet één 
van de brieven van het IKV beantwoord werd: en dan nog wel door Wałęsa 
zelf.89

Voor het duurzaam doorbreken van de desinteresse was echter per-
soonlĳ k contact nodig. In april 1985 reisden Faber en Müller naar Polen. 
Het hoogtepunt van het bezoek was de ontmoeting met Wałęsa, die een 
verklaring voor de END-conventie in Amsterdam meegaf. ‘Solidarność wil 
dialoog met IKV’, meldde het Kernblad triomfantelĳ k in de hoop dat het 
IKV nu eindelĳ k het contact had gevonden dat het eerder zo pĳ nlĳ k had 
gemist.90

Achteraf bezien was niet het prominente bezoek aan Wałęsa, maar een 
haastige ontmoeting om zeven uur ’s ochtends op de dag van vertrek het be-
langrĳ kste succes van deze reis. Dit bliksembezoek aan Jacek Czaputowicz, 
één van de oprichters van de nieuwe vredesgroep WiP (Vrĳ heid en Vrede), 
zou in de volgende jaren van grote waarde blĳ ken.91 Meer nog dan Gorbatsjov 
of het plaatsingsbesluit maakte de oprichting van WiP het jaar 1985 tot een 
keerpunt voor de dialoog met Polen. Deze jonge oppositiegroep werkte 
niet alleen bovengronds, maar was ook in tegenstelling tot Solidarność 
expliciet geïnteresseerd in contacten met de Westerse vredesbeweging. In 
december 1985 reisde medeoprichter Piotr Niemczyk door West-Europa, 
waarbĳ  hĳ  dankzĳ  Minkiewicz, die vanuit Amsterdam de rol van Westerse 
contactpersoon van WiP vervulde, opnieuw het IKV ontmoette. Ditmaal 
besloot het IKV na enige aarzeling een vaste relatie met WiP aan te gaan.92 
De aarzeling verhulde dat het contact in feite als geroepen kwam. Nadat de 

88 IKV 339 – 1 (IKV, PC aan Kuroń, 1985). IKV 471 – 12 (Onyszkiewicz aan Faber, 1985). IKV 
471 – 1 (Faber aan Onyszkiewicz, 1985). BK 740.000 – 2 (Faber aan peace and freedom groups, 
1985). Zie ook hoofdstuk 1.
89 IKV 471 – 13 (Wałęsa aan Faber, 1984). Wel ontstond eerder een dialoog met END (hoofdstuk 1). 
90 IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 134-135. Müller, 
‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 1, 4-6. IKV 471 – 1 (Faber aan Onyszkiewicz, 1985). IKV 756 – 1 
(Müller, Gespräche in Polen, 1985). IKV 471 – 14 (Faber, Ter Laak, aan Wałęsa, 1985). IKV 471 – 15 
(Wałęsa, aan Faber, Ter Laak, 1985). IKV 471 – 16 (END Convention aan Wałęsa, 1985). 
91 IKV 756 – 1 (Müller, Gespräche in Polen, 1985). Sol NL 139 – 1 (Czaputowicz aan Faber, 1985). 
Smółka-Gnauck, Między wolnoscią (2012) 157-158.
92 IKV 219 – 2 (Niemczyk, Minkiewicz aan IKV). IKV 340 – 1 (WI 4-12-1985). IKV 470 – 2 (Faber, 
Müller aan WiP).
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contacten met het land dat de nieuwe Oost-Europapolitiek had veroorzaakt 
zich jarenlang moeizaam hadden voortgesleept, bood zich nu een partner 
aan. Bovenal kwam dit contact zeer gelegen, namelĳ k in het jaar dat het 
plaatsingsbesluit viel en daarmee de weg volledig vrĳ  kwam voor beleid 
gericht op Oost-Europa. Eindelĳ k kon het IKV ook in Polen de retoriek van 
het ‘natuurlĳ ke bondgenootschap’ invulling geven.93 Voor WiP kwam het 
contact eveneens op het juiste moment. Toen Czaputowicz en Niemczyk 
in februari 1986 vanwege hun internationale contacten gearresteerd wer-
den, richtte Czaputowicz zich vanuit de gevangenis via Minkiewicz tot 
Faber. Hĳ  vroeg om steun van de nieuw gewonnen partners in de Westerse 
vredesbeweging:

‘Although I will share the defendant’s bench only with Piotr Niemczyk, 
it will be a trial not only against the whole movement ‘Freedom and 
Peace’, but also against all peace movements in the East as well as in the 
West of Europe’.94

Onder internationale druk kwamen ze een half jaar later vrĳ .
De contacten met WiP kwamen pas echt op stoom in 1987, in het bĳ zon-

der in de vorm van samenwerking in het kader van de END-conventies.95 
In mei weigerde de Poolse ambassade nog visa te verstrekken voor een 
bezoek aan het WiP-congres.96 In december 1987 had het IKV meer geluk, 
dankzĳ  een uitnodiging van de Poolse vredesraad. Om de verbondenheid 
met de natuurlĳ ke bondgenoot te demonstreren had het IKV eerst toestem-
ming gevraagd aan WiP en ook het voornemen WiP te ontmoeten op de 
visumaanvraag vermeld. Het was uitzonderlĳ k dat het visum onder die 
omstandigheden er kwam. Eenmaal in Polen bracht een belangrĳ k deel 
van de IKV- en Pax Christi-delegatie de tĳ d vooral bĳ  WiP door. Bartels, die 
wel op de offfĳ iciële conferentie acte de présence gaf, vroeg daar aandacht 
voor een door WiP geïnitieerde verklaring over dienstweigering.97 Zodra 

93 Van den Berg, IKV (2006) 26-30. Faber, min x min (1985) 87, 98, 172, 187, 214. 
94 Sol NL 139 – 1 (Czaputowicz aan Faber, 1986). Zie ook Tygodnik Mazowsze (1986) nr. 179, 1. 
95 IKV 470 – 3 (Houdĳ k aan Czaputowicz). IKV 470 – 4 (Szymanderski, Dear Sir, 1987). Sol NL 
113 – 2 (Joint END/IKV/WiP Proposal 1987). IKV 470 – 5 (Van der Meer, aan WiP, 1987). Sol NL 
140 – 3 (END Coventry 1987). IKV 343 – 5 (resolution IKV, WiP). 
96 IKV 343 – 6 (WI 7-4-1987). Sol NL 134 – 3 (WiP, documents, 1987).
97 IKV 470 – 6 (PPC, meeting, 1987). IKV 756 – 5 (Janneke, Polen, 1987). IKV 470 – 7 (WiP e.a. 
Peace is a human right, 1987). IKV 470 – 8 (Minkiewicz, update, 1987). IKV 342 – 1 (Jaarverslag 
1987-1988). IKV 343 – 7 (WI 29-9-1987). 
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het in de latere jaren tachtig mogelĳ k werd, bezochten WiP-leden ook 
Nederland.98

Vanaf 1988 zette het IKV ook een kerkelĳ k instrument in om de contacten 
in Oost-Europa vlot te trekken: namelĳ k het in 1983 door de Wereldraad 
van Kerken aangekondigde conciliair proces voor gerechtigheid, vrede 
en de heelheid van de schepping. In het kader van dit conciliair proces 
organiseerde het IKV in mei 1988 in Boedapest een ontmoeting tussen 
christenen uit Hongarĳ e, Nederland en de DDR. Het IKV zorgde ervoor dat 
er ook vertegenwoordigers van WiP, Solidarność en Charta 77 bĳ  konden 
zĳ n. De aanwezigen benadrukten in de slotverklaring het belang van Oost-
Westcontacten van onderop.99 De poging om met dit kerkelĳ ke instrument 
de contacten in de DDR weer nieuw leven in te blazen, faalde door gebrek-
kige organisatie en ingrĳ pen van de Oost-Duitse autoriteiten. In Polen lukte 
het vervolgens wel een bĳ eenkomst te stand te brengen. Hier was door de 
oppositionele achtergrond van de meeste Poolse deelnemers de discussie 
heel wat politieker dan die in Boedapest. Dit verbaasde de grotendeels uit 
kernleden samengestelde Nederlandse delegatie. Zĳ  had ook contacten met 
regimegetrouwe kerkelĳ ke organisaties als de Christliche Friedenskonferenz 
en de Berliner Konferenz verwacht.100 Veel leden hadden mogelĳ k niet in de 
gaten gehad dat een deel van de IKV-top al jaren in Oost-Europa vooral op 
onafhankelĳ ke partners focuste, terwĳ l in Nederland de onenigheid over 
de vraag met wie het IKV in Oost-Europa moest spreken nog gaande was.

De IKV-top greep deze ontmoeting aan om ook het contacten met 
Solidarność weer op te pakken, dat na 1985 ondergesneeuwd was door de 
nauwe samenwerking met WiP. In het najaar van 1988 leek eindelĳ k de 
interesse binnen Solidarność voor het IKV toe te nemen.101 In de praktĳ k was 
dat echter too little too late. Bĳ  de volgende IKV-reis naar Polen in september 
1989 was Solidarność de rol van partner van onderop al ontgroeid.102

98 IKV 757 – 2 (Myśłakowska, Lamentowicz, 1989). Miszk, Ruch Wolność i Pokój (2010) 120.
99 Oegema, Tussen petitie en perestrojka (1993) 46-47. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 
180-184, 189-192. IKV 757- 3 (verklaring Boedapest, 1988). Janneke Houdĳ k, ‘Een nieuw verbond 
in Boedapest’, Kernblad (juli 1988). 
100 IKV 756 – 2 (Janneke, Polen, 1987). IKV 787 – 1 (Westenbrink, Beste mensen, 1988). IKV 787 – 2 
(bĳ eenkomst 11-11-1988). IKV 757 – 4 (Verklaring van Warschau). IKV 757 – 5 (IKV, legalisering 
Solidarność). IKV 757 – 1 (Faber, Polen, 1988). Anna Myśłakowska, ‘Mooi resultaat na twee dagen 
hard werken’, Kernblad (december 1988) 6-7. Mient Jan Faber, ‘de reële visie van Solidarność’, 
ibidem, 7. Zie voor de poging in de DDR: De Graaf, Over de Muur (2004) 247-250.
101 IKV 757 – 1 (Faber, Polen, 1988). IKV 757 – 6 (Faber aan Romaszewski, 1988). 
102 IKV 757 – 7 (Faber, Reisverslag Polen, 1989). Mient Jan Faber, ‘De radicale herstructurering van 
de Poolse economie’, Kernblad (oktober 1989) 3-5. Megens, ‘Church peace movements’ (1989) 48.
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Twee sporen aan één tafel? De bemiddelingspogingen van het IKV

Het tweesporenbeleid van het IKV werd na enige tĳ d ambitieuzer. Het wilde 
meer dan het creëren van evenwicht tussen ontspanning van bovenaf en 
onderop, maar streefde ernaar de eigen gesprekspartners in Oost-Europa 
ook onderling in dialoog te brengen. Het IKV begon met dit gewaagde plan, 
het tot stand brengen van een dialoog tussen de regering en de oppositie, in 
die landen waarmee het als eerste goed contact met de oppositie ontwik-
kelde. In Hongarĳ e en Tsjechoslowakĳ e liepen de pogingen echter binnen 
enkele jaren dood. De organisatie was zich ervan bewust dat ze zich een 
moeilĳ ke opgave had gesteld: ‘Dat deze sporen niet “sporen” wisten we 
vanaf het begin, de hoop was het, dat zĳ  in een (vredes)politiek-vruchtbare 
relatie zouden kunnen worden gebracht,’ stelde een interne notitie in 1985.103

Dat jaar keerden de kansen voor het IKV onder invloed van de perestrojka. 
Verschillende Oost-Europese vredesraden stelden zich meer open voor de 
prioriteiten van het IKV. De altĳ d al relatief liberale Hongaarse vredesraad 
besloot in 1987 zelfs het END-appel te ondertekenen en organiseerde in 1988 
samen met het IKV een seminar. Ook de Sovjetvredesraad zette de deuren 
wĳ d open voor het IKV. Ter gelegenheid van een IKV-bezoek in 1988 lieten de 
autoriteiten zowaar een vredesactivist vrĳ , die een jaar eerder in het gezel-
schap van IKV’ers was gearresteerd. De voormalig starre Tsjechoslowaakse 
vredesraad begroef na 1987 de strĳ dbĳ l, door IKV en Pax Christi weer uit te 
nodigen en hen zelfs een auto ter beschikking te stellen om hun onofffĳ iciële 
partners te bezoeken.104

Met de Poolse vredesraad waren de contacten altĳ d relatief beperkt 
gebleven. Desondanks was Fabers imago hem vooruitgesneld: ‘In our 
peace committee you enjoy an opinion of a devil and a clown staying in 
one body,’ verzekerde zĳ n Poolse contactpersoon hem.105 De vervanging 
van de voorzitter van de vredesraad leidde in 1987 eveneens tot een meer 

103 IKV 329 – 3 (Het internationale beleid, 1985). IKV 336 – 2 (Bartels, Oost-Westbetrekkingen). 
Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 119-129, 131, 151-153. Kenney, A Carnival of Revolution 
(2002) 100-101. 
104  De Graaf, Over de Muur (2004) 220-221, 289-290. Jan ter Laak, Reiziger in vrede. Dagboeknoti-
ties (Kampen 1994) 58-62. IKV 598 – 1 (jaarverslag 1987-1988). IKV 342 -8 (WI 22-3-1988). IKV 343 
– 8 (Bartels, Peace Commitees, 1987). ‘Secretaris Tsjechoslowaakse vredesraad: “Mensenrechten 
zĳ n een nieuw aspect voor ons”, Kernblad (april 1989) 4-5, 15. 
105 IKV 197 -1 (Halbersztadt aan Faber, 1985).
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hervormingsgezinde koers. Dat bleek echter niet voldoende voor de ambi-
tieuze plannen van het IKV.106

Vanaf het moment dat in 1985 de eerste duurzame contacten in Polen 
tot stand kwamen, stuurde het IKV aan op een Pools-Nederlands semi-
nar tussen de vredesraden, kerkelĳ ke organisaties en de onafhankelĳ ke 
vredesbeweging. Het project was gewaagd en overmoedig: als de Poolse 
samenleving zelf niet in staat was tot een vergelĳ k te komen, zou een groepje 
Nederlanders zonder bovengemiddelde kennis van Polen, daar wel toe in 
staat zĳ n? Dat kon het enthousiasme echter niet dempen. Met behulp van 
contactpersonen probeerde het IKV in offfĳiciële kringen draagvlak te creëren 
voor het plan. Voor het overtuigen van de onafhankelĳ ke activisten reisde 
internationaal secretaris Bartels zelf naar Polen, waar hĳ  zich van de steun 
van Czaputowicz en de voorwaardelĳ ke interesse van Mazowiecki wist 
te verzekeren. Hĳ  kwam er tegelĳ kertĳ d achter dat het wantrouwen van 
de ‘offfĳ iciëlen’ en ‘onofffĳ iciëlen’ ten opzichte van elkaar nog erg groot was; 
misschien wel te groot om zomaar voor een Nederlands plannetje opzĳ  
te schuiven. Grote delen van WiP bleven sceptisch en vooral de Poolse 
vredesraad lag dwars.107 Het feit dat het IKV zich in december 1987 op een of-
fĳ iciële conferentie van de Poolse vredesraad demonstratief aan de zĳ de van 
WiP stelde, zal niet bevorderlĳ k hebben gewerkt, maar hielp de vredesraad 
wel te begrĳ pen waar het IKV stond.108

Ook in het Westen probeerde het IKV het eigen evangelie van de ont-
spanning van onderop als aanvulling op de ontspanning van bovenaf te 
verspreiden. Met dezelfde mengeling van overtuigingskracht, kritiek en 
provocatie waarmee het IKV zich tot de vredesraden richtte, wendde de 
organisatie zich tot de SPD als hét Westerse voorbeeld van een eenzĳ dige 
focus op ontspanning van bovenaf. Hier had het beduidend meer succes: 
hoewel het IKV de SPD niet wist te verleiden tot het overnemen van zĳ n 
strategie, wist het haar er wel toe te bewegen meer open te staan voor 
activisten van onderop en in Bonn een kleinere versie van het soort dialoog 

106 IKV 1014 – 1 (Ter Laak, bezoek Warschau, 1987). IKV 1014 – 2 (Faber aan Kubiak, 1987). IKV 
756 – 3 (PC, Polenreis, 1987). 
107 Interview Bartels 22-11-2011. Zie voor de vele onderhandelingen en briefwisselingen over dit 
seminar de mappen IKV 197, 343, 470 en 1014, o.a. met Józef Halbersztadt, KIK en WiP. Zie ook 
de vergader- en reisverslagen: IKV 756 – 1 (Müller, Polen). IKV 756 – 3 (Van der Meer, Polenreis). 
IKV 343 – 9 (WI 2-12-1986). IKV 343 – 10 (Bartels, reis naar Polen en Hongarĳ e, 1987). IKV 343 – 11 
(WI 1-9-1987). IKV 343 – 12 (WI maart 1987).
108 IKV 1014 – 1 (Ter Laak, bezoek Warschau). IKV 756 – 2 (Janneke, Polen). IKV 342 – 2 (WI 
15-12-1987). IKV 471 – 17 (Gieysztor aan IKV, 1988). IKV 342 – 9 (Kubiak aan Bartels, 1988). Zie 
voor verdere contacten: IKV 757 – 8 (Ter Laak, L.S., 1988). IKV 598 – 4 (PC, PPC visit, 1988). IKV 
343 – 13 (Kubiak aan Faber, 1987). 
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tussen machthebbers en oppositie tot stand te brengen, dat het IKV graag 
in de landen zelf wilde realiseren.109

Een vergelĳ kbare drang de beide sporen bĳ een te brengen lag ten grond-
slag aan het engagement van het IKV binnen de END. Hierin verwierf het 
IKV binnen korte tĳ d een dominante positie. Dit had het te danken aan de 
vroege vredesmobilisering in Nederland en aan het feit dat de campagne 
van 1977 het IKV al vroeg over de grenzen liet kĳ ken. In de analyse van Ter 
Veer was het IKV immers deel van een transnationaal proces in Oost en 
West, dat het meest succesvol zou zĳ n als het bewust grensoverschrĳ dend 
vormgegeven zou worden. Met het aantreden van Bartels als eerste inter-
nationaal secretaris in 1981 kreeg het internationale beleid meer vorm. Ook 
leverde het IKV fĳinanciële en organisatorische steun aan de vredesbeweging 
in West-Duitsland en Frankrĳ k. Als initiator van het International Peace 
Coordination Centre (IPCC) en drĳ vende kracht binnen de END ontwikkelde 
het IKV zich tot hoofdrolspeler op het transnationale toneel van de Westerse 
vredesbeweging.110

Ook in deze context kreeg het IKV te maken met de discussies over 
wie de aangewezen partners vormden in de Oost-Westdialoog. Het IKV 
betoonde zich een hartstochtelĳ k pleitbezorger van het uitnodigen van 
onafhankelĳ ke Oost-Europese activisten op END-conventies. Achteraf 
stelt Faber dat mede op zĳ n initiatief de Solidarność voor het eerst was 
uitgenodigd. Tegelĳ kertĳ d hechtte hĳ  veel waarde aan de discussie met de 
offfĳiciële vredesraden. Gedurende de jaren tachtig stortte het IKV zich in een 
uitgebreide lobby om de deelname van vredesraden aan de END-conventies 
te verzekeren. In zĳ n streven de twee sporen in dialoog te brengen ging het 
IKV moeilĳ ke discussies niet uit weg.111

Het IKV behoorde dus niet tot de voorstanders van exclusieve contacten 
met de ‘onafhankelĳ ken’. Faber was zelfs not amused over de demonstratie 
tegen het ontbreken van onafhankelĳ ke activisten op de conventie van 
Perugia in 1984, die werd getrokken door Italiaanse en West-Berlĳ nse 

109 De Graaf, Over de Muur (2004) 230-231. Zie ook hoofdstuk 6. 
110 Carter, Peace Movements (1992) 117-119. De Graaf, Over de Muur (2004) 145, 191. Van Diepen, 
Hollanditis (2004) 266, 278, 364, 366. Hogebrink, ‘Voorbĳ  de ‘Hollanditis’’ (1983) 51, 54-55, 68. 
Everts, Laat dat maar aan ons over! (1996) 218-219. IKV 200 – 1 (relations LC and preparatory 
committee). IKV 329 – 2 (Faber, internationaal beleid). PA Bartels – 1 (IPCC). ASF 97/671 – 1 
(europäische Friedensbewegung, 1982). IKV 343 – 14 (Bartels, De vredesbeweging). IKV 329 – 10 
(Müller, notitie, 1985). 
111 Voorbeelden van de verdediging van onafhankelĳ ke contacten en de lobby tegenover de 
vredesraden: IKV 329 – 6 (WI 26-6-1985). IKV 200 – 2 (Müller, BK, 1982). IKV 220 – 3 (External 
Relations Committee 19-5-1984). ‘Wim Bartels terug uit Moskou’, HN 7-7-1984. Faber, Min x min 
(1985) 30-31, 54-58, 107-110, 175-176, 207-213. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 107-108, 183. 
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voorstanders van exclusieve contacten met onafhankelĳ ke activisten 
uit Oost-Europa. Vooral het feit dat verschillende organisatoren van de 
conventie meededen aan het protest schoot Faber, die zelf eveneens een 
centrale organisatorische rol vervulde, in het verkeerde keelgat. Hĳ  vond 
dat de vredesraden best de waarheid gezegd mocht worden, maar dan wel 
in een debat, en niet in een demonstratie. Bovendien was de discussie over 
de ‘offfĳ iciëlen’ en de ‘onafhankelĳ ken’ ook voor het congres al uitgebreid 
gevoerd tussen de organisatoren en voelde de demonstratie voor hem als 
een schending van bestaande afspraken.112 Door zĳ n verwoede pogingen de 
dialoog met de vredesraden in stand te houden, kon tĳ dens de conferentie 
zomaar de indruk ontstaan, dat Faber zich vooral bezighield met het ver-
dedigen van de ‘offfĳ iciële’ dialoog met Oost-Europa.113

Bĳ  de volgende END-conventie in Amsterdam in 1985 probeerde het 
IKV het evenwicht tussen offfĳ iciële en onafhankelĳ ke gesprekspartners 
te herstellen. Het nieuwe idee was dat iedere deelnemende Westerse vre-
desorganisatie zĳ n eigen Oost-Europese partner mee zou nemen en er zo 
vanzelf een balans tussen offfĳ iciële en onofffĳ iciële vertegenwoordigers zou 
ontstaan. Zelf mikte het IKV zeer ambitieus op Wałęsa. Het succes van deze 
strategie was gering. De vredesraden waren nog ontevreden over de aanva-
ringen in Perugia en bleven daarom in Amsterdam weg, terwĳ l de meeste 
onafhankelĳ ke activisten wederom het land niet mochten verlaten.114 Het 
IKV had veel moeite gedaan toch ‘onafhankelĳ ke’ inbreng te garanderen 
en toonde zich dan ook erg teleurgesteld dat de vele schriftelĳ ke bĳ dragen 
uit de Poolse en Tsjechoslowaakse oppositie zo weinig resonantie vonden 
op de conventie.115

112 De Graaf stelt dat de demonstratie vooral werd getrokken door activisten uit de kringen van 
END en IKV (De Graaf, Over de Muur (2004) 192). Faber noemt in zĳ n gepubliceerde dagboek 
en in zĳ n memoires Dieter Esche, verschillende andere West-Duitsers en West-Berlĳ ners en 
de Italiaanse Democrazia proletaria als aanstichters van de demonstratie (Faber, Vooruitge-
schoven spionnen (2007) 108-110. Faber, Min x min (1985) 260-264). De onvrede van het IKV met 
de demonstratie wordt ook genoemd in een contemporain artikel van Ten Berge (Ten Berge, 
‘Ontspanningspolitiek’, DW 22-9-1984). Inderdaad was de West-Duitse Esche de drĳ vende kracht 
achter de demonstratie en het latere Netwerk voor de Oost-Westdialoog (Kenney, A carnival of 
revolution (2002) 103-104). 
113 Zie bĳ v. RR 03 – 1 (Ulrike, Liebe Freunde!). 
114 IKV 198 – 1 (East-West Committee 17-5-1985). PvdA 2575 – 1 (East-West Committee 30-3-1985). 
PvdA 2575 – 2 (East West Committee 29-3-1985). IKV 471 – 18 (The Convenors, Note, 1984). 
PvdA 2575 – 3 (Müller, the END-Convention, 1985). PvdA 2575 – 4 (Faber, a few lessons, 1985). 
Korespondencja LW 197-44 – 1 (Faber, Ter Laak, aan Wałęsa, 1985). 
115 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 134-136. IKV 197 – 2 (Müller aan Beckmann, 1985). 
IKV 471 – 17 (Faber aan Wolfgang).
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In de discussie voorafgaand aan de conventie in Coventry in 1987 toonde 
het IKV nogmaals een expliciet voorstander te zĳ n van het voortzetten 
van de dialoog op beide sporen. Terwĳ l END Londen zich opwierp als 
woordvoerder van WiP, nam het IKV juist tegenovergestelde standpunten 
in. Faber vond het, in tegenstelling tot zĳ n Poolse ‘bondgenoot’, onzin de 
Poolse communistische partĳ  van de conventie te weren. Hĳ  achtte het 
juist waardevol met één van de meest hervormingsgezinde communistische 
partĳ en te kunnen spreken. Ook juichte hĳ  het toe, in tegenstelling tot de 
Britse END en WiP, dat de Hongaarse vredesraad als eerste regimegetrouwe 
Oost-Europese organisatie het END-appel wilde ondertekenen. Toenadering 
tot de offfĳ iciële Oost-Europese organisaties bleef voor het IKV van belang 
naast de dialoog van onderop.116

Fabers verstoordheid over de demonstratie in Perugia in 1984 weerhield 
hem er niet van actief te worden in het Netwerk voor de Oost-Westdialoog, 
dat kort na de demonstratie werd opgericht. Hierin verenigden zich de 
voorstanders van een exclusieve dialoog van onderop.117 Faber en Müller 
namen op persoonlĳ ke titel deel aan het schrĳ fproces voor het Helsin-
kimemorandum van 1986. In het comité dat deze tekst voorbereidde waren 
sympathisanten van het IKV en de Grünen oververtegenwoordigd. Het 
feit dat zĳ  zich op veel onderwerpen op één lĳ n bevonden, bevorderde 
het totstandkomingsproces. Desondanks bestonden er ook duidelĳ ke ver-
schillen. Zo verwonderden de IKV’ers zich over het uiterst negatieve 
staatsbegrip in kringen van de Grünen en de Oost-Europese oppositie.118 
De uiteindelĳ ke inhoud van het memorandum was dan ook omstreden 
onder de IKV-achterban en delen van de IKV-top. Desondanks gebruikte de 
organisatie het document om in Nederland de discussie over samenwerking 
met Oost-Europa en de verbinding van vrede en mensenrechten aan te 
wakkeren.119

116 Zie voor de discussies: PvdA 2575 – 5 (LC 4/5-4-1987). PvdA 2575 – 6 (LC 3/4-10-1987). PvdA 
2575 – 7 (LC 23/24-5-1987). Zie voor WiP: Sol NL 139 – 2 (WiP, Minkiewicz, aan LC, 1987). Sol NL 
141 – 1 (Minkiewicz, WiP, points).
117 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 110, 112-113. IKV 338 – 8 (WI 7-11-1984). IKV 341 – 5 
(WI 2-9-1986). IKV 342 – 10 (Faber, Budapest, 1987). 
118 Deelnemers waren naast Müller en Faber, Dieter Esche (AL), Christian Semler (ex-KPD, 
adviseur van de Grünen), Minkiewicz, de Tsjechische emigrant Jan Kavan en de Oostenrĳ kse 
vredesactivist Georg Breuer. Wilco de Jonge, ‘Eén groot pleidooi voor democratie en mensen-
rechten’, Kernblad (november 1986) 4-5. OWK 09 – 1 (Helsinki-Memorandum, 1986). 
119 De Graaf, Over de Muur (2004) 224. Megens , ‘Church peace movements’ (1989) 47. IKV 597 – 1 
(Conference of European Churches, 1988). IKV 341 – 6 (DB-advies ontspanning). IKV 555 – 1 
(Müller, promotion campaign, 1986). Sol NL 125 – 1 (Emck aan Esche, 1986). Mient Jan Faber, 
De invloed van Charta op IKV & Pax Christi. Lezing door Mient Jan Faber ter gelegenheid van de 
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De discussie over ontspanning van bovenaf of onderop verdeelde ge-
durende de jaren tachtig niet alleen het IKV, maar trok in verschillende 
landen heen kloven tussen en binnen organisaties. Voor- en tegenstanders 
verenigden zich over nationale grenzen heen. Daarmee was het debat over 
de transnationale dialoog met Oost-Europa zelf ook een transnationale, 
hoewel vooral Westerse, aangelegenheid.120 In deze discussie trad het IKV 
op voor de onafhankelĳ ke partners, maar niet exclusief. Al met al bleef 
het IKV een voorstander van de dialoog met Oost-Europa op beide sporen.

De ‘naïviteit van de vredesbeweging’: kritiek van de emigranten Malko 
en Korzec

Al voordat het IKV zĳ n eerste contacten met de oppositie in Oost-Europa 
aanging, kreeg de organisatie een voorproefĳ je van de meningsverschillen 
die het daar tegen zou komen. Poolse publicisten in Nederland als Malko en 
Korzec boden vanaf 1982 in kritische artikelen een blik op het Oost-Europese 
wantrouwen tegenover de vredesbeweging. Aanvankelĳ k erkenden zĳ  
de positieve kanten van de koerswĳ ziging. Zo schreef Malko begin 1982 
goedkeurend:

‘De ontspanning moet opnieuw gedefĳ inieerd worden. (…) De eerste 
tekenen van een waardig ontspanningsstreven zĳ n al door Mient Jan 
Faber getoond toen hĳ  in een radio-interview zei, dat onafhankelĳ ke 
vredesprojecten tussen de groepen en steden in Nederland en in Oost-
Europa bevorderd zullen worden.’121

Korzec noemde het IKV een beweging van ‘fatsoenlĳ ke, moreel bewogen 
mensen’ en juichte de aandacht voor Oost-Europa toe, hoewel hĳ  de bena-
dering te ad hoc vond.122

Na korte tĳ d keerde toch de scepsis terug. Malko ondersteunde de nieuwe 
‘blokdoorbrekende’ strategie van het IKV van harte, maar over het feit dat 

uitreiking van de Erasmusprĳ s aan Vaclav Havel (Den Haag 1986) UvA, UBM: P 46-528, 1-2, 4-5. 
Faber, Het naderende einde (1987/1988). Faber, Ter Veer, Mensenrechten en democratie in Europa 
(1986/1987).
120 Patrick Burke, ‘A Transcontinental Movement of Citizens? Strategic Debates in the 1980s 
Western Peace Movement’, in: Horn, Kenney, Transnational moments (2004) 189-206, aldaar 
191-194.
121 Malko, ‘De “ontspanningspolitiek”’, NRC 2-1-1982, 7.
122 Korzec, ‘Oost-Europa, pacifĳ isme’ (1983) 232, 236-237. Van Hengel, ‘Vredesbeweging’, RD 
6-11-1982. 
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het IKV ook na 1981 geloof bleef hechten aan Oost-Europese ontwape-
ningsvoorstellen kon hĳ  alleen maar vol ongeloof het hoofd schudden.123 
Dit ondermĳ nde Malko’s vertrouwen in de nieuwe koers van het IKV en 
zorgde ervoor dat hĳ  eind 1982 meer aandacht probeerde te vragen voor de 
problemen waar het IKV bĳ  zĳ n nieuwe koers tegenaan zou lopen:

‘het IKV heeft de dialoog met de Oosteuropese oppositiebewegingen als 
voorwaarde voor haar eigen geloofwaardigheid verklaard. Daarin is zĳ  
moediger en consequenter dan menig politicus en vakbondsleider. In de 
“ontspanning van onderop” zou het IKV automatisch een voortrekkersrol 
moeten krĳ gen, gezien haar omvang, kracht en mogelĳ kheden. Zĳ  zal als 
voorbeeld moeten gelden voor haar populistische alter ego’s in de landen 
van het Oostblok. Dat gezegd zĳ nde, moet echter geconstateerd worden 
dat het IKV weinig kans heeft op een soortgelĳ ke beweging in de landen 
van het Oostblok.’124

Malko voerde aan dat het IKV nauwelĳ ks respons zou krĳ gen zolang het 
woord pacifĳ ist in Polen als scheldwoord gold. Volgens hem waren de plan-
nen van het IKV alleen realiseerbaar bĳ  volledige ineenstorting van het 
socialisme, maar hĳ  nam niet aan dat de vredesactivisten daarop uit waren. 
Korzec en Malko stelden beiden dat een bondgenootschap onwaarschĳ nlĳ k 
was zolang het IKV weinig verschil bleef maken tussen de supermachten: 
‘De gedachte dat de relatie van West-Europa tot Amerika dezelfde zou zĳ n 
als die van Oost-Europa tot de Sovjet-Unie kan bĳ  Oosteuropese intellectu-
elen slechts verbazing oproepen,’ legde Korzec uit. Hĳ  vond de gelĳ kstelling 
van de bewegingen van onderop in Oost en West een teken van ‘slechte 
smaak’. Beide legden de vinger op de zere plek met de vaststelling dat de 
denkbeelden van het IKV, in Malko’s woorden, ‘de Nederlandse werkelĳ k-
heid adequaat beschrĳ ven, maar de toets van de Oosteuropese realiteit niet 
kunnen doorstaan.’ Korzec constateerde ook terecht dat het IKV lange tĳ d 
moeite had de ware oppositie in Oost-Europa van de beduidend minder 
onafhankelĳ ke kerkelĳ ke organisaties te onderscheiden, zoals bleek uit het 
jarenlange enthousiasme voor de Oost-Duitse Theologische Studienabteilung 
(ThSA):

‘In het verleden scheen het IKV zich van de relevantie van zo’n oppositie 
niet eens bewust te zĳ n en scheen men de ‘loyale oppositie’ van kerkelĳ ke 

123 Bleich, Van der Wal, ‘Ondergesneeuwd’, DGA 13-1982. 
124 Malko, ‘Vredesbeweging denkt onrealistisch’, VK 21-10-1982, 19. 
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bewegingen of verlicht communistische leiders als natuurlĳ ke bondge-
noten (…) te beschouwen.’125

Het IKV beschouwde de kanttekeningen van Malko in 1982 als een cynische 
aanval in plaats van een reden de eigen strategie te overdenken. Bartels 
en Ten Berge vergeleken Malko met een badmeester ‘die ons van de kant 
toeroept dat hĳ  het op prĳ s stelt dat we hebben durven springen, maar dat 
dit gezien de temperatuur van het water natuurlĳ k wel ontzettend naïef 
was.’ Vol zelfvertrouwen verkondigen de auteurs dat zĳ  ‘na een jaartje vrĳ e 
slag stroomopwaarts’, ondanks de tegenslagen in de DDR, alleen maar meer 
waren gaan geloven in hun uitgangspunten.126 Het deel van de achterban 
dat vooral bang was dat het nieuwe beleid de bestaande contacten en 
ontwapeningsstrĳ d zou schaden, was nog sceptischer over de kritiek uit 
emigrantenkringen. Mensen die te lang uit een land weg waren zouden 
niet meer weten wat er leefde of slechts gedreven worden door persoonlĳ ke 
rancune.127

De van weinig zelfref lectie getuigende antwoorden van Bartels en 
Ten Berge zorgden ervoor dat bĳ  Malko de irritatie zĳ n oorspronkelĳ ke 
waardering begon te overschaduwen. ‘Ze waren zo vol van zichzelf (…) 
dat kon ik niet verkroppen (…). Hoe is het mogelĳ k dat volwassen mensen 
een enorme beweging runnen zonder greintje van kennis?’, vraagt Malko 
achteraf. Gedurende de jaren tachtig bleef hĳ  kritisch op het gebrek aan 
kennis, de naïviteit en het ‘verlossingsgeloof’ van het IKV. Daarbĳ  verloor 
hĳ  de interesse in het onderscheid tussen de koers van het IKV en die van 
andere organisaties. Hĳ  scheerde de vredesbeweging in toenemende mate 
over één kam. Malko’s voornaamste verwĳ t aan Faber was dat hĳ  zich 
beter bewust moest zĳ n van het feit dat de Oost-Europese machthebbers 
misbruik maakten van de Westerse vredesbeweging. Hĳ  bleef hopen dat 
het IKV zich in directe contacten met de oppositie in Oost-Europa wel zou 
laten overtuigen. Dat dit bĳ  Faber inderdaad het geval was, zorgde ervoor 
dat Malko na 1989 toch weer enig vertrouwen herwon in diens integri-
teit.128 Desondanks bleef hĳ  het IKV in de late jaren tachtig verwĳ ten al te 

125 Ibidem. Sasza Malko, ‘Westerse vredesbeweging laat zich in de luren leggen’, VK 16-11-1982, 
13. Korzec, ‘Oost-Europa, pacifĳ isme’ (1983) 232-238. Van Hengel, ‘Vredesbeweging’, RD 6-11-1982. 
Korzec stelt achteraf dat hĳ  het IKV in de vroege jaren tachtig meermaals heeft benaderd om 
het te overtuigen van meer aandacht voor de oppositie, maar dat hĳ  nul op het rekest kreeg: 
Interview Korzec, 25-8-2012.
126 Bartels, Ten Berge, ‘Vredesbeweging moet ook in kou blĳ ven praten’, VK 30-10-1982. 
127 IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982). IKV 334 – 2 (Van Bemmel aan Bartels, 1982). 
128 Malko, Gradov, ‘West weet te weinig’, VK 29-10-1983. Interview Malko, 21-9-2011 en 26-1-2012.
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euforisch te berichten over Gorbatsjovs hervormingen en de eigen invloed 
in Oost-Europa.129

Het IKV had gedurende de vroege jaren tachtig wel meer kritiek te ver-
duren dan alleen van Malko en Korzec. Overtuigd van de eigen weg, liet 
het IKV zich noch door kritiek van links noch van rechts van de eigen koers 
afbrengen. Desondanks maakten vooral de vroege artikelen van Malko 
indruk.130 Misschien dat die kritiek een enkele IKV’er tĳ dens discussies in 
Oost-Europa nog wel eens door het hoofd geschoten zal zĳ n: een gewaar-
schuwd mens telt immers voor twee.

Uitleg, bemiddeling en kritiek: de samenwerking met Minkiewicz en 
Zielonka

De bruggenbouwers Minkiewicz en Zielonka zetten hun ergernis over de 
naïviteit van de vredesbeweging vooral om in pogingen om met uitleg en 
bemiddeling het IKV in de juiste richting te leiden. Minkiewicz herkende 
de koerswĳ ziging van het IKV en trok daaruit de conclusie, dat de vre-
desbeweging zich tot een belangrĳ ke bondgenoot voor de Oost-Europese 
oppositie ontwikkelde.131

In het kader van de koerswĳ ziging van eind 1981 kwamen Minkiewicz 
en Zielonka al snel bĳ  het IKV in beeld als bemiddelaars. Zĳ  raakten in 
juli 1982 nauw betrokken bĳ  de onderhandelingen tussen het IKV, END en 
de Brusselse Solidarność-vertegenwoordiging. Achteraf vertellen beiden 
dat ze zeer alert waren dat de verklaring over mensenrechten en niet over 
kernwapens zou gaan:

‘Daar is heel hard over onderhandeld en de vredesbeweging was gematigd 
tevreden en wĳ  waren redelĳ k tevreden, want we hadden de vredesbe-
weging niet geschofffeerd, we hadden het geaccepteerd, maar niet zo ver 
als de vredesbeweging had gewild. Dus we hebben geen hele hand, maar 
anderhalve vinger uitgestoken,’

129 Malko, ‘De valse verwachtingen’, DGA 20-5-1987, 8-9. Van Hengel, ‘Vredesbeweging’, RD 
6-11-1982.
130 Dat blĳ kt uit het feit dat Ten Berge en Ter Veer nog lang naar Malko’s kritiek bleven verwĳ zen. 
Ter Veer, Het geluk (1990) 22. Ten Berge, De slag om Genève (1983) 57. Ten Berge, Ter Veer, ‘Het IKV 
na Polen’ (1982) 4. 
131 Interview Minkiewicz, 8-4-2010 en 15-6-2010. Interview Zielonka, 10-6-2011. Sol NL 29 – 1 
(Minkiewicz, stanowisko Holandii). Sol NL 33 – 1 (Minkiewicz, kort verslag, 2-6-1983). Sol 
NL 29 – 2 (Krótki przegląd). Sol NL 30 – 1 (Biuro Informacyjne, 1982). BK 740.0000 – 1 (Ruchy 
pokojowe, 1984).
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stelt Minkiewicz achteraf. Volgens de academicus Zielonka was het wan-
trouwen in retroperspectief niet ongegrond, omdat de vredesbeweging 
de verklaring alsnog voor eigen doeleinden gebruikte. Het IKV nam de 
gelegenheid ook te baat om een fĳ iat van de Solidarność-vertegenwoordiging 
voor het geplande optreden op de Pugwashconferentie een maand later te 
verkrĳ gen.132

Na juli 1982 bleef Minkiewicz de vraagbaak over Polen voor het IKV. 
Daarvoor schoof hĳ  soms zelfs aan bĳ  IKV-vergaderingen.133 In zĳ n pogingen 
het IKV van zĳ n invalshoek te overtuigen, accepteerde hĳ  het idee dat 
de vredesbeweging en Solidarność als twee gelĳ ktĳ dige, vreedzame en 
destabiliserende emancipatiebewegingen waren ontstaan. Zĳ n kritiek 
leverde hĳ  gedoseerd en in het taalgebruik van de vredesbeweging zelf. Van 
het IKV en Pax Christi kregen Zielonka en bovenal Minkiewicz de ruimte 
hun kritiek uit te dragen. Beiden wreven zĳ  het IKV geregeld het belang van 
mensenrechten en de noodzaak ondubbelzinnig te kiezen voor de oppositie 
in Oost-Europa onder de neus. In simpele bewoordingen probeerden zĳ  
het denken van de Oost-Europese oppositie uit te leggen.134 Zo schreef 
Minkiewicz in de IKV-berichten:

‘Als twee ruziënde buren vrede sluiten, maar één blĳ ft zĳ n eigen kinderen 
slaan, dan heerst er geen vrede in de straat. (…) Eerst vrede in Oost-
Europa zelf, niet vrede over de hoofden van de Oost-Europeanen heen. 
Daarvoor moet ook het Westen zich inzetten, ook de vredesbeweging. 
De tĳ d dringt.’135

132 BdG 6 – 4 (WI 18-1-1982). Sol NL 55 – 1 (Minkiewicz aan Hartmans, 1983). IKV 334 – 3 
(Oost-Europagroep 18-3-1982). Sol NL 29 – 1 (Minkiewicz, Stanowisko Holandii). IKV 736 – 2 
(Gesprek in Brussel). IKV 335 – 2 (WI 26-6-1982). Sol NL 33 – 11 (Minkiewicz, overzicht, 26-6-1982). 
Interview Zielonka, 10-6-2011. Interview Minkiewicz, 8-4-2010, 15-6-2010, 30-6-2010 en 6-1-2012. 
133 Zie voor het contact tussen IKV en Minkiewicz o.a.: Sol NL – 1 (Minkiewicz, Kort verslag, 
2-6-1983). Sol NL 112 – 4 (Müller aan Minkiewicz, 1985). Sol NL 113 – 2 (Bartels aan Minkiewicz 
en Malak, 1988). IKV 335 – 6 (WI 5-11-1982). IKV 336 – 2 (Bartels, Oost-Westbetrekkingen). 
IKV 335 – 4 (Van der Meer, voor IKV-werkgroep). Sol NL 31 – 1 (Bartels aan Minkiewicz). Het 
contact was overigens niet altĳ d even frequent, zo bleek Bartels pas heel laat op de hoogte van 
de verhuizing van het bureau: Sol NL 112 – 3 (Bartels aan Minkiewicz, 1984). 
134 Interview Minkiewicz, 15-6-2010 en 6-1-2012. Interview Ten Berge, 12-10-2011. Interview 
Bartels, 22-11-2011. Jan Minkiewicz, ‘Wie is de echte partner in ‘t oosten?’, DW 29-9-1984, 4. IKV 
219 – 1 (Polendag, 1984). IKV 336 – 1 (WI 7-1-1983). IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). Minkiewicz, ‘Polen’ 
(1983) 52-65. IKV 336 – 4 (WI 7-12-1983). Sol NL 112 – 8 (Minkiewicz aan Asmus, 1983). IKV 329 – 11 
(WOEP, PC, studiedag, 1985). Sol NL 112 – 9 (Polendag, 1986). Sol NL 113 – 3 (Oost-Europadag). 
Ten Berge, De slag om Genève (1983) 126.
135 Jan Minkiewicz, ‘De Polen hun Polanditis’, ikv-berichten (1982) nr. 2, 1-2. 
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De IKV-top maakte dankbaar gebruik van deze informatie en was er bewust 
naar op zoek, ook al was de kritiek op bĳ voorbeeld het contact met de 
machthebbers soms pĳ nlĳ k. ‘De vrienden van Solidarność kastĳ den ons 
naar hartelust’, concludeerde Faber naar aanleiding van de Polendag van 
1984.136 Andersom kreeg het IKV van zĳ n offfĳ iciële contacten juist com-
mentaar op deze samenwerking met emigranten. Zo schreef zĳ n Poolse 
contactpersoon in 1987: ‘I think that you made an error with unconditional 
support for Milewski and Minkiewicz who kidnapped Solidarność.’137

Vanuit zĳ n wens beide bewegingen tot elkaar te brengen, was Minkie-
wicz milder dan veel van zĳ n collega’s. Hĳ  verdedigde de vredesbeweging 
meermaals en ging bĳ  gelegenheid zelfs over tot deelname aan symbolische 
acties.138 Net als Malko hoopte hĳ  dat directe contacten uiteindelĳ k meer 
invloed zouden hebben dan zĳ n vaak tevergeefse interventies vanuit Neder-
land. Hĳ  was nauw betrokken bĳ  de voorbereiding van Fabers en Müllers 
eerste reis naar Polen in 1985 en hoopte, dat de directe confrontatie met de 
oppositie in Polen hen de ogen zou openen. Aan zĳ n contactpersonen in 
Brussel schreef hĳ : ‘Een kleine koude douche zouden ze goed kunnen ge-
bruiken, misschien houden ze dan op met discussiëren en ons goedgezinde 
dingen te herhalen en beginnen ze iets te doen.’ Zĳ n gesprekspartners in 
Polen verzocht hĳ  de bezoekende IKV’ers tot actie aan te zetten. Hĳ  liet 
hen expliciet weten dat Faber en Müller ‘in orde’ waren en dus niet voor 
‘trouwe dienaren’ van Moskou gehouden moesten worden.139

Toen Minkiewicz in 1985 benoemd werd tot Westerse contactpersoon 
van de Poolse vredesgroep WiP won hĳ  weer aan belang voor het IKV. In 
december 1985 bracht hĳ  de tweede ontmoeting tussen WiP en het IKV tot 
stand en een jaar later hielp hĳ  de brief van Czaputowicz aan Faber vanuit 
de gevangenis bĳ  het IKV onder de aandacht te brengen. Ook hier probeerde 
Minkiewicz het IKV aan te sporen voorbĳ  de dialoog te reiken en tot actie 
over te gaan: ‘niet alleen kontakt, ook ondersteuning is nodig’, stelde hĳ  in 
één van zĳ n oproepen. Hĳ  lobbyde sterk voor hulp van de vredesbeweging 

136 Ten Berge, De slag om Genève (1983) 126. IKV 333 – 4 (WI 3-4-1981). IKV 336 – 4 (WI 7-12-1983). 
Faber, Min x min (1985) 181-182. ‘Vredesbeweging en Solidariteit’, DW 17-04-1984. Interview Bartels, 
22-11-2011.
137 IKV 470 – 9 (Halbersztadt aan Faber en Bartels, 1987).
138 ‘America begroet Siberië’, DW 23-08-1983. Sol NL 112 – 10 (Minkiewicz, brief in antwoord op 
Heldring, 1983).
139 ‘Mały zimny prysznic im się przyda, może przestaną dyskutować i powtarzać nam 
przychylne rzeczy, a zaczną coś robić.’ (…) ‘są w porządku. Nie traktować ich jako ‘wiernych 
pachołków’’. Korespondencja LW 197-44 – 2 (Minkiewicz aan Wałęsa, 1985). BK II NL/do 1987 – 1 
(Minkiewicz aan Milewski en Pilarska, 1985). 
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aan de gevangen WiP-activisten. Bĳ  het IKV bleef de dialoog echter prioriteit 
nummer één.140 In het stimuleren van die dialoog slaagde Minkiewicz 
uiteindelĳ k zo goed, dat zĳ n bemiddeling vanaf 1987 aan belang verloor. 
Hĳ  bleef vooral nog in beeld als vertaler en informatiepunt.141

Dit was voor het IKV de gewenste gang van zaken. Faber en Bartels 
benadrukken achteraf, dat de bemiddeling door emigranten vooral een 
noodoplossing was. Zĳ  ontmoetten het liefst de mensen ‘in de eigen context’ 
en niet zozeer met plaatsvervangers die mogelĳ k minder op de hoogte 
waren van de ware situatie in het thuisland. ‘Waarom zouden wĳ  in een 
Amsterdams café moeitevol blĳ ven discussiëren met Jan Minkiewicz als je 
in Warschau met de mensen zelf, die daar dagelĳ ks de verantwoordelĳ kheid 
hebben, gaat praten?’, aldus internationaal secretaris Bartels. Zodra het 
mogelĳ k werd, moest het contact direct lopen.142 Het IKV onderhield ook 
contact met emigranten uit Tsjechoslowakĳ e en de DDR zoals Vera Ebels, 
Roland Jahn en Jürgen Fuchs. Hier nam eveneens de interesse van het IKV 
in de emigranten af zodra de directe contacten op stoom kwamen en nam 
ze weer toe op het moment dat het IKV het land niet meer inkwam.143

Minkiewicz verlegde zelf eveneens zĳ n interessegebied. ‘Jan is uitein-
delĳ k, denk ik, het meest productief geworden in het END-netwerk,’ stelt 
Bartels achteraf. Als vertegenwoordiger van WiP wekte hĳ  veel interesse 
bĳ  de Westerse vredesorganisaties die op deze internationale conventies 
samenkwamen.144 Binnen dit netwerk werkte hĳ  samen met emigranten uit 
onder andere Tsjechoslowakĳ e en de DDR. Hun aanwezigheid was mede te 
danken aan de inzet van het IKV, die emigranten graag op deze conventies 
uitnodigde als legitieme vervangers van de onafhankelĳ ke activisten uit 

140 IKV 219 – 2 (Niemczyk aan IKV). Sol NL 139 – 1 (Czapotowicz to Faber). IKV 756 – 6 (Min-
kiewicz aan IPCC, 1986). Sol NL 141 – 2 (WiP, Minkiewicz, Dear Friends, 1986). Sol NL 139 – 3 
(Minkiewicz, Niet alleen kontakt, 1986).
141 Sol NL 134 – 1 (Czaputowicz aan Bartels, 1988). Sol NL 134 – (Czaputowica aan Bartels, 1988). 
Sol NL 112 – 4 (Wolfgang aan Minkiewicz). Sol NL 113 – 2 (Wim aan Janek en Barbara). Sol NL 
113 – 3 (Bartels aan Minkiewicz).
142 IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982). IKV 337 – 2 (WI 25-1-1984). Interview Bartels, 22-11-2011. Interview 
Faber, 23-3-2010. Interview Schennink, 10-5-2012.
143 IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982). IKV 335 – 1 (WI 1-10-1982). IKV 336 – 3 (WI 22-1-1982). IKV 337 – 1 
(WI 29-3-1984). IKV 336 – 1 (WI 7-1-1983). IKV 337 – 1 (WI 29-3-1984). IKV 342 – 1 (jaarverslag 
1987-1988). IKV 334 – 1 (WI 8-4-1982). IKV 220 – 2 (gesprek Jahn en Rost). IKV 342 – 11 (WI 
23-2-1988). Jana Danielová, ‘Westeuropese vredesbeweging en Oosteuropese demokratische 
oppositiebewegingen?’, ikv-berichten (1982) nr. 2, 9. Interview Bartels, 22-11- 2011. Zie voor de 
correspondentie tussen Faber en Jürgen Fuchs 1982-1983 IKV 451. 
144 Interview Minkiewicz, 15-6-2010 en 30-6-2010. Interview Bartels, 22-11-2011. Sol NL 112 – 2 
(Bartels aan Minkiewicz en Malak, 1988). Sol NL 139 – 2 (WiP, Minkiewicz aan LC, 1987). PvdA 
2575 – 5 (LC 4/5-4-1987). PvdA 2575 – 6 (LC 23/24-5-1987). PvdA 2575 – 7 (LC, 3/4-10-1987). 
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Oost-Europa.145 Hun stemmen klonken duidelĳ k door in het Netwerk voor de 
Oost-Westdialoog, waarin de voorstanders van de dialoog van onderop zich 
internationaal verenigden. Minkiewicz had zitting in de drafting committee 
van het Helsinkimemorandum dat dit netwerk in 1986 uitbracht en zette 
de commissieleden uit grüne en IKV-kringen onder druk om het stuk een 
niet al te Westerse inhoud te geven.146 Ook hier probeerde Minkiewicz de 
vredesbeweging voorbĳ  hun eenzĳ dige focus op de dialoog van onderop 
te krĳ gen en meer actie te laten ondernemen ter verdediging van de onaf-
hankelĳ ke dialoogpartners. Succes bleef ook hier uit.147

Binnen het IKV was men zich bewust van Minkiewicz’ uitzonderlĳ ke 
positie. ‘Jan Minkiewicz, die natuurlĳ k Nederlander was, (…) die was plotse-
ling honderd procent Pool, en zo presenteerde hĳ  zich ook, alsof hĳ  er net 
gisteren vandaan gekomen was,’ relativeert Faber achteraf. Dat nam niet 
weg dat hĳ  misschien daardoor juist de meest aangewezen en aangename 
gesprekspartner was. Bartels beschrĳ ft het in retroperspectief als een rollen-
spel. Minkiewicz was én linkse Amsterdammer én hartstochtelĳ ke Pool. Hĳ  
werd steeds meer in deze laatste rol ‘gecast’ en wist deze overtuigend neer 
te zetten: ‘Ik denk dat Jan uiteindelĳ k meer Pool was dan Amsterdammer, 
(…) omdat hĳ  con amore de Poolse stem inbracht.’ Zĳ n onvermoeibare inzet 
voor Polen en zĳ n uitstekende bronnen en internationale contacten waren 
voor het IKV belangrĳ ker dan zĳ n authenticiteit. ‘Hĳ  heeft veel bemiddeld 
en in gang gezet en voortdurend de aandacht op Polen gevestigd. We hebben 
jarenlang hem als dé Pool gehad,’ aldus Bartels achteraf.148

Uiteindelĳ k haalde het IKV zĳ n eigen bemiddelaars uit Polen. In 1988 
kwam Anna Myśłakowska, die IKV’ers in Polen hadden ontmoet, op het 
secretariaat werken. Zĳ  hield de IKV-top in deze turbulente tĳ d op de hoogte 
van de ontwikkelingen in Polen en bleek een nuttig contactpersoon. Minder 
dan eerdere bemiddelaars zorgde zĳ  echter voor het verder scherpen van de 

145 IKV 338 – 5 (WI 29-8-1984). Faber, Min x min (1985) 88, 173-174, 176, 207-209. Jos Hagers, “Faber 
tracht Russen met verbannen Polen te laten praten”, De Telegraaf 17-7-1984. Marjan Fleischer, 
‘Vredesstrĳ d in oost en west – wat helpt wie?‘, DW 15-11-1983. OWK 10 – 1 (East-West Committee 
2-2-1985). PvdA 2575 – 8 (LC 22/23-9-1984). PvdA 2575 – 9 (East-West Committee, 22-1-1985). PvdA 
2575 – 10 (East-West Committee, 17-11-1984). PvdA 2575 – 11 (East-West Committee, 4-4-1985). 
PvdA 2575 – 2 (East West Committee, 29-3-1985). 
146 IKV 555 – 2 (Minkiewicz, Draft). IKV 555 – 3 (Breuer aan Faber, 1986). GPo 014 – 1 (Network 
for East West Dialogue, 5/6-10-1985). GPo 014 – 2 (Ljubljana Peace Group, Jahn, Minkiewicz). 
Interview Minkiewicz, 15-6-2010. 
147 Sol NL 139 – 4 (Do sygnatoriuszy). Interview Minkiewicz, 15-6-2010.
148 Interview Faber, 23-3-2010. Interview Bartels, 22-11-2011. Interview Ten Berge, 12-10-2011. 
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blik van het IKV op de wederzĳ dse meningsverschillen.149 Dit toonde des te 
meer dat Malko, Korzec, Zielonka en vooral Minkiewicz iets te bieden had-
den wat de directe contacten veel moeilĳ ker konden geven: een voorproefĳje 
van de vermoedelĳ ke pĳ npunten in de dialoog vanuit kennis van het debat 
in Oost én West.

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

Op zĳ n zoektocht naar natuurlĳ ke bondgenoten stuitte het IKV geregeld 
op onenigheid met de beoogde partners. Gedeeltelĳ k was dit het gevolg van 
de vooronderstellingen over Oost-Europa waarop de campagne van 1977 en 
de koerswĳ ziging van 1981 waren gebaseerd. In de campagnestrategie van 
het IKV hadden de onafhankelĳ ke bewegingen in Oost-Europa een hele 
specifĳ ieke rol te vervullen: met hun maatschappelĳ ke engagement zouden 
zĳ  het door het IKV in het Westen ingezette proces van machtsverlies en 
ontwapening in Oost-Europa in evenwicht moeten houden. De belang-
stelling voor de oppositiebewegingen achter het Ĳ zeren Gordĳ n kwam zo 
aanvankelĳ k vooral voort uit de eigen ontwapeningscampagne. De analyse 
die aan deze strategie ten grondslag lag, strookte niet met de werkelĳ k-
heid van de Oost-Europese opposanten. De suggestie dat ontwapening aan 
Westerse zĳ de tot ontspanning in het Oostblok zou leiden en dat daarom de 
Westerse vredesstrĳ d een bĳ drage leverde aan de Oost-Europese vrĳ heids-
strĳ d was niet te rĳ men met hun ideeën. In de Oost-Europese oppositie 
overheerste wantrouwen tegenover de expansiedrang van de Sovjet-Unie 
en de naïviteit van de Westerse vredesbeweging. Dat de Westerse ontwa-
peningsstrĳ d in de Oost-Europese bevolking weinig populariteit genoot, 
daarvan waren de IKV-voormannen zich bewust. Het zelfvertrouwen over 
de juistheid van de eigen analyses en het geloof in het eigen vermogen 
de oppositie daarvan te overtuigen, leden daar niet onder. Gedurende de 
legale maanden van Solidarność wachtte het IKV hoopvol op een teken 
dat de Poolse oppositie de Westerse vredesstrĳ d als steun ervoer. ‘Ik denk, 
dat de westerse vredesbeweging nog veel af te praten zal hebben met de 
vrienden van Solidariteit om elkaar te vinden op een verstandige politiek 
met betrekking tot bewapening en ontwapening’, schreef Ter Veer in 1981 
vol goede moed. Ook na 13 december 1981 bleef het IKV geloven in de eigen 

149 Zie IKV 757 – 9 (Myśłakowska aan Faber). IKV 757 – 10 (Myśłakowska, Reis naar Polen, 
1989). IKV 757 – 2 (Myśłakowska, report, 1989). IKV 757 – 11 (Myśłakowska, Den Haag, 1988). IKV 
660 – 1 (WO 13-3-1989). IKV 660 – 2 (WO 2-5-1988). IKV 787. IKV 756 – 2 (Janneke, Polen, 1987). 
Anna Myśłakowska, ‘Polen tussen hoop en vrees’, Kernblad (mei 1989) 8-9. 
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overtuigingskracht. Zo stelde Ter Veer de voor de Oost-Europese oppositie 
absurde voorwaarde, dat bewegingen zich in het Westen moesten inzetten 
tegen kernwapens en voor de derde wereld om geloofwaardige solidariteit 
met Solidarność te kunnen tonen. Ter Veer en Ten Berge schreven kort na 
Jaruzelski’s coup op dezelfde toon als voorheen:

‘We moeten niet schrikken als mensen die ginds in verzet zĳ n ons voor 
het overgrote deel nog steeds zien als meelopers van Moskou, in het 
gunstigste geval als naïevelingen. (…) we mogen en moeten óók duidelĳ k 
maken, dat zĳ  op een vals spoor zitten, wanneer ze menen dat hun be-
langen samenvallen met onze bewapenaars en de Amerikaanse politiek 
der ‘sterkte’.’150

Deze verbinding tussen ontwapening, geruststelling van de Sovjet-Unie en 
Oost-Europese liberalisering bleef het IKV nog lang na 1981 uitdragen. Zo 
schreef Faber in 1984 aan Solidarność-woordvoerder Onyszkiewicz:

‘We have urged our government and the governments of other countries 
to show restraint in their arms policies – therefore no deployment of use-
less missiles – just for the sake of Solidarność’s future. (…) Solidarność’s 
future is our future as well. It is the struggle for human dignity, freedom, 
peace and disarmament in Europe and the rest of the world.’151

Veel IKV’ers accepteerden na 1981 het in de Oost-Europese oppositie voorko-
mende idee van de ondeelbaarheid van vrede en mensenrechten. Vanuit hun 
eigen geloof in de verbinding tussen ontwapening en liberalisering bleven 
zĳ  er echter voor pleiten dat ook ontwapening hier deel van uitmaakte. Zĳ  
koesterden nog steeds de hoop dat zĳ  deze overtuiging over konden brengen 
op de Oost-Europese oppositie. Daarin vielen zĳ  geregeld ten prooi aan 
wishful thinking. Meermaals keerden IKV’ers uit Oost-Europa terug met de 
hoopvolle boodschap, dat daar nu toch echt meer vredesbewustzĳ n waar te 
nemen was.152 Zelfs de theorie van tweezĳ dig machtsverlies zou volgens het 

150 IKV 735 – 1 (Ter Veer, Begin februari, 1982). IKV 250 – 1 (Ter Veer – reactie). IKV 334 – 4 (WI 
26-2-1982). IKV 333 – 5 (WI 6-2-1981). IKV 803 – 2 (Ter Veer, challenging questions, 1982). Ter Veer, 
‘Overwegingen na Polen’ (1983) 136-138, 141. Ten Berge, Ter Veer, ‘Het IKV na Polen’ (1982) 4. Ter 
Veer, ‘Afzien van ‘modernisering’, HN 14-11-1981, 13. Zie ook J.L. Heldring, ‘Polen: een zaak voor 
de NAVO?’, NRC 22-1-1982. 
151 IKV 471- 2 (Faber aan Onyszkiewicz, 1984). 
152 IKV 336 – 3 (WI 22-1-1982). IKV 337 – 3 (WI 24-4-1984). Gied ten Berge, Wolfgang Müller, 
‘Confrontatie van onderop’, Kernblad (maart 1985) 6-7. Interview Bartels, 22-11-2011. Faber, Min x 



‘HET VERK ALK TE DENKEN IN BLOKSYSTEMEN OP DE PROEF STELLEN’ 209

IKV het meest gebaat zĳ n bĳ  geruststelling uit het andere blok. Het geloofde 
niet dat machtsverlies over blokgrenzen heen heilzaam kon werken. Nog 
in 1984 schreef Faber:

‘In de vredesbeweging is vaak gezegd: juist vanwege Solidarność moeten 
hier geen raketten worden opgesteld. Naïef, riep men (ook in Polen), de 
Russen zĳ n alleen maar gevoelig voor macht. Maar die werd hen nu juist 
door Solidarność gedeeltelĳ k afgenomen. Moesten ze op dat ogenblik – in 
1980 – worden geprest tot nog meer machtsverlies? Dit keer door ons 
toedoen?’

In tegenstelling tot Ter Veer liet Faber deze analyse gedurende de latere jaren 
tachtig geleidelĳ k los – mogelĳ k onder invloed van zĳ n oppositiecontacten.153

Vanuit deze opvattingen en dit wishful thinking was het niet verwon-
derlĳ k dat het IKV de open brief van Charta 77 aan de vredesbeweging in 
november 1981 met open armen ontving. Het zag de brief als een teken, 
dat de eigen strĳ d in Oost-Europa weerklank vond. Tĳ dens de grote 
vredesdemonstratie in Amsterdam stelde Faber dat Charta zich solidair 
had verklaard met het IKV. Charta had echter slechts gesproken van steun 
voor dat deel van de Westerse vredesbeweging dat solidair was met de 
onafhankelĳ ke bewegingen in Oost-Europa en de onderwerpen vrede, 
mensenrechten en de Helsinki-akkoorden met elkaar verbond. Van Diepen 
noemt de veronderstelling van Faber dat Charta daarmee ook het IKV 
bedoelde ‘aanmatigend’, omdat dat naar zĳ n mening nog geenszins aan deze 
kenmerken voldeed. Oost-Europajournalist Dick Verkĳ k stelt achteraf dat hĳ  
ervan uit ging dat Faber met deze verklaring bewust ‘de kluit bedonderde’, 
omdat hĳ  wel beter wist.154

Wist Faber echt wel beter? Nee en ja. Aan de solidariteit van het IKV met 
de Oost-Europese oppositie kon geen twĳ fel bestaan voor wie de analyse van 

min (1985) 284. Jacques van der Meer e.a., Vredesbeweging in Oost-Europa. Begeleidende brochure 
bĳ  de fototentoonstelling (z.p. 1984) 6-7. ‘Verbazing en teleurstelling’ (1984) 3-4. Wolfgang Müller, 
‘Polen: onafhankelĳ ke vredesgroepen in opbouw’, Kernblad (juli/augustus 1984) 9. Müller, 
‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 1, 4-6. IKV 756 – 1 (Müller, Polen, 1985). Slechts in enkele gevallen, 
zoals bĳ  de oprichting van WiP en de toenemende aandacht voor vrede binnen Charta, had de 
hoop van het IKV enige basis, maar zelfs in die gevallen bleven er nog veel meningsverschillen 
bestaan. Alleen met de DDR-oppositie bestond daadwerkelĳ k meer overeenstemming over dit 
onderwerp: Interview Poppe, 14-10-2010.
153 Faber, Min x min (1985) 284. IKV 342 – 2 (WI 15-12-1987). IKV 338 – 3 (Characteristics). ‘Wat 
is ware solidariteit?’, (1984) 6-8. 
154 ‘Verklaring van Charta 77’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 88-90. Van Diepen, 
Hollanditis (2004) 149. Verkĳ k, Van pantservuist (1997) 246. 
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Ter Veer aanhing. De ontwapeningscampagne van het IKV gold daarin im-
mers als best mogelĳ ke Westerse bĳ drage aan de Oost-Europese strĳ d. Ook 
waren Ter Veer en anderen ervan overtuigd in de reactie op het neerslaan 
van de Praagse Lente en in de Europanota van 1972 te hebben laten zien dat 
het IKV vrede, mensenrechten en ontspanning als met elkaar verbonden 
begrippen beschouwde. Vanuit deze optiek vormde de brief van Charta een 
warme solidariteitsverklaring.155

Toch wist het IKV wel degelĳ k dat de Oost-Europese oppositie weinig 
enthousiasme voor de strĳ d van het IKV op kon brengen. Overtuigd als het 
IKV was van de eigen analyse, las het echter over de kritische noten in de 
brief heen. Verkĳ k gelooft achteraf dat Fabers woorden op de demonstratie 
van 21 november gemeend waren. Niet omdat hĳ  de analyse van Ter Veer 
zo overtuigend vond, maar omdat Faber, toen hĳ  daadwerkelĳ k met de 
opvattingen van de andere zĳ de in aanraking kwam, bereid bleek zĳ n 
opvattingen te herzien.156

Het IKV verwachtte dat het bondgenootschap van onderop ook de 
Oost-Europese oppositie ten goede zou komen. Daarbĳ  rekende het op de 
offfĳ iciële Oost-Europese vredeswil. Het IKV schreef in 1982 hoopvol aan 
Charta 77: ‘Indien groepen zoals Charta serieuze ontwapeningsinitiatieven 
gaan bepleiten en niettemin door de autoriteiten lastig gevallen worden, 
pleit dat niet voor de oprechtheid van de offfĳ iciële politiek in hun landen.’ 
Het bondgenootschap zou ‘het moeilĳ ker [maken] voor de autoriteiten in 
Oost-Europa de democratiseringsbewegingen in Oost-Europa als vĳ andig af 
te schilderen, gezien de offfĳ iciële vredespolitiek die de Sovjetunie en andere 
Oosteuropese regeringen zeggen te willen voeren.’

Het IKV veronderstelde dat de Oost-Europese repressie zou verminderen, 
omdat de regimes de Westerse vredesbewegingen te vriend wilden houden. 
Bartels hoopte dat het bondgenootschap aan beide zĳ den het positieve 
gevolg zou hebben, dat de onafhankelĳ ke bewegingen ‘niet langer als 
vĳ fde colonne van de vĳ and in het andere blok’ weggezet zouden worden. 
Dat het IKV überhaupt overwoog geloof te hechten aan de vredesreto-
riek van het Oostblok, stuitte in de oppositie vermoedelĳ k op meewarig 
hoofdschudden.157

155 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 69. IKV 250 – 1 (Ter Veer, reactie). Faber, De invloed 
van Charta (1986) 1. 
156 Verkĳ k, Van pantservuist (1997) 246-247.
157 ‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa 
(1983) 90-96. Bartels, ‘Tussen Oost en West Europa’ (1983) 9. Ten Berge, Ter Veer, ‘Het IKV na Polen’ 
(1982) 4. Ter Veer, ‘Overwegingen na Polen’ (1983) 141-142. Marianne van Ophuĳ sen, ‘Discussie’, 
in: Boeker, Van Ophuĳ sen, Tulp, Oost-West (1985) 60-62, aldaar 62. IKV 472 – 1 (BtV, Polen).
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In de praktĳ k werkte deze strategie eerder averechts. De repressie tegen 
de Oost-Europese oppositie verminderde niet, maar breidde zich juist uit 
richting het Westen, in de vorm van weigering van visa en uitzettingen. De 
belangstelling van Oost-Europese regimes voor de Westerse vredesbeweging 
nam evenredig af met het groeien van haar aandacht voor de oppositie. 
Het nieuwe dialoogbeleid van de ‘Westerse vredesvrienden’ vormde voor 
de Oost-Europese regeringen geenszins een reden om de onafhankelĳ ke 
vredesactivisten met nieuwe ogen te bekĳ ken, maar des te meer om hen 
te vervolgen.158

Dit resultaat werd nog versterkt door het feit, dat het IKV in zĳ n enthousi-
asme over elke partner die zich aandiende aanvankelĳ k weinig onderscheid 
maakte tussen de verschillende soorten onafhankelĳ ke groepen in Oost-
Europa. Dit onvermogen de gradaties van dissidentie en onafhankelĳ kheid 
te herkennen, had vooral grote gevolgen in de omgang met de Theologische 
Studienabteilung (ThSA). Bartels meende in 1982 bĳ  het schrĳ ven van zĳ n 
uiteindelĳ k niet gehouden toespraak in Moskou voorzichtig genoeg te zĳ n 
geweest door Charta, Solidarność en de Oost-Duitse kerken niet in één zin 
te noemen. Zelfs het verschĳ nen van deze namen op dezelfde bladzĳ de liet 
bĳ  de kerken echter al alle alarmbellen rinkelen.159 Achteraf stelt Bartels 
dat dit ‘niet primair onkunde’ was, maar ook strategie:

‘Ik was al een paar keer in die DDR geweest (…). Dus ik kende al die codes 
wel, maar wĳ  hadden het gevoel, we breken daar telkens op een bepaald 
punt doorheen. (…) Mient Jan was daar een meester in. Dan zat je met 
Duitse sociaaldemocraten, of Russische wetenschappers en weet ik niet 
wat, zat je de toekomst van Europa te bespreken en dan nam hĳ  opeens 
één of andere notoire dissident mee, onverwacht. Natuurlĳ k wist je dat 
dat helemaal niet kon, maar je dacht: anders loopt die vergadering veel te 
saai en te rimpelloos (…). Dat is een bepaalde vorm van de confrontatie 
zoeken. En dan kun je zeggen, ja, jullie hebben helemaal niet door hoe 
erg dat is voor die mensen. Ik denk eerder dat het is, de inschatting dat 
kunnen die mensen wel aan, we doen het gedoseerd, we maken het niet 

158 Zie bĳ v. Van Diepen, Hollanditis (2004) 311, 314. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 117, 
198. Interview Faber, 23-3-2010.
159 Interview Bartels, 22-11-2011. Zie voor Bartels’ toespraak en andere voorbeelden waarin 
het IKV een gebrekkig onderscheid tussen de groepen maakte: Bartels, ‘Atoomvrĳ  Europa’, DW 
14-5-1982, 4. IKV 735 – 1 (Müller, overleg ASF). Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 56-60. 
IKV 336 – 3 (WI 22-1-1982). ASF 97/2 – 1 (Garstecki, Gespräch, 1982). ‘DDR-kerk oefent kritiek uit 
op IKV’, DW 1-7-1985. De Graaf, Over de Muur (2004) 150-153, 157, 173, 206. 
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te bont. En ons is de civiele courage van de Studienabteilung ook wel een 
beetje tegengevallen.’160

Deze argumentatie is verwonderlĳ k voor de persoon die in tegenstelling 
tot Faber bekend stond als de bruggenbouwer en verraadt mogelĳ k een 
toegenomen waardering voor Fabers methoden achteraf.

Bĳ  het eigen denken in politieke strategieën vergaten Westerse vredesac-
tivisten soms de risico’s waaronder hun Oost-Europese collega’s opereerden. 
Daarbĳ  werd hun oordeel natuurlĳ k bemoeilĳ kt door het feit dat de bereid-
heid tot het nemen van risico’s sterk verschilde per land en groep. Padraic 
Kenney geeft een goed voorbeeld van de uitwerking van dergelĳ k Westers 
enthousiasme voor de Oost-Westdialoog van onderop:

‘One Hungarian remembers her terror at the 1986 [END] convention in 
Paris, to which she had brought greetings from other peace activists 
who could not attend. At a reception, a prominent END-UK activist 
grabbed her hand and led her over to where a Soviet peace offfĳ icial 
was standing. To the END activist, this was a perfect opportunity to 
further East-West dialogue and remove barriers of mistrust. To the 
Hungarian, this was a perfect opportunity to end up in deep trouble 
when she got home.’161

Enige provocatie was inderdaad een probaat middel om de eigen houding 
tegenover de vredesraden duidelĳ k te maken. Faber en Bartels hadden 
terecht weinig op met het vaak misbruikte argument, dat hun luide 
solidariteit de oppositie in Oost-Europa zou schaden. De Oost-Europese 
oppositie vroeg immers zelf om openbare solidariteitsverklaringen. Dat 
gold echter geenszins voor de kerkelĳ ke kringen in de DDR. De ThSA was 
geen tegenhanger van het IKV en ook geen oppositiebeweging. Bĳ  haar was 
niet de ‘civiele courage’ te verwachten, die wel bĳ  Charta of Solidarność 
voorkwam. Bovenal is het de vraag of provocatie die nuttig was in omgang 
met het regime ook op de oppositie toegepast kon worden. Terwĳ l het 
regime best een extra zetje kon gebruiken, kon dat bĳ  de oppositie net de 
zet over de rand zĳ n.

Bĳ  Faber kwam het inzicht dat hĳ  mogelĳ k al te voortvarend te werk 
was gegaan op het moment dat hĳ  van zĳ n Oost-Duitse gesprekspartners 
afgesneden raakte. Het IKV kwam er met vallen en opstaan achter, dat 

160 Interview Bartels, 22-11-2011.
161 Kenney, A Carnival of Revolution (2002) 103. 
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niet alle groepen over één kam te scheren waren. De Poolse oppositie 
verweet het IKV bĳ voorbeeld juist, in groot contrast met de Oost-Duitse 
kerk, nog lange tĳ d niet genoeg openlĳ ke solidariteit te betonen. Zĳ  legde 
de vinger op de zere plek met het verwĳ t, dat het IKV niet voldoende 
onderscheid maakte tussen de verschillende soorten onafhankelĳ ke 
groepen in Oost-Europa.162

Toen vanaf 1982 de discussie met Charta en vanaf 1985 met de Poolse 
oppositie serieus op gang kwam, bleken veel van de meningsverschillen 
hardnekkiger dan de IKV’ers hadden gedacht. De Oost-Europese bewegin-
gen probeerden de eenzĳ dige West-Europese interesse in ontwapening om 
te buigen naar een positief vredesbegrip, waarin vrede niet compleet was 
zonder mensenrechten. Deze missie slaagde beter dan de poging van het 
IKV zĳ n ideeën in Oost-Europa te ‘verkopen’. Terwĳ l het IKV zich steeds 
verder in de richting van de Oost-Europese opvattingen bewoog, lukte het 
maar niet een duidelĳ ke uitspraak van Charta of de Poolse oppositie over 
bewapening los te krĳ gen.163 In de briefwisseling met Charta erkende het 
IKV de onverbrekelĳ ke verbondenheid van mensenrechten, ontwapening 
en ontspanning. Zĳ n focus bleef echter op het onderwerp vrede gericht. 
Charta bleef daarom hameren op het oorlogsgevaar dat school in het niet 
respecteren van de vrĳ heid van een ander. Naast de briefwisseling speelde 
ook Havels essay uit 1985 over de terughoudendheid van de Oost-Europese 
oppositie tegenover de vredesbeweging een rol in het creëren van meer 
begrip.164

Vergelĳ kbare kritiek, dat de vredesstrĳ d niks waard was zolang die 
niet met een strĳ d om democratisering was verbonden, kwam vanaf 1985 
uit de Poolse oppositie. Zĳ  probeerde het IKV ervan de overtuigen dat de 
Sovjet-Unie nooit vrĳ willig zou ontwapenen. Westerse ontwapening zou 

162 IKV 337 – 1 (WI 29-3-1984). IKV 329 – 3 (WI 6-3-1985). IKV 335 – 1 (WI 1-10-1982). IKV 335 – 2 
(WI 26-6-1982). IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). IKV 336 – 3 (WI 22-1-1982). 
IKV 329 – 5 (WI 6-2-1985). IKV 337 – 3 (WI 24-4-1984). Bos, Houdĳ k, Variaties (1984) 111-112. Faber, 
‘Strategieën’ (1983) 104-105. Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 56-60. Müller, ‘Solidarność 
wil dialoog’ (1985) 6. Van der Meer, Vredesbeweging in Oost-Europa (1984) 7.
163 IKV 337 – 1 (WI 29-3-1984). Faber, De invloed van Charta (1986) 6.
164 ‘Verklaring van Charta 77’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 88-90. ‘Verklaring 
van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: ibidem, 90-96. ‘Open brief van Charta 77’, in: ibidem, 
96-100. Faber, De invloed van Charta (1986) 2-4, 8.
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dus slechts de Sovjet-Unie in de kaart spelen.165 Wantrouwen sloeg het IKV 
zelfs tegemoet vanuit een vredesgroep als WiP.166

De sterkste kritiek en hardnekkigste meningsverschillen ontmoette het 
IKV in Polen. Bartels beschrĳ ft in retroperspectief:

‘Ik kan me bĳ  de Polen eigenlĳ k niet herinneren dat ik de zaal uit liep 
en dacht: nou zĳ n we het eens. (…) We hadden wel vaak het idee van, 
goh, wat moeten we nog veel met elkaar praten over de toekomst van 
Europa, want we starten op een ander uitgangspunt. En dat had ik niet, 
veel minder, in Tsjechoslowakĳ e bĳ  Charta.’167

Verschillende historici stellen desondanks dat het IKV vanwege zĳ n kerke-
lĳ ke karakter gemakkelĳ ker voet aan de grond kreeg in de Poolse oppositie 
dan andere Westerse vredesgroepen.168 Daar kan een kern van waarheid 
in zitten: inderdaad werkte het beter om je in Polen voor te stellen als ka-
tholiek dan als vredesactivist. Desondanks bleven het wantrouwen en de 
onderlinge verschillen groot. Zo stelden meerdere Nederlandse katholieke 
vredesactivisten na bezoek aan Polen vast dat het Poolse conservatieve 
katholicisme weinig overeenkwam met hun eigen geloofsbeleving.169

Met de Oost-Duitse kerkelĳ ke vredesbeweging en de hervormingsgezinde 
socialisten binnen Charta vond het IKV gemakkelĳ ker een gemeenschap-
pelĳ ke taal dan met de Poolse oppositie. Voormalige opposanten uit de DDR 
en Tsjechoslowakĳ e zĳ n daarom ook achteraf positiever over het IKV en de 
vredesbeweging dan voormalige Solidarność-activisten.170

165 IKV 756 – 1 (Müller – Polen). Müller, ‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 1, 4-6. Mient Jan Faber, 
‘Interkerkelĳ k Vredesberaad’, ikv-berichten (1982) nr. 3. IKV 219 – 3 (Interview Faber met Kuroń). 
Dit was ook de boodschap die het IKV kon opmaken uit de algemeen aan de vredesbeweging 
gerichte brieven van KOS en Solidarność. 
166 IKV 342 – 2 (WI 15-12-1987). IKV 1014 – 1 (Ter Laak, bezoek Warschau, 1987). IKV 756 – 2 
(Janneke, Polen, 1987). IKV 342 – 3 (Zlatkes aan IKV en PC, 1988). Sol NL 140 – 1 (Niemczyk aan 
Faber, 1987). Sol NL 134 – 1 (Czaputowicz to Wim). Sol NL 134 – 2 (Czaputowicz to Wim). IKV 
342 – 12 (Dear Wim, 1988). ‘Sandwicze kontra ZOMO’, Gazeta Wyborca 19-8-2010. Czaputowicz 
was uit verlangen de dialoog succesvol te laten verlopen, bereid iets meer in de richting van de 
Westerse vredesbeweging mee te denken.
167 Interview Bartels, 22-11-2011. Zie ook Van den Berg, IKV (2006) 38. 
168 Nehring, ‘Transnationale Netzwerke’ (2012) 219. Szulecki, The fĳigure of the Dissident (2012) 
123. 
169 Schaefffer, ‘Een ondemokratiese Volkskerk’ (1983) 59-61. IKV 329 – 4 (WI 1-5-1985). IKV 338 – 2 
(WI 26-9-1984). IKV 757 – 1 (Faber, Polen). IKV 338 – 5 (WI 29-8-1984). Megens, Reiding, Bewegen 
binnen smalle marges (1999) 159. Interview Ten Berge, 12-10-2011.
170 Interview Ten Berge, 12-10-2011. IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). Ten Berge, Müller, ‘Confrontatie 
van onderop’ (1985) 6-7. IKV 336 – 4 (WI 7-12-1983). Ten Berge – 1 (interview Ter Veer). IKV 219 – 3 



‘HET VERK ALK TE DENKEN IN BLOKSYSTEMEN OP DE PROEF STELLEN’ 215

Behalve over de verhouding tussen vrede en mensenrechten verschilden 
de bewegingen in Oost en West ook van mening over de invulling van de 
ontspanning. Vooral het feit dat het IKV het noodzakelĳ k achtte ontspan-
ning zowel van onderop als bovenaf te blĳ ven voeren, stuitte in delen van de 
Oost-Europese oppositie op onbegrip of zelfs op verwĳ ten van verraad.171 De 
kritiek dat de gesprekken met de oppositie slechts een bĳ product leken van 
de offfĳ iciële dialoog, nam het IKV ter harte: ‘Onze politiek ten opzichte van 
de vredesraden moet verduidelĳ kt worden. De onafhankelĳ ken leveren geen 
ongegronde kritiek, als zĳ  zeggen dat we met hen alleen ‘stilletjes’ praten,’ 
stelde Müller bĳ  terugkeer uit Polen in 1985.172 Het IKV loste deze gevoelens 
van onbehagen op door de onafhankelĳ ke partners een beslissende stem 
te geven in de vormgeving van contacten met offfĳ iciële Oost-Europese 
organisaties.173

Grote verschillen bleven bestaan in de beoordeling van de machthebbers. 
Terwĳ l het IKV het aantreden van Gorbatsjov hoopvol begroette,174 bleef 
vooral de Poolse oppositie sceptisch. Het IKV trok zich op aan de positievere 
inschatting in delen van de Tsjechoslowaakse en Oost-Duitse oppositie over 
de nieuwe Sovjetleider.175

Voor de Oost-Europese oppositie was bovendien het onkritische 
enthousiasme voor het socialisme, dat in delen van de IKV-achterban 
voorkwam, moeilĳ k verteerbaar. Verschillende IKV-kernen die naar Oost-
Europa reisden, bevestigden daar de vooroordelen over naïeve Westerse 
vredesactivisten. Deze IKV-leden toonden eenzĳ dige interesse in offfĳ iciële 
en kerkelĳ ke contacten.176 Ook Faber beweerde gedurende de jaren tachtig 
geregeld, dat Oost-Europa geen Westerse kapitalistische maatschappĳ  

(interview Faber met Kuroń). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002). Dienstbier, ‘De contacten 
met het IKV’ (2006) 193-197. Hans-Georg Golz, ‘Friedensbewegung und Menschenrechte. Eine 
Tagung in Amsterdam’, DA (2002) nr. 3, 471-474. Müller, ‘Polen’ (1984) 9.
171 ‘KOS blĳ ft tegen deelname ‘offfĳ iciëlen’ aan Perugia’, DW 14-7-1984. IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). 
IKV 342 – 3 (Zlatkes aan IKV en PC, 1988). Bos, Houdĳ k, Variaties (1984) 111-112. Ten Berge, Müller, 
‘Confrontatie van onderop’ (1985) 6-7. Müller, ‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 5-6. 
172 IKV 756 – 1 (Müller, Polen, 1985). IKV 338 – 2 (WI 26-9-1984). Sol NL 47 – 1 (Horstink, Polen, 
187). Bos, Houdĳ k, Variaties (1984) 111-112. Müller, ‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 6. Zie ook IKV 
219 – 1 (Polendag, 1984).
173 Zie bĳ v. IKV 343 – 2 (Nieuwsbrief, 1986). IKV 343 – 2 (WI 29-9-1987).
174 Gied ten Berge, ‘Gorbatsjov: verlosser of verleider?’, Kernblad (april 1987) 4-6. De Jonge, 
‘IKV’ers leren ‘het nieuwe denken’’ (1987) 11. Ben ter Veer, ‘Gorbi helpen?’, Kernblad (mei 1988) 
2. Hogebrink, ‘Dilemma’s’ (1988) 158.
175 IKV 342 – 4 (Hongarĳ e). IKV 342 – 7 (Polen, 1987). IKV 342 – 3 (Zlatkes aan IKV en PC, 1988).
176 ‘Verslag van een kort bezoek van twee IKV-kernleden (HIV Den Haag) aan een Evangelische 
Gemeente in Rostock in de DDR’, Kernblad (september 1982) 10. Nelly Dekker-Koetsier, ‘Oostblok-
discussie’, in: ibidem 11. ‘De vredesbeweging in de DDR: de contacten gaan door’, Kernblad 
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nastreefde – of zou moeten nastreven. Zĳ n uitingen dat het Westen zĳ n 
systeem niet aan Oost-Europa op zou moeten leggen, riepen woede op bĳ  
WiP-oprichter Niemczyk. Hĳ  schreef in 1987 in een boze brief aan Faber dat 
hĳ  niets liever zou willen dan dat hem de Westerse democratie opgedrongen 
zou worden.177

Deze afkeer van ideologische argumenten en Westers paternalisme riep 
in Oost-Europa onbegrip op. Het IKV schreef in 1982 met trots aan Charta 
dat het zich tegen de pressiepolitiek van zowel de Verenigde Staten als 
de Sovjet-Unie op Polen verzette. Daarbĳ  ging het eraan voorbĳ  dat veel 
Oost-Europeanen de Amerikaanse sancties als ondersteuning ervoeren 
en die acties onder geen beding vergelĳ kbaar achtten met de Sovjet-
Russische druk op Oost-Europa. In 1984 schreef Faber naar aanleiding van 
zĳ n oproep de bezetting van Europa te beëindigen vol zelfvertrouwen: 
‘Charta ’77, Solidarność en andere groepen zullen blĳ  zĳ n dat we eindelĳ k 
eens nadrukkelĳ k pleiten voor de terugtrekking van de (Amerikaanse en) 
Russische troepen.’ Faber, die een oproep tot de terugtrekking van alleen 
Sovjettroepen niet had willen steunen, realiseerde zich niet hoe zeer het 
tweezĳ dige karakter van zĳ n voorstel voor de Oost-Europese oppositie 
afbreuk deed aan de wenselĳ kheid ervan.178

De omgang van het IKV met de oppositie in Oost-Europa kenmerkte zich 
niet alleen door koppigheid en vasthouden aan de eigen vooronderstel-
lingen. Het IKV nam op zĳ n beurt wel degelĳ k ideeën over uit de Oost-
Europese oppositie: in het bĳ zonder over de noodzaak van tweezĳ dige 
ontwapening en de ondeelbaarheid van vrede en mensenrechten.179 Vooral 
na 1985 namen de verwĳ zing naar de campagne van 1977 af en naar de 
opvattingen uit Oost-Europa over het afwĳ zen van de status quo en de rol 

(december 1982) 9. Noordam, Van der Laan, ‘Niet geroepen’ (1986) 13. Kuik, ‘Dat kan ik niet 
uitstaan’ (1987) 11. IKV 220 – 2 (Gesprek Jahn en Rost).
177 Rĳ ksen, ‘DDR-Kernendag’ (1982) 15. Vrĳ sen, ‘Supermachten Europa uit!’, ED 31-3-1982. IKV 
598 – 2 (Van der Fluit, hoorzitting, 1988). Sol NL 140 – 1 (Niemczyk aan Faber, 1987).
178 IKV 342 – 4 (Hongarĳ e). IKV 329 – 5 (WI 6-2-1985). IKV 219 – 3 (interview Faber met Kuroń). 
IKV 823 – 1 (Faber, Oost-Westconflict). IKV 342 – 5 (WI 15-11-1988). Faber, min x min (1985) 257-258. 
‘Verklaring van het Interkerkelĳ k Vredesberaad’, in: Bartels, Tussen Oost en West Europa (1983) 
93. Faber, De invloed van Charta (1986) 3-4.
179 Zie ‘IKV en Charta: “geen vrede zonder mensenrechten”’, DW 7-3-1984. Sol NL 112 – 1 (Joint 
Communiqué, 1982). IKV 343 -1 (Nieuwsbrief, 1986). PA De Graaf – 1 (Hogebrink, verslag, 2002), 
4. Interview Ten Berge, 12-10-2011. Interview Bartels, 22-11-2011. Ter Laak, ‘Pax Christi and IKV’ 
(1989) 23-24. Faber, ‘Interkerkelĳ k Vredesberaad’, ikv-berichten (1982) nr. 3. Bos, Houdĳ k, Variaties 
(1984) 100. Müller, ‘Solidarność wil dialoog’ (1985) 6.
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van een ‘civiele samenleving’ toe.180 Tegenover de SPD erkende Faber in 
1988: ‘I have not learnt very much in the West about human rights, but I’ve 
learnt to understand more about it by talking to people in the East.’ Zĳ n 
pogingen de SPD begrip voor de Oost-Europese oppositie bĳ  te brengen, 
leverde hem een dankbare reactie uit de Poolse oppositie op.181 Ook in de 
eigen achterban probeerde het IKV dit begrip teweeg te brengen, zeker 
toen duidelĳ k werd dat de meningsverschillen moeilĳ ker te overbruggen 
waren dan aanvankelĳ k gehoopt.182 De meningsverschillen stonden de 
voortzetting van de dialoog niet meer in de weg, zoals in 1981. ‘Our search 
for cooperation and common objectives is stronger than the issues which 
divide us,’ schreven IKV en Pax Christi in 1985 optimistisch aan Kuroń.183

In recentere uitingen draait Faber de richting om: in plaats van dat hĳ  
leerde uit Oost-Europa, vond hĳ  daar bevestiging voor eigen ideeën die in 
Nederland niet aansloegen. Hĳ  kwam inderdaad veel onbegrip in Nederland 
tegen toen hĳ  zich genuanceerder over de plaatsing van kernwapens ging 
uitlaten en zich vooral op de vrĳ heidsstrĳ d in Oost-Europa ging richten. De 
ideeën die daar aan ten grondslag lagen waren echter op zĳ n minst gedeel-
telĳ k in dialoog met de oppositie in Oost-Europa ontstaan.184 Daarbĳ  bleef 
hĳ  in Oost-Europa ook opvattingen ontmoeten die hem te ver gingen. In de 
discussies over de door onafhankelĳ ke groepen in Oost en West opgestelde 
tekst van het Helsinkimemorandum in 1986 ging Faber een heel eind mee 
in het accepteren van Oost-Europese oppositionele concepten. De moeite 
die hĳ  had met het pleidooi voor een Duitse hereniging confronteerde hem 
er echter mee hoe zeer hĳ  zelf nog in blokdenken vastzat: ‘Eerlĳ k is eerlĳ k, 
het ging niet echt van harte. Tĳ dens de discussie over de concepttekst 

180 Sturm, ‘In Oost-Europa is men verder’ (1988) 10-13. Aggie van der Meer, ‘De civiele samenle-
ving hier en daar’, Kernblad (juni 1987) 10-12. IKV 689 – 1 (Faber, vrede in Europa). Faber, Ter Veer, 
Mensenrechten en democratie in Europa (1986/1987) 3. Faber en Kaldor, ‘De wedergeboorte van 
de civiele samenleving’, in: Sol NL 113 – 1 (De Jonge, Pluralisme). Faber, ‘Verhouding Oost-West’, 
Trouw 15-03-1988. 
181 Gerd Greune ed., Die Dialektik von Entspannung und individuellen wie kollektiven Menschen-
rechten in der zweiten Phase der Entspannungspolitik (Bonn 1988) 176-177, 274-275. IKV 757 – 12 
(Hajnicz aan Faber, 1989).
182  Van der Meer, Vredesbeweging in Oost-Europa (1984) 6-7, 13, 16. Faber, Ter Veer, Mensenrechten 
en democratie in Europa (1986/1987) 6-8.
183 IKV 337 – 3 (WI 24-4-1984). IKV 219 – 3 (interview Faber met Kuroń). IKV 339 – 1 (IKV, PC 
aan Kuroń, 1985). 
184 Kromhout, ‘Mient Jan Faber’ (2014). 
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realiseerde ik me hoezeer ik zelf een product van de Tweede Wereldoorlog 
en de Koude Oorlog was,’ erkent hĳ  achteraf.185

Tot slot

De gebeurtenissen in Polen tussen 1980 en 1982 veroorzaakten een omslag 
in de omgang van het IKV met de onderwerpen vrede, vrĳ heid en solida-
riteit. De twĳ fel en onzekerheid die erop volgden, waren slechts van korte 
duur. Een belangrĳ k deel van de top van het IKV ging in de omgang met 
Oost-Europa al snel zĳ n eigen weg en trok zich weinig aan van de heftige 
discussies over deze onderwerpen in de achterban en het Beraad.

Tĳ dens de legale maanden van Solidarność had het IKV nog weinig con-
tact met Oost-Europa. De organisatie kon zich daardoor gemakkelĳ k laten 
leiden door de theorie van Ter Veer die de vrĳ heidsstrĳ d van Solidarność 
en de vredesstrĳ d van het IKV zag als twee zĳ den van dezelfde medaille. 
Zĳ n idee was dat beide bewegingen de positie van de machthebbers van 
onderop lieten afbrokkelen en zo ontwapening afdwongen. Velen in 
het IKV verwachtten dat ontspanning en ontwapening automatisch tot 
liberalisering in Oost-Europa zouden leiden. Westerse inzet voor ontwa-
pening en ontspanning was daarom de beste vorm van solidariteit met 
de Oost-Europese oppositie. Omgekeerd had de Westerse vredesbeweging 
de Oost-Europese oppositie nodig om ontwapening ook achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n af te dwingen.

De theorie van Ter Veer hield maar beperkt rekening met het feit dat de 
bewegingen in Oost-Europa niet dezelfde mogelĳ kheden hadden om hun re-
geringen te beïnvloeden als de bewegingen in het Westen. Het is opmerkelĳ k 
hoe weinig het IKV zich in deze maanden geroepen voelde om met concrete 
contacten met de oppositie uiting aan deze wederzĳ dse afhankelĳ kheid 
te geven. Hoewel het IKV wist dat er in de Oost-Europese oppositie weinig 
interesse in ontwapening bestond, deed het weinig pogingen om haar in 
direct contact van zĳ n analyse te overtuigen. Zo blokkeerde het IKV de 
beste manier om te ontdekken dat zĳ n strategie slechts een schĳ noplossing 
bood. Zolang de Oost-Europese oppositie de vredesstrĳ d niet als solidariteit 
ervoer, was het dilemma tussen ontspanning en solidariteit niet opgelost. 
Het IKV geloofde met zĳ n strategie het beste te doen voor de Oost-Europese 
oppositie. In feite maakte deze theorie het echter vooral mogelĳ k zĳ n eigen 

185 Faber, Vooruitgeschoven spionnen (2007) 165-166. Zie ook De Jonge, ‘Eén groot pleidooi’, 
Kernblad (november 1986) 4-5. IKV 342 – 2 (WI 15-12-1987). IKV 555 – 4 (Breuer aan Müller, 1986). 
IKV 554 – 2 (Van der Meer, Notitie). Faber, De invloed van Charta (1986) 5.
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strĳ d te blĳ ven voeren en zich solidair te voelen zonder van beleid te hoeven 
veranderen.

Jaruzelski’s ingrĳ pen eind 1981 drukte het IKV met de neus op het feit 
dat ontspanning niet tot meer democratie in Oost-Europa leidde, maar de 
onvrĳ heid in Oost-Europa liet voortbestaan. Omdat het IKV de intenties 
van de machthebbers niet vertrouwde, verklaarde het dat de ontspanning, 
net als het ontwapeningsproces, van onderop afgedwongen moest worden 
en er ook contact op lagere niveaus moest plaatsvinden. Dit zorgde ervoor 
dat contacten met de Oost-Europese oppositie nu wél op het programma 
kwamen.

Het neerslaan van Solidarność confronteerde het IKV met de moeilĳ ke 
omstandigheden waaronder de strĳ d in Oost-Europa plaatsvond. Dit cre-
eerde een hernieuwd besef dat vrede niet zonder vrĳ heid kon, al was het 
alleen maar omdat het zonder gewaarborgde mensenrechten onmogelĳ k 
was voor de vrede te strĳ den. De gebeurtenissen van 13 december 1981 
veroorzaakten in het IKV schaamte en ontreddering. De beslissing dit 
te uiten door zich bescheiden op te stellen, was sympathiek, maar ook 
onverstandig. De bescheidenheid was goed bedoeld, maar gemakkelĳ k 
verkeerd te interpreteren. De stilte van eind december stak schril af bĳ  de 
massamobilisatie van de grote vredesdemonstratie in november. Ook leek 
het een mager antwoord op de constatering dat het IKV voorheen te weinig 
solidair was geweest.

Het IKV kwam na 1981 tot de conclusie dat vrede en ontspanning onvol-
ledig waren zonder vrĳ heid en solidaire ontspanning van onderop. Als 
relatief kleine organisatie in een land dat geen bĳ zonder sterke banden met 
Oost-Europa had, kon het IKV gemakkelĳ ker naar deze theorie handelen 
dan organisaties met meer belangen achter het Ĳ zeren Gordĳ n. De reactie 
van de Oost-Europese machthebbers nam in kracht toe naarmate zĳ  een 
organisatie belangrĳ ker of bedreigender achtte. De repercussies die het 
IKV met zĳ n solidariteit met de Oost-Europese vrĳ heidsstrĳ d te vrezen 
had, waren beperkt.

Na december 1981 veranderde niet de gehele blik van het IKV op het Oost-
Westconflict. Er bleven restanten van vertrouwen in de vredesretoriek van 
het Oostblok en de heilzaamheid van de eigen ontwapeningsstrĳ d voor de 
Oost-Europese oppositie overeind. Het IKV zag zichzelf als een organisatie 
die onafhankelĳ k van de blokken opereerde en kritisch stond tegenover de 
machthebbers aan beide zĳ den van het Ĳ zeren Gordĳ n. Hierdoor was het 
IKV, in tegenstelling tot andere delen van de Westerse vredesbeweging, 
niet alleen kritisch over de Westerse bewapening, maar ook over de situatie 
in Oost-Europa. Dit wantrouwen ten opzichte van beide blokken droeg 
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ertoe bĳ  dat de verschillen tussen de systemen in Oost en West minder 
relevant leken. Het contact met de oppositie in Oost-Europa maakte het 
IKV uiteindelĳ k toch gevoelig voor deze verschillen, maar dit proces verliep 
slechts langzaam.

Dat was mede een gevolg van het feit dat duurzame contacten met de 
oppositie op zich lieten wachten. Aan de overtuiging van het IKV lag het 
niet. Het IKV herstelde zich na december 1981 snel van zĳ n verwarring en 
het benoemde vervolgens openlĳ k en vol zelfvertrouwen de Oost-Europese 
oppositie tot zĳ n natuurlĳ ke bondgenoot. Het IKV compenseerde hiermee 
het eerdere gemis aan openlĳ ke solidariteit. Door de Oost-Europese regimes 
met deze uitingen op voorhand schrik aan te jagen, bemoeilĳ kte het IKV 
echter ook het ontstaan van onafhankelĳ ke contacten. Regimes werden 
namelĳ k huiverig om IKV’ers het land in te laten. Daarnaast liep het IKV 
het risico zich ongeloofwaardig te maken door zich te beroemen op een 
bondgenootschap met organisaties waar het nog nauwelĳ ks contact mee 
onderhield. Pas in de tweede helft van het decennium kwam een daadwer-
kelĳ k functionerend tweesporenbeleid tot stand. Dat was te danken aan 
het feit dat in de Oost-Europese oppositie de interesse voor vrede toenam, 
de Oost-Europese machthebbers onder invloed van de perestrojka toeschie-
telĳ ker werden en het IKV na het plaatsingsbesluit zĳ n volledige aandacht 
op Oost-Europa kon richten.

De aanpak van het IKV bleef vooral gericht op het bereiken van het eigen 
politieke doel: een blok- en kernwapenvrĳ  Europa. Daarvoor meende het 
IKV zowel met de Oost-Europese regeringen als de oppositie te moeten 
spreken. In tegenstelling tot andere Westerse vredesorganisaties koos het 
daarom nooit exclusief voor contact ‘van onderop’. De aanpak van het IKV 
was spontaan, provocatief en wars van diplomatieke mores. Deze oncon-
ventionele handelswĳ ze bracht de organisatie steeds weer in aanvaring met 
de Oost-Europese regimes. De eigengereide IKV’ers die de koerswĳ ziging 
vormgaven, sloegen weinig acht op het onbehagen hierover in de rest van 
de organisatie. Het IKV bleef een enigszins naïef vertrouwen koesteren 
in de eigen invloed in Oost-Europa. Daadwerkelĳ ke bereidheid onder de 
regimevertegenwoordigers om naar het IKV te luisteren, ontstond pas nadat 
Moskou op hervormingen in begon te zetten.

Het gretig luisterende oor waar het IKV op hoopte, vond het ook niet in 
de oppositie. Dankzĳ  het onconventionele karakter van de contacten bleven 
beide zĳ den niet hangen in plichtplegingen, maar kwamen zĳ  direct tot de 
kern van hun meningsverschillen. Hierbĳ  namen de IKV’ers echter meer 
ideeën over uit de Poolse oppositie dan andersom en werd de zendeling 
geleidelĳ k zelf bekeerd.



4 ‘Hätten wir doch mehr auf die 
polnische Ratschläge gehört’
Het Oost-Westbeleid van de Grünen tussen twee radicale 
kampen

Op 12 mei 1983 verzamelden vredesactivisten uit heel West-Europa zich in 
West-Berlĳ n voor de jaarlĳ kse conventie van het internationale European 
Nuclear Disarmament-netwerk. Onafhankelĳ ke vredesactivisten uit de DDR 
konden er ondanks de nabĳ heid van de conventie niet bĳ  zĳ n. Zĳ  kregen van 
het Oost-Duitse regime geen toestemming om naar West-Berlĳ n te reizen. Vĳ f 
West-Duitse deelnemers besloten de gelegenheid aan te grĳ pen om hun onvrede 
hierover duidelĳ k te maken. Zĳ  staken over naar Oost-Berlĳ n en ontrolden sym-
bolisch om vĳ f voor twaalf twee spandoeken op het centrale Alexanderplatz. 
Het spandoek met de tekst ‘Schwerter zu Pflugscharen’ was bedoeld om hun 
solidariteit met de onafhankelĳ ke Oost-Duitse vredesbeweging te tonen, die 
deze slogan gebruikte. Op het tweede spandoek prĳ kte de tekst ‘Abrüstung 
in Ost und West’, waarmee de activisten de indruk probeerden weg te nemen 
dat de Westerse vredesbeweging zich alleen maar tegen Westerse bewapening 
verzette. De Oost-Duitse politie maakte snel een eind aan de demonstratie. Het 
gedrag van de agenten veranderde toen zĳ  doorkregen dat het bĳ  de activisten 
ging om vĳ f prominente politici van de Grünen, waaronder vier kersverse 
Bondsdagleden. In plaats van hen zonder scrupules op te sluiten, zoals zĳ  bĳ  
iedere Oost-Duitse demonstrant zouden hebben gedaan, luisterden de agenten 
naar de op hoge toon geuite klachten en eisen van de West-Duitsers. Het verzoek 
van de grüne politici zich persoonlĳ k bĳ  Honecker te verantwoorden werd niet 
ingewilligd. Zĳ  mochten echter wel bĳ  zĳ n kantoor een schriftelĳ ke verklaring 
bezorgen, voordat zĳ  de DDR werden uitgezet. Met deze actie bewezen Petra 
Kelly, Gert Bastian, Roland Vogt, Gabi Potthast en Lukas Beckmann niet bang 
te zĳ n de regimes in Oost-Europa tegen zich in het harnas te jagen.1 De heftige 
discussies die vervolgens binnen de Grünen ontbrandden, toonden echter aan 
dat een deel van de partĳ  daar heel anders over dacht. Hoe positioneerde deze 
jonge partĳ  met zulke uiteenlopende opvattingen in haar gelederen zich in de 
jaren tachtig tegenover de Oost-Europese oppositie en staatsmacht?

1 A Kelly 74 – 1 (Pressekonferenz, 12-5-1983). A Petra Kelly 74 – 4 (DLF 13-5-1983). ‘TOP 2 
Aktuelle Doppelstunde: Friedenskongreß Berlin’, in: Josef Boyer, Helge Heidemeyer ed., Die 
Grünen im Bundestag. Sitzungsprotokolle 1983-1987 (Düsseldorf 2008) 129-132.
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I. Dilemma’s in het Oost-West debat

Vrede en mensenrechten in de Grünen: tussen de appels van Krefeld en 
END

De vraag of de Bondsrepubliek een nieuwe linkse partĳ  nodig had, vormde 
na 1968 een terugkerend onderwerp van discussie in West-Duitse linkse 
kringen. In 1979 gaven de eerste directe verkiezingen voor het Europese 
Parlement het laatste zetje aan milieugroepen, lokale burgerinitiatieven 
en communistische splinterpartĳ tjes om zich te verenigen. De Europese 
verkiezingen boden een veilige proeftuin, maar leidden niet tot succes. 
Ook bĳ  de landelĳ ke verkiezingen in 1980 delfde de partĳ  het onderspit 
in de titanenstrĳ d tussen Schmidt en Strauß. In 1983 deden de Grünen 
op de golven van het toegenomen vredesengagement in de samenleving 
wel hun intrede in de Bondsdag. Op het niveau van de deelstaten waren 
gelĳ kgestemde initiatieven al eerder succesvol: zo streefde de West-Berlĳ nse 
Alternative Liste (AL), die vanaf 1983 fungeerde als de facto afdeling van de 
Grünen, al in 1981 lokaal de FDP voorbĳ .2

Als een partĳ  die was ontstaan uit een breed spectrum van politieke en 
lokale initiatieven, koesterden de Grünen hun pluralisme. Om de veelheid 
aan opvattingen te behouden, institutionaliseerde de partĳ  de mogelĳ kheid 
als stroming een minderheidspositie binnen de partĳ  in te nemen. Dit 
leidde ertoe dat de partĳ  het toneel werd van richtingenstrĳ d en moeizame 
compromissen. De bekendste breuklĳ n door de partĳ  was die tussen Realos, 
die wilden toesturen op realistische samenwerking met andere partĳ en, 
en Fundis, die fundamentele oppositie tegen het systeem wilden blĳ ven 
voeren.3 Deze diepe tegenstelling verhinderde geenszins het ontstaan van 
haaks hierop staande conflictlĳ nen en bondgenootschappen in de partĳ  
op andere onderwerpen.4

Eén van die andere conflictlĳ nen draaide om de vormgeving van de 
vredesstrĳ d. De Grünen beschouwden zich als parlementaire vertegen-
woordiging van de vredesbeweging en waren personeel en organisatorisch 

2 Ina Heidtmann, Die öko-alternative Bewegung "Die Grünen". Gesellschafts- und Bildungs-
politische Perspektiven (Bonn 1995) 209-212. Johannes Schwarze, Geschichte, Ideologie und 
Programmatik der Grünen (München 1999) 6-11. 
3 Horst Mewes, ‘A Brief History of the German Green Party’, in: Margit Mayer, John Ely ed., The 
German Greens. Paradox between Movement and Party (Philadelphia 1998) 29-48, aldaar 30-31, 
37, 42. Joachim Raschke, Die Grünen. Wie sie wurden, was sie sind (Köln 1993) 143-144, 160-178. 
4 Raschke, Die Grünen (1993) 155-160. Hubert Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen. Analyse 
einer alternativen Partei (Bonn 1992) 53-55. Wick, Die Mauer (2012) 216-217. 
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sterk met haar vervlochten. Het kernwapendebat domineerde in deze jaren 
het buitenlandse beleid van de partĳ  volledig. Westerse ontwapeningstap-
pen waren de enige buitenlandspolitieke doelstelling waarop consensus 
bestond. Verder sleepte de buitenlandse politiek van de partĳ  zich van het 
ene naar het andere ad hoc-plan. Radicale standpunten waren daarbĳ  ge-
makkelĳ k te formuleren, omdat de Grünen voorlopig niet het risico liepen in 
de praktĳ k een buitenlands beleid te moeten voeren. De partĳ  ondertekende 
in 1980 het Krefelder Appell van de West-Duitse vredesbeweging, waarin de 
eenzĳ dige strĳ d tegen Westerse bewapening voorop stond.5

Dat binnen de partĳ  tegelĳ kertĳ d ook een bredere opvatting van vredes-
strĳ d bestond, bleek toen de Grünen ook het internationale END-appel 
ondertekenden, waarin een streven naar het verdwĳ nen van blokken cen-
traal stond. In 1980 stonden de tegenstrĳ dige principes uit beide appels nog 
harmonieus naast elkaar in het door de partĳ  opgestelde vredesmanifest. 
Hierin stelden de Grünen dat de Sovjet-Unie geenszins als ‘Hort des Friedens’ 
kon gelden en dat ook de ‘bloklogica’ ter discussie moest staan. In werkelĳ k-
heid lag er achter deze formuleringen een diepe scheiding van geesten.6

Het Krefelder Appell vond brede instemming in de partĳ . Het werd het 
meest fervent verdedigd door een fractie van op eenzĳ dig ontwapening ge-
richte leden die beduidend minder enthousiast waren over het END-appel. 
Veel van hen kwamen uit Hamburg en West-Berlĳ n waar veel leden van 
K-Gruppen die positief tegenover de Sovjet-Unie stonden zich bĳ  de partĳ  
hadden aangesloten. Hun opvattingen waren getekend door een grote mate 
van begrip of zelfs sympathie voor de regimes in Oost-Europa. Dit kwam 
voort uit een radicale afwĳ zing van het eigen blok en het kapitalistische 
systeem, dat zĳ  als inherent oorlogszuchtig beschouwden. De NAVO en 
de Verenigde Staten waren met hun bewapening en ‘plannen voor een 
aanvalsoorlog’ de ware boosdoeners in het conflict. Daarom was het zaak 
Oost-Europa niet te verzwakken en de strĳ d binnen het eigen blok prioriteit 
te geven. Het Oostblok kon niet tot verdere stappen gedwongen worden, 
omdat het door de enorme overmacht van het Westen toch al ver in het 

5 Ludger Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik, ein schwieriges Verhältnis: eine Ideen-, 
Programm- und Ereignisgeschichte grüner Außenpolitik (Münster 1998) 119, 209-210. Wolf Dieter 
Karl, ‘Zur Außen- und Sicherheitspolitik der GRÜNEN ’, in: Langner, Die Grünen auf dem Prüfstand 
(1987) 397-417. Richter, ‘Der Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss’ (2011) 229-245, aldaar 
230-231, 234-235, 240-241, 243-245. Interview Lukas Beckmann, 9-3-2012, Berlĳ n.
6 A Kelly 983 – 2 (Friedensmanifest, 1980). Zie ook Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf 
(2001) 377, 393-398. 



224   

nauw gedreven was.7 ‘Ihr wißt doch genausogut wie andere Leute, daß der 
Osten seit Jahrzehnten strategisch in der Defensive und dem Westen in allen 
Belangen unterlegen ist,’ schreef Dirk Schneider, één van de aanvoerders 
van deze stroming, in 1984 aan het partĳ bestuur.8

Schneider was zelf ooit uit de DDR gevlucht, maar hĳ  ontwikkelde in de 
jaren zeventig een sterke sympathie voor de belangen van de Oost-Europese 
regeringen. Van 1983 tot 1985 drukte hĳ  als woordvoerder Duitslandpolitiek 
van de grüne Bondsdagfractie een belangrĳ ke stempel op de opvattingen van 
de partĳ . Vanwege zĳ n consequente verdediging van offfĳ iciële Oost-Duitse 
posities kreeg hĳ  de bĳ naam Ständige Vertretung der DDR in der Fraktion. 
Ook na 1985 liet hĳ  vanuit West-Berlĳ n van zich horen. In 1990 traden hĳ  
en veel van zĳ n medestanders uit de partĳ . Een jaar later werd hĳ , evenals 
partĳ lid en voormalig RAF-advocaat Klaus Croissant, als informant van de 
Stasi ontmaskerd. Dat betekent overigens niet noodzakelĳ k dat de bĳ dragen 
van Schneider en zĳ n medestanders slechts als interventie van de Stasi gezien 
moeten worden. Inderdaad verkondigde Schneider opvattingen die de Stasi 
graag wilde horen, maar daarmee vertegenwoordigde hĳ  ook een daadwerke-
lĳ k bestaande stroming in de partĳ . Hĳ  was bovenal, zoals historica Regina 
Wick terecht constateert, zelf hartstochtelĳ k overtuigd van de ideeën die 
hĳ  uitdroeg.9 Hoewel het Krefelder Appell ook buiten deze kringen brede 
ondersteuning vond, zal hier in het vervolg deze groep die zich eenzĳ dig 
richtte op Westerse ontwapening als Krefelder fractie worden aangeduid.10

7 Franz Dormann, Die Grünen. Representationspartei der Neuen Linken (Bonn 1992) 151-154, 
162-164. Wick, Die Mauer (2012) 76-79, 102. Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 389-390, 
395-396.
8 ‘Dirk Schneider, An den Bundesvorstand der Grünen, Bonn, den 1.2.1984’, in: Reinhard Kaiser 
ed., Dokumentation Deutschlandpolitik 1983-1987 der "Grünen im Bundestag": eine Materialzusam-
menstellung zur Entwicklung GRÜNER Deutschlandpolitik und zur Rolle von Dirk Schneider (MdB 
1983 – 85) (Bornheim etc. 1992) AGG, Bibl. Pol 509-9/1. Zie voor vergelĳ kbare opvattingen: A Kelly 
979 – 1 (Mann, Knapp aan de Grünen). ‘Torsten Lange, 10 Thesen zur NATO-Frage’, in: Boyer, 
Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 860-862. 
9 Baron, Kalter Krieg (2003) 185. Wick, Die Mauer (2012) 188-189. ‘Fürst von Kreuzberg. Agenten 
des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit steuerten Grüne und westdeutsche Friedensfreunde’, 
Der Spiegel (1991) nr. 46, 80-81. ‘“Da kommen mir die Tränen”. Der inhaftierte Anwalt Klaus 
Croissant über Agenten, Stasi und Terrorismus’, ibidem (1992) nr. 43, 148-152. Ondersteuners van 
deze lĳ n waren in West-Berlĳ n o.a. Angelika en Werner Hirschmüller, Benno Hopmann, Heinz 
Kappei, Heiko Rohwedder, Angela Schäfers, Dieter Liehmann en Barbara Lütkecosmann en in 
Hamburg Jürgen Reents, Rainer Trampert, Thomas Ebermann, Michael Stamm en Christian 
Schmidt. 
10 Dormann noemt hen ‘Traditionssozialisten’: Dormann, Die Grünen (1992) 150. Voor Baron 
viel de meerderheid onder de term ‘Ökosozialisten’: Baron, Kalter Krieg (2003) 160. Wick spreekt 
van de ‘Dialogfraktion’: Wick, Die Mauer (2012) 75.
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Aan het andere uiterste van de Oost-Westdiscussie binnen de partĳ  
stonden de meest fervente aanhangers van het END-appel. Dit waren 
activisten, vooral afkomstig uit de vredesbeweging en verschillende 
Moskoukritische K-Gruppen, die zich sterk identifĳ iceerden met het blok-
overstĳ gende vredesconcept dat achter dit appel schuilging. Zĳ  zochten 
een positie van equidistantie tot beide blokken. Beide supermachten waren 
voor hen even schuldig aan het Oost-Westconflict en even verwerpelĳ k. 
Het was de ‘blokdeling’ zelf waar zĳ  tegen streden. In tegenstelling tot de 
Krefelder fractie waren zĳ  overtuigd van het belang van maatschappelĳ ke 
vrede en inspraak in Oost-Europa voor de vrede op het hele continent.11 
Deze activisten gelden hier als de ‘END-fractie’ in de partĳ  vanwege hun 
consequente verdediging van de waarden van het END-appel.12

Vredesactivisten Petra Kelly en Lukas Beckmann waren twee van de 
belangrĳ kste dragers van deze laatste stroming. Vanuit de opvatting dat 
vrede en mensenrechten van even groot belang waren en in beide blokken 
afgedwongen moesten worden, voerden zĳ  samen met medestanders actie 
in zowel Zuid-Afrika en Turkĳ e als de DDR en de Sovjet-Unie.13 Kelly en 
haar partner Gerd Bastian hadden het Krefelder Appell ondertekend, maar 
trokken zich in 1984 uit dit initiatief terug uit protest tegen de weigering 
van andere ondertekenaars om zich in te zetten voor Oost-Europese ont-
wapening en de Oost-Europese onafhankelĳ ke vredesbeweging.14 In de 
fractie waren het opeenvolgend Milan Horaček (1983-1985), Ulrich Fischer 
(1986-1987) en Helmut Lippelt (1987-1990) die de ontwikkelingen in Oost-
Europa kritisch volgden, daarbĳ  bĳ gestaan door de fractiemedewerkster 

11 Wick, Die Mauer (2012) 49-51, 54, 82-86. Elisabeth Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und 
Osteuropa’, in: Lothar Probst ed., Kursbestimmung. Bündnis 90, Grüne: Eckpunkte künftiger 
Politik (Keulen 1994) 138-161, aldaar 147. A Kelly 460 – 1 (Horaček, Weber, Diskussionsvorlage, 
1985). A Kelly 460 – 2 (Weber, Thesen, 1986). B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). 
Zie ook: Anne Vechtel, ‘Die Akten des Osteuropareferats der Grünen Bundestagsfraktionen von 
1983 bis 2002’, in: Heinrich-Böll-Stiftung, Grünes Gedächtnis 2011 (Berlin 2011) 58-61, aldaar 58. 
12 Dormann omschrĳ ft hen als aanhangers van vrede en mensenrechten en een blokoverstĳ -
gende vredespolitiek: Dormann, Die Grünen (1992) 150-152. Baron gebruikt de benaming ‘Ost-
West-aktivisten’: Baron, Kalter Krieg (2003) 160-161. Wick noemt hen ‘Basis- und Symbolpolitiker’: 
Wick, Die Mauer (2012) 75.
13 Wilhelm Knabe, ‘Westparteien und DDR-Opposition. Der Einf luß der westdeutschen 
Parteien in den achtziger Jahren auf unabhängige politische Bestrebungen in der ehemaligen 
DDR’, in: Deutscher Bundestag, Materialien der Enquete-Kommission. Band VII/2 (1995) 1110-1202, 
aldaar 1151-1152, 1157, 1173. Interview Beckmann, 9-3-2012. 
14 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 195, 199. Gerd Bastian, ‘Offfener Brief an die Unter-
zeichnerInnen des Krefelder Appells’, in: Petra K. Kelly, Mit dem Herzen denken. Texte für eine 
glaubwürdige Politik (München 1990) 173-174. Van Hüllen, ‘Der “Krefelder Appell”’ (2001) 216-253, 
aldaar 248-250.
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Elisabeth Weber. Omdat grüne Bondsdagafgevaardigden al na twee jaar 
hun zetel aan de volgende overdroegen, het zogenaamde rotatieprincipe, 
vormde Weber een factor van continuïteit in de fractie. In 1985 richtte ze 
een Oost-Westwerkgroep op, waarin ze partĳ leden in aanraking bracht met 
onafhankelĳ ke opvattingen uit Oost-Europa.15 Ten slotte bevond zich een 
grote groep fanatieke aanhangers van het END-appel in de West-Berlĳ nse 
Alternative Liste (AL). Tot in 1983 wist de blokoverstĳ gende aanpak van 
deze fractie het vredesprogramma van de West-Berlĳ nse lokale partĳ  te 
domineren. Toen vanaf 1983 de Krefelder fractie in West-Berlĳ n de overhand 
kreeg, trad een deel van de END-activisten uit. Velen verlegden hun activiteit 
naar de Initiative Ost-Westdialog, die zĳ  hadden opgericht om de praktische 
solidariteit tussen Oost en West voort te kunnen zetten.16

Tussen deze twee polen stond de mainstream van de partĳ , die zich 
over het algemeen weinig voor Oost-Europa interesseerde. END-activiste 
Weber schrĳ ft achteraf kritisch over de ‘unreflektierte Westprägung’ van 
haar partĳ : ‘Für die allermeisten Grünen war “Osteuropa” kein konkretes 
Land mit konkreten Menschen, sondern ein ideologischer Begrifff des Kalten 
Kriegs, mit dem man nichts zu tun haben wollte.’17 Mainstream-politicus 
Ludger Volmer schrĳ ft achteraf: ‘Osteuropa erschien den meisten Grünen 
als abstrakter Gegenpol des Westens, als opak und undurchschaubar. Die 
Partei richtete sich in erster Linie gegen eine als falsch angesehene westliche 
Politik.’ Ook Martina Lilla, die lid was van Webers Oost-Westwerkgroep, 
herinnert zich dat Europa voor de meeste Grünen eindigde bĳ  de grens met 
de DDR: ‘Dieser Eiserne Vorhang ging durch die Köpfe.’18 Wolfgang Templin, 

15 Vechtel, ‘Die Akten des Osteuropareferats’ (2011) 58-60. Elisabeth Weber, ‘Lew Kopelew als 
“Politikberater”’, in: Maria Klassen ed., Von Moskau an den Rhein. Der Humanist Lew Kopelew 
in Nordrhein-Westfalen (Köln 2008) 135-144, aldaar 135-136, 138, 140, 143. Knabe, ‘Westparteien’ 
(1995) 1153, 1155, 1172-1173. GPo 016 – 1 (Weber, Ost-West Gruppe, 1986). B.II.1 5355 – 1 (Weber, 
Arbeitsplan, 1987). Metger, Die Grünen (2007) 79-81, 86. Interview Frieder Wolf/Elisabeth Weber, 
16-8-2011, Keulen. Het rotatie-principe was één van de middelen waarmee de Grünen zich van de 
gevestigde partĳ en wilden onderscheiden. Grüne afgevaardigden moesten al na twee jaar hun 
plaats opgeven aan opvolgers die vanaf het begin nauw betrokken waren bĳ  de fractie. Kelly en 
Bastian verzetten zich al bĳ  de eerste rotatie tegen het opgeven van hun plek. De rotatie werd 
later tot vier jaar verlengd (dus geen herverkiezing) en na de jaren tachtig afgeschaft.
16 Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1159-1160, 1202. Dormann, Die Grünen (1992) 71-73, 227-229. 
Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 357-360. ‘An Initiative for an West-West Dialogue’, 
Across Frontiers (spring 1984) 51-53. Belangrĳ ke namen waren Marie-Luise Lindemann, Dieter 
Esche, Walther Grunwald en Elsbeth Zylla. 
17 Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ (1994) 138-140. B.II.1 1617 – 1 (Weber, Grüne 
Ostpolitik). B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). Zie ook Interview Beckmann, 9-3-2012.
18 Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 273. Interview Martina Lilla, 22-8-2012, 
Düsseldorf.
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die als opposant in de DDR contact met de Grünen en de AL onderhield 
stelt achteraf:

‘Die Leute, die uns im Rahmen der AL unterstützt haben, (…) die kann ich 
auf zwei Händen aufzählen. (…) Es gab auch eine Gegenfraktion in der AL, 
die war zahlenmäßig viel stärker, vielleicht auch noch eine Minderheit, 
die war dafür, den Kontakt mit DDR-Offfĳ iziellen zu favorisieren. (…) Die 
Mehrheit (…) von über fünfzig Prozent, die war indiffferent, die hat sich 
für die DDR nur marginal interessiert. Die waren eher westbezogen.’19

Door dit gebrek aan belangstelling konden de twee radicale minderheden 
het voor de gehele partĳ  weinig prominente Oost-Europabeleid gemakkelĳ k 
domineren. Gematigde politici met interesse in Oost-Europa raakten tussen 
deze posities in het nauw.20

De historiografĳ ische discussie over het Oost-Europabeleid en de strĳ d 
tussen beide kampen richtte zich vooral op de mogelĳ ke invloed van de 
Stasi op de partĳ . Voor de partĳ  zelf waren de gebeurtenissen van 1989 en 
de ontmaskering van enkele Informelle Mitarbeiter (IM) van de Stasi in 
eigen gelederen een reden voor zelfreflectie. Oost-Duits historicus Stefan 
Wolle en burgerrechtenactivist Carlo Jordan stelden in hun evaluatie in 
opdracht van de partĳ  vast dat de Grünen leidend voorwerp waren geweest 
van beïnvloedingspogingen. Die hadden het Oost-Europabeleid echter niet 
duurzaam naar de hand van de Stasi kunnen zetten.21

Ook van buiten de partĳ  hebben zich verschillende historici over de 
omgang van de partĳ  met Oost-Europa en in het bĳ zonder de DDR gebogen. 
In de late jaren tachtig en vroege jaren negentig overheerste daarbĳ  het 
goed-foutdebat. Wolf Dieter Karl en Gerd Langguth stelden dat de Grünen 

19 Interview Wolfgang Templin, 12-11-2012, Warschau. 
20 Mainstream-politici met interesse in de DDR en Oost-Europa waren o.a. Antje Vollmer, Otto 
Schily, Jürgen Schnappertz, Henning Schierholz, Joschka Fischer en Waltraud Schoppe. Metger, 
Die Grünen (2007) 106. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 273. Wick noemt de politici 
die op gebied van Duitslandpolitiek tussen beide fracties instonden de ‘Vermittlerfraktion’. 
Wick, Die Mauer (2012) 86-92. 
21 Die Grünen, Die Deutschlandpolitik der Grünen in den 80er Jahren: Dokumentation eines Dis-
kussionsforums am 10. März 1994 in der Hessischen Landesvertretung Bonn (Bonn 1994), AGG, Bibl. 
Pol 509-3. Norbert Frank ed., Umbruch im Osten. Im Westen nichts Neues?: 2. Perspektiven-Kongreß 
17.-19.11.1989, Saarbrücken. Plenumsdiskussion mit VertreterInnen der Demokratiebewegung aus 
der DDR und Polen (Bonn 1989), AGG, Bibl., Grün 121-7. Carlo Jordan, Armin Mitter, Stefan Wolle, 
Die Grünen der Bundesrepublik in der politischen Strategie der SED-Führung: Zwischenbericht; 
Stand: 09.03.1994 (Berlin 1994) AGG, Bibl. Grün 139-6.
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het Oost-Westconflict tot een machtsconflict en wapenwedloop reduceer-
den en niet de werkelĳ ke oorzaken van het conflict herkenden. Langguth 
stelde:

‘Die in der DDR herrschende Repression wird keineswegs geleugnet, aber 
mit angeblichen Gefährdungen der Freiheitsrechte in der Bundesrepublik 
verglichen. Die fundamentalen Unterschiede zwischen einer liberalen, 
westlichen Demokratie und einem kommunistischen System werden mit 
Hinweis auf die jeweilige Blockzugehörigkeit stark relativiert.’22

Eveneens kritisch is historicus Hubertus Knabe, die in de jaren tachtig 
zelf bĳ  de Grünen actief was. Hĳ  stelt vast dat in alle partĳ en Informelle 
Mitarbeiter (IM) te vinden waren, maar dat zĳ  bĳ  de Grünen vanwege het 
open en linkse karakter van de partĳ  makkelĳ ker hun posities wisten te 
vestigen en het beleid ook daadwerkelĳ k wisten te beïnvloeden.23

Verschillende recentere studies bieden meer ruimte voor de weerbarstig-
heid van de partĳ  uit oogpunt van de Stasi. Historici als Udo Baron, Michael 
Ploetz, Regina Wick en Silke Mende komen tot dezelfde conclusie als Jordan 
en Wolle: de Oost-Duitse staatspartĳ  SED en het Ministerium für Staats-
sicherheit (MfS/Stasi) wisten geen vat op de partĳ  te krĳ gen. ‘Unübersehbar 
überforderte die Transparenz grüner Politik das auf Konspiration fĳ ixierte 
MfS,’ vat Baron zĳ n conclusies samen. ‘Sie passten nicht in das Freund-
Feind-Schema des SED-Staates,’ stelt ook Wick. De Grünen waren een 
‘Unsicherheits- und Störfaktor’; ‘ein Stolperstein, der die SED zwang, ihre 
Schritte vorsichtiger zu planen.’ ‘Der revolutionäre Eifer und die eschatolo-
gischen Ängste der Grünen ließen sich (…) weder in den kommunistischen 
Friedenskampf einbinden, noch mochten sie zum schwerfälligen Etatismus 
der Sozialdemokratie passen,’ concludeert Ploetz. De basisdemocratische, 
vernieuwende beginselen van de partĳ  wekten verwarring en de rotatie 
zorgde ervoor dat er steeds weer nieuwe Grünen zonder Einreisesperre 
paraat stonden. Daarnaast was de partĳ  moeilĳ k ideologisch te duiden 
omdat zĳ  zowel de kenmerken van een bondgenoot als een vĳ and in zich 
droeg: in het Westen was zĳ  een waardevolle partner, maar zĳ  vormde 
een gevaar zodra haar invloed zich tot de DDR uitbreidde. Ook het grüne 

22 Karl, ‘Zur Außen- und Sicherheitspolitik’ (1987) 402-405. Langguth, ‘Die Deutschlandpolitik 
der Grünen’ (1987) 435-437. Zie ook Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 383-385. Wick, 
Die Mauer (2012) 51
23 Hubertus Knabe, West-Arbeit des MfS. Das Zusammenspiel von "Aufklärung" und "Abwehr" 
(Berlĳ n 1999) 103-104, 224. Knabe, Die Unterwanderte Republik (2000) 72-87. Knabe, Der diskrete 
Charme (2002) 223-224. 
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mensenrechtenbegrip noemt Baron als een belangrĳ ke afweerfactor tegen 
de beïnvloedingspogingen:

‘Alle Versuche, die Friedensbewegung kommunistisch zu dominieren, 
scheiterten letztlich am Widerstand der nicht in die kommunistische 
Kaderdisziplin eingebundenen Teile der Friedensbewegung, vor allem an 
den Ost-West-Aktivisten innerhalb der Grünen. Die SED konnte mit ihrer 
Propaganda und subversiven Tätigkeit lediglich an bereits vorhandene 
Grundströmungen, Feindbilder und Ressentiments anknüpfen, die gezielt 
fördern und forcieren.’24

Deze historici verschillen in hun oordeel over de opstelling van de Grünen 
in het Oost-Westconflict. Baron spreekt net als Langguth over een ‘fehlende 
kritische und inhaltlich fundierte Auseinandersetzung mit dem Ost-West-
Konflikt und daraus resultierend mit den Grundlagen und Werten einer 
Demokratie und einer Diktatur.’ Hĳ  herkent wel een fundament van equi-
distantie in de gehele partĳ .25 Wick betwĳ felt of het concept equidistantie 
zich ooit in de hele partĳ  doorzette, omdat het nu eenmaal praktisch 
gemakkelĳ ker was zich tegen misstanden in het Westen te verzetten.26 
Michael Ploetz stelt in tegenstelling tot Baron, dat een deel van de partĳ  wel 
het ideologische karakter van het Oost-Westconflict herkende en zich met 
inzet voor de Oost-Europese oppositie bewust tegenover de basisconsensus 
in de vredesbeweging profĳileerde.27

In dit hoofdstuk wordt betoogd dat de heterogeniteit van de Grünen zowel 
Baron als Ploetz gelĳ k geeft. Inderdaad weigerde een deel van de partĳ  om 
het Oost-Westconflict bĳ  de kern aan te pakken. Deze activisten verzetten 
zich tegen het idee van equidistantie en voerden vooral actie tegen de eigen 
supermacht. Een ander deel van de partĳ  verzette zich vanuit een positie 
van equidistantie juist tegen misstanden in Oost en West. Dit zorgde ervoor 
dat zĳ  geregeld de blokken gelĳ kstelden en daarmee de verschillen tussen 
een democratie en een dictatuur bagatelliseerden. In de loop van de jaren 
tachtig nam het bewustzĳ n van het belang hiervan echter toe onder het deel 
van de partĳ  dat vanuit die positie van equidistantie contact had gezocht 

24 Baron, Kalter Krieg (2012) 4, 195, 200-201, 212-213, 267. Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 
157, 171. Wick, Die Mauer (2012) 12, 26-27, 145-146, 299. Mende, “Nicht rechts” (2011) 342-344. Zie 
ook Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1187. Ludger Volmer, Die Grünen. Von der Protestbewegung zur 
etablierten Partei – Eine Bilanz (München 2009) 139.
25 Baron, Kalter Krieg (2003) 154, 213.
26 Wick, Die Mauer (2012) 52-53.
27 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 171. 
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met de onafhankelĳ ke ‘bondgenoten’ in Oost-Europa. In dit onderzoek 
gaat het erom de spanningen tussen deze stromingen te tonen en te zien 
hoe de laatste stroming erin slaagde zich ondanks tegenstand gedurende 
de jaren tachtig uitgebreid met Polen bezig te houden. Daarin was de Stasi 
van ondergeschikt belang. Hoewel één van haar Informelle Mitarbeiter een 
hoofdrol speelde in de discussies, wordt hier betoogd dat de opvattingen die 
hĳ  vertegenwoordigde een veel bredere basis hadden in de partĳ . Een deel 
van de partĳ  werd dankzĳ  het uit equidistantie voortkomende wantrouwen 
tegenover machthebbers aan beide zĳ den van het conflict grotendeels 
immuun voor Oost-Duitse beïnvloedingspogingen.

Eveneens van belang voor de beoordeling van het Oost-Westdebat in de 
partĳ  is de historiografĳ ische discussie over de ideologische invloed van K-
Gruppen binnen de Grünen. Aan de ene zĳ de staan politicologen en analisten 
die de invloed van de K-Gruppen binnen de Grünen zeer groot achten en hen 
beschouwen als ‘Fremdkörper’ die niet uit waren op samenwerking, maar 
slechts op vergroting van de eigen invloed. Hun aandacht gaat vooral uit 
naar de Kommunistische Bund (KB), die vooral traditioneel communistische 
ideeën inbracht in de partĳ , danwel naar de in 1980 opgeheven maoïstische 
Kommunistische Partei Deutschlands/Aufbauorganisation (KPD/AO, later 
KPD), die juist een negatief Moskoubeeld meebracht. Sommige analysten 
reduceren de tegenstelling tussen de twee fracties in het Oost-Westconflict 
zelfs geheel tot het verefffenen van rekeningen uit de jaren zeventig.28 Aan 
de andere zĳ de staan historici die de ondermĳ ning van de partĳ  door K-
Gruppen bagatelliseren. Zĳ  stellen dat er beïnvloedingspogingen bestonden, 
maar dat deze werkten als een boemerang. In plaats van de Grünen naar 
hun hand te zetten, verzwakten de K-Gruppen de dogmatiek en discipline 
binnen eigen gelederen door het contact met het pluralisme en de openheid 
van de Grünen.29

In beide genoemde fracties in de Oost-Westdiscussie waren inderdaad 
voormalige leden van K-Gruppen prominent aanwezig. Dat is echter niet 
per se te duiden als een infĳ iltratiepoging. Zeker de leden van de opgeheven 
maoïstische KPD en Kommunistische Bund Westdeutschlands (KBW), 
die zich vooral in Noordrĳ n-Westfalen en West-Berlĳ n, concentreerden, 
beschouwden de Grünen als hun nieuwe politieke thuis en hadden geen 

28 Volmer, Die Grünen (2009) 32-35, 80-81, 155. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik 
(1998) 274, 358. Dormann, Die Grünen (1992) 50, 62-63, 214-215, 229. Van Hüllen, Ideologie und 
Machtkampf (2001) 109-112, 117-122, 255, 315-316, 325-327, 340-347, 388.
29 Raschke, Die Grünen (1993) 478. Mende, “Nicht rechts” (2011) 215, 227, 231-240. Zie ook Van 
Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 82, 344.
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verantwoordiging meer af te leggen aan hun voormalige partĳ en. Velen 
van hen sterkten de gelederen van de END-fractie en hun opvattingen 
werden daarmee onderdeel van het pluralisme van de partĳ . Moeilĳ ker 
ligt het in geval van de, vooral in Hamburg en West-Berlĳ n invloedrĳ ke, 
Kommunistische Bund (KB). Uit onenigheid over de te voeren koers zegden 
KB’ers die lid werden van de Grünen hun KB-lidmaatschap veelal op. De 
opvattingen die zĳ  verkondigden zĳ n vermoedelĳ k niet te duidelĳ k als 
offfĳ iciële KB-standpunten, maar vertoonden wel de invloed van de nog 
steeds bestaande partĳ . Desondanks valt te betogen dat hun opvattingen, 
die vooral tot uiting kwamen in de Krefelder fractie, eveneens deel werden 
van het eigen pluralistische meningenlandschap van de Grünen.30

Paradoxaal is het feit dat juist de leden van meest dogmatische en radicale 
groepen uit de jaren zeventig, zoals de KPD en KBW, zich in de jaren tachtig 
tot de sterkste verdedigers van de democratie in Oost en West ontwikkelden. 
De K-Gruppen die in de jaren zeventig dichter bĳ  de linkse mainstream 
stonden, zoals de KB, verdedigden in de jaren tachtig het Oost-Europese 
socialisme. De politicologen Joachim Raschke en Rudolf van Hüllen verkla-
ren dit verschil uit het feit dat veel dogmatische activisten na de ophefffĳ ing 
van hun partĳ en radicaal braken met hun ideeën van voorheen, waardoor 
zĳ  tot verdedigers van, in het communisme ontbrekende, democratie en 
mensenrechten konden worden. Juist de maoïstische KPD en KBW verkon-
digden bovendien uit afkeer van het met China rivaliserende Moskouse 
communisme altĳ d al Oost-Europakritische standpunten. Leden van de 
minder dogmatische KB, die in de jaren tachtig gewoon bleef bestaan, 
voelden volgens Raschke minder de noodzaak van standpunt te veranderen 
omdat zĳ  nooit met het communisme hadden gebroken. Bovendien had 
de KB altĳ d al meer noodzaak gevoeld het Oost-Europese communisme te 
verdedigen. Daardoor kregen de KB-leden in de jaren tachtig steeds meer 
weg van anachronistische vertegenwoordigers van oude idealen.31

30 Dormann, Die Grünen (1992) 50-53, 59-64, 70-73. Volmer, Die Grünen (2009) 32-35, 78-80. 
Koenen, Das rote Jahrzehnt (2007) 292-293, 306-309. Prominente KB’ers waren o.a. Jürgen Reents, 
Rainer Trampert, Thomas Ebermann, Michael Stamm en Christian Schmidt. Uit de KPD kwamen 
o.a. Weber en verschillende leden van de Initiative für die Ost-West Dialog. Antje Vollmer was 
een voormalig KPD-lid dat later juist in de mainstream van de partĳ  te vinden was.
31 Raschke, Die Grünen (1993) 471-480. Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 81, 255, 
316, 462. Zie ook Mende, “Nicht rechts” (2011) 223. Volmer, Die Grünen (2009) 81.
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‘Wer Polen sagt muss auch El Salvador sagen’: Grünen en Solidarność

De Poolse gebeurtenissen vormden een katalysator in het uitkristalliseren 
van de twee uiterste posities op het gebied van de ontspanningspolitiek 
binnen de partĳ . De discussie barstte in alle hevigheid los toen Jaruzelski 
de staat van beleg afkondigde. Dit leidde tot heftige aanvaringen over de 
vraag of ontspanning of solidariteit belangrĳ ker was. Ook kwam de vraag op 
welke gevolgen dit had voor de alliantie van de partĳ  met communistische 
groepen in de Bondsrepubliek. Bĳ  dit alles moet bedacht worden dat de 
Grünen in deze jaren nog nauwelĳ ks een gecentraliseerde partĳ  vormden en 
na de nederlaag bĳ  de Bondsdagverkiezingen van oktober 1980 een onzekere 
toekomst tegemoet gingen.32

Voor de END-fractie vormden de Poolse gebeurtenissen de aanleiding om 
in partĳ verklaringen het failliet van de op de status quo gerichte ontspan-
ning te verkondigen:

‘Die Ereignisse in Polen zwingen uns zu der Frage: ist nicht eine “Entspan-
nungspolitik” fragwürdig geworden, die als Blockentspannung unter 
Führung der jeweiligen Vormacht gedacht ist und deren Einflußsphäre 
– im Osten und im Westen – grundsätzlich nicht in Frage steht?’33

AL-lid Dieter Esche herhaalde in 1985 hoe zeer Jaruzelski’s ingrĳ pen voor de 
END-fractie de keerzĳ de van de ontspanning en haar status quo-benadering 
had laten zien:

‘In Helsinki lächelte der Geist von Jalta und Potsdam und er gab sich 
ausgesucht höflich. Aber (…) am 13. Dezember 1981 in Warschau redete er 
offfen und lächelte nicht. (…) In der Logik von Jalta ist die Berliner Mauer 
normal und die Gewerkschaft Solidarność in Polen eine Anomalie.’34

Vooral de SPD moest het ontgelden, omdat die zich, zo stelde partĳ lid 
en voormalig DDR-opposant Rudolf Bahro, over de ingreep zou hebben 
verheugd:

32 Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 321-322, 324. 
33 A Knabe 44 – 1 (Grünen, Solidarität). A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981).
34 Dieter Esche, ‘Für ein blockfreies Europa’, in: Osteuropasymposium. Friedensbewegung und 
Solidardarność: Alternativen zur Blockherrschaft? (Bern 1985) 47-50, aldaar 48. 
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‘Stellvertretend für die internationale Zangenbewegung gegen die Polen 
waren sich unsere lieben deutschen Genossen Helmut [Schmidt] und 
Erich [Honecker] in ihrer Sorge um den sowjetisch-amerikanischen Welt-
frieden einig, den die Solidarność und überhaupt alle diese Extremisten 
dort bis zu dieser ernsten Stunde in verantwortungsloser Weise gefährdet 
hatten.’35

‘Polen’ bewees voor de END-fractie dat de verdeling van Europa in blok-
ken de vrede niet in stand hield, maar bedreigde. Door de Oost-Europese 
soevereiniteit te blĳ ven onderdrukken, zouden steeds weer opstanden 
ontstaan. Een ‘blokdoorbrekende’ aanpak was daarom nodig. Voor som-
mige partĳ leden was een een uittreden van Polen uit het Warschaupact 
denkbaar.36 In tegenstelling tot de IKV meden de Grünen gedurende de 
hele jaren tachtig het woord ‘ontspanning’, vanwege de connotaties met de 
verfoeide SPD.37 Wel ontwikkelde de END-fractie een vergelĳ kbare strategie 
als het IKV om de ontspanningspolitiek aan de top aan te vullen met een 
maatschappelĳ ke dialoog en kritische vragen aan de machthebbers.38

De discussie over Polen woedde bĳ zonder fel in de West-Berlĳ nse AL, 
waar beide fracties dicht op elkaar zaten. Schneider sprak zelfs van een 
‘ideologische Schlacht’.39 De discussie draaide vooral om een passage in 
de voorgestelde Polenverklaring van de AL over de ontspanningspolitiek:

35 A Bahro 24 – 2 (Bahro, Wer interveniert, 1982).
36 Voorbeelden: A Kelly 2557 – 1 (BHA-sitzung, 13/14-2-1982). A Kelly 2557 – 2 (Merkel, BHA-
sitzung, 13/14-2-1982). A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A Kelly 3480 – 2 
(Entschließung AL, 1982). A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982). A Bahro 24 – 1 (Bahro, 
Solidarität, 1982). A Knabe 44 – 2 (Solidarität, warum). 
37 Jürgen Hofffmann, Die doppelte Vereinigung. Vorgeschichte, Verlauf und Auswirkungen 
des Zusammenschlusses von Grünen und Bündnis '90 (Opladen 1998) 190-191. B.II.1 5175 – 1 
(Osteuropäische Erfahrungen, 1989). B.II.3 1066 – 2 (pm 658/89). OWK 02 – 1 (Croissant, 
Pressemitteilung, 1987). Thomas Urban, ‘Grüne verlangen rasche Polen-Hilfe’, SZ 6-9-1989. 
In de verkiezingsprogramma’s in de jaren tachtig ontbreekt elke verwĳ zing naar het woord 
‘ontspanning’. 
38 Zie bĳ v. B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). RR 08 – 2 (Stanglmaier, Tietz, Vorlage, 
1983). Gotthard Krupp, ‘Bemerkungen zur Reise der GRÜNEN nach Ostberlin’, in: Rolf Stolz 
ed., Ein anderes Deutschland: grün-alternative Bewegung und neue Antworten auf die deutsche 
Frage (Berlĳ n 1985) 85-87. Elisabeth Weber, ‘Warum über die deutsche Frage diskutieren?’, 
Kommune (1984) nr. 2, 27-35, aldaar 32. Baron, Kalter Krieg (2003) 160-161. Volmer, Die Grünen 
und die Außenpolitik (1998) 210-211. 
39 Verzameling Klimczak, Solidarność – 1 (Reader AL, 1982). Dirk Schneider, ‘Polen. Zer-
reisprobe für die AL Westberlin’, MOZ 2 (1982) nr. 2, 23-25. Rolf Ascheberg, ‘Selbstaufgabe’, MOZ 
2 (1982) nr. 3, 41. 
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‘Im Fall Polen haben wir die paradoxe Situation, dass die Politik der 
Ostverträge und die KSZE einen unterstützenden Faktor für die Volksbe-
wegung bildete, die offfĳ izielle Konzeption der Ostpolitik aber jetzt an der 
Stabilisierung der Militärherrschaft interessiert sein muß. Das Dilemma 
der Blockentspannung ist in dieser Konzeption nicht aufzulösen.’40

De Krefelder fractie was niet gediend van ‘blokdoorbrekende’ ideeën die de 
ontspanningspolitiek aantastten en de NAVO ten goede zouden kunnen 
komen. Deze minderheid stelde een tegenverklaring op, waarin ze het rege-
ringsbeleid verkoos boven de ‘blokdoorbrekende’ aanpak van haar eigen par-
tĳ genoten. Eigenlĳ k vond ze zelfs het, toch zeer gematigde, regeringsbeleid 
nog te agressief en imperialistisch.41 Dit standpunt bleef de Krefelder fractie 
gedurende de jaren tachtig aanhangen. ‘Gerade vor dem Hintergrund der 
lebensgefährlichen Auseinandersetzungen der Supermächte ist es wichtig, 
Widersprüche abzubauen, statt Konflikte absichtlich herbeizureden,’ stelde 
Schneider. Hĳ  riep ertoe op in het geval van Oost-Europese mensenrechten-
schendingen ‘ruhig, behutsam und koordiniert’ op te treden en vooral op 
stille diplomatie in te zetten. Het behoud van vrede en ontspanning had de 
prioriteit boven de wens van de END-fractie de blokdeling te overstĳ gen.42 
In de uiteindelĳ ke verklaringen van de Grünen en de AL over Polen, valt op 
dat de END-fractie in 1982 nog de overhand had.43

In het andere Krefelder bolwerk Hamburg overheerste de angst dat de 
wens van de END-fractie om de status quo te doorbreken tot een kernoorlog 
zou kunnen leiden: ‘Nichts, was die Kriegsgefahr verschärft, kann eine 
Antwort auf Polen sein’. Een uittreden van Polen uit het Warschaupact zou 
een ontoelaatbare verzwakking van de Sovjet-Unie tegenover de NAVO 
betekenen. Zelfs het voorstel van de Bondsregering om het eventuele ophef-
fen van de staat van beleg met vermindering van de Poolse schuldenlast te 

40 A Knabe 44 – 1 (Grünen, Solidarität).
41 Verzameling Klimczak, Solidarność – 2 (Bohmfalk e.a, Antrag, 1982). Verzameling Klim-
czak, Solidarność – 3 (Eckemann e.a., Entschließungsantrag, 1982). Verzameling Klimczak, 
Solidarność – 6 (Liehmann, Polen). Verzameling Klimczak, Solidarność – 7 (Dübbert, Kritik, 
1982). Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 23-25. Ascheberg, ‘Selbstaufgabe’ (1982) 41. Jochen 
Esser, ‘Bauchschmerzen sind ehrenwert. Randglossen zur “Zerreißprobe” der AL’, MOZ 2 (1982) 
nr. 3, 39. 
42 B.II.1 5355 – 2 (Böge e.a., Fragen, 1986). A Kelly 350 – 2 (Schneider aan Kelly e.a., 1984). RR 
08 – 1 (Schneider, Bemerkungen, 1983). Zie de verdere uitgebreide documentatie van standpunten 
van de Krefelder fractie in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). Zie ook Weißhuhn, 
‘Der Einfluß’ (1995) 1870-1871. Langguth, ‘Die Deutschlandpolitik’ (1987) 435-436.
43 A Knabe 44 – 1 (Grünen, Solidarität). A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981). A Kelly 3480 – 2 
(AL, Polen, 1982). 
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belonen, deden de Krefelder activisten uit Hamburg af als sanctiepolitiek met 
‘unerfüllbare Bedingungen’.44 Dit toont maar weer aan waar de sympathie 
van deze fractie lag. Niet het ‘werkelĳ k bestaande socialisme’ was schuldig 
aan de gebeurtenissen, maar Solidarność. Zĳ  zou de hervormingsgezinde 
vleugel in de Poolse communistische partĳ  alle kansen hebben ontnomen 
en bovendien vanaf het najaar van 1981 gedomineerd zĳ n door radicale 
‘reactionairen en fantasten’.45 De END-fractie gaf daarentegen het Poolse 
regime ondubbelzinnig de schuld van de tragedie.46 Daarmee was de ‘Poolse 
crisis’ het moment waarop zowel het ‘blokdoorbrekende’ END-kamp als 
het tegen wil en dank ‘ontspanningsverdedigende’ Krefelder kamp kleur 
moest bekennen. De cruciale vragen waren of zĳ  ontspanning of solidariteit 
belangrĳ ker achtten en wie zĳ  als hun partners in Oost-Europa zagen.

De gebeurtenissen van 13 december 1981 wierpen ook vragen op over de 
geloofwaardigheid van de samenwerking met communisten binnen de West-
Duitse vredesbeweging. Terwĳ l de Krefelder fractie ‘vermĳ dbare’ conflicten 
wilde voorkomen om de vredesbeweging niet te verzwakken, was de END-
fractie niet bereid de blootgelegde meningsverschillen met de communisten 
met de mantel der liefde te bedekken.47 Zĳ  probeerde te laten zien hoe absurd 
oproepen aan de Polen waren om vooral voorzichtig te zĳ n: ‘müßten wir 
dann konsequenterweise auch den Holländern und Griechen nicht ständig 
zurufen; Vorsicht, rührt nicht am Nerv unserer Großmacht.’48 Daarnaast riep 
ze in lĳ n met de eigen equidistantie op niet alleen het Westen te bekritiseren:

44 Stamm, ‘Linke Machtphantasien’ (1982) 44. Michael Stamm, ‘“Nachrüstung”, Alexander-
platz, Entspannungspolitik und Potenzfantasien’, MOZ 3 (1983) nr. 6/7, 4-12, aldaar 6. ‘Erklärung 
zur Polenresolution der AL (Auszüge)’, MOZ 2 (1982) nr. 3, 39-40. Wolfgang Gukelberger, Frieder 
O. Wolf, ‘Polen-Solidarität und sozialistische Politik’, MOZ 2 (1982) nr. 1, 19-21, aldaar 19. 
45 A Kelly 2557 – 3 (Wiesenthal, BHA 13/14-2-1982). Thomas Langner, Michael Stamm, ‘…sonst 
bleibt die Mauer heil und wir schlagen uns die Köpfe blutig’, MOZ 2 (1982) nr. 1, 13-17, aldaar 15-17. 
Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 19-20. Dit is één van de momenten waarop Volmer on-
terecht concludeert dat vooral ‘alte Rechnungen ehemaliger Vorleute konkurrierender K-Gruppen 
beglichen werden’. De tegenstellingen waren meer dan een afspiegeling van eerdere rivaliteit. 
46 Ralf Fücks, ‘Die Militärsdiktatur als höchstes Stadium des realen Sozialismus?’, MOZ 2 
(1982) nr. 1, 10-13, aldaar 10-12. Verzameling Klimczak, Solidarność – 2 (Bohmfalk e.a., Antrag, 
1982). A Knabe 44 – 2 (Solidarität warum). Petra K. Kelly, ‘Reagan als Schirmherr der polnischen 
Freiheit?’, Blätter für deutsche und internationale politik (1982) nr. 3, 152-155.
47 Kelly, ‘Reagan als Schirmherr’ (1982) 152-155. A Kelly 2557 – 1 (BHA-Sitzung, 13/14-2-1982). 
A Kelly 2557 – 2 (Merkel, BHA, 13/14-2-1982). A Kelly 2557 – 3 (Wiesenthal, BHA, 13/14-2-1982). 
A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). Verzameling Klimczak, Solidarność – 
3 (Eckemann e.a. Entschließungsantrag, 1982). A Knabe 44 – 3 (Knabe, Antrag, 1982). Dirk 
Cornelsen, ‘Die Grünen setzen sich von der DKP ab’, FR 22-12-1981, 4. 
48 Wolfgang Schenk, ‘Doppelmoral’, in: Peter Huth, Beate Seel, Klaus Wolschner ed., Polen. 
"Euch den Winter, uns den Frühling" (Berlĳ n 1982) 129-130.
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‘[D]erjenige, der die polnische Militärjunta unterstützt und freie Gewerk-
schaften und demokratische Rechte nur fordert, wenn sie dem Gegner 
USA und ihren Verbündete schaden, [hat] kein legitimes Recht (…), gegen 
die chilenische, el salvadorische oder südafrikanische Unterdrückung 
zu protestieren.’49

De END-fractie toonde haar kritische opstelling het duidelĳ kst in aanloop 
naar de anti-NAVO-demonstratie van 10 juni 1982. In de demonstratieop-
roep ruimden de organisatoren veel plaats in voor een veroordeling van 
Westerse kernwapens, de Amerikaanse inmenging in El Salvador en de 
NAVO-steun voor Turkĳ e. De verwĳ zingen naar Polen en Afghanistan 
klonken echter relatief mild en defensief. Solidariteitsuitingen met de 
onafhankelĳ ke bewegingen in Oost-Europa ontbraken zelfs geheel. De 
END-fractie beschuldigde bĳ  monde van Beckmann en Kelly de Moskouge-
trouwe mede-organisator DKP ervan de delen over Polen en Afghanistan zo 
te hebben geformuleerd dat ze zelfs voor Jaruzelski en Brezjnev acceptabel 
zouden zĳ n. Ze noemden het ‘geradezu skandalös’ dat de ‘bondgenoten’ 
in Oost-Europa ongenoemd bleven.50 Deze uitbarsting was niet alleen 
het resultaat van nieuwe inzichten na ‘Polen’, maar bouwde ook voort 
op een langere ontevredenheid over de dominantie van de DKP in de 
vredesbeweging.51

De DKP en een sterk aan het bondgenootschap met de communisten 
gehecht deel van de vredesbeweging reageerden heftig. Zĳ  verweten de 
Grünen de vredesbeweging te willen splĳ ten en wezen er op dat in de grüne 
achterban heel wat communistische sympathieën te vinden waren.52 Op dat 
moment genoot de END-fractie echter nog de steun van een meerderheid in 

49 A Knabe 44 – 4 (Entwurf). Zie ook: Verzameling Klimczak, Solidarność – 1 (Bohmfalk e.a., 
Antrag, 1982). 
50 A Kelly 983 – 1 (Präambel, 1982). RJ 19 – 3 (Knabe, Glaubwürdigkeit, 1982). A Kelly 983 – 3 
(Grünen, Presse-Mitteilung, 1982). ‘Im Wortlaut: Ideologischer Ballast der DKP’, FR 20-4-1982, 4. 
Zie ook Baron, Kalter Krieg (2003) 176-177. Dormann, Die Grünen (1992) 159-161. Wick, Die Mauer 
(2012) 65. 
51 Mende, “Nicht rechts” (2011) 342-343. Wick, Die Mauer (2012) 59-60, 62-63. Zie o.a. A Kelly 74 
– 5 (Kelly aan DKP). ‘Langer Brief an alle Grünen und an alle andern Ostermarschierer’, in: Rudolf 
Bahro, Wahnsinn mit Methode. Über die Logik der Blockkonfrontation, die Friedensbewegung, die 
Sowjetunion und die DKP (Berlĳ n 1982) 96-144. 
52 A Kelly 983 – 4 (Weber-Zucht aan Leinen, 1982). A Kelly 983 – 5 (Graswurzelwerkstatt, 
1982). RJ 19 – 4 (Grünen Emden aan de Grünen, 1982). Zie ook Baron, Kalter Krieg (2003) 176-177. 
Dormann, Grünen (1992) 161.
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Grünen. Alle regionale afdelingen, behalve het Krefelder bolwerk Hamburg, 
stemden in met de bezwaren tegen de verklaring.53

De Grünen ondertekenden de oproep uiteindelĳ k op voorwaarde dat een 
vertegenwoordiger van de Oost-Duitse vredesbeweging op de demonstratie 
zou spreken. Daarnaast voegden ze een eigen preambule met stevige pas-
sages over Polen, Afghanistan en de solidariteit met de natuurlĳ ke bond-
genoten in Oost-Europa toe.54 Verschillende historici wĳ zen het conflict 
rond de 10 juni-verklaring aan als een sleutelmoment in de ontwikkeling 
van de partĳ . ‘Das war eine Gratwanderung’, stelt ook de nauw betrokken 
Beckmann achteraf. Daarmee vormde ‘Polen’ voor de Grünen uiteindelĳ k 
een even cruciaal breekpunt in het vredesactivisme als voor het IKV.55

De staat van beleg was niet alleen een katalysator voor meningsver-
schillen, maar toonde eveneens aan, dat het wereldbeeld van de vertegen-
woordigers van beide kampen in veel opzichten juist overeenkwam. Beide 
fracties stonden lĳ nrecht tegenover elkaar waar het ging om Oost-Europa, 
maar vonden elkaar in de vredesstrĳ d en in de afkeer van de Westerse 
machthebbers. Net als het IKV koesterden de Grünen, van Schneider tot 
Kelly, het idee dat de strĳ d voor Westerse ontwapening kon bĳ dragen aan 
die van Solidarność.56 De Krefelder fractie was echter minder duidelĳ k 
dan het IKV en de END-fractie in de invulling ervan. De veronderstelling 
leek voor hen vooral te fungeren als manier om zich op de eigen strĳ d te 
kunnen blĳ ven richten.57

Beide fracties deelden ook dezelfde gevoelens van onbehagen ten opzichte 
van de rechtse medestanders in de solidariteit met Polen. De END-fractie 
stelde ferm dat deze gevoelens geen reden mochten zĳ n de solidariteit te 
minderen. Het eigen linkse geluid zou des te luider moeten klinken om de 
rechtse solidariteit te overstemmen en de Oost-Europese onafhankelĳ ke 
bewegingen positieve linkse aanknopingspunten te geven:

53 A Kelly 983 – 6 (Beckmann, Antwortbogen, 1982). Zie de verschillende steunbetuigingen 
in A Petra Kelly 983. Zie ook “Die DKP ist ein Fremdkörper”, Der Spiegel (1982) nr. 15, 36. 
54 A Kelly 983 – 7 (Beckmann aan BV, 1982). A Kelly 983 – 1 (Präambel, 1982). 
55 Dormann, Die Grünen (1992) 159-161. Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 400. 
Baron, Kalter Krieg (2003) 176-177. Interview Beckmann, 9-3-2012.
56 A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981). Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 19-21. A 
Bahro 24 – 2 (Bahro, wer interveniert). A Kelly 2557 – 1 (BHA-Sitzung, 13/14-2-1982). Fücks, ‘Die 
Militärsdiktatur’ (1982) 10-13. Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 23-25.
57 Zie voor agumenten van de Krefelder fractie: Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 24-25. 
Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 21. Zie voor de END-fractie die vergelĳ kbaar 
argumenteerde als het IKV: A Bahro 24 – 1 (Bahro, Solidarität, 1982). A Knabe 44 – 1 (Grünen, 
Solidarität). A Knabe 44 – 2 (Knabe, Antrag, 1982). A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982). A 
Kelly 979 – 2 (Faller, aan BV, 1982). Kelly, ‘Reagan als Schirmherr’ (1982) 152-155.
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‘Schweigen wir zu den Vorgängen in Polen dann überlassen wir Denen 
das Wort, die der Demokratie und der Gewerkschaftsfreiheit in Polen 
heuchlerisch ihre Unterstützung versichern, während sie Demokratie- 
und Gewerkschaftsfreiheit bei uns bekämpfen.’

De END-fractie sprong in solidariteit met Solidarność over de eigen schaduw 
heen en werkte in demonstraties samen met trotskisten en gevestigde 
partĳ en.58 Dit leverde haar sterke kritiek op van Schneider:

‘Ich kritisiere, daß sich ein Teil der AL mit vollem Mund für Polen stark 
macht, gleichzeitig aber den eigenen Feind aus den Augen zu verlie-
ren scheint und plötzlich gar nichts mehr dabei fĳ indet mit Lummer 
[CDU], Vogel [SPD] und Konsorten inhaltsleere Floskeln zu dreschen. 
Einer wirksamen Solidarität mit der polnischen Volksbewegungen tun 
solche Manöver durch den Arsch der Herrschenden überhaupt keinen 
Gefallen.’59

Deze ongemakkelĳ ke associatie met de politieke tegenstanders probeerden 
beide grüne kampen tegen te gaan door tegelĳ k met het Poolse regime 
ook rechtse dictaturen en de ‘schĳ nheiligheid’ van rechts in eigen land 
aan te klagen. ‘Wir nehmen keinem etablierten Politiker seine moralische 
Entrüstung ab, der den Militärputsch in Chile hingenommen hat, und der 
die Militärdiktatur in der Türkei unterstützt,’ verklaarde de AL in januari 
1982. De krampachtige distantiëring van rechts vanuit de END-fractie deed 
nauwelĳ ks onder voor die uit de Krefelder hoek. Zo was het de END-activist 
Beckmann die voorstelde op de demonstratie van 30 januari 1981 niet alleen 
spandoeken over Polen, maar ook tegen de Amerikaanse politiek mee te 
dragen. Hĳ  hoopte dat zo de beelden van deze demonstratie niet in de 
‘Reagan-show’ gebruikt konden worden. Al met al is er vrĳ wel geen grüne 
verklaring over Polen te vinden waarin niet ook de afkeer van rechtse 
dictaturen aan bod komt – vaak al in de tweede regel.60

58 A Kelly 3480 – 2 (AL, Polen, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 1 (Bohmfalk e.a., 
Antrag, 1982). A Kelly 2593 – 2 (Demonstrationsaufruf). Fücks, ‘Polen und die Linke’ (1982) 26-27.
59 Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 23-25. 
60 A Knabe 44 – 3 (Beckmann aan Kreisverbände, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 4 
(AL, Demonstrationsaufruf, 1982). Verdere voorbeelden: A Kelly 3480 – 6 (Die Grünen, Amerika-
nische Polen-Show, 1982). Stamm, ‘Linke Machtphantasien’ (1982) 41-44. A Kelly 3480 – 1 (Grünen, 
Polen, 1981). A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 3 
(Eckemann e.a., Entschließungsantrag, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 5 (Brandt 
e.a., Änderungsanträge, 1982). Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 19-21.
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Kritiek op dit ritueel, zoals onderstaande hartekreet van een lokaal 
partĳ lid uit Dortmund, was zeldzaam:

‘Wir müssen endlich damit aufhören, Sätze zu sagen wie: “Wer Polen sagt, 
muß auch Türkei oder El-Salvador sagen.” (…) Für jemanden, der etwas 
historisch denkt, sind diese Sätze (…) ein Greuel bzw. schlicht falsch. Es 
gibt eine leidvolle deutsch-polnische Geschichte (….). Diese Geschichte 
hat wenig bzw. nichts mit der Geschichte zwischen Deutschland und 
der Türkei zu tun.’61

De behoefte zich te rechtvaardigen en af te zetten tegen de rechtse solida-
riteit was binnen de Grünen groter dan binnen het IKV. Hierin toont zich 
het verschil tussen een linkse partĳ , waarin de onderlinge ideologische 
tegenstellingen zich aan de oppervlakte bevonden, en een kerkelĳ ke vredes-
organisatie. Meer dan het IKV hadden de Grünen in eigen gelederen en daar 
buiten te maken met Moskougezind links, dat bereid was elke solidariteit 
met de Poolse arbeidersbeweging als reactionair neer te zetten. Bovendien 
had zĳ  als politieke partĳ  meer de taak en behoefte om zich duidelĳ k te 
profĳ ileren tegenover rechts.

De staat van beleg was een eerste testcase voor de jonge partĳ  in de 
omgang met Oost-Westkwesties. Gedurende de jaren tachtig nam de 
onenigheid hierover niet af. De discussie over de keuze tussen vrede en 
vrĳ heid kwam tot een hoogtepunt in 1986 toen Schneider, Croissant en drie 
medestanders uit de AL de aanval op het END-beginsel van de verbinding 
tussen vrede en mensenrechten openden. Onder verschillende prominente 
politici binnen de partĳ  hadden zĳ  steunbetuigingen verzameld om te laten 
zien dat hun onbehagen breed gedeeld werd. De auteurs wilden aan de vre-
desstrĳ d geen ‘voorwaarden’ stellen in de vorm van eisen op het gebied van 
mensenrechten, omdat het behoud van de vrede absolute prioriteit genoot: 
‘im Falle eines Atomkrieges wird sich die Frage nach den Menschenrechten 
mangels Substanz nicht mehr stellen.’ Zĳ  verweten de END-fractie gemene 
zaak te maken met de CDU/CSU en de vredesstrĳ d te schaden. De auteurs 
bekenden kleur door te stellen ‘nicht den geringsten Anlaß zu haben, die 
Situation der Menschenrechte West im Vergleich mit der Situation der 
Menschenrechte Ost als überlegen zu betrachten.’62

61 Sol mit Sol 1 – 1 (Regenstein, Erfahrungsbericht, 1982).
62 Klaus Croissant u.a., ‘Zur Verknüpfung von Friedens- und Menschenrechtsfrage’, Kommune 
4 (1986) nr. 5, 82-84. Reinhard Weißhuhn, ‘Der Einf luß der bundesdeutschen Parteien auf 
die Entwicklung widerständigen Verhaltens in der DDR der achtziger Jahre. Parteien in der 
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De END-fractie reageerde verontwaardigd. Kelly, Weber en hun mede-
standers noemden ‘nur ein demokratischer Frieden ein sicherer Frieden.’ 
Verwonderd stelden ze vast dat diegenen die zo kritisch waren over het 
eigen systeem, geheel systeemconform argumenteerden zodra het om 
Oost-Europa ging. Hun erkenning dat sommige rechten in het Westen beter 
gewaarborgd waren dan in het Oosten, maakte hen geenszins tot handlan-
gers van Reagan. Zĳ  protesteerden tegen dit ‘omgekeerde McCartyisme’.63 
Hoewel zĳ  hadden afgezien van het verzamelen van handtekeningen onder 
hun artikel, bleek uit een groot aantal ingezonden brieven dat ook hun 
standpunten breed gedeeld werden.64

De Krefelder fractie maakte handig gebruik van de binnen de partĳ  
gebruikelĳ ke afkeer van de Westerse machthebbers. Zo kon Schneider 
gemakkelĳ k toegeven sympathie te koesteren voor de Oost-Europese 
regimes, omdat hĳ  deze erkenning gepaard liet gaan met het verwĳ t dat 
de END-fractie met Westerse zĳ de sympathiseerde. Dat gold als een veel 
zwaarder vergrĳ p in een partĳ , die in meerderheid de NAVO sterk afwees.65 
Deze slag onder de gordel was onterecht: de houding tegenover de NAVO liep 
in END-kringen ver uiteen. De kritiek op het Westen was in de END-hoek 
bovenal eveneens flink gepeperd. Het cruciale onderscheid tussen beide 
kampen was dat de END-fractie dit wantrouwen ook ten opzichte van de 
andere supermacht koesterde.66

Bundesrepublik aus der Sicht der Opposition in der DDR’, in: Deutscher Bundestag, Materialien 
der Enquete-Kommission. Band VII/2 (1995) 1853-1949, aldaar 1888-1889. Hanne-Margret Bircken-
bach, ‘Asymmetrien zwischen Ost und West und ihre Bedeutung für eine Entspannung von 
Unten’, Osteuropa-Forum 4 (1987) 14-16. Wick, Die Mauer (2012) 80-81, 117, 162-164, 193-197. 
63 Uli Fischer u.a., ‘Was soll das Geholze. Croissant und andere (“Kommune” 5/86) gefährden 
leicht einen Grünen Grundkonsens’, Kommune 4 (1986) nr. 6, 58-60. A Kelly 2381 – 1 (Fischer aan 
BV, 1986).
64 Zie voor de ondersteunersbrieven A Kelly 2381. Peter Sellin, ‘Menschenrechte im Kern der 
Frage des Friedens. Zu Croissant u.a. in “Kommune” 5/86”, Kommune 4 (1986) nr. 7, 55-56. ‘Briefe 
& Repliken’, Kommune 4 (1986) nr. 7, 80-81. ‘Briefe & Repliken’, Kommune 4 (1986) nr. 9, 79-80. 
B.II.3 1011 – 1 (Dialog 13/86).
65 Dirk Schneider, ‘Das System im Kopf? Zum Debattenbeitrag “Was soll das Geholze” in 
“Kommune” 6/86’, Kommune 4 (1986) nr. 7, 57-58. Zie ook Karl, ‘Zur Außen- und Sicherheitspolitik’ 
(1987) 409. B.II.1 1617 – 1 (Weber, Grüne Ostpolitik). Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik 
(1998) 208, 215, 217-221. Mende, “Nicht rechts” (2011) 344-345. 
66 Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1988) 120, 207-208. Van Hüllen, Ideologie und 
Machtkampf (2001) 394. Mende, “Nicht rechts” (2011) 345. Vergl o.a. A Kelly 2557 – 1 (BHA-Sitzung, 
13/14-2-1982). A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A Kelly 460 – 1 (Horaček, 
Weber, Diskussionsvorlage, 1985). A Kelly 352 – 1 (Heim, Sicherheitsfanatiker). B.II.3 1030 – 1 
(Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). 
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Vanaf 1982 was de positionering van deze twee kampen in beide loop-
graven stabiel. Dat gold niet voor de partĳ  als geheel, waarin heel wat meer 
twĳ fel bestond over de koers op het gebied van buitenlandse politiek. In 
de beginjaren, toen de Grünen nog probeerde een alternatief buiten het 
traditionele links-rechtsschema te vormen, prĳ kte de verbinding tussen 
vrede en mensenrechten prominent in de verkiezingsprogramma’s. Uit deze 
tĳ d dateert de dubbele ondertekening van beide appels en de opstelling 
van het vredesmanifest. In de discussies over Solidarność en de 10 juni-
verklaring had de END-fractie nog de overhand. Tegelĳ kertĳ d werd al vroeg 
een geleidelĳ ke verschuiving van de partĳ  naar links zichtbaar. De radicaal-
linkse fractie in de partĳ  wist bĳ voorbeeld steeds weer te voorkomen dat 
het lidmaatschap van de Grünen en communistische partĳ en onverenigbaar 
werd verklaard. In het zicht van het plaatsingsbesluit van 1983 groeide 
in delen van de partĳ  de bereidheid zich aan de door de communisten 
in de vredesbeweging afgedwongen ‘basisconsensus’ te conformeren. 
Hierin stond het belang van Westerse ontwapening voorop en verdwenen 
onderwerpen als mensenrechten en ontwapening in Oost-Europa naar de 
achtergrond. In het verkiezingsprogramma van 1983, waarmee de partĳ  in 
de Bondsdag werd gekozen, ontbrak elke verwĳ zing naar mensenrechten. 
Anderzĳ ds konden in de aanloop naar het plaatsingsbesluit de radicale 
actievormen van vredesactivisten als Kelly en Beckmann eveneens floreren. 
Kort na de intrede in de Bondsdag protesteerden zĳ  niet alleen in Oost-
Berlĳ n, maar ook in Moskou. Toen na 1983 het belang van vredesactivisme 
afnam, raakten deze activisten steeds meer geïsoleerd. De END-fractie 
protesteerde tegen deze verenging van de prioriteitsstelling. Zĳ  bleef vast 
houden aan de principes uit het vredesmanifest uit 1980 die steeds minder 
een partĳ consensus vertegenwoordigden.67 Terwĳ l in 1982 in de AL nog 
een ontspanningskritische Polenverklaring aangenomen kon worden, 
protesteerde de meerderheid van de partĳ  in 1983 fel tegen de demonstratie 
van vĳ f grüne politici op de Oost-Berlĳ nse Alexanderplatz.68 Schneider 

67 Verkiezingsprogramma Die Grünen 1979 (Europa) (Alternative für Europa) 9-10. Verkiezings-
programma Die Grünen 1980 (Ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei). Verkiezings-
programma Die Grünen 1983 (Diesmal DIE GRÜNEN- warum?). A Kelly 460 – 1 (Horaček, Weber, 
Diskussionsvorlage, 1985). B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). A Bahro 24 – 3 (Bahro, 
Redemanuskript). Baron, Kalter Krieg (2003) 153, 169-172, 178-182, 248-249, 252-254. Raschke, 
Die Grünen (1993) 144-146. Heidtmann, Die öko-alternative Bewegung (1995) 212-213. Ploetz, Wie 
die Sowjetunion (2000) 163-164, 178, 192-200. Kleinert, Aufstieg und Fall (1992) 42, 50, 135. Annette 
van der Heyde, ‘Deutschlandpolitik der Grünen’, in: Werner Weidenfeld, Karl-Rudolf Korte ed., 
Handwörterbuch der deutschen Einheit (Bonn 1991) 209-216, aldaar 213.
68 Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf (2001) 385. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1151-1174. 
Wick, Die Mauer (2012) 17, 167, 221. Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ (1994) 139-140. 
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stelde in 1984 triomfantelĳ k dat de partĳ achterban meer interesse toonde 
in demonstraties tegen Reagan dan tegen Brezjnev.69

Na het plaatsingsbesluit van 1983 nam de ruimte voor mensenrechten-
beleid in theorie weer toe. Tegelĳ kertĳ d nam de steun in de partĳ  voor 
openlĳ k activisme af. Na de intrede in de Bondsdag en het eind van de 
ontwapeningsstrĳ d begon de partĳ  zich steeds meer in de richting van een 
gevestigde politieke partĳ  te ontwikkelen. Diplomatie paste daarbĳ  beter 
dan wilde demonstraties. Tussen 1984 en 1987 domineerde de op ontspan-
ning en offfĳ icieel contact met Oost-Europa gerichte Krefelder fractie het 
contactbeleid met de DDR. Daarbĳ  werd zĳ  geholpen door het feit dat veel 
partĳ leden de groeiende afstandelĳ kheid van de Oost-Europese regimes 
niet zo zeer zagen als een reden tot kritiek, maar als argument om met een 
verzoenende dialoog de schade van eerdere provocaties te herstellen. Met 
Schneider als woordvoerder van het Duitslandbeleid, raakten de aanhangers 
van de END-fractie steeds meer geïsoleerd. De kansen keerden pas weer 
vanaf 1987 toen de repressie in de DDR zo zichtbaar werd dat veel politici 
van de mainstream niet meer met de verzoenende lĳ n in wilden stemmen. 
Daarbĳ  hielp het volgens Wick dat de END-fractie zich al een tĳ d niet met 
radicale acties zoals die van Alexanderplatz had geprofĳileerd. Haar kritische 
lĳ n werd daarmee ook voor minder uitgesproken activisten aantrekkelĳ k 
en haalbaar. In de verkiezingsprogramma’s van 1987 en 1990 keerden de 
verwĳ zingen naar mensenrechten terug.70

Historisch belast? De Duitse kwestie en de Duits-Poolse betrekkingen

Bĳ  de discussies over Oost-Europa leed de jonge partĳ  de Grünen minder 
dan gevestigde West-Duitse partĳ en onder het vraagstuk van de Duitse 
kwestie en bilaterale hete hangĳ zers tussen de Bondsrepubliek en Polen. 
Als partĳ  zonder wortels in een ongedeeld Duitsland vormde niet de Duitse 

Interview Eva Quistorp, 5-5-2010, Berlĳ n. Vergl ook: B.II.3 1109 – 1 (Schenk, Presseerklärung, 
1986). 
69 ‘Dirk Schneider, An den Bundesvorstand der Grünen, Bonn, den 1.2.1984’, in: Kaiser, Doku-
mentation Deutschlandpolitik (1992). Zie ook Baron, Kalter Krieg (2003) 150. 
70 A Kelly 460 – 1 (Horaček, Weber, Diskussionsvorlage, 1985). B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 
1987). UP 038 – 1 (Wolf, Reader, 1985). A Kelly 1050 – 1 (Kelly, defending values, 1985). Milan 
Horaček, ‘Die Mauer im Kopf’, in: Ralf Fücks ed., Sind die Grünen noch zu retten? (Reinbeck 
bei Hamburg 1991) 98-105, aldaar 99-101. Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 138-139. Wick, Die Mauer 
(2012) 130, 167, 187-192, 207, 228, 241-242. Van der Heyde, ‘Deutschlandpolitik’ (1991) 213. Volmer, 
Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 276-277. Verkiezingsprogramma Die Grünen 1987 (Farbe 
bekennen). Verkiezingsprogramma Die Grünen 1990 (Das Programm zur 1. gesamtdeutschen 
Wahl).
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hereniging, maar het veranderen van de eigen staat het belangrĳ kste doel. 
Als enige West-Duitse partĳ  pleitten de Grünen ervoor te erkennen dat 
Duitsland defĳinitief uit twee staten bestond. Duitslandpolitiek had slechts 
de belangstelling van een minderheid in de partĳ . Daardoor was dit beleid, 
evenals de buitenlandse politiek in het algemeen, nauwelĳ ks gedefĳinieerd 
en sterk afhankelĳ k van binnenlandse positiebepalingen en individuele 
initiatieven. De elkaar zo heftig bestrĳ dende fracties vonden elkaar in de 
erkenning van de DDR – uit realisme, afkeer van nationalisme, schuldbesef, 
desinteresse of sympathie voor het Oost-Europese socialisme. Hun omgang 
met de DDR verschilde wel radicaal. Terwĳ l de Krefelder fractie vrĳ wel alle 
aspecten van de Oost-Duitse staat accepteerde, stond voor de END-fractie 
de erkenning van de staat niet gelĳ k aan de erkenning van het systeem. 
Zo kenmerkte de partĳ  zich zowel door instemming met het bestaan van 
twee staten, als door steun aan de oppositie. Een trefffende samenvatting 
biedt historica Regina Wick: ‘Die Grünen vereinigten die maximale äußere 
Anerkennung mit der maximalen inneren Ablehnung der DDR.’71

Een kleine ‘nationaal-neutralistische’ minderheid zette zich af tegen deze 
positie, omdat zĳ  het bereiken van ware vrede in Europa niet mogelĳ k achtte 
zonder einde van de Duitse deling. Deze stroming was bereid daarvoor 
een neutraal Duitsland te accepteren. Deze minderheid hield de Duitse 
kwestie binnen de partĳ  op de agenda. Verschillende sympathisanten van 
het END-appel behoorden tot deze stroming.72

Eenzelfde mengsel van schuldgevoel, realisme en afkeer van nationalisme 
bepaalde de verhouding van de Grünen tot Polen. Net als in het geval van 
de Duitse kwestie maakte de END-fractie onderscheid tussen acceptatie 
van het politieke systeem en leren omgaan met de erfenis van de oorlog. 

71 Zie voor een goede samenvatting van de historiografĳ ie van de grüne Duitslandpolitiek en 
van de verschillende opvattingen in de partĳ : Wick, Die Mauer (2012) 11, 13-18, 27, 73-115, 118, 
127-128, 132-133, 219, 296-299. Veel auteurs verdelen de partĳ  op het gebied van Duitslandpoli-
tiek in drie stromingen die lopen langs lĳ nen die ook in de partĳ  zelf werden herkend en die 
grofweg te omschrĳ ven zĳ n als een bewegingspolitieke, realistisch-neutralistische en nationaal-
neutralistische stroming. Zie ook Van der Heyde, ‘Deutschlandpolitik’ (1991) 209-216. Langguth, 
‘Die Deutschlandpolitik’ (1987) 423-424, 427-343. Hofffmann, Doppelte Vereinigung (1998) 189-191. 
Baron, Kalter Krieg (2003) 50-51, 159-161, 163-164, 183, 197, 206-208, 229-230. Kleinert, Aufstieg 
und Fall (1992) 112-114, 137-142. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 211-212, 217-218, 
222-223, 227-228. Zie ook voor de END-fractie: A Kelly 350 – 1 (Protokoll 16-6-1984). B.II.3 1030 – 1 
(Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). Weber, ‘Warum über die deutsche Frage diskutieren’ 
(1984) 27-35. 
72 Wick, Die Mauer (2012) 75, 93-100. Baron, Kalter Krieg (2003) 162, 229-230. Zie voor voor-
beelden: Herbert Ammon, ‘Alternative Friedenspolitik – aktive Deutschlandpolitik’, Kommune 
(1986) nr. 3, 61-63. Stolz, Ein anderes Deutschland (1985). Peter Brandt, Herbert Ammon ed., Die 
Linke und die nationale Frage. Dokumente zur deutsche Einheit (Reinbeck bei Hamburg 1981). 
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Zo waren er twee ‘Polens’ waar de partĳ  zich toe moest verhouden: het 
oorlogsslachtofffer Polen en het Polen als Oostblokland.

De verzoening met het ‘slachtoffferland’ was prioriteit nummer één.73 
De partĳ  wilde haar verantwoordelĳ kheidsgevoel en schuldbewustzĳ n ten 
opzichte van de Duitse geschiedenis tonen. Daarmee probeerde zĳ  in eigen 
land een contrast te creëren met de CDU-FDP-regering, die zich volgens de 
Grünen meer bewust was van het onrecht dat de Duitse Vertriebene was 
aangedaan, dan van het onrecht dat de Polen in de oorlog was aangedaan.74 
De partĳ  veronderstelde dat de Bondsregering met nadruk op de misstanden 
onder het communisme de aandacht van de eigen oorlogsschuld probeerde 
af te leiden.75

De Grünen gaven deze positie vorm door op herdenkingsdagen naar Polen 
te reizen of verklaringen uit te geven. Zĳ  hamerden bĳ  elke gelegenheid 
op de noodzaak van erkenning van de Poolse westgrens en individuele 
schadeloosstelling voor voormalige dwangarbeiders. Ook maakte de partĳ  
er een punt van Poolse namen te gebruiken voor voormalig Duitse steden. In 
tegenstelling tot andere partĳ en hoefden de Grünen zich hierbĳ  geen zorgen 
te maken voor afstrafffĳ ing door haar electoraat. Het was juist een manier 
om zich electoraal te profĳ ileren en zich af te zetten tegen het politieke 
establishment.76

De focus op Polen als slachtoffferland had voor de Krefelder fractie en 
een deel van de mainstream het positieve bĳ efffect dat niet Warschau, maar 
Bonn het mikpunt van kritiek vormde. Het opkomen voor de belangen 
van het slachtoffferland Polen zorgde voor een prettige werkrelatie met de 
Poolse machthebbers, waarin ook over vrede en ontwapening kon worden 

73 Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 275
74 B.II.3 1067 – 1 (Konzept Delegationsreise). B.II.3 1030 – 3 (pm. 336/88). B.II.1 5175 – 1 (Osteu-
ropäische Erfahrungen, 1989). B.II.3 1068 – 2 (Horaček, 2-5-1985). B.II.3 1066 – 2 (pm 658/89). 
B.II.1 5175 – 3 (Schnappertz, Fragen, 1985). ‘Grundsatzdokument der Grünen: “Die Grünen und 
der deutsch-polnische Dialog” September 1987’, in: Hans-Adolf Jacobsen, Mieczysław Tomala, 
ed., Bonn Warschau 1945-1991. Die deutsch-polnischen Beziehungen. Analyse und Dokumentation 
(Keulen 1992) 418-423, aldaar 418-419, 422. In B.II.1 2080 bevindt zich een hele reeks persverkla-
ringen waarin de partĳ  de regering aanvalt op haar Polenbeleid. 
75 B.II.3 1066 – 4 (Lippelt, Rede, 1989).
76 Voorbeelden van herdenkingsreizen en verklaringen: B.II.1 5175 – 1 (Osteuropäische Er-
fahrungen, 1989). B.II.3 1030 – 3 (pm 336/88). B.II.1 1646 – 1 (Lippelt, Polen, 1989). Voorbeelden 
van de erkenning van de Westgrens: B.I.1 1120 – 4 (pm 798/85). B.II.3 1066 – 2 (pm 658/89). B.II.1 
1646 – 2 (pm 1050/89). Deutscher Bundestag, Drucksache 11/5274, 29-9-1989. Voorbeelden van 
de schadeloosstellingscampagne: Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4706, 6-6-1989. B.I.1 
1120 – 1 (pm 229/86). A Kelly 1514 – 2 (pm 15/88). B.II.1 1646 – 3 (pm 877/89). Voorbeelden van het 
gebruik van Poolse plaatsnamen: B.II.3 1068 – 1 (Informationen Auschwitz, 1985). B.II.1 1644 – 5 
(Schäfer aan Lippelt). 
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gesproken. Het zou echter verkeerd zĳ n te suggereren dat de zorg om het 
Duitse oorlogsverleden slechts een manier was om zich niet met kritiek 
op het communisme bezig te hoeven houden. De bezoeken aan plaatsen 
van Duitse misdaden gingen gepaard met een diep gevoelde wens tot 
boetedoening en verzoening. Daarbĳ  kan de vraag worden gesteld tot wie 
die verzoening gericht was: de Poolse regering, de Poolse bevolking of toch 
vooral het Duitse publiek?77

Moeilĳ ker was de omgang met Polen als Oostblokland. Terwĳ l nadruk 
op Polen als slachtoffferland Grünen tot bondgenoot van de Poolse regering 
maakten, werden zĳ  door nadruk op de problemen in het huidige Polen juist 
een luis in de pels. De END-fractie wilde het opkomen voor het slachtof-
ferland Polen gepaard laten gaan met kritiek op de Poolse machthebbers 
en contacten met de democratiseringsbeweging, omdat echte verzoening 
alleen tussen mensen en niet tussen staten kon plaatsvinden. Erkenning 
van de uit de oorlog voortgekomen territoriale status quo betekende niet 
automatisch erkenning van de politieke status quo.78

De acceptatie van de Duitse deling en van de Poolse Westgrens zorgde 
ervoor dat de Grünen heel wat minder ballast met zich mee torsten in de 
omgang met Oost-Europa dan oudere partĳ en. De democratiseringswensen 
van de END-fractie verhinderden echter toch dat de partĳ  een bondgenoot 
van de Oost-Europese regimes tegen de West-Duitse regering werd.

De proef op de som: Protest, ondersteuning en solidariteit

De oprichting van Solidarność wekte aanvankelĳ k vooral enthousiasme en 
solidariteit op bĳ  de END-sympathisanten in de partĳ , in het bĳ zonder bĳ  
diegenen die persoonlĳ ke banden met de Oost-Europese oppositie hadden. 
In september 1980 riep de Tsjechische emigrant en grüne politicus Milan 
Horaček zĳ n partĳ leden op Solidarność moreel en fĳ inancieel te steunen. 
Samen met DDR-emigrant en partĳ lid Rudolf Bahro sloot hĳ  zich in juli 1981 
aan bĳ  het landelĳ ke Solidarität mit Solidarność-comité.79 In oktober 1981 

77 Interview Quistorp, 5-5-2010. ‘Grüne planen Reise nach Auschwitz’, Stuttgarter Zeitung 
31-1-1985. Elisabeth W., ‘Dialog polsko-niemiecki’, Kultura (1988) nr. 1/487, 53-60, aldaar 53. 
78 B.II.3 1066 – 1 (Weber, Wolf aan AFI, 1986). A Kelly 351 – 1 (pm 708/87). B.II.3 1068 – 5 (Weber 
aan Hönes e.a., 1985). B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). Metger, Die Grünen 
(2007) 97. Weber, ‘Warum über die deutsche Frage diskutieren?’ (1985) 35. 
79 A Kelly 2954 – 1 (Horaček, Spendenaufruf, 1980). Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ 
(2009) 205-206.
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verklaarde de partĳ  zich eenstemmig solidair door vanaf het eigen congres 
een telegram aan het Solidarność-congres in Gdańsk te sturen.80

Direct na het uitroepen van de staat van beleg verkondigden de Grünen 
hun ‘bedingungslose Solidarität’ met Solidarność. De dominantie van de 
END-fractie in de bestuursorganen van de Grünen en de AL zorgde ervoor 
dat de partĳ  in rap tempo solidariteitsverklaringen uitgaf, lokale demon-
straties organiseerde en een rekening opende voor het inzamelen van geld 
voor Solidarność. De lokale afdelingen compenseerden het gebrek aan actie 
vóór de staat van beleg door zich nu met enthousiasme op de inzameling 
te storten. In West-Berlĳ n leidde het besluit om meer dan 100.000 DM aan 
fractiegelden aan de Polenacties te schenken zelfs tot een conflict met de 
voorzitter van het Abgeordnetenhaus. De subsidie voor de AL-fractie was 
niet voor dit doel bestemd.81 De Grünen ondernamen meer praktische 
ondersteuningsactiviteiten dan het IKV. Dat paste binnen het grote enthou-
siasme voor hulpverlening aan Polen in de West-Duitse samenleving, maar 
toont ook dat de END-fractie wel de noodzaak zag de Oost-Westdialoog van 
onderop aan te vullen met praktische steun.

Dit enthousiasme werd tandenknarsend waargenomen door de Krefelder 
fractie, die beweerde dat Westerse demonstraties de Polen niet hielpen 
en alleen ‘die “psychologische” Kriegsvorbereitung im Westen wieder ein 
Stück vorangetrieben haben.’ De groep die bĳ  elke demonstratie tegen het 
Westen voorop stond, beweerde nu dat demonstreren geen zin had, zeker 
niet zĳ  aan zĳ  met de gevestigde partĳ en. Beter kon men zich weer op de 
eigen problemen in het Westen storten.82

De END-fractie achtte eigen protest wel noodzakelĳ k om zich te onder-
scheiden van rechts en de ‘kleurloze’ solidariteit van gevestigd links. Samen 
met onder andere de West-Duitse Polencomités organiseerde de partĳ  een 
eigen demonstratie op de solidariteitsdag 30 januari 1982. De organisatie 
verliep echter stroef en het gewenste aantal van 10.000 demonstranten 

80 A Knabe 44 – 5 (Grünen, Telegramm, 1981).
81 A Petra Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A Knabe 44 – 7 (Knabe, BHA, 
1982). B.I.1 1120 – 5 (Grünen Dortmund, Erklärung, 1981). A Petra Kelly 2593 – 3 (Grünen SUW aan 
Grünen, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 4 (AL, Demonstrationsaufruf, 1982). B.I.1 
1120 – 3 (Vogt, 1982). A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981). A Knabe 44 – 6 (Opielka, Arbeitskreis). 
‘Zwei Beispiele von vielen’, Solidarität mit Solidarność. Informationsbulletin (1982) Nr 2, 20. 
‘Longolius kritisiert die Polen-Spende der AL-Fraktion’, taz 31-12-1982. Schneider, ‘Polen. Zer-
reisprobe’ (1982) 23. 
82 Schneider, ‘Polen. Zerreisprobe’ (1982) 23-25. Ascheberg, ‘Selbstaufgabe’ (1982) 41. Stamm, 
‘Linke Machtphantasien zu Polen’ (1982) 42. 
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werd bĳ  lange na niet gehaald.83 De partĳ  probeerde zich van rechts te on-
derscheiden door zich luidruchtig tegen sanctiemaatregelen te verzetten.84

Toen de maatschappelĳ ke belangstelling voor Polen in de loop van 
1982 afnam, bleef de partĳ  van tĳ d tot tĳ d aandacht vragen voor de Poolse 
oppositie. Dat paste in de profĳilering van de Grünen als partĳ  die interna-
tionale solidariteit hoog in het vaandel had. De partĳ  verkondigde bĳ  het 
eerste aantreden van de fractie in de Bondsdag in 1983 luid en duidelĳ k 
de solidariteit met Solidarność en andere bewegingen in Oost-Europa en 
Latĳ ns-Amerika. Ook bĳ  een bezoek aan Moskou in hetzelfde jaar ontbrak 
een demonstratieve verwĳ zing naar Solidarność niet.85 Binnen de fractie 
waren het vooral Milan Horaček, Helmut Lippelt, Uli Fischer en Petra Kelly 
die deze solidariteit voortzetten door zich geregeld aan de Poolse oppositie 
en de West-Duitse openbaarheid te wenden.86

Net als voor het IKV vormde 1985 voor de Grünen een keerpunt in de 
omgang met Oost-Europa, dankzĳ  het ontstaan van contacten met de 
Poolse onafhankelĳ ke vredesgroep WiP, die in tegenstelling tot Solidarność 
bovengronds werkte en interesse toonde voor de Westerse vredesbeweging. 
Dit directe contact zorgde voor een intensivering van het protest tegen 
de Poolse machthebbers.87 De partĳ leden met directe contacten in Polen 
waren vrĳ wel zonder uitzondering vertegenwoordigers van de END-fractie. 
Uit hun directe dialoog leidden zĳ  vaak de verplichting af, om in Oost 
en West te lobbyen voor hun onafhankelĳ ke gesprekspartners. Daarbĳ  
maakten de Grünen zich tot woordvoerder van de oppositie.88 Zo stelde de 
eerste offfĳ iciële delegatie naar Tsjechoslowakĳ e zich ten doel:

83 A Kelly 2593 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A Knabe 44 – 8 (Koordinationsausschuß, 
Rundschreiben, 1982). B.I.1 1120 – 2 (Beckmann, Rundbrief Nr. 1, 1982). A Kelly 3480 – 4 (Beckmann 
aan BV, 1982). A Kelly 979 – 3 (Koenen aan Grünen). 
84 A Kelly 3480 – 7 (Grünen, US-Sanktionen, 1982). A Kelly 2593 (Beckmann, Kreisrundbrief 
Nr. 1/82). A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982).
85 ‘22. März 1983: Sitzungsunterlage: Szenariovorschlag von Heinz Suhr für die konstituierende 
Sitzung’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 48-49. Nehring, ‘Transnationale 
Netzwerke’ (2012) 213. Wick, Die Mauer (2012) 83.
86 Zie een groot aantal voorbeelden in B.II.3 1107 en 1108. 
87 A. Kelly 1109 – 2 (pm 362/86). A Kelly 461 – 1 (pm 750/87). A Kelly 460 – 3 (pm 580/86). B.II.3 
1109 – 3 (pm 488/86). A Kelly 2112 – 1 (Kelly, Telegramm, 1986). B.II.1 1644 – 6 (Lippelt, 1988). B.II.1 
1644 – 2 (Lippelt, Warschaureise, 1987). Zie ook B.II.3 1107 en 1108.
88 A Kelly 460 – 2 (Elisabeth, Thesen, 1986). B.II.3 1068 – 3 (Weber aan Fischer). B.II.3 1068 
– 4 (Weber aan Horaček en Fischer). B.II.3 1068 – 6 (Weber, Liebe Freunde, 1985). B.II.3 1109- 4 
(Schenk, 1986). B.II.1 4618 – 1 (Horaček, Weber aan Grünen, 1984). B.II.3 1107 – 3 (Müller aan 
Kommune e.a.). A Kelly 460 – 4 (Wolf aan vredesbeweging, 1986). B.II.1 1644 – 7 (Gawlik aan 
Lippelt, 1988). B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). B.II.3 1109 – 5 (Beckmann aan 
Jaruzelski, 1986). B.II.3 1072 – 2 (Wolf, 1986). B.II.3 1072 – 3 (Fischer, Horaček aan Brandt, 1986). 
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‘uns zum Sprachrohr von unterdrückten Gruppen in der CSSR zu machen 
(Charta 77), und die Sichtweisen dieser Gruppen auch dann vorzutragen, 
wenn sie nicht in allen Punkten mit grüner Politik übereinstimmen, um 
ihnen das Recht auf Gehör zu verschafffen.’89

Deze directe contacten leidden ook tot de eerste politieke hulpverlening 
vanuit de partĳ  aan Polen. Edith Müller, één van de eerste Polenreizigers 
en lid van Elisabeth Webers Oost-Westwerkgroep, probeerde via een 
solidariteitsfonds geld los te krĳ gen om WiP een schrĳ fmachine en opna-
meapparatuur te kunnen sturen.90 Bĳ  volgende bezoeken namen Weber 
en Müller op aanvraag boeken, informatiemateriaal en andere schaarse 
goederen mee naar hun onafhankelĳ ke partners.91

Deze activiteiten konden voortbouwen op een sinds de vroege jaren 
tachtig gegroeide praktĳ k van hulpverlening aan de Oost-Duitse oppositie. 
Bondsdagleden, die aan de grens niet werden gecontroleerd, en West-
Berlĳ nse partĳ leden smokkelden op verzoek boeken, drukpersonderdelen 
en zelfs hele kopieermachines naar de DDR. Deze hulpverlening vergrootte 
in sterke mate de materiële, maar ook intellectuele voorwaarden voor het 
oppositiewerk in de DDR.92 De omvang van de hulpverlening aan de DDR 
en de toename van initiatieven aan Polen na 1985 laat zien, hoe belangrĳ k 
directe persoonlĳ ke betrokkenheid was voor het tot stand komen van 
dergelĳ ke steun.

De Krefelder fractie was van deze vorm van solidariteit weinig gechar-
meerd, alleen al omdat dit noodgedwongen buiten de partĳ openbaarheid 
plaatsvond en dus strĳ dig was met de basisdemocratische principes. De 
heftigste kritiek kwam, zoals altĳ d, van Schneider:

‘Die DDR hat die vermutlich bestinformierte Bevölkerung, da wirkt ein 
hinübergeschmuggelter Koffferraum voll Bücher grüner Autoren wie das 

B.I.1 1120 – 1 (pm 229/86). Zie ook de lobby en openbaarheid voor de DDR-oppositie in A Kelly 
2244.
89 B.II.3 1072 – 1 (Bericht ČSSR-Reise, 1985). 
90 B.II.3 1066 – 1 (Frieder, Elisabeth, Polenreise, 4/86). B.II.3 1107 – 4 (Müller aan Solidaritäts-
fonds, 1986).
91 B.II.1 1644 – 4 (Weber, Reisebericht, 4/87). B.II.3 1107 – 2 (Müller, Besuch WiP, 1986).
92 Zie voor de uitvoerige solidariteit met, bemiddeling voor en praktische hulpverlening aan 
de DDR-oppositie onder andere A Kelly 352, A Kelly 1124, A Kelly 2244, BBo 157 en OWK 01. Zie 
verder A Kelly 332 – 1 (Hirsch, aan Wolf, 1985). Interview Gerd Poppe, 27-3-2008 en 14-10-2010, 
Berlĳ n. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Knabe ‘Westparteien’ (1995) 1151, 1156-1157. 
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Verschenken von Spiegeln und Perlenketten, das Vertreter der weißen 
Herrenrasse in Kolonialländern praktizierten.’93

Uit de herinneringen van DDR-opposanten, blĳ kt hoe misplaatst Schneiders 
kritiek was. Voor hen was de hulp van grote praktische waarde en een teken 
van solidariteit.94 In de leidende organen van de vredesbeweging deelden 
velen desondanks Schneiders scepsis tegenover solidariteitsuitingen met 
de Oost-Europese oppositie. Hierdoor mislukte in 1985 een poging van 
Beckmann en Kelly om binnen de vredesbeweging tot een gezamenlĳ ke 
resolutie ter veroordeling van processen tegen politieke activisten in Polen 
te komen.95 In 1986 verhinderde Schneider een protestresolutie ten behoeve 
van WiP.96

Toen vanaf 1988 de schĳ nwerpers van de wereldpers zich weer op Polen 
richtten, nam ook de activiteit in grüne gelederen toe. Dat uitte zich in een 
reeks protestverklaringen en solidariteits- en felicitatietelegrammen.97 
Daarnaast nam de ondersteuning van de oppositie een hogere vlucht. 
Drĳ vende kracht daarachter was Weber, die zich als medewerkster van de 
Oost-Europaspecialisten in de fractie tot de spin in het web van het Oost-
Westcontact van de partĳ  had ontwikkeld. In 1989 startte Weber op eigen 
initiatief een partĳ overstĳ gende actie om de armoede in Polen te bestrĳ den 
en de politieke hervormingen te steunen.98 Ook bood zĳ  nieuwe politici uit 
de gelederen van Solidarność stageplaatsen in Bonn bood. Verder lobbyde 
de partĳ  voor humanitaire en fĳ inanciële hulp aan Polen en kwĳ tschelding 
van de schulden.99

93 Geciteerd in: Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1141. Volmer, Die Grünen und Außenpolitik (1998) 
234-235.
94 Ulrike Poppe, ‘Die Unterstützung die wir brauchten’, in: Ralf Fücks e.a. ed., Petra Kelly. Eine 
Erinnerung (Berlin 2007) 70-73. Interview Poppe, 27-3-2008. Bärbel Bohley, ‘Die Botschaft die 
in ihrem Tod steckt, entschlüsseln’, in: Lukas Beckmann, Lew Kopelew ed., Gedenken heisst 
erinnern. Petra K. Kelly, Gert Bastian (Göttingen 1993) 18-20, aldaar 18.
95 A Kelly 1050 – 1 (Kelly, defending values, 1985). Doris Bulau, ‘Kompromißcocktail beim 
großen “Friedensratschlag”’, taz 19-6-1985, 7. 
96 Wick, Die Mauer (2012) 199.
97 Voorbeelden uit 1988: B.II.3 1155 – 1 (pm 454/88). A Kelly 1514 – 3 (pm 445/88). A Kelly 461 – 2 
(Grüne protestieren, 1988). Voorbeelden uit 1989: B.II.3 1154 – 1 (pm 284/89). B.II.3 1154 – 2 (pm 
279/89). B.II.3 1154 – 3 (Grünen, Pressedienst, 1989). A Kelly 1514 – 4 (pm 477/89). A Kelly 1515 – 1 
(Pressemitteilung Nr. 684/89). 
98 A Kelly 1515 – 2 (Polen SOS). B.II.3 1066 – 3 (Weber, Polenreise, 10/89). Elisabeth Weber, 
‘Netzwerk Polen-Hilfe von Unten’, in: Jahrbuch Frieden 1991. Ereignisse, Entwicklungen, Analysen 
(München 1990) 215. Zie voor meer B.II.3 1106. 
99 Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4706, 13-12-1989. Ibidem, Plenarprotokoll 11/161, 28-9-
1989, 12248-12249. B.II.1 1645 – 4 (Weber, Polenreise, 6/89). Urban, ‘Grüne verlangen’, SZ 6-9-1989
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Zo bracht de END-fractie, ondanks protest van de Krefelder fractie, 
gedurende de jaren tachtig een uitgebreide hulpverlening op gang die een 
belangrĳ ke bĳ drage leverde aan de mogelĳ kheden van de Oost-Europese op-
positie en bovenal een teken was van onderlinge verbondenheid. Daarmee 
ging de partĳ  verder dan het IKV. Voor de Grünen was de dialoog met de 
oppositie pas het begin. Een werkelĳ ke band toonde zich niet alleen in 
contact, maar in het praktisch steunen van de eigen partners.

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

Alexanderplatz en het bezoek aan Honecker: het begin van de grüne 
Oost-Westdialoog

Tot de intrede in de Bondsdag in maart 1983 was de bemoeienis van de 
Grünen met Oost-Europa in sterke mate theoretisch. Dat veranderde met 
de actie op Alexanderplatz in Oost-Berlĳ n in mei 1983 van enkele nieuwe 
grüne Bondsdagleden. Spectaculairder had het dialoogbeleid van de partĳ  
niet kunnen beginnen.100

In de dagen daarop brak een heftige discussie los in partĳ gelederen: de 
Bondsdagfractie, het bestuur en veel afdelingen stemden in met de actie, 
maar scherpe kritiek kwam uit de Krefelder bolwerken Hamburg en West-
Berlĳ n. De kritiek werd sterk op de man gespeeld. De critici verweten de 
demonstranten mediageil te zĳ n: ‘Auch Bundestagsabgeordnete müssen 
es ertragen können, mal eine Woche lang nicht im Fernsehen zu sein.’ 
Omdat de demonstratie tĳ dens de tweede internationale samenkomst 
van vredesbewegingen in het kader van de END-conventie plaatsvond, 
beperkte de woede zich niet tot partĳ genoten. Ook een deel van de con-
gresleiding reageerde heftig en betoogde dat de demonstranten de regels 
van de END-conventie hadden geschonden. In het voorbereidingscomité 
hadden namelĳ k verschillende activisten uit sociaaldemocratische hoek 
en uit de inmiddels door de Krefelder fractie overheerste West-Berlĳ nse 
AL zich zorgen gemaakt over mogelĳ ke acties in Oost-Berlĳ n en zich hier 
tegen uitgesproken. Zĳ  verdedigden hun positie met het argument dat 

100 Baron, Kalter Krieg (2003) 186. Dormann, Die Grünen (1992) 162-163. Knabe, ‘Westparteien’ 
(1995) 1138-1139. Weißhuhn, ‘Der Einf luß’ (1995) 1864. Baron, Dormann en de DDR-activist 
Weißhuhn benadrukken hoe zeer de kritiek van de Krefelder fractie in het door de SED gewenste 
straatje paste.
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dergelĳ ke acties schade toe zouden kunnen brengen aan de Oost-Duitse 
onafhankelĳ ke vredesbeweging. Schneider verweet de vĳ f demonstranten 
het belangrĳ ker te vinden ‘möglichst entschieden gegenüber der DDR 
aufzutreten, als auszuloten, wie den betrofffenen Menschen am besten 
geholfen werden kann.’ Waarschĳ nlĳ ker is dat de tegenstanders van acties 
in Oost-Berlĳ n zich vooral druk maakten over de gevolgen ervan voor de 
relaties met het Oost-Duitse regime.101 De vĳ f demonstranten stelden dat 
zĳ  uit de DDR-oppositie juist positieve reacties ontvingen. Zĳ  geloofden, in 
tegenstelling tot wat de critici beweerden, de vredesbeweging niet te hebben 
verzwakt, maar haar geloofwaardiger te hebben gemaakt.102

Wat de schade aan de offfĳ iciële contacten betreft, bleken de angsten 
van de critici overtrokken. Een dag na de actie ontvingen de deelnemes 
aan de actie in Oost-Berlĳ n een brief van Honecker. Dit opende de eerste 
schriftelĳ ke dialoog tussen de Grünen en een Oost-Europese regering over 
vrede en vredeactivisme.103 Honeckers reactie was verrassend verzoenend, 
gezien het feit dat Faber op dat moment al bĳ na een jaar persona non grata 
in de DDR was. De Grünen golden klaarblĳ kelĳ k nog steeds als mogelĳ ke 
bondgenoot in de vredesstrĳ d. Midden oktober 1983 bezochten de eerste 
Grünen offfĳ icieel de DDR en op 31 oktober 1983 volgde zelfs een ontmoeting 
met Honecker. Ook de Alexanderplatzactivisten Kelly, Bastian en Beck-
mann kregen na aanvankelĳ ke tegenzin een warme ontvangst. Zelfs het 

101 A Kelly 74 – 1 (Pressekonferenz 12-5-1983). RR 08 – 1 (Schneider, Bemerkungen, 1983). A 
Kelly 74 – 2 (Schneider, Alexanderplatz, 1983). A Kelly 74 – 6 (Resolution 13-5-1983). A Kelly 
74 – 7 (AL, Erklärung, 1983). A Kelly 74 – 8 (Grünen, Pressemitteilung, 1983). A Kelly 74 – 9 
(GAL-Friedensgruppe, Offfener Brief 1983). A Kelly 74 – 10 (Schulz aan Kelly, 1983). RR 08 – 3 
(Schneider aan AL, 1984). ‘Koordinierungsausschuß der GAL Hamburg an: Petra Kelly, Gert 
Bastian, Gaby Potthast, Lukas Beckmann, Roland Vogt und die GRÜNEN’, MOZ (1983) nr. 6-7, 
18. Uwe Klußmann, ‘Himmelfahrt… Ein Kommentar zur Aktion von Petra Kelly, Gert Bastian 
u.a. in Berlin/DDR’, MOZ (1983) nr. 6-7, 23. Stamm, “Nachrüstung’ (1983) 4-12. Verdere blĳ ken van 
afwĳ zing en instemming zĳ n ruimschoots voorhanden in A Kelly 74. De KB-achtergrond van 
de critici doet Volmer wederom concluderen dat ‘Erbschaften aus den ideologischen Kampfen 
der siebziger Jahren’ hier een belangrĳ ke rol speelden. Het meningsverschil was echter reëel 
en actueel. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 231-232. 
102 A Kelly 74 – 3 (Nur gegen NATO-Wafffen?). A Kelly 74 – 11 (Kelly e.a. aan Trampert e.a., 1983). 
A Kelly 74 – 12 (Bastian aan FR, 1983). ‘TOP 2 Aktuelle Doppelstunde’ (2008) 129-132. Rudolf 
Bahro, ‘Erste Vorläufĳ ige Überlegungen zu dem Ergebnis auf dem Alexanderplatz’, MOZ (1983) 
nr. 6-7, 19. Inderdaad kreeg de actie veel steun van Oost-Duitse activisten, zie daarvoor de map 
A Kelly 74, het artikel Poppe, ‘Die Unterstützung’ (2007) 70 en Gerd Poppe in Die Grünen, Die 
Deutschlandpolitik der Grünen (1994) Teil II, 12. 
103 A Kelly 74 – 13 (Honecker aan Kelly, 1983). A Kelly 74 – 14 (Bastian e.a. aan Honecker, 1983). 
RR 08 – 1 (Schneider, Bemerkungen, 1983). A Kelly 74 – 2 (Schneider, Alexanderplatz, 1983). 
‘Koordinierungsausschuß der GAL Hamburg an: Petra Kelly’ (1983) 18. 
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feit dat Kelly provocatief een T-shirt met verwĳ zing naar de Oost-Duitse 
oppositie droeg en dat de delegatie na het bezoek wederom in Oost-Berlĳ n 
demonstreerde, kon de sfeer nauwelĳ ks verstoren.104

Deze END-activisten maakten hun standpunt verder duidelĳ k door 
aansluitend leden van de Oost-Duitse vredesbeweging te ontmoeten. Beck-
mann kondigde daarop openlĳ k het voornemen aan, om enkele dagen later, 
op 4 november 1983, de DDR-vredesbeweging te begeleiden bĳ  de geplande 
overhandiging van een petitie. Dat bleek echter te veel gevraagd van de 
Oost-Duitse autoriteiten. Op de dag van de demonstratie sloot de Stasi de 
afgesproken ontmoetingsplek hermetisch af. Oost-Duitse demonstranten 
die kwamen opdagen werden gearresteerd en de Grünen die hen bĳ  hadden 
willen staan, werden aan de grens geweigerd.105

Dit was de eerste nederlaag voor het DDR-beleid van de END-fractie. 
Delegatieleden uit de Krefelder fractie zoals Schneider en uit de mainstream 
zoals Otto Schily en Antje Vollmer uitten sterke kritiek. Schneider stelde 
voor Beckmann vanwege machtspolitiek en ‘Geheimdiplomatie’ offfĳ icieel te 
berispen. In een tegenstrĳ dige argumentatie stelden Schneider en Vollmer 
afzonderlĳ k van elkaar dat Beckmann met zĳ n aankondiging de overhandi-
ging van de petitie bĳ  te wonen enerzĳ ds over de oppositie heen was gewalst 
en haar anderzĳ ds te veel had aangemoedigd. Vollmer lĳ kt zich echter vooral 
zorgen te hebben gemaakt over de gevolgen voor de betrekkingen met de 
kerken in de DDR. Schneider maakte zich hoofdzakelĳ k druk om de verhou-
ding tot het regime.106 De oppositie zelf voelde zich geenszins betutteld of 
gepusht: ‘Ihr habt uns nicht verführt, im Gegenteil, Ihr habt viel Ermutigung 
mitgebracht und sicher werden wir noch viel gemeinsam machen,’ schreef de 
Oost-Duitse onafhankelĳ ke vredesactiviste Bärbel Bohley aan Beckmann.107

104 Baron, Kalter Krieg (2003) 187-188. Wilhelm Knabe, ‘GRÜNE und die DDR. Kontaktaufnahme 
zu Umweltfragen’, in: Stolz, Ein anderes Deutschland (1985) 90-96. 
105 Baron, Kalter Krieg (2003) 188-189. Lukas Beckmann, ‘Fuchs und die Grünen. Zentrale 
Nahtstelle zwischen Ost und West: Fuchs und Jahn’, Gerbergasse 18, Sonderausgabe zum Fuchs-
Symposium (2000) 56-62, aldaar 62.
106 Wick, Die Mauer (2012) 76, 80-81, 87-88, 159-161. Weißhuhn, ‘Der Einfluß’ (1995) 1870-1871. 
‘Dirk Schneider, An den Bundesvorstand der GRÜNEN, Antrag’, in: Kaiser, Dokumentation 
Deutschlandpolitik (1992). ‘Dirk Schneider, An die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN, 14.11.83’, 
in: ibidem. ‘Dr. Antje Vollmer, an alle Fraktionsmitglieder, Bonn, den 13.11.83’, in: ibidem. Zie 
meer kritiek in Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). Schneider, Vollmer en Schily 
waren eerder wel gezwicht voor de END-fractie om deel te nemen aan de demonstratie direct 
na het bezoek aan Honecker. 
107 BBo 063 – 1 (Lieber Lukas, 1983). BBO 063 – 2 (Bohley aan Beckmann, 1983). Zie ook GPo 
012 – 1 (Liebe Freunde!). RJ 19 – 5 (Kukutz aan Vollmer 1985). RJ 19 – 1 (Beckmann aan Esche e.a.). 
BBo 157 – 1 (Bohley aan Kelly). 
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Deze hoop bleek tevergeefs. De acties op het Alexanderplatz en het Rode 
Plein in 1983 bleken een laatste opleving van de END-fractie binnen de 
partĳ . Voortaan kregen de zorgen om de vrede en de goede relaties met 
Oost-Europa de overhand. Er volgde een periode van geringe en slechts 
staatsconforme contacten met de DDR. Hubertus Knabe meent dat Schnei-
der, als woordvoerder Duitslandpolitiek, een beslissende rol speelde in deze 
ommezwaai. Bĳ  de volgende offfĳiciële reizen naar de DDR in 1985 en 1986 wa-
ren de pogingen tot het leveren van kritiek gering. Leden van de END-fractie 
ontbraken op deze reizen vrĳ wel geheel. Zĳ  bekritiseerden de bezoeken als 
‘krampfhaft, realpolitisch-dilettantisch und opportunistisch’.108

Volgens het voorzichtige deel van de partĳ  had de END-fractie met het 
negeren van de ‘terechte’ veiligheidsbehoeften van de DDR de Einreisever-
bote die zĳ  na 1983 opgelegd kreeg, zelf over zich afgeroepen:

‘Ist es nicht zuminstest naiv sich über Einreiseverbote zu empören, wenn 
AL und Teile der Grünen öfffentlich erklären, ihre politischen Freunde 
und Hauptansprechpartner seien Staatsbürger der DDR und anderer 
osteuropäischer Länder, die sich dort über staatliche Verbote und Be-
schränkungen hinwegsetzen oder hinwegsetzen sollen?’109

Het Oost-Duitse regime schakelde van uitzonderlĳ ke toegeeflĳ kheid na 
de Alexanderplatz-actie in mei naar Einreiseverbote in november. Deze 
plotselinge ommezwaai doet vermoeden dat er meer in het spel was 
dan ergernis over de grüne steun aan de oppositie. Enkele leden van de 
END-fractie kwamen tot de gevolgtrekking dat het feit dat de West-Duitse 
Bondsdag in november 1983 besloot nieuwe Amerikaanse kernwapens te 
plaatsen de Grünen in de ogen van de SED diskwalifĳ iceerde als partner. 
Nu de partĳ  niet meer kon helpen deze wapens tegen te houden was zĳ  

108 ‘Bericht über die Delegationsreise der Grünen Frauen im Bundestag in die DDR vom 21. – 25. 
Januar 1985’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). ‘Bericht über die Delega-
tionsreise der GRÜNEN im Bundestag in die DDR vom 1. – 5. 9.86’, in: ibidem. Wolfgang Schenk, 
‘Grüne Pleite in der DDR’, Kommune (1986) nr. 10, 13. GPo 016 – 2 (Schenk, Realer Opportunismus, 
1986). Krupp, ‘Bemerkungen zur Reise der GRÜNEN ’ (1985) 85-87. RJ 19 – 1 (Beckmann aan Esche 
e.a.). A Kelly 1050 – 1 (Kelly, defending values, 1985). Bohley, ‘Die Botschaft’ (1993) 18-19. Zie ook 
Langguth, ‘Deutschlandpolitik’ (1987) 458-461. Baron, Kalter Krieg (2003) 190, 193, 195-197. Die 
Grünen, Die Deutschlandpolitik der Grünen (1994) 27, Teil II 13. Knabe, Die unterwanderte Republik 
(2000) 73-75. Wick, Die Mauer (2012) 129-130, 171-174, 190-191, 213-215, 294-295.
109 A Kelly 350 – 2 (Schneider aan Kelly e.a., 1983). Croissant, ‘Zur Verknüpfung’ (1983) 82-84. 
RR 08 – 1 (Schneider, Bemerkungen, 1983). Zie ook Die Grünen, Die Deutschlandpolitik der 
Grünen (1994) 22. Weißhuhn, ‘Der Einf luß’ (1995) 1870-1871. Langguth, ‘Deutschlandpolitik’ 
(1987) 435-336. 
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slechts nog een storend voorbeeld voor de eigen vredesbeweging. De Grünen 
waren niet meer het object van toenaderingspogingen van de SED, maar 
van de verdeel- en heerspolitiek van de Stasi. In de Krefelder fractie bleef de 
overtuiging bestaan dat de partĳ  de schade aan zichzelf te wĳ ten had en dat 
die schade alleen met een voorzichtige dialoogpolitiek te repareren was.110

Offfĳiciële contacten met slachtofffer- en Oostblokland Polen

De gebeurtenissen in mei en november 1983 vormden een woelige ken-
nismaking met de machthebbers in Oost-Europa, waar de partĳ  vanaf haar 
intrede in de Bondsdag mee te maken kreeg. Zowel binnen de Grünen 
als bĳ  de regeringen in Oost-Europa bestond een duidelĳ ke interesse in 
contacten. Beckmann herinnert zich dat de Sovjetambassadeur één van 
de eerste buitenlandse vertegenwoordigers was, die zich bĳ  de Grünen 
meldde. De END-fractie wenste deze contacten evenzeer als de traditio-
neel linkse fractie, maar niet tegen elke prĳ s. Doordat de aandacht van de 
mainstream en de Krefelder fractie in de partĳ  naar de DDR uitging, had 
de END-fractie min of meer de vrĳ e hand in de rest van Oost-Europa. Haar 
vaste voorwaarden voor elk bezoek aan Oost-Europa waren totale vrĳ heid 
in de samenstelling van de eigen delegatie en het programma. Net als het 
IKV kwam de END-fractie tot de conclusie dat zĳ  de autoriteiten het best 
serieus en open tegemoet kon treden, maar niet zonder aandacht voor 
mensenrechten en een eigen dialoog met de oppositie:

‘Kontakte sowohl mit staatlichen Repräsentanten als auch mit oppositio-
nellen Gruppen [sind] unabdingbar. Die Amputation eines dieser beiden 
Standbeine würde Unglaubwürdigkeit oder/und Bedeutungslosigkeit 
zur Folge haben.’

De gesprekken met de oppositie wilde zĳ  ‘nicht nur heimlich am Abend 
(…) führen, sondern offfĳ iziell gegenüber den Regierungen (…) fordern.’ Net 

110 ‘Rebekka Schmidt, Zur Entwicklung unseres Verhältnisses zur DDR, 6.1.84’, in: Kaiser, 
Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). A Kelly 350 – 2 (Schneider aan Kelly e.a. 1983). A 
Kelly 352 – 2 (pm 107/88). RHi 06 – 1 (Hippel, Erklärung, 1985). Zie voor de Grünen en de Stasi: 
Weißhuhn, ‘Der Einfluß’ (1995) 1861, 1873-1874. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1141-1145. Ploetz, 
Wie die Sowjetunion (2000) 177-178. Baron, Kalter Krieg (2003) 187, 191-193, 197-206, 210-211, 214, 
218, 227-229, 266-267. Wick, Die Mauer (2012) 80-81, 162-165, 190, 207, 228-232. Zie ook BBo 159 – 1 
(Mielke aan Krenz, 1989).
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als het IKV streefde de grüne END-fractie naar een gelĳ kwaardige dialoog 
met zowel de machthebbers als de oppositie.111

Doordat de Krefelder fractie zich zo exclusief voor de DDR interesseerde, 
was de ophef over acties in andere landen geringer. Toen in 1983 twee par-
tĳ vertegenwoordigers demonstratief van een offfĳ iciële vredesconferentie in 
Tsjechoslowakĳ e vertrokken nadat hun ontmoeting met Chartavertegen-
woordigers door de autoriteiten was afgebroken, of toen Kelly en anderen 
op het Rode Plein demonstreerden, riep dat wel kritiek van partĳ genoten 
op, maar niet zo heftig als bĳ  de vergelĳ kbare acties in de DDR.112

De onenigheid hierover in de partĳ  was diep. Op hun beurt stuurden ver-
schillende lokale afdelingen juist woedende brieven toen het partĳ bestuur 
twee dagen na het uitroepen van de staat van beleg in Polen op audiëntie 
ging bĳ  de Sovjetambassade. Door de geplande afspraak niet af te zeggen 
zou de partĳ  de Polen te kort hebben gedaan en zich voor het karretje van 
de Sovjetdiplomatie hebben laten spannen. Ook bĳ  reizen naar de DDR en 
de Sovjet-Unie verweten de END-activisten hun partĳ genoten ‘SPD-gedrag’ 
te vertonen.113 Achteraf erkennen voormalige fractiemedewerkers Elisabeth 
Weber en Frieder Wolf dat niet iedereen het in zich had om lastige vragen 
te blĳ ven stellen: ‘Es ist immer auch die Frage der Persönlichkeit. Bin ich 
bereit (…) [zu] Konfrontation? (…) Man muss es auch können.’114

111 Interview Beckmann, 9-3-2012. B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). BBo 118 – 1 
(Knabe, Thesen). ‘17. Juni 1985 Fraktionssondersitzung’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im 
Bundestag (2008) 782-786. Zie voor de dominantie van de END-fractie in het Oost-Europabeleid: 
A Kelly 450 – 1 (Kelly, Antrag, 1983). B.II.1 1617 – 2 (AFI). B.II.3 1072 – 1 (Bericht ČSSR-Reise, 1985). 
Initiative Ost-West-Dialog Berlin, Frieden im geteilten Europa. 40 Jahre nach Jalta (Berlin 1985) 
98. A Kelly 460 – 2 (Elisabeth, Thesen, 1986). Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ 
(1994) 139-140. Lukas Beckmann, ‘Eine Brücke nach Osteuropa’, in: Klassen, Von Moskau an den 
Rhein (2008) 145-149, aldaar 148. Horaček, ‘Die Mauer im Kopf’ (1991) 101-102. 
112 Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 181-182. Horaček, ‘Mauer im Kopf’ (1991) 101. Kleinert, 
Aufstieg und Fall (1992) 41. ‘Willy Hoss, Über den Mut eingefahrene Gleise zu verlassen, 20 Sep-
tember 1983’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 282-283. ‘Erklärung von 
Petra Kelly und Gert Bastian, 28 September 1983’, in: ibidem, 284-284. ‘Eberhard M. Walde an 
Die Grünen im Bundestag, 30 September 1983’, in: ibidem, 284-285. ‘Otto Schily an die Grünen 
Vor- und Nachrücker’, in: ibidem, 285-286. ‘Rechenschaftsbericht Teil I’, in: Monika Sperr, Petra 
K. Kelly. Politikerin aus Betrofffenheit. Mit einem Beitrag zum Rechenschaftsbericht der Grünen 
(München 1983) 219-239, aldaar 235-237.
113 A Kelly 3480 – 8 (AL aan Grünen). A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). A 
Kelly 979 – 3 (Faller, aan BV, 1982). B.II.3 1030 – 4 (Horaček, Moskau). Schenk, ‘Grüne Pleite in 
der DDR’ (1986) 13. Krupp, ‘Bemerkungen zur Reise der GRÜNEN ’ (1985) 85-87. Weber, ‘Warum 
über die deutsche Frage diskutieren?’ (1985) 32. 
114 Interview Wolf/Weber, 16-8-2011.
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Polen was één van de landen waar de partĳ  vanaf 1983 offfĳiciële contacten 
mee wilde aangaan. De onderhandelingen over een bezoek liepen in de 
eerste jaren steeds stuk op de voorwaarde van de END-fractie dat ook 
contacten met de oppositie mogelĳ k moesten zĳ n.115 Meer dan in de omgang 
met andere Oost-Europese landen, speelde hier echter ook de noodzaak 
tot verzoening een grote rol. In tegenstelling tot de omgang met commu-
nistische regimes en hun oppositie waren verzoening en herdenking wel 
onderwerpen die een bredere interesse in de partĳ  genoten. De mainstream 
van de Grünen wilde zich hier niet door de eisen van de END-activisten 
van af laten houden, zeker niet toen in 1985 de herdenking van veertig jaar 
einde van de Tweede Wereldoorlog naderde. De organisatoren schermden 
met het ‘binnenlandspolitieke’ en verzoenende karakter van de reis, om 
zich dit keer wel aan de regels van de ambassade te kunnen onderwerpen. 
Zĳ  besloten voor een bewust apolitiek bezoek: dat betekende geen acties 
en geen contacten met Solidarność. Drie bussen met tachtig afgevaardigden 
van de Grünen en andere organisaties reisden op 8 mei 1985 naar Auschwitz 
met als doel verzoening en binnenlandse profĳilering van de Grünen. Het 
bezoek moest de eigen variant van Brandts knieval worden.116

De organisatie van deze reis raakte onherroepelĳ k verstrikt in de al 
lopende onderhandelingen over het sturen van een grüne politieke delegatie 
naar Polen. Het onderscheid tussen bezoeken met een binnenlands en 
verzoenend karakter en met een buitenlandspolitiek doel bleek fĳ ictioneel, 
zeker in de ogen van de Polen. Toen er Pools propagandamateriaal tussen de 
voorbereidingsteksten voor de deelnemers aan de reis naar Auschwitz bleek 
te zitten, trokken parlementariër Horaček en zĳ n medewerkster Weber aan 
de bel. Zĳ  waarschuwden ervoor dat de apolitieke opstelling niet moest 
uitmonden in acceptatie van het regime: ‘Unsere Reise ist keine Reise zu 
Solidarność. Das ist klar. Es sollte aber auch klar sein, daß es keine Reise 
zur Unterstützung von Jaruzelski ist’, schreef Horaček. Om tegenwicht 
te bieden aan het propagandamateriaal, stelden zĳ  teksten uit de Poolse 
oppositie beschikbaar. Ook boden zĳ  aan te bemiddelen voor wie toch 
maatschappelĳ ke contacten wilde leggen tĳ dens de reis. Weber vond het 
onderscheid tussen politieke delegatie en verzoeningsreis zo kunstmatig 

115 B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). B.II.1 1644 – 8 (Beckmann aan fractie, 1983). A 
Kelly 450 – 1 (Kelly, Antrag, 1983). 
116 B.II.3 1068 – 2 (Horaček, 2-5-1985). ‘Gemeinsame Sitzung Bundesvorstand – Fraktionsvor-
stand 4.2.85 HT 10’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 710-712. B.I.1 1120 – 6 
(Borgmann, Kurzmitteilung, 1985). B.I.1 1120 – 7 (Beckmann, Polnische Botschaft). B.II.3 1068 – 1 
(Informationen Auschwitz, 1985).
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dat zĳ  van de reis afzag. Zĳ  wilde het slachtoffferland Polen niet scheiden 
van de Oostblokstaat:

‘lernen aus der Geschichte [heißt] für mich, daß ich mich nicht einfach 
stillschweigend an die Anweisung einer Regierung halten will, die Mich-
nik im Gefängnis hält und Kuroń gerade zu drei Monaten Gefängnis 
verurteilt hat.’117

De organisatoren hielden zich ondanks deze kritiek strikt aan de afspraken 
met de Poolse ambassade. Om de reis niet in gevaar te brengen, maakten zĳ  
zelfs geen ophef over de problemen om visa te verkrĳ gen voor enkele deelne-
mers, zoals voor de Tsjechische emigrant Horaček. Voor de END-fractie was 
het de vraag of zĳ  na deze gezagsgetrouwe show van haar partĳ genoten bĳ  
een volgend politiek bezoek alsnog haar eisen van een vrĳ e programma- en 
delegatiesamenstelling kon doordrukken.118

De Poolse ambassade leek zich dit ook te hebben afgevraagd en besloot 
de poging te wagen. In rap tempo werd er een offfĳ icieel delegatiebezoek 
uitonderhandeld voor eind mei 1985, maar kort voor vertrek kwam de 
ambassade met een verbod op contact met de oppositie. Dit keer hield het 
partĳ bestuur voet bĳ  stuk en zegde de reis af. Voorwaarden die voor een 
verzoeningsreis acceptabel waren geweest, waren bĳ  een politiek bezoek on-
verenigbaar met het karakter van de Grünen.119 De partĳ  keek kritisch naar 
de vraag van wie en onder welke omstandigheden ze een uitnodiging wilde 
accepteren. Jarenlange onderhandelingen met Oost-Europese ambassades 
waren niet ongebruikelĳ k. Ook met de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakĳ e 
liepen geplande reizen vertraging op, omdat de Grünen Oost-Europese 
ingrepen in de delegatie en het programma niet accepteerden.120

117 B.II.3 1068 – 2 (Horaček, 2-5-1985). B.II.3 1068 – 3 (Weber aan Fischer). B.II.3 1068 – 4 (Weber 
aan Horaček en Fischer). B.II.3 1068 – 6 (Weber, Liebe Freunde, 1985). B.II.3 1068 – 5 (Weber aan 
Hönes e.a., 1985). ‘Fraktionssitzung 13.5.1985’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag 
(2008) 775. ‘Kritik an Grünen’, taz 13-5-1985. 
118 B.II.3 1068 – 7 (Hönes e.a. aan fractie, 1985). B.II.1 1645 – 1 (Beckmann e.a. aan polnische 
Botschaft). B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). ‘Fraktionssitzung 13.5.1985’, in: Boyer, 
Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 775. Horaček had vaker visumproblemen in Oost-
Europa maar mocht dit keer uiteindelĳ k toch reizen. Ali Schmeißner had eerder een verzoek 
tot proceswaarneming in Polen ingediend en werd volledig geweigerd.
119 B.I.1 1120 – 8 (Beckmann, Delegation, 1985). B.II.1 1645 – 1 (Beckmann e.a. aan polnische 
Botschaft). 
120 B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). B.II.1 1644 – 2 (Lippelt, Warschaureise, 1987). B.II.3 
1067 – 2 (Lippelt, Fraktionsdelegation, 1987). A Kelly 1514 – 5 (Horaček aan fractie, 1988). B.II.1 
5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). 
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Ondanks dat zo het tot stand komen van het bezoek aan Polen eindeloos 
vertraagd werd, bleef de wederzĳ dse belangstelling bestaan. Zo regelde 
de Poolse ambassade dat Poolse politici bĳ  bezoeken aan Bonn ook deze 
kleine oppositiepartĳ  ontmoetten. In zulke gesprekken richtten de meer 
op ontspanning georiënteerde partĳ leden zich vooral op de gemakkelĳ ke 
onderwerpen vrede en verzoening. De END-activisten maakten het de 
Poolse gesprekspartners moeilĳ ker, omdat zĳ  hun bereidheid tot vrede 
wilden meten aan hun omgang met de eigen tegenstanders. Toen in 1987 
Bondsdaglid Lippelt naar het WiP-congres wilde reizen kreeg hĳ , in tegen-
stelling tot de IKV-vertegenwoordigers, niet alleen zonder problemen een 
visum, maar regelde de ambassade zelfs enkele offfĳ iciële ontmoetingen in 
Polen. Dit was het tweesporenbeleid op zĳ n kop: in de marge van een bezoek 
aan de oppositie vonden de offfĳ iciële gesprekken plaats.121

In 1988 werden partĳ  en ambassade het eindelĳ k eens over een ‘werk-
delegatie’, die in september dat jaar op uitnodiging van de offfĳ iciële Poolse 
vredesraad naar Polen afreisde. Het scala aan gesprekspartners reikte van 
Solidarność-activisten tot de minister van Buitenlandse Zaken. Opval-
lend is dat de delegatie geen scrupules had om met de nieuwe offfĳ iciële 
vakbond te spreken, terwĳ l Westerse vakcentrales daar uit solidariteit met 
Solidarność bewust vanaf zagen. Deze ‘politieke’ reis had een beduidend 
kritischer karakter dan de verzoeningsreis van drie jaar daarvoor. Politiek 
en verzoening bleken echter niet werkelĳ k te scheiden. Ook tĳ dens deze 
reis speelde de verzoeningspolitiek van de Grünen een grote rol.122

De kunstmatigheid van de scheiding tussen Polen als slachtoffferland en 
Oostblokstaat, bleek nog duidelĳ ker tĳ dens het volgende bezoek van 1989. 
Een vĳ ftienkoppige delegatie reisde naar Polen voor de herdenking van het 
begin van de Tweede Wereldoorlog, maar nam ook deel aan festiviteiten 
negen jaar na de akkoorden van Gdańsk. Van de Bondsregering eisten de 
Grünen tĳ dens deze reis zowel schadeloosstelling voor dwangarbeiders 
als steun aan de democratiseringsbeweging.123 Zo liepen beide thema’s 
onherroepelĳ k door elkaar heen.

121 Voorbeelden: B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). B.II.1 1644 – 2 (Lippelt, Warschau-
reise, 1987). B.I.1 1120 – 1 (pm 229/86). B.II.1 1644 – 9 (Horaček, Gespräch, 1988). A Kelly 1514 – 1 
(Weber aan Schoppe e.a., 1987). A Kelly 1514 – 6 (Gespräch Sejm, 1988). A Kelly 1514 – 7 (pm 111/87).
122 Zie voor de voorbereiding B.II.1 1635. A Kelly 1514 – 5 (Horaček aan fractie, 1988). B.II.1 1645 – 2 
(Horaček, Delegationsreise, 1988). B.II.1 1645 – 5 (Sellin, Reisebericht, 1988). ‘Grüne kritisieren 
in Warschau Bonns Politik’, FAZ 17-9-1988. 
123 B.II.3 1066 – 2 (pm 658/89). B.II.3 1066 – 5 (Saathofff, Delegationsreise, 1989). ‘Die Grünen 
stellen Kohl in Warschau an den Pranger’, FAZ 6-9-1989. Urban, ‘Grüne verlangen’, SZ 6-9-1989. 
Interview Quistorp, 5-5-2010.
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De omgang met Polen week af van die met andere Oost-Europese landen 
vanwege de sterke drang tot verzoening. Dit mobiliseerde de mainstream 
in de partĳ  die, met uitzondering van de DDR, weinig interesse toonde in 
politieke contacten met Oost-Europa. Om deze reden kon de END-fractie 
in Polen minder haar gang gaan dan in andere Oost-Europese landen en 
moest zĳ  soms genoegen nemen met door de partĳ  als geheel afgedwongen 
compromissen. Desondanks was de fractie minder beperkt dan bĳ  de DDR, 
waar naast de mainstream ook de Krefelder fractie zich intensief mee 
bemoeide. Omdat de interesse van de mainstream niet verder reikte dan 
de verzoeningsinitiatieven kon de END-fractie de politieke dialoog met de 
Poolse regering én oppositie toch grotendeels naar haar wensen vorm geven.

Onafhankelĳ ke contacten: nachtelĳ ke discussies met WiP

Nog meer dan het offfĳ iciële dialoogbeleid met Oost-Europa domineerde 
de END-fractie de contacten met onafhankelĳ ke bewegingen achter het 
Ĳ zeren Gordĳ n. Deze contacten vormden een omstreden bezigheid van 
een kleine minderheid binnen de partĳ . Vanwege de geringe acceptatie van 
dit dialoogbeleid bleef veel binnen de gesloten deuren van de kantoren van 
betrokken Bondsdagleden als Kelly en Horaček. Van gerichte coördinatie 
was nauwelĳ ks sprake. Toch wisten de betrokkenen een goed functionerend 
netwerk van contacten en ondersteuning tot stand te brengen.124

De eerste en warmste contacten ontstonden met activisten in de DDR. 
De gedeelde taal en cultuur speelden een grote rol, evenals de gedeelde 
interesse in ontwapening. Dit waren de enige onafhankelĳ ke Oost-Eu-
ropacontacten waar ook de mainstream en de Krefelder fractie soms bĳ  
betrokken waren.125 De Grünen waren met afstand de West-Duitse partĳ  
met de meeste oppositionele contacten in de DDR. Zĳ  hadden immers een 
vergelĳ kbare habitus, waren meer bereid risico te lopen en hadden relatief 
weinig regeringscontacten die in gevaar konden komen. Het was dan ook 
niet vreemd dat de partĳ  recordhouder was in het aantal Einreiseverbote.126

124 Metger, Die Grünen (2007) 96. Beckmann, ‘Eine Brücke nach Osteuropa’ (2008) 147. 
125 Zie voor deze nauwe contacten o.a. B.II.3 1127, A Kelly 2244, A Kelly 332, OWK 01, BBo 063 
en Elisabeth Weber, ‘Bericht über meine ersten Erfahrungen der Zusammenarbeit von Grünen 
und Bündnis 90’, in: Heinrich-Böll-Stiftung, Grünes Gedächtnis 2009 (Berlin 2009) 23-37, aldaar 
24-26. 
126 Kloth, Rosenthal, ‘Einstellungen und Verhaltensweisen’ (1999) 1466-1468. Weißhuhn, 
‘Einfluss’ (1995) 1854, 1916. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1187. Ilko-Sascha Kowalczuk, Endspiel. 
Die Revolution von 1989 in der DDR (Bonn 2009) 248-249. Wick, Die Mauer (2012) 12, 228, 291, 298.
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Marginaler maar toch warm waren de contacten met de oppositie in Tsje-
choslowakĳ e, die dankzĳ  Horaček al vroeg tot stand kwamen.127 Daarnaast 
probeerde de partĳ  met minder succes contact te leggen met oppositie in 
de Sovjet-Unie en andere Oost-Europese landen.128

Ook Polen bleek aanvankelĳ k moeilĳ k terrein. In de legale maanden 
van Solidarność benoemden verschillende Grünen de Poolse vakbond tot 
gesprekspartner. Doordat deze periode samenviel met de institutionalise-
ringsfase van de partĳ  en de interesse aan Poolse zĳ de bovendien gering 
was, bleef het slechts bĳ  enkele voorzichtige toenaderingspogingen. Door 
de moeilĳ ke omstandigheden in Polen in de jaren daarna ontstonden er pas 
ruim na de intrede van de Grünen in de Bondsdag nieuwe pogingen tot con-
tact. Horaček en Weber wonnen advies in bĳ  Polenspecialisten en besloten 
hun pogingen een dialoog aan te gaan breed op te zetten. In 1984 liep de 
eerste poging om als proceswaarnemer de solidariteit met de onafhanke-
lĳ ke bewegingen in Polen vorm te geven stuk op een visumweigering.129

Hoewel het nog niet lukte contacten met de Poolse oppositie tot stand te 
brengen legden de Grünen al wel rekenschap van hun intenties af. Zo waren 
zĳ  net als het IKV vroeger met het verkondigen van het bondgenootschap, 
dan met de praktische uitvoering ervan. In juni 1984 verklaarde Horaček 
in de Bondsdag:

‘Wir GRÜNEN streben ein Europa an, in dem die Grenzen zwischen den 
Völkern überflüssig werden (…). Die Kräfte, die ein solches Europa mit 
uns formen wollen, sehen wir in den demokratischen Basisbewegungen 
in West- wie in Osteuropa, zu deren wichtigsten wir die heute verbo-
tene “Solidarność” in Polen zählen. Für eine solche Politik aber haben 
wir — auch in diesem Hause — nicht immer Verständnis gefunden; es 
sind immer wieder Politiker auch dieses Hauses nach Polen gefahren, 
haben aber keine Zeit oder keinen Mut gefunden, mit Mitgliedern 
der “Solidarność” und des KOR zu sprechen. Diesem Verhalten setzen 
wir unsere Überzeugung gegenüber, daß die notwendige vertragliche 

127 Horaček, ‘Die Mauer im Kopf’ (1991) 98, 103. Milan Horaček, Exil und Grün ’68-’08 (Brussel 
2008). ‘Seit über 17 Jahren erstmals wieder in der ČSSR’, Osteuropa-Forum 3 (1986) nr. 11, 8-11.
128 Petra Kelly, ‘Unser Ziel ist ein blockfreies und menschenwürdiges Europa. Rede auf dem 
Moskauer Friedensforum (1987)’, in: Kelly, Mit dem Herzen denken (1990) 180-183. Beckmann, 
‘Eine Brücke nach Osteuropa’ (2008) 147.
129 B.II.1 1643 – 1 (Grünen, Entwurf, 1983). B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). B.I.1 
1120 – 9 (Walde, Gesprächsnotiz, 1984). B.II.1 1645 – 1 (Beckmann e.a. aan polnische Botschaft). 
B.II.1 1644 – 1 (Konzept Delegationsreise). ‘Im Wortlaut: Zum Prozeß nicht zugelassen’, FR 
16-7-1984. ‘Deutsch-deutsche Solidarität’, in: Kelly, Mit dem Herzen denken (1990) 306-313.
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Regelung des Verhältnisses der Staaten zueinander leblos und im Inte-
resse der Herrschenden manipulierbar bleibt, wenn sie sich nicht auf die 
Verständigung der Menschen untereinander und auf den Dialog mit allen 
gesellschaftlichen Kräften stützt, gleichgültig, ob sie verboten sind oder 
nicht, d. h. auch mit der “Solidarność”.’130

Het contact met de oppositie kreeg, net als bĳ  het IKV, pas daadwerkelĳ k 
vorm vanaf 1985. Als eerste onafhankelĳ ke Poolse vredesgroep zocht WiP 
kort na haar oprichting in 1985 via verschillende kanalen contact met de 
Grünen. Op bemiddeling van de Amsterdamse contactpersoon Minkiewicz 
ontmoette WiP-oprichtingslid Niemczyk tĳ dens zĳ n reis door West-Europa 
in januari 1986 Weber, waarmee het eerste persoonlĳ ke contact tot stand 
kwam.131 Drie maanden later bezochten Weber, Kelly’s medewerker Frieder 
Wolf en twee van hun vrienden op een toeristenvisum Polen. Niemczyk 
en Czaputowicz waren inmiddels gearresteerd, maar via verschillende 
wegen had Weber contact weten te houden met WiP. De vier West-Duitse 
bezoekers discussieerden meerdere dagen en nachten levendig met de leden 
van WiP en legden tevens contact met Solidarność-vertegenwoordigers en 
andere oppositieleden. Tussen WiP en de Grünen bestond over een groot 
aantal onderwerpen onenigheid, maar toch was er voldoende wederzĳ ds 
vertrouwen en overeenstemming om tot een gezamenlĳ ke verklaring te 
komen.132

WiP had grote belangstelling voor contact met de Grünen en zĳ  werd op 
haar wenken bediend. Vanaf 1986 ontwikkelden de Grünen een intensief 
reisverkeer naar Polen.133 In mei reisde de Duitslandwerkgroep van de AL 
naar Polen en ondertekende met WiP een verklaring.134 Later dat jaar sloten 
enkele partĳ leden zich aan bĳ  de bedevaart van WiP naar het graf van de 
Oostenrĳ kse soldaat Schimek, die geweigerd had op de burgerbevolking te 
schieten, en ontmoette Uli Fischer als eerste Bondsdaglid de activisten van 

130 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 10/74, 7-6-1984, 5340. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 
223. KOR (Komitet Obrony Robotników) was een oppositiegroep uit de jaren zeventig die tĳ dens 
de legale maanden van Solidarność werd opgeheven, maar waarvan veel leden in de jaren tachtig 
nog actief waren in de oppositie. 
131 B.II.3 1070 – 5 (WiP, Liebe Freunde, 1985). B.II.3 1107 – 5 (Weber aan Müller e.a., 1986). B.II.3 
1070 – 1 (Weber, Gespräch Niemczyk, 1986).
132 B.II.3 1066 – 1 (Frieder, Elisabeth, Polenreise, 4/86). B.II.3 1070 – 4 (Gemeinsame Erklärung). 
Zie ook de brieven ter voorbereiding en aantekeningen ter plekke in B.II.3 1107. Interview Wolf/
Weber, 16-8-2011.
133 B.II.3 1107 – 1 (Do partii Zielonych, 1987). B.II.3 1107 – 7 (Jaron, Liebe Freunde!).
134 Sol NL 136 – 1 (Budrewicz e.a., Wspólne oświadczenie). 
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WiP.135 In mei 1987 was een grote grüne delegatie vertegenwoordigd op de 
WiP-conferentie en het aansluitende bezoek aan Schimeks graf.136 Bĳ  een 
volgend WiP-seminar wist de grüne vertegenwoordiger als vrĳ wel enige 
buitenlandse bezoeker arrestatie en uitzetting te voorkomen en succesvol 
mee te gaan op bedevaart.137 Ook op de gezamenlĳ ke conferentie van WiP 
en Solidarność in 1988 waren de Grünen met een grote delegatie aanwezig.138

Toen de Grünen in 1986 op hun partĳ congres besloten uittreden uit de 
NAVO en sluiting van alle kerncentrales na te streven, reageerde WiP alert. 
Een groep WiP-activisten meldde daarop dat zĳ  in dat geval eveneens naar 
uittreden van Polen uit het Warschaupact zou streven en zich tegen kern-
centrales zou verzetten. De meerderheid van de Grünen zal de alliantie met 
een groepering die Polen uit het Warschaupact wilde laten stappen grote 
schrik hebben aangejaagd. Vermoedelĳ k was het voorstel maar half serieus 
en diende het ook om het voor Polen absurde idee dat de Bondsrepubliek 
uit de NAVO zou stappen aan de kaak te stellen.139

De meest frequente reiziger was Weber, die als voormalige maoïste in de 
vroege jaren tachtig lokaal actief was geworden in netwerken van de END. 
Vanaf 1983 verkreeg zĳ  als fractiemedewerker van Horaček en later van zĳ n 
opvolgers een belangrĳ ke functie in de ontwikkeling van onafhankelĳ ke 
Oost-Europacontacten. Zĳ  was degene die de eerste contacten met WiP 
aanging en vanaf 1986 meermaals per jaar naar Polen reisde. Haar nauwe 
betrokkenheid bĳ  WiP blĳ kt uit de nauwkeurige analyses van de richtin-
genstrĳ d die zĳ  na haar bezoeken opstelde. In de stukken van het meer 
op politiek efffect gerichte IKV, dat toch ook goede contacten onderhield 
met WiP, is een dergelĳ ke gerichte kennis en interesse niet te vinden. Een 
aanwĳ zing voor de nauwere emotionele verbondenheid van een deel van 
de Grünen met WiP is ook het feit dat veel grüne politici de voor WiP zeer 
symbolische tocht naar Machowa meemaakten, iets wat van de IKV-top 
niemand deed. Vanaf 1987 legde Weber contacten met een reeks andere 

135 B.II.3 1107 – 7 (Wetzel, Rede). B.II.3 1107 – 8 (Wolf, Gesprächsnotiz). Smółka-Gnauck, Między 
wolnością a pokojem (2012) 161-162. 
136 Sol NL 140 – 2 (Epstein, Friedensseminar, 1987). B.II.1 1644 – 3 (Weber aan Lippelt, 1987). 
B.II.1 1644 – 2 (Lippelt, Warschaureise, 1987). B.II.3 1069 – 2 (Warschauer Friedensseminar, 1987). 
IKV 470 – 1 (Semler, Peace Seminar, 1987). 
137 B.II.3 1070 – 2 (Persönliche Friedensverträge, 1987). B.II.3 1070 – 3 (Philipp, Polen-Reise, 
1987).
138 IKV 598 – 5 (Ruitenberg, human rights conference, 1988).
139 ‘An die Partei der Grünen’, Solidarność Informationsbulletin (1986) nr. 43, 13. (De oproep 
verscheen oorspronkelĳ k in de ondergrondse krant Wiadomości Bieżące). ‘Sandwicze kontra 
ZOMO’, Gazeta Wyborca 19-8-2010. Zie ook Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem (2012) 
49. 
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onafhankelĳ ke organisaties. Dankzĳ  de bemiddeling van Kazimierz Wóy-
cicki, die lid was van de oppositionele club van katholieke intellectuelen 
KIK, en zĳ n vrouw Irena kreeg zĳ  steeds belangrĳ kere oppositieleden te 
spreken, zoals Kuroń, Onyszkiewicz en Mazowiecki.140 ‘Greens (…) were 
coming like maniacs to Jacek’, herinnert zich WiP-activiste Malak over de 
frequentie van de bezoeken aan Kuroń.141 Vanaf het offfĳ iciële bezoek van 
1988 bereikten contacten met Solidarność en KIK langzaam het niveau van 
de nauwe band met WiP.142

De dominantie van de END-fractie in het Oost-Europa-beleid zorgde 
ervoor dat de partĳ  internationaal het imago kreeg van radicale voor-
stander van de dialoog van onderop. Dat weerspiegelde niet de werkelĳ ke 
krachtsverhoudingen in de partĳ . Tĳ dens de END-conventie in West-Berlĳ n 
in 1983 had de Krefelder fractie nog geprobeerd provocaties tegenover 
Oost-Europa tot een minimum te beperken en de voorstellen voor een 
oppositionele parallelsessie in Oost-Berlĳ n te torpederen.143 Na 1983 ont-
wikkelde de deelname aan de conventies zich in feite tot een monopolie 
van de END-vleugel in de partĳ . In Perugia werd in 1984 een cruciale rol 
gespeeld door de West-Berlĳ nse Initiative Ost-Westdialog, waarin veel in 
Oost-Europa geïntereseerde AL-leden hun toevlucht hadden gezocht toen 
de Krefelder fractie in hun partĳ  de overhand kreeg. Ook andere aanwezige 
Grünen traden toe tot het Netwerk voor de Oost-Westdialoog dat bĳ  deze 
gelegenheid werd opgericht.144 Binnen het END-netwerk ontwikkelden de 
Grünen en de AL zich tot pleitbezorgers van onafhankelĳ ke contacten en 
stelden zĳ  zich op als woordvoerders van de DDR-oppositie. Daarin waren 
zĳ  radicaler dan het IKV, dat zich binnen de END duidelĳ k als voorstander 
van een tweesporenbeleid profĳileerde. Desondanks vonden beide elkaar in 

140 A Kelly 1514 – 1 (Weber aan Schoppe e.a., 1987). B.II.3 1069 – 3 (Weber aan AG Außenpolitik, 
1987). B.II.1 1644 – 3 (Weber aan Lippelt, 1987). B.II.1 1644 – 4 (Elisabeth, Polenreise 4/87). B.II.1 
1617 – 3 (Weber aan AG Außenpolitik, 1988). B.II.1 1645 – 3 (Weber, Polenreise, 3/88). B.II.3 1030 – 6 
(Horaček, Weber aan Arbeitsgruppe Ost-West-Politik 1988). B.II.1 1645 – 6 (Weber, Polenreise, 
3/89). B.II.1 1645 – 4 (Weber, Polenreise, 6/89). B.II.3 1066 – 3 (Weber, Polenreise, 10/89). Interview 
Wolf/Weber, 16-8-2011. Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 135-136, 138, 140, 143. Vechtel, ‘Die Akten 
des Osteuropareferats’ (2011) 58-60.
141 Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
142 B.II.3 1154 – 4 (Vortrag Wóycicki). B.II.1 1617 – 4 (Lippelt aan AG Außenpolitik, 1989). B.II.1 
1645 – 2 (Horaček, Delegationsreise, 1988). 
143 IKV 200 – 3 (Towards a Berlin convention). IKV 200 – 4 (Grunwald, Graalfs aan Kaldor, 1982). 
Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 179, 194, 323. 
144 IKV 554 – 3 (Koordinationstrefffen 21-7-1984). RR 07 – 1 (European Network for the East-West 
Dialogue). RR 03 – 2 (Esche, Lindemann aan Rosenthal). Baron, Kalter Krieg (2003) 156-157. 
Metger, Die Grünen (2007) 82-83.
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de wens onafhankelĳ ke activisten aan het woord te laten.145 Beide verzetten 
zich bovendien tegen het op de macht gerichte dialoogbeleid van de SPD. 
Deze twee linkse stĳ len kwamen op END-conventies met elkaar in aanva-
ring. De END-fractie binnen de Grünen verweet de SPD zich bĳ  de status 
quo neer te leggen en een vertegenwoordigende functie toe te kennen aan 
mensen die de bevolking zelf niet als vertegenwoordiger accepteerde. Op 
haar beurt had de SPD grote kritiek op het naar haar mening te risicovolle 
dialoogbeleid van de Grünen.146

Zo greep de END-fractie gedurende de jaren tachtig de kans om uit naam 
van de partĳ  een beleid te voeren, dat in feite hoogst omstreden was. Baron 
stelt terecht dat het zaak is ook achteraf niet uit het oog te verliezen dat 
slechts een minderheid deze duidelĳ ke steun aan de oppositie voorstond. 
De heftige aanvaringen over de omgang met de DDR laten zien dat deze 
vrĳ heid van handelen in Oost-Europa vooral te danken was aan gebrek aan 
interesse in de rest van de partĳ  en aan het eigengereide optreden van de 
END-fractie.147

Grünen en emigranten

De opstellingen ten opzichte van Oost-Europese emigranten liepen bĳ  de 
Grünen net zo ver uiteen als tegenover de oppositie. De END-fractie stond 
zeer positief tegenover samenwerking met politiek actieve voormalige 
DDR-burgers als Fuchs en Jahn. Zĳ  hechtte zeer aan hun oordeel, bereidde 
acties en reizen met hen voor en gebruikte hun communicatiekanalen 
in tĳ den van een Einreiseverbot.148 Op hun beurt hielpen Weber en Wolf 

145 Wolf herinnert zich: ‘IKV war zum Teil dann, so gesagt, vorsichtiger als die Grünen, aber es 
war ganz wichtig, weil sie auch (…) diese Offfenheit hatten und auch dann irgendwie doch die 
Nähe zu den eher dissidentischen Milieus.’ Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Zie ook OWK 10 – 1 
(Müller, East-West Committee, 2-2-1985). IKV 329 – 8 (WI 85-7). A Kelly 1050 – 2 (Convention 
News, 1985). IKV 202 – 1 (Esche e.a., some remarks, 1984).
146 Weber, ‘Bericht über meine ersten Erfahrungen’ (2009) 27-28. A Kelly 1514 – 1 (Weber aan 
Schoppe e.a., 1987). OWK 01 – 2 (Schoppe aan SED, 1987). OWK 01 – 1 (DDR-Veranstaltung 
12-4-1988). B.II.3 1066 – 1 (Frieder, Elisabeth, Polenreise, 4/86). B.II.3 1030 – 5 (Weber, Brief aus 
Bonn). Beckmann, ‘Fuchs und die Grünen’ (2000) 59. A Kelly 1050 – 2 (Convention News, 1985). 
A Kelly 74 – 15 (sdPd, 13-5-1983). A Kelly 74 – 16 (Jusos, pm, 13-5-1983).
147 Baron, Kalter Frieden (2003) 258. Weißhuhn, ‘Einfluss’ (1995) 1916. Wick, Die Mauer (2012) 
294. 
148 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 11/57, 3-2-1988, 3954. ‘Telegramm, juergen fuchs 
an lukas beckmann c/o gruene, 13.12.83’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (1992). 
‘Pressemitteilung Nr. 162/83’, in: ibidem. B.II.3 1127 – 2 (Fuchs aan Horaček, 1984). A Kelly 332 – 2 
(Beckmann aan Kelly en Bastian, 1983). OWK 01 – 2 (Knabe, Deutschlandpolitik). Beckmann, 
‘Fuchs und die Grünen’ (2000) 59-62. Interview Quistorp, 5-5-2010. Interview Wolf/Weber, 
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de voormalige DDR-opposanten met het kopiëren en verspreiden van de 
voor DDR-lezers bedoelde knipselkrant Dialog.149 Jahn kreeg de nauwste 
banden met de partĳ : hĳ  werd niet alleen namens de AL afgevaardigd naar 
END-vergaderingen, maar parlementariër Wilhelm Knabe probeerde hem 
zelfs, zonder succes, als betaalde kracht in dienst te nemen.150

Op vergelĳ kbare wĳ ze bereidde de END-fractie reizen naar de Sovjet-
Unie voor met de Russische emigrant Lew Kopelew en zĳ n vrouw Raissa. 
Zĳ  hielpen begrip te creëren voor de andere opvattingen in Oost-Europa en 
dwongen tot zelfreflectie. ‘Lew, ein Andersdenkender aus der Sowjetunion, 
half mir, einer westlichen Achtundsechzigerin, die Regeln der Demokratie 
und die Rolle der Grünen darin besser zu verstehen,’ herinnert Weber zich.151

Zoals bĳ  de Grünen gebruikelĳ k was, deelde niet de hele partĳ  dit 
enthousiasme. Zo had het grote gevolgen voor de samenwerking met Jahn 
en andere voormalige DDR-burgers toen de Krefelder fractie in 1983 de 
overhand kreeg in de West-Berlĳ nse AL.152 De rest van het werk deed de 
Stasi. Die produceerde een zeer goed op de angsten en het taalgebruik van 
de Krefelder fractie toegesneden anonieme brief, waarin werd geprobeerd 
Jahn te discrediteren als een bron van de splĳ ting van links.153 Dit sloot aan 
bĳ  een bestaande achterdocht tegenover Oost-Europese emigranten en 
opposanten. Toen in februari 1988 een aantal Oost-Duitse opposanten naar 
de Bondsrepubliek werden uitgezet, deden partĳ leden uit de END-fractie 
er alles aan om de nieuwe emigranten te helpen hun leven en politieke 
activiteit in het Westen op te bouwen.154 Zĳ  namen hen mee naar een 
fractievergadering in Bonn. Daar verliet een groot deel van de aanwezi-
gen de ruimte: ‘Für sie waren wir Störenfriede der Entspannungspolitik,’ 

16-8-2011. Zie ook de communicatie in A Kelly 2244. Udo Scheer, Jürgen Fuchs. Ein literarischer 
Weg in die Opposition (Berlin 2007) 238-240, 256-261. 
149 Zie correspondentie in: B.II.3 1011 en A Kelly 2072 en Dialog (RHG). Interview Wolf/Weber, 
16-8-2011. 
150 OWK 10 – 1 (Müller, East West Committee, 1985). OWK 10 – 2 (Beckmann aan IKV, 1985). 
Baron, Kalter Krieg (2003) 210-211. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1156. OWK 01 – 2 (Knabe, 
Deutschlandpolitik).
151 Lew Kopelew, ‘Uns bleibt ihr geistiges Vermächtnis’, in: Beckmann, Kopelew, Gedenken heißt 
erinnern (1993) 15-17, aldaar 15. Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 135-144. Beckmann, ‘Eine Brücke 
nach Osteuropa’ (2008) 145-149.
152 GPo 016 – 2 (Schenk, Persönliche Erklärung, 1987).
153 OWK 01 – 3 (Knabe, Deutschlandpolitik). A Kelly 2072 – 1 (Diener mehrerer Herrn). Zie voor 
de andere brieven RJ 03. Zie ook Baron, Kalter Krieg (2003) 210-211. 
154 Vooral actief waren Kelly, Bastian, Beckmann, Weber, Suhr en Voigt. B.II.1 1617 – 5 (Lip-
pelt aan Vorstand, 1988). A Kelly 2244 – 2 (Schmidt aan Klier en Krawczyk, 1988). Bohley, ‘Die 
Botschaft’ (1993) 18. Bärbel Bohley, Englisches Tagebuch 1988 (Berlĳ n 2011) 40-53, 58-63, 120-121.
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concludeerde één van de Oost-Duitse opposanten.155 Op vergelĳ kbare 
wĳ ze stuitte de samenwerking met Lew Kopelew op kritiek. Schneider 
bekritiseerde diens ‘conservatieve’ opvattingen, die op geen enkele wĳ ze 
met de ideeën van de Grünen in overeenstemming te brengen zouden zĳ n. 
De END-sympathisanten weigerden om naar dit soort kritiek te handelen.156

Deze emigranten waren vooral de Krefelder fractie onwelgevallig, omdat 
zĳ  de eenzĳ digheid van het Westerse vredesactivisme aan de orde stelden en 
de END-opvattingen over de ondeelbaarheid van vrede en mensenrechten 
ondersteunden. Fuchs en Jahn mengden zich meermaals in partĳ discussies 
en staken hun kritiek niet onder stoelen of banken.157 Zo bekritiseerde Jahn 
de krampachtige houding van een deel van de AL tegenover de DDR:

‘Mit dem Hinweis auf die “Priorität des Friedens” wird der politische 
Status-Quo festgeklopft und emanzipatorischen Interessen der Men-
schen eine Absage erteilt. Unter dem Motto “wider der Verknüpfung 
von Friedens- und Menschenrechtsfragen” ordnen sie sich dem Prinzip 
der atomaren Abschreckung unter und sogar wenn ihnen selbst das 
einfache menschliche Bedürfnis auf Reise verwehrt wird, weigern sie 
sich es Menschenrechtsverletzung zu nennen und fĳ inden es ja ganz 
verständlich.’158

De partĳ  was nota bene zelf doorspekt met politici met een Oost-Europese 
achtergrond, zoals Rudolf Bahro en Milan Horaček. Bahro koos kort na 
zĳ n, onder media-aandacht bedolven, Ausbürgerung in 1979 ervoor zich bĳ  
deze partĳ  in oprichting te voegen. Zĳ n blĳ vende geloof in het socialisme, 
zĳ n negatieve inschatting van het kapitalistische Westen en zĳ n hoop dat 
ontwapening heilzaam zou werken voor Oost-Europa pasten goed bĳ  de 
opvattingen in de rest van de partĳ . Hĳ  onderscheidde zich door verzet 
tegen de invloed van de DKP op de Grünen, maar droeg er zelf ook aan bĳ  
dat georganiseerd links zĳ n positie in de partĳ  wist te behouden.159 Het voor 

155 Bohley, ‘Die Botschaft’ (1990) 18. Bohley, Englisches Tagebuch (2011) 49. Beckmann, ‘Fuchs 
und die Grünen’ (2000) 59.
156 Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 139-140. RJ 19 – 6 (Croissant aan Beckmann e.a. 1986). RJ 19 – 7 
(Kongress aan Croissant, 1986). Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. ‘Protokoll der Fraktionssitzung 
vom 25. Oktober 1983’, in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 310-312.
157 Jürgen Fuchs, ‘Bombardement oder Dialog’, taz 3-7-1984. RJ 04 – 1 (Fuchs, Rede, 1984). Ploetz, 
Wie die Sowjetunion (2000) 179-180. GPo 017 – 1 (Jahn, Grüne Friedenspolitik).
158 RJ 01 – 1 (Jahn, Es ist schon sehr komisch). 
159 Guntolf Herzberg, Rudolf Bahro: Denker – Reformator – Homo politicus (Berlĳ n 2007) 333-345, 
362-365. A Bahro 24 – 3 (Bahro, Redemanuskript). Baron, Kalter Krieg (2003) 169-172. ‘Protokoll 
der deutschlandpolitischen Debatte der Fraktion Die Grünen im Bundestag am 16. Juni 1984’, 
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de END-fractie kenmerkende geloof in initiatief van onderop, in plaats van 
hervormingen van bovenaf, was voor hem geen erfenis uit de DDR, maar 
een ontwikkeling die hĳ  in de Bondsrepubliek doormaakte.160

Hetzelfde gold voor de in 1968 als hervormingsgezind socialist uit Tsje-
choslowakĳ e gevluchte Horaček. Hĳ  maakte de ontwikkeling naar het 
geloof in veranderingen van onderop al door in de jaren zeventig en voldeed 
daardoor veel meer aan het gebruikelĳ ke beeld van een Oost-Europese 
balling. Zĳ n linkse activisme voor de Grünen bleef hĳ  combineren met 
activiteiten voor de Tsjechoslowaakse emigrantengemeenschap.161 De END-
fractie voegde Horaček en andere politici met Oost-Europese achtergrond 
graag toe aan reizen naar Oost-Europa vanwege hun expertise en om aan 
de regimes het signaal af te geven dat zĳ  niet terugdeinsden voor moeilĳ ke 
onderwerpen of kritiek.162

Het END-kamp had overigens geen monopolie op partĳ leden met een 
DDR-achtergrond. Dat de persoonlĳ ke ontwikkeling na aankomst in het 
Westen ook een heel andere kant op kon gaan, toonde Dirk Schneider. Zĳ n 
consequente verdediging van het SED-regime kwam hem in de Bondsdag 
geregeld op de vraag te staan waarom hĳ  überhaupt uit de DDR gevlucht 
was.163

Dat deze Oost-Europese emigranten instemden met de linkse, op ont-
wapening gerichte koers van de Grünen was opmerkelĳ k en had te maken 
met hun afkomst. In het Tsjechoslowakĳ e van 1968 en het DDR van de jaren 
zeventig en tachtig was hervormingsgezind socialisme nog een veel voorko-
mende stroming. De socialistische achtergrond van veel van de emigranten 
uit deze landen bevorderde weliswaar de transnationale samenwerking, 
maar betekende ook dat de END-fractie nauwelĳ ks met de meer extreme 
Oost-Europese standpunten in aanraking kwam.

Poolse emigranten brachten die extremere standpunten wel met zich 
mee. De END-fractie toonde na het uitroepen van de staat van beleg grote 
interesse in samenwerking met Poolse emigranten. Ze zocht al vroeg contact 

in: Boyer, Heidemeyer, Die Grünen im Bundestag (2008) 520-524. Wick, Die Mauer (2012) 90-91. 
Wick deelt Bahro in bĳ  de Vermittlerfraktion die overeenkomt met wat ik de mainstream noem. 
Op grond van zĳ n duidelĳ ke uitingen voor Solidarność deel ik hem toch bĳ  de END-fractie in. 
160 A Kelly 74 – 3 (Nur gegen NATO-Wafffen?). Bahro, ‘Erste Vorläufĳ ige Überlegungen’ (1983) 19. 
A Bahro 24 – 4 (Ein deutsches Ereignis). Herzberg, Bahro (2007) 359-360, 366-375.
161 Metger, Grünen (2007) 89-90. Horaček, ‘Die Mauer im Kopf’ (1991) 101-102. Wick, Die Mauer 
(2012) 165. Vilímek, ‘Oppositionists in the ČSSR’ (2013) 62. 
162 OWK 01 – 2 (Knabe, Deutschlandpolitik). Weißhuhn, ‘Der Einfluß’ (1995) 1867. A Kelly 350 – 1 
(Protokoll 16-6-1984). A Kelly 332 – 3 (AG “Gesamteuropa”, 3-7-1983)
163 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 10/103, 27-9-1984. 



268   

met de gestrande Solidarność-delegatie in Bremen.164 De contacten bleken 
echter door opstart- en taalproblemen moeilĳ ker te verlopen dan met 
emigranten uit de DDR. Uiteindelĳ k overleefde alleen de samenwerking 
met al langer in de Bondsrepubliek aanwezige Polen in West-Berlĳ n en 
Keulen.165 Die ontwikkelden ook al snel een eigen manier om met de Grünen 
om te gaan. Wojciech Drozdek uit West-Berlĳ n herinnert zich:

‘[Das] war lustig. Die CDU hat ziemlich gut bezahlt. Die Grünen wollten 
natürlich nicht. Dafür aber, die Grünen haben geschmuggelt. (…) [lacht] 
Wir konnten der CDU natürlich kein Wort sagen, dass wir das später über 
die Grünen organisiert haben. Und den Grünen haben wir auch nicht 
gesagt, von wo das Geld kam.’166

Over het algemeen waren Poolse emigranten echter bĳ zonder negatief 
ingesteld ten opzichte van de Grünen. Zo viel de samenwerking tussen de 
Poolse gemeenschap in Dortmund en een links Polencomité samengesteld 
uit Grünen en verschillende K-Gruppen na korte tĳ d uiteen. De Polen konden 
geen begrip opbrengen voor de communistische opvattingen onder hun 
Westerse ondersteuners. Die waren op hun beurt juist terughoudend van-
wege de samenwerking van de Polen met de katholieke kerk. De pogingen 
van de betrokken Grünen om te bemiddelen en meer begrip voor de Poolse 
geschiedenis te creëren, waren weinig succesvol.167 Het Poolse wantrouwen 
richtte zich ook tegen emigrantengroepen die wel op een positieve manier 
met lokale Grünen samenwerkten. Zelfs de West-Berlĳ nse activist Edward 
Klimczak, die door mede-emigranten verweten werd te veel met linkse 
groepen samen te werken, twĳ felde aan de oprechtheid van de grüne steun 
voor Solidarność. Hĳ  was kritisch over de geringe kennis over Polen in de 

164 A Kelly 2593 – 1 (Beckmann, Kreisrundbrief Nr. 1/82). B.I.1 1120 – 10 (Wolf aan Beckmann e.a., 
1986). B.I.1 1120 – 3 (Vogt, 1982). Verzameling Klimczak, Solidarność – 4 (AL, Demonstrationsauf-
ruf, 1982). B.I.1 1120 – 2 (Beckmann, Rundbrief Nr. 1, 1982). A Kelly 3480 – 4 (Beckmann aan BV, 
1982). Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 44-46. De groep in Bremen werd ook ondersteund 
door de Bremer Grüne Liste die echter geen deel uitmaakte van de landelĳ ke structuur van de 
Grünen. Veel lokale afdelingen zochten ook contact: zie o.a. mappen IB Sol Bremen 1.2 en 1.4.
165 A Kelly 3480 – 4 (Beckmann, aan BV). B.I.1 1120 – 11 (Polen Solidaritätstrefffen 5-1-1982). B.I.1 
1120 – 12 (Vorbereitungstrefffen, 15-1-1982). A Kelly 2557 – 4 (Vogt, Liebe Freundinnen, 1982). B.II.1 
1643 – 2 (AG Köln Solidarność, Diskussionsveranstaltung, 1985). Górski, Tymochowicz, Polska 
emigracja (1990) 27. Interview Leszczyńska, 24-8-2012. Interview Lisiecki, 26-8-2012. Interview 
Slaska, 7-3-2012. 
166 Interview Drozdek, 8-3-2012. (lidwoorden toegevoegd en verbeterd – C.M.)
167 Sol mit Sol 1 – 1 (Regenstein, Erfahrungsbericht, 1982). Olesiak, Polska emigracja (1987) 
155-156, 158. 
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partĳ  en het feit dat partĳ leden Solidarność-activisten met ‘kameraad’ 
aanspraken.168

Het vertalen van de Poolse boodschap naar de Westers linkse belevings-
wereld bleek voor veel emigranten een moeilĳ ke taak. Vanaf 1983 nam 
daarom Minkiewicz vanuit Amsterdam deze bemiddelende rol steeds meer 
op zich.169 Vanaf 1985 kwam er een intensieve driehoeksverhouding van 
informatieuitwisseling tussen Amsterdam, Bonn en Warschau inzake de 
samenwerking met WiP tot stand.170

Spin in het web van de contacten was ook hier Weber, die regelmatig emi-
granten liet spreken in de Oost-Westwerkgroep.171 Zĳ  raakte nauw bevriend 
met Kazimierz en Irena Wóycicki. ‘Die haben mir sehr viel beigebracht,’ 
stelt ze achteraf. Tĳ dens hun verblĳ f in de Bondsrepubliek lieten zĳ  haar 
kennismaken met het Poolse onbehagen over de anti-Westerse opvattingen 
en de naïviteit tegenover de Sovjet-Unie bĳ  de Grünen. Na hun terugkeer 
naar Polen introduceerden zĳ  steeds weer nieuwe Grünen in de Poolse 
oppositie.172

Belangrĳ k was ook het contact met Kamila Halpern, die onder het 
pseudoniem Kamila Chylińska in Kultura aan Poolse lezers uitlegde hoe 
Westerse linkse activisten werkten. Ze liet zien dat er onder de Grünen 
grote sympathie voor Solidarność bestond, omdat zĳ  Solidarność als het 
Oost-Europese pendant van zichzelf zagen. Halpern was kritisch, maar 
kwam tot het eindoordeel dat de partĳ  van goede wil was. Zĳ  pleitte ervoor 
niet te blĳ ven steken in verwĳ ten dat de andere zĳ de er niks van begreep, 

168 ‘Berliner Exilpolen in Bedrängnis’, NZZ 19-4-1984. A Kelly 459 – 1 (Weis, Gastrecht). A Kelly 
459 – 2 (Klimczak aan Kelly). Verzameling Klimczak, Solidarność – 8 (KOS aan AL, 1982). Cöllen, 
‘Die Pro-Solidarność-Bewegung’ (2011) 131. KED, ‘“Towarzysz” Chojecki gościem AL w Berlinie’, 
Pogląd (1983) nr. 5/25, 37-38.
169 Sol NL 33 – 1 (Minkiewicz, Kort verslag, 2-6-1983). Sol NL 42 – 2 (Epstein, WiP-Seminar, 1987). 
GPo 016 – 1 (Weber, Ost-West-Gruppe, 1986). GPo 016 – 4 (Minkiewicz, Polen, 1986). Interview 
Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
170 B.II.3 1107 – 9 (Anja 20.3.86). A Kelly 460 – 4 (Wolf aan vredesbeweging, 1986). B.I.1 1120 – 10 
(Wolf aan Beckmann e.a., 1986). A Kelly 2112 – 2 (Minkiewicz aan Kelly, 1987). Sol NL 146 – 1 (Mül-
ler aan Minkiewicz, 1986). Sol NL 134 – 4 (Kelly aan Minkiewicz, 1986). B.II.3 1107 – 3 (Müller aan 
Kommune e.a.). Solidarność Informatiebulletin (1984) nr. 13/14, 12-15. Achteraf stellen Minkiewicz 
en Malak dat zĳ  zich echter weinig verbonden voelden met de Grünen, met uitzondering van 
Horaček. Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
171 B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). B.II.3 1030 – 7 (Weber aan AG Ost-West-Politik, 
1988). B.II.3 1030 – 8 (Weber aan AG Ost-West-Politik, 1988). 
172 B.II.1 1644 – 3 (Weber aan Lippelt). Kazimierz Wóycicki, ‘Das Bild der GRÜNEN in Polen’, 
Osteuropa-Forum 3 (1986) nr. 11, 12-13. B.II.3 1154 – 5 (Hyla, Zur persönlichen Kenntnissnahme). 
Weber, ‘Lew Kopelew’ (2008) 136-137. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Andere Poolse contacten 
voor Weber waren Christof Hyla en Dorota Leszczyńska.
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maar zelf de stap te zetten om zich in de ander te verplaatsen: ‘We verwĳ ten 
hen, dat ze slechts in hun eigen wereld blĳ ven steken, maar zelf beperken 
we ons tot boosheid en berispingen en vluchten we in de resignatie – “zĳ  
begrĳ pen er toch niets van” – en ploeteren we door zinloze argumenten 
heen.’ WiP gebruikte haar inschattingen om zich een beeld te vormen van 
de nieuwe partner.173

Niet alle bemiddelaars waren er op uit begrip te creëren. Zo schreef de 
Poolse emigrant Andrzej Łoweniecki in 1983 in Kontakt een vernietigend 
artikel over de toetreding van de Grünen tot de Bondsdag. Hĳ  hekelde het 
grüne geloof in de defensieve houding van de Sovjet-Unie en de eenzĳ dige 
strĳ d tegen NAVO-wapens. Wel maakte hĳ  zĳ n publiek attent op het voor-
nemen van de partĳ  zowel in Moskou als in Washington te demonstreren. 
Hĳ  achtte de kans echter klein dat die demonstraties zouden plaatsvinden 
en hĳ  dus zĳ n oordeel zou moeten herzien.174

Op hun beurt zetten ook grüne partĳ leden hun standpunt in dergelĳ ke 
emigrantenbladen uiteen. Weber zette haar ideeën uiteen in Kultura en 
Wilhelm Knabe stuurde een ingezonden brief naar Kontakt over de solida-
riteit van de Grünen met Solidarność.175

Met uitzondering van de tĳ d rondom de Auschwitzreis en de mislukte 
delegatiereis van 1985 onderhielden de Grünen weinig contact met het offfĳ i-
ciële Solidarność coördinatiebureau van Milewski in Brussel. Dat is mogelĳ k 
te wĳ ten aan het bureau zelf, dat aanvankelĳ k wantrouwig was tegenover 
de linkse partĳ . Dat wantrouwen deelde het bureau met zĳ n voornaamse 
politieke contactpersoon in West-Duitsland, Poolse emigrant Andrzej 
Chilecki, die in 1985 over de Grünen schreef: ‘Met hen is het ontzettend 
oppassen. Is hun sympathie voor het Poolse volk oprecht? Zo ja, met welke 
reden. Onder hen zĳ n veel trotskisten en anderen uit een veelkleurig palet.’ 
Door de grondige voorbereiding van de Grünen op hun reis naar Polen en de 
beslissing het delegatiebezoek af te zeggen, werd Brussel minder kritisch.176

173 ‘Zarzucamy im, że tkwią tylko w swoim świecie, a sami poprzestajemy na gniewie i na-
ganach, uciekamy w rezygnację – “oni i tak niczego nie zrozumieją” – i brniemy w argumenty 
bez sensu.’ Chylińska, ‘O Zielonych’ (1985) 83-94. Adam Romaniuk, ‘Szkic do portretu partnera’, 
in: B.II.3 1107 – 10 (WiP a zieloni). Chylińska, ‘Frieden, Frieden über alles’ (1985) 20-28. W., ‘Dialog 
polsko-niemiecki’ (1988) 53-60. Zie ook E-mail Elisabeth Weber aan C.M., 22-5-2013 en 15-5-2014. 
In haar artikelen greep Halpern echter vooral ook terug op conversaties met Edith Müller. 
174 Andrzej Łoweniecki, ‘Zieloni w Bundestagu’, Kontakt (marzec/kwiecień 1983) 79-80.
175 W., ‘Dialog polsko-niemiecki’ (1988) 53-60. ‘Listy do redakcji’, Kontakt (czerwiec 1983) 77.
176 ‘Z nimi trzeba piekelnie uważać. Czy szczerze darzą sympatią polski naród? Jeśli tak, to 
z jakiego powodu. Sporo u nich róznych trockistów i innych o wielokolorowej palecie.’ BK III 
D/1985 – 2 (Chilecki aan Pilarska, 1985). BK III D/1985 – 3 (Pilarska aan Chilecki, 1985). B.II.1 
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Door zulke samenwerking met emigranten ging de END-fractie door-
gaans goed voorbereid op reis naar Oost-Europa. Veel van deze emigranten 
stonden haar ook bĳ  in de discussies met de Krefelder fractie. Zo brachten 
de emigranten de contacten en kennis die de END-fractie nodig had om 
haar netwerk van onderop uit te bouwen.

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

In de directe confrontatie met de oppositie in en emigranten uit Oost-
Europa kwamen de Grünen in contact met een in veel opzichten nieuw 
wereldbeeld. Een belangrĳ ke basis voor misverstanden en meningsverschil-
len was het feit dat de partĳ  het eigen zelfbeeld op de oppositie projecteerde. 
Bĳ  aankomst in Oost-Europa bleek hier weinig basis voor te zĳ n.

Dit proces speelde zich het eerst af bĳ  de DDR-oppositie. De Oost-Duitse 
activisten vertoonden relatief veel begrip voor de ontwapeningsstrĳ d en 
de kritiek op het kapitalisme van de Grünen. Aanvaringen vonden daarom 
vooral met de Krefelder fractie plaats, vanwege hun positieve beeld van 
Oost-Europa. ‘Wir hatten nicht damit gerechnet, wie groß die Zahl derer bei 
den Grünen war, die sich aus verständlicher Kritik der Schwächen westlicher 
Demokratien das östliche System schönguckten’, stelt DDR-opposant Gerd 
Poppe achteraf.177 Ergerlĳ k was de vriendelĳ ke omgang van de Krefelder 
fractie met de SED en de manier waarop zĳ  kritisch onderscheid maakte 
tussen hervormings- en revolutiegezinde groepen in de Oost-Duitse op-
positie. Ook de kritiek van deze fractie op de openlĳ ke solidariteit van de 
END-fractie schoot een deel van de oppositie in het verkeerde keelgat:

‘Es ist kaum zu glauben, daß ausgerechnet auch Mitglieder der Grünen 
meinen, uns damit zu schaden und vielleicht auch noch die Linie der 
“stillen Diplomatie” mit den Mächtigen bevorzugen. UNS HÄTTE DAS 
SCHWEIGEN GESCHADET!!!’178

De geloofwaardigheid van de Krefelder fractie voor de DDR-oppositie nam 
nog verder af toen bleek dat mensen uit haar gelederen een geheim overleg 
met de oppositie openbaar hadden gemaakt. Bĳ  alle ergernis over Schneider 

5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984). BK IV D/1 – 1 (Weber aan Coordination Offfĳ ice, 
1985). B.II.1 1643 – 3 (Milewski aan Horaček, 1985). B.II.1 1643 – 4 (Milewski aan Grünen, 1985). 
177 ‘Protokoll der 51. Sitzung’ (1995) 618. Wick, Die Mauer (2012) 155, 179. Die Grünen, Die 
Deutschlandpolitik der Grünen (1994) Teil II 13. 
178 A Kelly 2244 – 3 (Grimm, e.a. aan Kelly 1985). A Kelly 2244 – 1 (Hirsch e.a. aan Schnappertz, 
1986). A Kelly 2244 – 4 (Tschiche aan Arkenstette, 1985).
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en de zĳ nen bleef de oppositie er echter op vertrouwen dat de END-fractie 
de misverstanden in de partĳ  recht zou kunnen zetten.179

Schneider en anderen in de Krefelder fractie waren zo zeer van hun 
eigen gelĳ k overtuigd dat zĳ  van hun kant de END-fractie verweten slecht 
geïnformeerd te zĳ n. Schneider noemde ‘die westliche Berichterstattung 
die schlechteste überhaupt’ en achtte het niet mogelĳ k om vanuit het 
Westen een volledig beeld van de situatie in Oost-Europa te krĳ gen.180 
END-aanhangers als Kelly, Weber en Horaček waren voor hun informatie 
echter nauwelĳ ks van Westerse media afhankelĳ k. Zĳ  informeerden zich 
direct via de Oost-Europese oppositie, emigranten en Westerse specialisten. 
Webers Oost-Westwerkgroep fungeerde als een informeel distributiekanaal 
van deze informatie.181 Bovendien berichtten Westerse linkse media, zoals 
Kommune en taz, naar inschatting van de DDR-oppositie wel degelĳ k 
betrouwbaar en uitgebreid over Oost-Europa. Het feit dat veel journalisten 
van deze media een maoïstische achtergrond en daarmee een kritische 
instelling tegenover het ‘werkelĳ k bestaande socialisme’ hadden, was voor 
de Krefelder fractie voldoende reden om deze berichtgeving te wantrouwen. 
Dit gold natuurlĳ k in nog sterkere mate voor de conservatieve Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ).182 De DDR-oppositie concludeerde in elk geval dat 
vooral de Krefelder fractie zelf slecht geïnformeerd was. DDR-opposant Lutz 
Rathenow kwam na ontmoeting met Schneider tot de vraag, ‘wie jemand 
da Deutschlandpolitik machen will, wenn er noch nicht mal die Fakten 
zur Kenntnis nimmt, die im Westen schon öfffentlich zugänglich gemacht 
worden sind’.183

179 RJ 19 – 2 (Kukutz aan Vollmer, 1983). BBo 157 – 1 (Bärbel aan Petra). A Kelly 2244 – 1 (Hirsch 
e.a. aan Schnappertz, 1986). RJ 19 – 8 (Poppe aan fractie, 1985). GPo 016 – 5 (Eppelmann aan 
Schnapperz, 1986). GPo 016 – 6 (Poppe aan fractie, 1986). ‘Gert Bastian, an Jürgen Schnappertz, 
Bonn, 14.1.1986’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (2008). Zie ook de vele brieven in 
A Kelly 2244 en OWK 01. Zie ook Poppe, ‘Die Unterstützung’ (2007) 70. Bohley, ‘Die Botschaft’ 
(1993) 18-19. Baron, Kalter Krieg (2003) 190, 195-196, 198. Wick, Die Mauer (2012) 197-200.
180 A Kelly 74 – 2 (Schneider, Deutschlandpolitik). ‘Dirk Schneider, An den Bundesvorstand 
der Grünen, Bonn, den 1.2.1984’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik (2008).
181 A Kelly 450 – 2 (Remin aan AFI, 1983). B.II.3 1030 – 6 (Weber aan AG Ost-West-Politik, 1988).
182 Metger, Die Grünen (2007) 77-79. Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 232-233. 
B.II.3 1127 – 1 (Rathenow aan Kelly). Stamm, ‘Linke Machtphantasien’ (1982) 42-44. De kritische 
en nauwkeurige berichtgeving van de taz over de DDR-oppositie werd bemoeilĳ kt door het feit 
dat haar lange tĳ d niet werd toegestaan een correspondent in de DDR te hebben. Dit bevestigde 
wel dat zĳ  de vinger op de zere plek legde: Knabe, Der diskrete Charme (2002) 391-412.
183 B.II.3 1127 – 1 (Rathenow aan Kelly).
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De END-activisten stuitten pas verder oostwaarts op de gevolgen van 
hun eigen projecties. Net als het IKV zagen vele Grünen Solidarność als een 
parallel van de vredesbeweging:

‘Die Ökologie- und Friedensbewegung in unserem Lande ist Fleisch vom 
gleichen Fleisch wie “Solidarność”. Wir (…) haben es zu tun auf der einen 
Seite und auf der anderen Seite der Blockgrenze mit gegnerischen Kräften 
des gleichen Typs,’

verklaarde de uit de DDR afkomstige Grüne Bahro op een solidariteitsde-
monstratie in 1982.184 Als gevolg van de kritiek op het eigen systeem en het 
feit dat de END-fractie de systemen in Oost en West beide afwees, waren 
de Grünen soms geneigd om gelĳ kstellingen te verkondigen, die voor Polen 
onacceptabel waren. Zo stelde Bahro in 1981: ‘Wir rechnen uns ebenso 
wenig zur NATO, wie sich die Polen zum Warschauer Pakt rechnen. Wir 
wollen ebenso wenig US-amerikanisch kontrolliert und zu Tode beschützt 
werden wie die Polen sowjetisch.’ Bahro en Kelly waarschuwden er zelfs 
voor dat de vredesbeweging in de Bondsrepubliek op dezelfde manier met de 
noodtoestand en militaire uniformen zou kunnen worden geconfronteerd 
als in Polen. Daarbĳ  vergaten ze dat de beperkingen op de democratie en 
soevereiniteit in de Bondsrepubliek heel wat minder ernstig waren dan in 
Polen – iets waarvan de oppositie zich wel terdege bewust was. De uitingen 
van Bahro laten zien dat de kloof niet alleen liep tussen Westerse linkse en 
Poolse activisten, maar ook tussen de Oost-Duitse hervormingsoppositie 
en de Poolse fundamentele oppositie. Door vooral af te gaan op de eigen 
ervaringen met de DDR-oppositie, koesterden de Grünen verwachtingen 
die de Poolse oppositie niet kon en wilde waarmaken.185

Toen leden van de END-fractie in lĳ n met de eigen verwachtingen op 
zoek gingen naar een onafhankelĳ ke partner in de vredesstrĳ d achter de 
Oder, kwamen zĳ  van een koude kermis thuis, zo schrĳ ft Weber achteraf:

‘Die Suche führte zu einem für die westliche Friedensbewegung überra-
schenden Ergebnis: Sie stieß einerseits auf die offfĳiziellen Friedensräte, die 
zwar über Frieden redeten, aber in keiner Weise staatsunabhängig und 

184 A Bahro 24 – 2 (Wer interveniert?). Chylińska, ‘O Zielonych’ (1985) 83, 91-92.
185 Citaat in: Mende, “Nicht rechts” (2011) 350-351. Zie ook ‘Reagan als Schirmherr’ (1982) 152-155. 
A Kelly 3480 – 3 (Kelly, Polenkrise, 1982). A Kelly 3480 – 5 (Kelly, Polenfrage). A Knabe 44 – 1 
(Grünen, Solidarität). A Knabe 44 – 3 (Knabe, Richtlinien). B.I.1 1120 – 3 (Vogt, 1982). A Bahro 
24 – 1 (Bahro, Solidarität, 1982). A Kelly 3480 – 1 (Grünen, Polen, 1981). A Kelly 3480 – 2 (AL, 
Entschließung, 1982). Chylińska, ‘O Zielonych’ (1985) 83, 92-93. 
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blockfrei dachten und andererseits auch die unabhängigen Bewegungen 
(…) die aber alle hauptsächlich über Demokratie und Menschenrechte, 
nicht über Frieden reden wollten.’186

De partĳ  sloeg een groot wantrouwen tegemoet. ‘Das war gar keine Frage, 
die waren alle von Moskau gekauft, die Grünen,’ herinnert zich de latere 
emigrante Slaska de sfeer in de Poolse oppositie.187 De Grünen kwamen 
hier snel achter. In 1983 stelde de partĳ  teleurgesteld in een conceptbrief 
aan Wałęsa:

‘Soweit einzelne von uns die Gelegenheit hatten, mit Mitgliedern der 
Solidarność in Polen selbst zu reden, wurden sie oft mißverstanden und 
für weltfremde Idealisten ohne Blick für die wirkliche Lage im “real 
existierenden Sozialismus” gehalten.’188

Voor het leggen van contacten met de oppositie won Weber in 1984 advies 
in bĳ  Christian Semler, haar voormalige partĳ genoot uit de KPD, die met 
een trefffende analyse over de oppositie kwam:

‘Für das Gelingen eines Dialogs zwischen uns und ihnen ist es außeror-
dentlich wichtig, dass wir uns mit den unterschiedlichen Erfahrungen 
auseinandersetzen, dass wir nicht von einer naiven Gleichheit zwischen 
uns und ihnen ausgehen. (…) Erwartet nicht einfach pazifĳ istische, fe-
ministische Vorstellungen, sondern seid offfen gegenüber den für diese 
Basisbewegungen real drängenderen Fragen der Menschenrechte, des 
Abwehrens sowjetischer Hegemonieansprüche, des Kampfs für ein Leben 
‘in der Wahrheit’, gegen die Lügen der Parteiideologen. Nur wenn Ihr 
diese Offfenheit mitbringt, werdet Ihr das Gemeinsame – das Streben 
nach friedensfähigen Gesellschaften, nach Autonomie, nach sozialen und 
demokratischen Rechten, nach einem Leben in Würde – entdecken.’189

Weber nam zich naar aanleiding van deze aanbevelingen voor met een 
open blik en lange adem de meningsverschillen uit de wereld te helpen. 
Daarbĳ  wilde ze paternalisme koste wat kost voorkomen. In plaats van de 

186 Elisabeth Weber‚ ‘Ost-West-Dialog von unten: BürgerInnen machen Außenpolitik’, in: 
Jahrbuch Frieden 1990. Ereignisse, Entwicklungen, Analysen (München 1989) 189-197, aldaar 191.
187 Interview Slaska, 7-3-2012.
188 B.II.1 1643 – 1 (Grünen aan Wałęsa, 1983).
189 B.II.1 5175 – 2 (Semler aan Horaček en Weber, 1984).
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afwĳ kende opvattingen betweterig te verwerpen, zou men moeten proberen 
te begrĳ pen hoe de Oost-Europese ervaringen tot deze standpunten hadden 
geleid, vonden Weber en haar medestanders. ‘Wenn wir nicht versuchen, 
ihre Position und ihre Einschätzung zu verstehen, dann werden wir sehr 
schnell wieder als die typischen Deutschen angesehen, die ihre eigenen 
Vorstellungen allen anderen aufzwingen wollen,’ schreef zĳ  in 1986.190

Ondanks deze goede voornemens praatten de Grünen en de Poolse op-
positie lange tĳ d langs elkaar heen. Zo toonde Weber bĳ  haar eerste contact 
met de onafhankelĳ ke vredesgroep WiP vooral interesse in pacifĳ istische 
dienstweigeraars en leek nog niet te begrĳ pen dat de meest WiP-leden 
uit anticommunisme dienst weigerden.191 Andere Grünen toonden zich 
na terugkeer uit Polen geschokt over de diepe religiositeit en de radicale 
opvattingen over de vredesbeweging in de Poolse oppositie.192 De bezoe-
kende Grünen bleven niet zonder paternalisme hopen dat hun Poolse 
gesprekspartners op den duur de nuances van het grüne vredesstandpunt 
en het belang van andere Westerse strĳ dthema’s zouden gaan inzien. Ook 
hoopten zĳ  dat de ‘Sehnsucht und Bewunderung für den “Westen”’ in de 
Oost-Europese bevolking maar tĳ delĳ k zou zĳ n. Hun Poolse gesprekspart-
ners probeerden op hun beurt de Grünen te overtuigen van de waarde van 
het eigen democratische systeem en de noodzaak om de Sovjet-Unie en 
haar leiders te wantrouwen.193 Nog hardnekkiger dan het IKV verzetten 

190 B.II.3 1070 – 1 (Weber, Gespräch Niemczyk, 1985). B.II.3 1066 – 1 (Wolf, Weber, Polenreise, 
4/86). A Kelly 460 – 2 (Weber, Thesen, 1986). Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ 
(1994) 157-158. Croissant, ‘Zur Verknüpfung’ (1986) 84. Schneider, ‘Das System im Kopf?’ (1986) 
57-58. Fischer, ‘Was soll das Geholze’ (1986) 59. Sellin, ‘Menschenrechte im Kern der Frage des 
Friedens’ (1986) 55-56. Zie ook Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 11/176, 16-11-1989, 13373.
191 B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). IKV 470 – 1 (Semler, WiP-Seminar, 
1987). B.II.3 1070 – 1 (Weber, Gespräch Niemczyk, 1985). B.II.3 1070 – 3 (Philipp, Polenreise, 1987).
192 Gerd Koenen, ‘“Für unsere und für Eure Freiheit.” In der polnischen Opposition werden 
die polnisch-deutschen Beziehungen diskutiert’, Kommune (1985) nr. 9, 44-48. B.II.1 5175 – 2 
(Semler aan Horaček en Weber, 1984). Christian Semler, ‘Friedensarbeit jenseits der Blöcke’, 
Kommune (1987) nr. 6, 19. B.II.3 1070 – 2 (Persönliche Friedensverträge, 1987). B.II.3 1070 – 3 
(Philipp, Polenreise, 1987). IKV 470 – 1 (Semler, WiP-Seminar, 1987).
193 B.II.3 1069 – 1 (Pazifĳ isten in Ost und West). B.II.3 1066 – 1 (Wolf, Weber, Polenreise, 4/86). 
Sol NL 126 – 1 (AL, Strategien). Initiative Ost-West-Dialog, Frieden im geteilten Europa (1985) 
91-93. B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). B.II.3 1070 – 4 (Erklärung Grünen-
WiP). B.II.3 1068 – 3 (Weber aan Fischer). B.II.3 1070 – 3 (Philipp, Polenreise 1987). IKV 470 – 1 
(Semler, WiP-Seminar, 1987). Semler, ‘Friedensarbeit jenseits der Blöcke’ (1987) 19. Urban, ‘Grünen 
verlangen’, SZ 5-9-1989. ‘Die Grünen stellen Kohl in Warschau an den Pranger’, FAZ 6-9-1989. A 
Knabe 44 – 2 (Solidarität warum?). B.II.1 1644 – 4 (Weber, Polenreise 4/87). IKV 756 – 7 (Grünen 
en Freedom and Peace). Sol NL 140 – 2 (Epstein, WiP-Seminar, 1987). B.II.3 1107 – 11 (Budrewicz 
e.a., Liebe Freunde! 1987). ‘Unser Ziel ist ein blockfreies und menschenwürdiges Europa. Rede auf 
dem Moskauer Friedensforum (1987)’, in: Kelly, Mit dem Herzen denken (1990) 180-184. Chylińska, 
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de Grünen zich echter tot in de vroege jaren negentig tegen het idee dat 
Oost-Europa het kapitalisme over zou nemen.194

De Krefelder fractie toonde maar weinig belangstelling voor de dialoog 
met de Poolse oppositie en leek er slechts in geïnteresseerd haar te beleren: 
‘Wenn Vertreter von Solidarność, die die imperialistische Politik der USA 
nicht kennen oder nicht wahrhaben wollen, solchen Bestrebungen ihre 
Hand leihen, werden wir ihnen dies eben ganz deutlich sagen müssen.’195 De 
END-fractie constateerde kritisch dat voor een groot deel van West-Duits 
links ‘verglichen mit den katholischen, nationalistischen, antisowjetischen 
Solidarność-Aktivisten (…) ein Jaruzelski doch die vertrautere und sympa-
thischere Figur’ was.196 Zelf verkondigden verschillende partĳ leden uit de 
END-fractie gedurende 1981 en 1982 ‘die Arbeiter- und Volksbewegung in 
Polen so [zu] akzeptieren, wie sie ist’ en de verschillen in de Oost-Europese 
context begrĳ pelĳ k te vinden:

‘Daß ein “freiheitlicher” Kapitalismus und bürgerliche Demokratie, die 
für uns immer noch eine Form von Unterdrückung sind, für manchen Ge-
werkschafter in Polen erstrebenswerter ist, wenn er sie mit seiner eigenen 
Lage vergleicht, liegt auf der Hand und kann nicht dazu genutzt werden, 
eine ganze Volksbewegung als reaktionär oder konservativ abzustempeln. 
In einem Land, in dem die Herrschenden ihre Unterdrückung täglich mit 
marxistischen Phrasen begründen, kann man kaum erwarten, dass die 
Unterdrückten sich positiv auf den Marxismus beziehen.’197

Achteraf vat Ludger Volmer, een partĳ lid uit de mainstream, de teleurstel-
ling over de dialoog zeer trefffend samen:

‘Obwohl GRÜNE und Solidarność sich in ihrem oppositionellen Habitus 
ähnlich waren, lagen wegen der Richtung der Opposition und der Systeme, 

‘O Zielonych’ (1985) 83. Christian Semler, ‘“Wir werden einander nicht verstehen...” Polnischer 
Monolog oder westlich-intellektuelle Dickfelligkeit?’, Kommune (1984) nr. 11 78-79, aldaar 79.
194 Baron, Kalter Krieg (2003) 155, 218-220. Verkiezingsprogramma Die Grünen 1990 (Das 
Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl). Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 273. 
B.II.1 1617 – 1 (Weber, Grüne Ostpolitik). Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 11/161, 28-9-1989, 
12247-12249. Ibidem, Plenarprotokoll 11/176, 16-11-1989, 13373-13374.
195 Gukelberger, Wolf, ‘Polen-Solidarität’ (1982) 19-21. A. Kelly 3480 – 9 (Schade, 1982). Stamm, 
“Nachrüstung” (1983) 11. A Knabe 44 – 4 (Stellungnahme Polen).
196 Fücks, ‘Polen und die Linke’ (1982) 26-27.
197 Verzameling Klimczak, Solidarność – 2 (Bohmfalk e.a., Antrag, 1982). Verzameling Klimczak, 
Solidarność – 3 (Eckemann e.a. Entschließungsantrag, 1982). A Kelly 3480 – 2 (AL, Entschließung, 
1982). A Knabe 44 – 2 (Solidarität warum?). 
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gegen die sie opponierten, Welten zwischen ihnen. (…) Den pazifĳistischen 
Positionen der Grünen wurden Appeasementpolitik und Naivität gegen 
Moskau vorgeworfen. Die ökologischen Positionen der Grünen wurden 
als Luxusprobleme eines reichen Landes abgewertet. Grüne Vorstel-
lungen von Basisdemokratie wurden als Mißachtung von Rechtsstaat 
und parlamentarischer Demokratie eingeschätzt. Die feministischen 
Positionen hatten als Zerstörung der Familie, der einzigen Kraft gegen 
den totalitären Staat, gegolten.’198

Dankzĳ  de dialoog van onderop ontwikkelde Weber vanaf 1987 een uit-
stekend inzicht in de aard en herkomst van de meningsverschillen tussen 
Westerse linkse activisten en de Poolse oppositie. Dankzĳ  het verschĳ nen 
van een analyse van haar hand in Kultura in 1988 werd zĳ  in de Poolse 
oppositie met meer welwillendheid ontvangen.199 Dat verhinderde echter 
niet dat meningsverschillen en misverstanden bleven bestaan. ‘Die Grünen 
und die demokratische Opposition in Osteuropa streiten sich über Politik 
außerordentlich viel,’ stelde Weber in 1988. Daarbĳ  hielp het niet dat de 
prioriteiten van de ander vaak overeenkwamen met die van de eigen 
gewantrouwde supermacht:

‘Während in Osteuropa “Frieden” von den Machthabern besetzt wird, 
um über die Kluft zwischen Gesellschaft und Staat hinwegzutäuschen, 
hat bei uns “Freiheit” eine ähnliche Funktion. Gleichzeitig konkurrieren 
die Großmächte darin, ob nun der Weltöfffentlichkeit “Frieden” oder 
“Freiheit” als höheres Gut angepriesen werden kann.’200

De Poolse oppositionele opvatting waar de Grünen vermoedelĳ k het minste 
begrip voor op konden brengen, was het pleidooi voor een Duitse hereniging 
als voorwaarde voor het oplossen van de Europese deling. Dat druiste 
radicaal in tegen de grüne ideeën over een federaal Europa. Een belangrĳ k 
deel van de END-fractie beschouwde de natiestaat als een anachronistisch 
concept uit de negentiende eeuw, dat zou afsterven ten gunste van een 
federaal Europa. De Oost-Europese gesprekspartners lieten zich daar niet 
van overtuigen. Het uitgangspunt van de Poolse oppositie dat het Duitse 

198 Volmer, Die Grünen und die Außenpolitik (1998) 275. 
199 ‘Grundsatzdokument der Grünen, 1987’, in: Jacobsen, Tomala, Bonn Warschau 1945-1991 
(1992) 422-423. W., ‘Dialog polsko-niemiecki’ (1988) 53-60. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011.
200 Sol NL 126 – 1 (AL, Strategien). Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 250. Joseph 
Hartknopf, ‘Aan het comité voor sociale weerstand’, Solidarność Infobulletin (1984) 13/14, 12-15.
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volk nooit in de deling zou berusten en de muur onherroepelĳ k ooit zou 
vallen, sloot op zĳ n beurt niet aan bĳ  de belevingswereld van de Grünen. 
Het partĳ lid Gerd Koenen, dat getrouwd was met een Poolse, deed deze 
argumentatie af als een denkfout:

‘Sie sehen richtig, dass in der westdeutschen Entspannungspolitik und 
Friedensbewegung nationale Motive wirksam geworden sind, aber sie 
stellen sich dies alles zu sehr nach ihrem eigenen Bilde vor. Deutschland 
war von jeher teilbar und ist es heute erst recht. Nationale Interessen (…) 
können sich auch in über-nationalen Zusammenhängen geltend machen. 
Darin sind beide deutsche Staaten heute führend.’201

Uiteindelĳ k bleken de Polen en de Tsjechen, zoals Frieder Wolf achteraf 
vaststelt, ‘dichter bĳ  de geschiedenis’ te hebben gestaan dan de Grünen. 
Ook Weber, die nog lang verkondigde dat natiestaten niet meer van deze tĳ d 
waren, verzuchtte achteraf: ‘Ach, hätten wir doch mehr auf die polnische 
Ratschläge gehört’.202

Toch slaagden de Grünen erin het vertrouwen van een deel van de Poolse 
oppositie te winnen. Dat was enerzĳ ds te danken aan de solidariteit van de 
END-fractie met gevangen Poolse activisten. Dit bewees dat deze Grünen 
‘aan de goede kant’ stonden. Anderzĳ ds groeide geleidelĳ k het begrip voor 
elkaars prioriteiten. In de Poolse oppositie groeide het milieubewustzĳ n en 
daarmee het begrip voor de grüne prioriteiten. Dat was vermoedelĳ k meer 
te danken aan Tsjernobyl dan aan aan Webers verwoede pogingen de Poolse 
oppositie meer voor dit soort ‘Westerse’ onderwerpen te interesseren. Weber 
moest eind 1989 vaststellen ‘daß es uns nicht gelungen ist, “unsere” Themen 
breiter bei Solidarność zu verankern.’ Bezoekende Grünen, die vrĳ wel allen 
tot de END-fractie behoorden, bleken op hun beurt bereid een deel van de 
Poolse ideeën te leren begrĳ pen. Dit maakte het gemakkelĳ ker de eigen 
standpunten naar de context van de ander te vertalen, bĳ voorbeeld door 
uit te leggen dat sommige begrippen in zowel Oost als West besmet waren 

201 Koenen, “Für unsere und für Eure Freiheit” (1985) 44-48. B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, 
Stellungnahme, 1988). B.II.1 1645 – 3 (Weber, Polenreise 3/88). Weber, ‘Bericht über meine ersten 
Erfahrungen’ (2009) 27-28. Horaček, ‘Mauer im Kopf’ (1991) 103-104. Interview Wolf/Weber, 
16-8-2011. Christian Semler, ‘Der Macht gegenüber politisch Verhalten. Die Bedeutung des 
“Prager Aufrufs” für die Friedensbewegung in West und Ost’, Kommune (1985) nr. 5, 33-36. Zie 
ook Wick, Die Mauer (2012) 105-108.
202 Weber, ‘Bericht über meine ersten Erfahrungen’ (2009) 27-28. Weber, ‘Bündnis 90/Die 
Grünen und Osteuropa’ (1994) 152-153. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011.
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door specifĳ iek gebruik door de eigen supermacht.203 Bovendien namen de 
Westerse bezoekers ideeën uit Oost-Europa over. Weber, Wolf en anderen 
stellen achteraf dat de ‘Küchengespräche’ in Oost-Europa een grote rol 
speelden in de acceptatie van het belang van de Helsinki-akkoorden en de 
verbinding tussen interne en externe vrede in de partĳ . Wolf geeft achteraf 
de oppositie het volledige krediet: ‘Die Grundfrage wie ist jetzt das Verhält-
nis von Frieden und Freiheit, das kam schon ganz (…) aus den Kontakten 
zu unseren Partnern in Osteuropa.’ Daarbĳ  gaat hĳ  eraan voorbĳ  dat deze 
kwestie ook al in de partĳ  speelde en omstreden was voor er intensief 
contact met de oppositie bestond. Voor individuele leden kunnen deze 
contacten echter beslissend zĳ n geweest en zelfs tot uittreden uit de partĳ  
leiden.204 Weber en Lippelt stelden in 1987 vast dat de Grünen niet met alle 
opvattingen van Solidarność konden instemmen, maar haar als belangrĳ ke 
partner zagen en bovenal ‘von ihrem Nachdenken über die Aufgaben der 
zivilen Gesellschaft und über ein Leben in Wahrheit und Würde sehr viel 
gelernt haben’.205

De voornaamste les voor de Westerse bezoekers was dat zĳ  meer waarde-
ring op moesten brengen voor de Westerse democratische verworvenheden. 
Voor Weber speelden de gesprekken met de oppositie daar een cruciale rol 
in. In 1988 schreef zĳ  aan Charta 77:

‘Seit dem Beginn unseres Dialogs haben viele von uns durch Euch neu 
gelernt, wie kostbar die Institutionen der Demokratie in unseren Ländern 
sind. Gerade die Gespräche mit Euch haben möglicherweise bei uns 
vorhandene Vorstellungen, daß gute Ziele auch mit undemokratischen 
Mitteln erreicht werden können, widerlegt und uns darin bestärkt, die 

203 Weber, ‘Bündnis 90/Die Grünen und Osteuropa’ (1994) 147, 152-153. B.II.1 1617 – 1 (Weber, 
Grüne Ostpolitik). A Kelly 460 – 2 (Elisabeth, Thesen, 1986). B.II.1 1644 – 4 (Weber, Polenreise 
4/87). B.II.3 1066 – 1 (Wolf, Weber, Polenreise, 4/86). B.II.1 1645 – 3 (Weber, Polenreise 3/88). 
B.II.3 1107 – 2 (Müller, Besuch WiP, 1986). Semler, ‘Der Macht gegenüber’ (1985) 33-36. B.II.3 
1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). B.II.1 5355 – 1 (Weber, Arbeitsplan, 1987). Horaček, 
‘Mauer im Kopf’ (1991) 100. B.II.3 1066 – 3 (Weber, Polenreise 10/89). Greune, Die Dialektik von 
Entspannung (1988) 251. ‘Die Grünen in der Bundesrepublik Deutschland, Warum wir in die 
DDR reisen und auch offfĳ izielle Gespräche mit der Regierung und dem Staatsratsvorsitzenden 
Herrn Erich Honecker für wichtig erachten’, in: Kaiser, Dokumentation Deutschlandpolitik. (1992). 
Weber, ‘Ost-West-Dialog’ (1989) 189-197. 
204 Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1202.
205 ‘Grundsatzdokument der Grünen 1987’, in: Jacobsen, Tomala, Bonn Warschau 1945-1991 (1992) 
422.
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weltweite und ungeteilte Achtung der Menschenrechte in all ihren 
Dimensionen zu einer Richtschnur unseres Handelns zu machen.’206

Net als het IKV droegen de Grünen hun bondgenootschap met de oppositie 
vervolgens uit naar de SPD. Op dezelfde toon als Faber verweet Weber in 
1988 de SPD dat de angst voor de radicale Poolse oppositie ongepast was: 
‘Ich kenne kaum reformistischere Leute als die Opposition in Osteuropa. 
Da sind die Realos bei uns unglaubliche Radikalinskis dagegen.’ Uit deze 
opvatting kwam volgens haar paternalisme voort, dat de Grünen wisten te 
vermĳ den: ‘Bei mir und bei vielen Grünen geht es um etwas anderes. Es 
geht um Freundschaft. Deswegen sind wir prinzipiell gleichberechtigt und 
ich habe gar nicht die Sorge, daß das paternalististisch ist. Freundschaft 
geht nach anderen Regeln.’207

Ondanks de goede voornemens om de dialoog open en zonder Duitse 
betweterigheid te voeren, wisten Weber en de andere bezoekende Grünen 
niet te voorkomen dat op verschillende momenten paternalisme doorklonk. 
Voormalig WiP-activiste Malak stelt achteraf, dat veel bezoekende Grünen 
haar het gevoel gaven dat zĳ  niets goed kon doen.208 Overigens ervoeren 
ook grüne bezoekers de hardnekkige verwĳ ten van Westerse naïviteit soms 
als een vorm van betweterigheid.209 Net als voor Faber was vermoedelĳ k de 
confrontatie met de eigen blokgebondenheid de belangrĳ kste les. Weber 
schrĳ ft achteraf hoe de dialoog mensen bĳ  elkaar bracht ‘die in zwei ver-
schiedenen Systemen aufgewachsen waren und plötzlich sehen mußten, wie 
sehr ihr Denken von Erfahrungen in den verschiedenen Systemen geprägt 
war.’ Zo gemakkelĳ k was het niet de blokken te overstĳ gen.210

Naast meningsverschillen waren er ook cultuurverschillen tussen de 
Grünen en de Oost-Europese oppositie te vinden. In de vroege jaren tachtig 
was de habitus van de partĳ  in oprichting en de Poolse oppositie nog in 
grote mate vergelĳ kbaar geweest. Na twee Bondsdagtermĳ nen waren 
de Grünen echter steeds verder de weg naar gevestigde partĳ  ingeslagen, 
waardoor zĳ  minder begrip op wisten te brengen voor bewegingen die 
zich, net als zĳ  zelf aanvankelĳ k, buiten het bestaande politieke spectrum 
wilden plaatsen. Verschillende bezoekers dachten bĳ  het zien van de Poolse 

206 B.II.3 1030 – 1 (Weber, Lippelt, Stellungnahme, 1988). Cöllen, ‘Die Dankbarheitsmedaille’ 
(2011) 30-31. Knabe, ‘Westparteien’ (1995) 1173. Interview Wolf/Weber, 16-8-2011. Weber, ‘Lew 
Kopelew’ (2008) 135-144. W., ‘Dialog polsko-niemiecki’ (1988) 59-60.
207 Greune, Die Dialektik von Entspannung (1988) 251.
208 Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012. B.II.3 1066 – 1 (Wolf, Weber, Polenreise, 4/86).
209 Ten Berge, Müller, ‘Confrontatie van onderop’ (1985) 6-7.
210 Weber, ‘Ost-West-Dialog’ (1989) 192. 
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oppositie ietwat meewarig terug aan de beginjaren van de partĳ . Vooral in 
de latere samenwerking met Oost-Duitse burgerbewegingen in Bündnis ’90 
botsten deze twee belevingswerelden op elkaar.211

Hoe zeer de Grünen in de late jaren tachtig inmiddels in klassieke 
partĳ politieke overwegingen en hiërarchische structuren terecht waren 
gekomen en hun gevoel voor het functioneren van spontane beweging 
van onderop hadden verloren, bleek in de omgang met de groene partĳ  in 
Polen. De oprichting van deze partĳ  vond toevallig plaats tĳ dens het eerste 
offfĳ iciële bezoek van 1988, waaraan vanwege het offfĳ iciële en verzoenings-
gerichte karakter van de reis niet alleen END-activisten, maar ook politici 
uit de mainstream deelnamen. Dat verklaart mogelĳ k de krampachtige 
reactie op deze samenloop van omstandigheden. In de stĳ l van de zo vaak 
bekritiseerde SPD putte de delegatie zich uit in verzekeringen dat zĳ  niets 
met de oprichting te maken had.212 Binnen de Grünen bestond ook na het 
bezoek scepsis over deze groepering. Naar het oprichtingscongres stuurden 
de Grünen om deze reden ‘slechts’ fractiemedewerker Weber. Maar ook dit 
verzandde in miscommunicatie: De partĳ  realiseerde zich niet dat voor de 
Poolse groenen de klassieke partĳ hiërarchie nog weinig betekenis had en 
het überhaupt verschĳ nen van een Westerse gast al het ultieme blĳ k van 
erkenning vormde.213

Tot slot

In de vroege jaren tachtig stonden de Grünen als partĳ  nog in de steigers. 
Dat was te merken aan het buitenlands beleid, dat niet werd bepaald door 
een partĳ besluit, maar tot stand kwam in heftige discussies en dankzĳ  
individuele initiatieven. De grote meerderheid van de partĳ  had in deze 
beginjaren vooral belangstelling voor de eigen binnenlandse strĳ d om een 
positie in het West-Duitse politieke systeem te verwerven en de plaatsing 
van kernwapens in de Bondsrepubliek tegen te houden. Net als bĳ  het 
IKV zagen veel partĳ leden de eigen doelen en die van Solidarność niet als 
strĳ dig , maar als twee zĳ den van dezelfde medaille.

Na Jaruzelski’s ingrĳ pen barstte alsnog een discussie los over de omgang 
met Solidarność. De Krefelder fractie, genoemd naar het alleen op Westerse 

211 B.II.1 1645 – 2 (Horaček, Delegationsreise, 1988). B.II.1 1644 – 2 (Lippelt, Warschaureise, 1987). 
B.II.3 1066 – 3 (Weber, Polenreise 10/89). Weber, ‘Bericht über meine ersten Erfahrungen’ (2009) 
28, 30-34. Hofffmann, Doppelte Vereinigung (1998) 196-201. 
212 ‘Grüne kritisieren in Warschau’, FAZ 17-9-1988.
213 B.II.1 1645 – 7 (Weber, Polenreise, 12/88). B.II.3 1071 – 1 (Fura aan Lippelt, 1989). B.II.3 1071 – 2 
(Interview Fura). 
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ontwapening gerichte Krefelder appel, verzette zich tegen het idee dat vrede 
en vrĳ heid in elkaars verlengde lagen. Zĳ  koos voor vrede en ontspanning 
boven vrĳ heid en solidariteit. Deze fractie wenste de machthebbers in 
Oost-Europa als underdog in het conflict te ontzien. Bĳ na als een Moskou-
getrouwe communistische partĳ  veroordeelde zĳ  Westerse inzet voor de 
Oost-Europese oppositie als een gevaar voor de vrede en voor de oppositie 
zelf. De staat van beleg in Polen bevestigde voor de fractie die zich meer 
op het END-appel richtte daarentegen de opvatting dat vrede onvolledig 
was zonder vrĳ heid. De situatie in Polen bracht haar tot de conclusie dat 
ontspanning niet tot ware vrede of vrĳ heid zou leiden, maar de onvrĳ heid 
in Oost-Europa slechts prolongeerde. De succesvolle mobilisering van de 
vredesbeweging gedurende 1981 en de verontwaardiging over de gebeur-
tenissen in Polen gaf haar het zelfvertrouwen om zich te verzetten tegen 
de eenzĳ dige focus van de vredesbeweging op het Westen. Net als het IKV 
kon deze jonge politieke partĳ , met weinig uitzicht op regeringsdeelname, 
zich zonder grote gevolgen van de ontspanningspolitiek afkeren.

Beide fracties hadden een verschillende kĳ k op het Oost-Westconflict. De 
Krefelder fractie koesterde een grote afkeer van het eigen Westerse blok, dat 
zĳ  oorlogszuchtig vond en imperialistische trekken toeschreef. Haar sympa-
thie ging uit naar het Oost-Europese kamp. De END-fractie bezag het conflict 
daarentegen vanuit een positie van equidistantie. Zĳ  veronderstelde dat beide 
blokken even schuldig waren aan het conflict. Dit voorkwam eenzĳ dig op 
het Westen gericht activisme, maar leidde wel tot problematische gelĳ kstel-
ling van de systemen in Oost en West. Gezien haar fundamentele houding 
van wantrouwen tegenover de machthebbers in beide blokken, verwachtte 
de END-fractie veranderingen in Oost-Europa niet van bovenaf, zoals de 
Krefelder fractie, maar vertrouwde zĳ  alleen op bewegingen van onderop.

De Grünen begonnen zich pas uitgebreid met Oost-Europa bezig te 
houden toen zĳ  in 1983 het oprichtingsproces voltooid hadden en in de 
Bondsdag waren gekozen. Als West-Duitse politieke partĳ  gingen de Grünen 
de dialoog met de verschillende partners in Oost-Europa aan met meer 
nationale bagage dan het IKV. De contacten waren voor de partĳ  niet alleen 
een middel om tot een blok- en kernwapenvrĳ  Europa te komen, maar 
dienden ook het doel van verzoening. De grotere betrokkenheid bĳ  Oost-
Europa die hier het gevolg van was, zorgde ervoor dat de Grünen meer dan 
het IKV tussen verschillende Oost-Europese landen wisten te diffferentiëren. 
Bovendien was de interesse van de Oost-Europese machthebbers in deze 
West-Duitse gesprekspartner groter dan in de Nederlanders.

De Krefelder fractie koos in de omgang met Oost-Europa voor een con-
ventionele diplomatieke aanpak die verder weinig paste bĳ  het karakter 
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van de partĳ . De END-fractie handelde meer in lĳ n met de habitus van de 
vredesbeweging: spontaan en zonder angst voor diplomatieke gevoelighe-
den. Na een gesprek met de machthebbers rolden deze activisten doodleuk 
buiten hun kritische spandoeken uit. Op persoonlĳ k initiatief onderhielden 
zĳ  ook contacten met de oppositie. De informele aanpak en de gedeelde 
habitus bevorderde inhoudelĳ ke discussies.

De mate waarin beide fracties het partĳ beleid wisten te domineren, 
f luctueerde gedurende de jaren tachtig. Tot eind 1983 kon de openlĳ ke soli-
dariteit en de kritiek op de ontspanning van de END-fractie de goedkeuring 
van een meerderheid van de partĳ  wegdragen. Het demonstratieve optreden 
van de END-activisten in Oost-Berlĳ n en Moskou in 1983 luidde echter 
een nederlaag binnen de eigen partĳ  in. De acties waren wel een succes 
op het gebied van buitenlandse politiek. Ze brachten de Oost-Europese 
regimes een slag toe in het toe-eigenen van het Westerse vredesactivisme, 
staken de oppositie een hart onder de riem en leidden tot een dialoog met 
Honecker. De Krefelder fractie slaagde er echter in de radicale acties de 
schuld te geven van de verkilling van de offfĳ iciële contacten later in 1983. 
Vanaf eind 1983 omzeilde de partĳ  steeds vaker de bewuste distantie van de 
END-fractie tegenover de Oost-Europese machthebbers. Een belangrĳ k deel 
van de partĳ  hechtte zo zeer aan verzoening dat het bereid was de schuld 
van de huidige machthebbers te negeren om het eigen schuldbewustzĳ n 
te kunnen tonen. Contacten met de oppositie en een kritische opstelling 
werden ondergeschikt aan offfĳ iciële gesprekken over vrede en verzoening. 
Dit weerhield de END-fractie er niet van haar contacten op eigen gelegen-
heid voort te zetten. Pas in het kielzog van de hervormingen aan het eind 
van het decennium en nadat zĳ  haar provocaties had afgezwakt, won zĳ  
weer aan invloed in de partĳ .

Dankzĳ  de inzet van de END-fractie waren de Grünen de West-Duitse 
partĳ  met de meeste contacten met de Oost-Europese oppositie. Dit toont 
aan dat solidariteit met de oppositie niet alleen een kwestie was van ideolo-
gie en retoriek, maar vooral ook van habitus en de bereidheid en mogelĳ k-
heid risico’s te nemen. De lof voor de Grünen komt slechts op het conto van 
een klein deel van de partĳ , zoals Weber, Horaček en Kelly. In de Westerse 
vredesbeweging kreeg de partĳ  het imago een radicale voorstander van 
de dialoog van onderop te zĳ n. Dit was echter een gevolg van het feit dat 
veel END-activisten hun zwaartepunt naar het internationale toneel van 
de vredesbeweging verschoven omdat er in de eigen partĳ  steeds minder 
plek was voor hun activisme. De eenzĳ dige belangstelling voor Oost-Europa 
in het merendeel van de partĳ  en de eigengereidheid van de END-fractie 
waren de sleutels tot dit activisme, niet een bewust partĳ besluit.





De prĳ s van vrede en ontspanning
de sociaaldemocratie



PvdA-voorzitter Max van den Berg spreekt demonstranten toe tijdens een betoging tegen de 
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CC-BY-SA.



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

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

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

I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Een ideologisch geladen generatieconflict

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 PvdA 2355 – 1 (BKB 15-10-1981). PvdA 2355 – 2 (Van Traa, Pen op Papier). PvdA 2642 – 1 (Van 
Traa aan PB, 1981). PvdA 27 (PB 16-2-1981). PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen). PvdA 2355 – 3 (Verhoeve 
aan BKB, 1981). PvdA 2355 – 4 (BKB 12-3-1981). PvdA 2355 – 5 (BKB aan PB, 1981). PvdA 2337 – 1 
(BKB 23-4-1981). PvdA 74 – (Van Traa, Polen, 1981). 
35 Sol NL 37 – 1 (Vlasblom, Polen).
36 PvdA 2355 – 1 (BKB 15-10-1981). PvdA 2355 – 3 (BKB 2-3-1981). PvdA 2355 – 4 (BKB 12-3-1981). 
PvdA 2355 – 5 (BKB aan PB). PvdA, 2642 – 3 (Van Herpen, Solidariteit, 1981). PvdA 2355 – 9 (Van 
Herpen aan Verhoeve, 1981). PvdA 2356 – 4 (BKB 10-9-1981). PvdA 2337 – 1 (BKB 23-4-1981). PvdA 
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Van Traa moest zich zowel verdedigen tegen de aanvallen van de ontspan-
ningscritici als tegen de wens tot terughoudendheid van de ‘detentisten’. In 
zĳ n reactie op Korzec huldigde hĳ  het standpunt dat ontspanning in feite 
een ondermĳ nende rol moest hebben:

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

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

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

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



298   

maar dan wel voor de ‘dynamische’ variant, die op ‘blokdoorbrekende’ wĳ ze 
verder moest reiken dan de status quo.40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selectieve sympathie en verontwaardiging?

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

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

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

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

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

60 Ruitenberg, ‘Niet machteloos’ (1982) 25. PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981). PvdA 2338 – 1 
(Van Traa, Polen). Van Traa, ‘Polen en de ontspanningspolitiek’, DGA 6-1-1982. PvdA 2642 – 4 
(Ruitenberg aan Krop, 1982). PvdA 2642 – 7 (Van Traa, Polen). Sol NL 37 – 3 (Ruitenberg, Oost-
West, 1982). Ramkema, Vlasblom, ‘Gesprek met Maarten van Traa’ (1986) 42. Bram Stemerdink, 
Tussen dromen, daden en twĳ fels. De sociaal-democratie in Nederland (Amsterdam 1993) 56-58, 
123, 140. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 32-33.
61 PvdA 2355 – 4 (BKB 12-3-1981). PvdA 27 – 1 (PB 16-2-1981). Sol NL 37 – 3 (Ruitenberg, Oost-
West, 1982). Krop, Aan vrĳ heid gebonden (1987) 62-63, 117-118, 121, 138-139, 140. Casteleĳ n, Krop, 
‘Rechtlĳ nig en tegendraads’ (1994) 299. Zie voor bĳ voorbeeld de PvdA en Chili: Hans Beerends, 
Weg met Pinochet: een kwart eeuw solidariteit met Chili (Amsterdam 1998) 49-50, 52-53, 92, 95-97. 
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hebben op Latĳ ns-Amerika dan op Oost-Europa. Dit argument had brede 
ondersteuning binnen de partĳ  en de fractie.62 Op hun beurt veronderstel-
den de partĳ leden overigens wel ideologische in plaats van pragmatische 
argumenten achter de grote aandacht van rechts voor mensenrechten in 
Oost-Europa.63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91 Ramkema en Vlasblom, ‘Gesprek met Maarten van Traa’ (1986) 40.
92 PvdA 2340 – 2 (Van Traa aan Zielonka, 1985).
93 PvdA 2642 – 27 (Wüst aan Van Traa, 1980). Zie ook Van Traas notities in MvT 142.
94 PvdA 76 – 1 (Van Traa, Polen, 1981).
95 PvdA 2336 – 1 (Van den Heuvel aan Van Traa). PvdA 2336 – 2 (Van Traa aan Ostrowski, 1980). 
PvdA 2336 – 3 (Grudziński aan Van Traa, 1980). 



‘WAAR BLIJFT DIE BESTELAUTO?’ 313

De PvdA gaf er de voorkeur aan haar protest via diplomatieke contacten te 
laten verlopen in plaats van publieke ad hoc acties op te zetten.96

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

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het tweede spoor: contacten van ‘onderop’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

165 Sol NL 37 – 9 (Minkiewicz, “Yalta”, 1982).
166 Sol NL 37 – 9 (Minkiewicz, “Yalta”, 1982). Sol NL 37 – 10 (Minkiewicz, Post-Helsinki politiek). 
PvdA 2642 – 39 (Van Traa aan Polenoverleg, 1982). Sol NL 37 – 11 (Van Traa aan Polenoverleg, 
1982).
167 Sol NL 37 – 12 (10 concrete voorstellen). Sol NL 37 – 13 (Informatieburo, Polen-vergadering, 
1982).
168 Sol NL 37 – 4 (Van Traa, Polenoverleg, 1982). Sol NL 37 – 2 (Van de Zandschulp, Uitgangspun-
ten). PvdA 2642 – 40 (Van der Zedde aan Polenoverleg 1982). PvdA 27 – 3 (PB 25-1-1982). PvdA 
5 – 4 (DB 1-2-1982). PvdA 2642 – 6 (Polenoverleg 1-2-1982). 
169 Interview Zielonka, 10-6-2011. PvdA 2340 – 2 (Van Traa aan Zielonka, 1985). PvdA 2340 – 3 
(Zielonka aan Van Traa, 1985). Die ontmoeting was deel van een uitgebreidere campagne van 
Milewski om met sociaaldemocratische partĳ en in contact te komen: Goddeeris, ‘Lobbying 
allies’ (2011) 112. 
170 PvdA 5 – 2 (DB 13-12-1982). 



332   

verslofffen. En passant testte hĳ  daarbĳ  nogmaals Van Traas irritatiegrens 
door te stellen dat de aandacht binnen de PvdA naar Nicaragua ging in 
plaats van naar de Poolse oppositie. Toch nam Van Traa een deel van de 
zaken weer ter hand.171 Pogingen van Schefffer, Van Herpen en Minkiewicz 
om het Polenoverleg structureel weer tot leven te brengen, bleken echter 
tevergeefs.172

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

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

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

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

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

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot slot

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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. 



‘KEIN ZIEL RECHTFERTIGT DEN KRIEG’ 343

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. 
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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.
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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.



‘KEIN ZIEL RECHTFERTIGT DEN KRIEG’ 383

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 

241 Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 41-43. 
242 Hofmann, Polen und Deutsche (2011) 105, 107, 260. Ehmke, Mittendrin (1995) 375-376. Voigt, 
‘Dialog zwischen SPD und kommunistischen Parteien’ (2007) 278. Die Deutschen und die Polen 
(2012) 40, 48-49. Bahr, Zu meiner Zeit (1996) 343-344, 575-576. Dowe, Die Ost- und Deutschland-
politik (1993) 28-29, 32-33, 150-151, 155-156, 158, 163, 169, 184. 
243 Dowe, Die Ost- und Deutschlandpolitik (1993) 194. 
244 ‘Jaruzelski würdigt’, FAZ 1-10-1987. Rother, ‘Zwischen Solidarität’ (2010) 259. ‘SPD. Hölzernes 
Ritual’, Der Spiegel (1987) nr. 41, 23-24. Schneider, Thelen, Demokratische Reformen (1989) 156, 
181-184.
245 Garton Ash, In Europe’s name (1993) 290. Bingen, Die Polenpolitik (1998) 207-208, 212, 217. 
Dombrowsky, ‘Solidarität mit Solidarność’ (2008) 75. Pick, Brücken nach Osten (2011) 105-109. 
Ploetz, Wie die Sowjetunion (2000) 204. Besier, ‘Socjaldemokracja niemiecka’ (2008) 76. Hofmann, 
Polen und Deutsche (2011) 315, 344-346, 463. Fischer, “Im deutschen Interesse” (2001) 326. Mecke, 
Das Jahr 1968 (2009) 25. Rother, ‘Mieszane odczucia’ (2013) 252. 
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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. 
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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. 





Vooral niet schaden…
de vakbeweging



Wim Kok staat de pers te woord op Schiphol na terugkeer uit Polen op 13 december 1982. Bron: 
Nationaal Archief, Hans van Dijk/ANEFO, 2.24.01.05, bestanddeelnummer 931-8570, licentie 
CC-BY-SA.



7 ‘Doodskus’?
De FNV tussen terughoudendheid en solidariteit1

Op 13 december 1981 landde een vliegtuig op luchthaven Schiphol waar 
een groot aantal journalisten reikhalzend naar uitkeek. Aan boord waren 
FNV-prominenten Wim Kok en Johan van Rens, die zojuist terugkwamen 
van een bezoek aan Solidarność. Van 10 tot 12 december 1981 hadden zĳ  
de nationale vergadering van de Poolse vakbond in Gdańsk bezocht. Op 
12 december waren zĳ  uit Gdańsk vertrokken en hadden zĳ  zich verwon-
derd over de grote hoeveelheid militair materieel die hen op weg naar 
het vliegveld tegemoet gekomen was. Verder niets vermoedend, waren zĳ  
vervolgens naar Hongarĳ e gevlogen voor een kort overleg met de voorman 
van de offfĳ iciële Hongaarse vakcentrale Sándor Gáspár. Toen zĳ  de volgende 
ochtend op 13 december naar Nederland vlogen, hadden zĳ  nog geen weet 
van het feit dat die nacht in Polen de staat van beleg was uitgeroepen en 
hun gesprekspartners van de dag ervoor allen geïnterneerd waren. De 
meute journalisten op Schiphol was de eerste indicatie dat er iets was 
gebeurd. Vakbondsjournalist Gerard Arninkhof mocht kort zĳ n collega’s 
voorgaan om Kok en Van Rens in het zojuist gelande vliegtuig op de hoogte 
te stellen van de gebeurtenissen in Polen. Direct daarna verwachtten de 
overige journalisten een eerste reactie van de overdonderde Nederlandse 
vakbondsmannen.2 Vanaf Schiphol begonnen Kok en Van Rens direct 
met de organisatie van een protestdemonstratie tegen deze aanval op hun 
gesprekspartners.3 Hoe ging deze vakcentrale gedurende de jaren tachtig 
om met het verschĳ nen van een zusterorganisatie in Oost-Europa en de 
daarop volgende onderdrukking van vakbondsactivisten achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n?

1 Delen van dit hoofdstuk zĳ n eerder gepubliceerd in: Miedema, ‘Holenderska solidarność 
z “Solidarnością”’ (2013) 380-396, Miedema, ‘Laveren tussen ontspanning en solidariteit’ (2013) 
363-377 en Miedema, ‘The transnationality of Dutch solidarity’ (2011) 1307-1330.
2 ‘Wie heeft langste adem in Polen?’, VBK 7 (1982) nr. 31, 7. IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). 
Interview Johan van Rens, 4-2-2011 en 2-5-2011, Ouderkerk aan de Amstel. Interview Tuge, 
12-4-2011.
3 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982).
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I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Vakbonden tussen Oost en West

De omgang van de vakbeweging met Oost-Europa was niet los te zien 
van het Oost-Westconflict. Vakbonden raakten na 1945 onvermĳ delĳ k 
verstrikt in het mĳ nenveld van de zich ontwikkelende Koude Oorlog. Al 
na enkele jaren strandde de optimistische poging van de World Federation 
of Trade Unions (WFTU) om vakbonden met verschillende ideologische 
achtergronden te verenigen. Na jaren van groeiende spanningen verlieten 
de niet-communistische vakcentrales uit onenigheid de Marshallhulp in 
1949 de coalitie.4 De WFTU ontwikkelde zich vervolgens tot een door 
Oost-Europa overheerste vakbondsinternationale. De uitgetreden centrales 
stichtten de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), wier 
anticommunistische oriëntatie al bleek uit het gebruik van het nieuwe 
strĳ dbegrip ‘vrĳ ’. De oorspronkelĳ k christelĳ ke vakbondsinternationale 
World Confederation of Labour (WCL) probeerde tussen de twee kemphanen 
haar onafhankelĳ kheid te bewaren.5

Ook de Nederlandse vakbeweging was volgens vergelĳ kbare patronen ver-
deeld. Het sociaaldemocratische Nederlandse Verbond van Vakverenigingen 
(NVV) was geafffĳilieerd met de ICFTU. Het Christelĳ k Nationaal Vakverbond 
(CNV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV)6 waren lid van de 
WCL en de communistische Eenheidsvakcentrale (EVC) behoorde tot de 
WFTU. Het sterke anticommunisme van de ICFTU kenmerkte ook het NVV. 
Het bood geen plaats aan CPN-leden en stond een krachtige Atlantische 
buitenlandse politiek voor. De ICFTU verbood het leggen van contacten 
met Oost-Europese vakcentrales, maar het NVV had een dergelĳ k extern 
verbod niet nodig om van contacten af te zien.7

4 Denis MacShane, ‘The rise and fall of international solidarity in the trade union movements’, 
History Today 40 (1990) nr. 9, 5-7. Ernest Hueting, Frits de Jong Edz., Rob Neĳ , Naar groter eenheid. 
De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981 (Amsterdam 1983) 
218-222. 
5 MacShane, ‘The rise and fall’ (1990) 6. Hueting, De Jong, Neĳ , Naar groter eenheid (1983) 
222-224. Kim Christiaens, ‘The ICFTU and the WCL. The International Coordination of Soli-
darity’, in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 101-127, aldaar 101-102. Tot 1968 heette de 
WCL, die uit het interbellum dateerde, de International Federation of Christian Trade Unions 
(IFCTU) en was zĳ  dus nog wel expliciet confessioneel.
6 Tot 1964 Katholieke Arbeidersbeweging (KAB).
7 Hueting, De Jong. Neĳ , Naar groter eenheid (1983) 212-214, 227-228, 334-335. Studiecentrum, 
Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 11-14. Van Liere, Het NVV en de Oost-West tegenstelling (1979) 
1-2, 20, 27-28.
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Oorspronkelĳ k deelden de sociaaldemocratische vakbondsactivisten 
met de communisten hun wens tot vakbondseenheid, maar de ideologi-
sche tegenstellingen in het ontluikende Koude Oorlogsklimaat maakte 
de uitvoering daarvan onmogelĳ k. In de late jaren vĳ ftig kwamen de drie 
niet-communistische vakcentrales wel tot een doorbraak in de vorm van een 
permanent ‘overlegorgaan’. Het daarop volgende proces van samensmelting 
ging de CNV uiteindelĳ k te ver, zodat in 1976 alleen de sociaaldemocratische 
NVV en de katholieke NKV zich tot de Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(FNV) verenigden. In 1982 fuseerden beide centrales offfĳ icieel en hielden het 
NVV en de NKV op te bestaan.8

Gedurende de jaren zestig en zeventig kwam het sterke anticommunisme 
van de ICFTU onder druk te staan. Een groeiend aantal West-Europese 
lidcentrales besloot, tegen de regels in, informeel contact op te nemen met 
Oost-Europese vakcentrales. Dit leidde tot heftige discussies. De ICFTU 
keurde deze contacten af, maar moest met lede ogen aanzien hoe steeds 
meer aangesloten vakcentrales de dialoog met de offfĳ iciële centrales in 
Oost-Europa aangingen. Voor de invloedrĳ ke Amerikaanse vakcentrale 
AFL/CIO was deze ontwikkeling in 1969 één van de redenen om uit de 
internationale te treden. Pas in 1982 werd zĳ  weer lid.9 Onder invloed van 
de achterban stelde de ICFTU zich geleidelĳ k minder afwĳ zend op tegenover 
contacten met de communistische vakbeweging en ging zĳ  uiteindelĳ k tot 
regulering van de betrekkingen over.10

Ook in Nederland dempte de ontspanningspolitiek het anticommunisme. 
Op verzoek van centrales in Joegoslavië en Roemenië ging het NVV na lange 
discussie in de loop van de jaren zestig enkele terughoudende, informele 
contacten aan. Daarbĳ  speelde het een rol dat deze twee landen een grote 
mate van onafhankelĳ kheid tegenover Moskou vertoonden. In 1965 ontving 
de NVV ook de Sovjetvakcentrale voor een informeel gesprek. Bĳ  deze 
voorzichtige opening richting Oost-Europa liet het NVV zich leiden door bui-
tenlandse zusterorganisaties die het ICFTU-verbod op dergelĳ ke contacten 
al langer overtraden. Binnen het NVV bleef het Oost-Europese communisme 
een mikpunt van kritiek, maar groeide tegelĳ kertĳ d ook het onbehagen 

8 Hueting, De Jong, Neĳ , Naar groter eenheid (1983) 159-171, 205-212, 364-367. Van Liere, Het 
NVV en de Oost-West tegenstelling (1979) 12-16.
9 Ton de Korte, Joost Latiers, Internationale Solidariteit? Het internationale beleid van het NVV/
de FNV 1945-1980 (Utrecht 1982) 80, 86-87. Studiecentrum, Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 
22-26.
10 Studiecentrum, Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 28-29. Van Liere, Het NVV en de Oost-West 
tegenstelling (1979) 32-33. 
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over het starre anticommunisme van de AFL/CIO.11 De maatschappelĳ ke 
radicalisering van de jaren zestig en zeventig ging aan de vakcentrales, in 
het bĳ zonder aan het NVV, niet voorbĳ . Dit nieuwe activisme uitte zich 
vooral in de wens de Westerse samenleving grondig te hervormen en zich 
solidair te betonen met de derde wereld en had minder gevolgen voor de 
omgang met Oost-Europa.12

De langzaam gestarte informele dialoog kreeg op de NVV-verbondsver-
gadering van 11 november 1971 een offfĳ iciële basis. De vergadering besloot, 
dat offfĳ iciële contacten met Oost-Europa ‘in principe niet uit de weg gegaan’ 
moesten worden. Dit was deel van een algemene verzachting van de op-
stelling tegenover het communisme: ook het lidmaatschapsverbod voor 
CPN-leden werd opgeheven. Met het aangaan van een offfĳ iciële dialoog met 
Oost-Europa wilde de centrale bĳ dragen aan een proces van liberalisering 
achter het Ĳ zeren Gordĳ n en misvattingen tussen Oost en West uit de weg 
ruimen. Het NVV legde zich nog wel strenge regels op om te voorkomen 
dat het zich politiek zou compromitteren.13

Voor de confessionele vakcentrales was de worsteling minder intensief. 
Ook zĳ  kenden een geschiedenis van sterk anticommunisme, maar waren 
eerder bereid tot dialoog met Oost-Europa en hadden het communisme 
minder als concurrent te vrezen. Binnen het gezamenlĳ ke overlegorgaan 
lieten beide confessionele centrales het NVV, dat het meest over zĳ n eigen 
schaduw heen moest stappen, de toon aangeven. Dit veranderde in 1976 
toen NVV en NKV gelĳ kberechtigde partners binnen de FNV werden en 
de grotere bereidheid tot dialoog van het NKV een belangrĳ kere rol ging 
spelen.14

11 Studiecentrum, Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 18-24, 30-32. De Korte, Latiers, Inter-
nationale solidariteit? (1982) 80-82, 85, 87, 141. Van Liere, Het NVV en de Oost-West tegenstelling 
(1979) 30-33, 47-48.
12 Sjaak van der Velden, Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bĳ  
het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (Amsterdam 2005) 
145-146, 153-154. 
13 Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 29ste verslag ’71 (Amsterdam 1971) 75-77. De Korte, 
Latiers, Internationale solidariteit? (1982) 82-83. Van Liere, Het NVV en de Oost-West tegenstelling 
(1979) 34-35.
14 Hueting, De Jong, Neĳ , Naar groter eenheid (1983) 228, 335-336. Interview Van Rens, 4-2-2011 
en 2-5-2011. Hans Righart, ‘“Die ene ongedeelde KAB”. Vrome wens of werkelĳ kheid?’, in: Jan Roes 
e.a. ed., Katholieke Arbeidersbewegung. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke 
ontwikkeling van Nederland na 1945 (Baarn 1985) 79-131, aldaar 83, 89-90. Van Liere, Het NVV en 
de Oost-West tegenstelling (1979) 2-4.
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Ontspanning, vrede en mensenrechten

Deze grotere bereidheid tot dialoog in de jaren zeventig en tachtig was deel 
van het sterk toegenomen belang van de ontspanningspolitiek binnen de 
centrales. Dit ging gepaard met een groeiende afkeer van anticommunisme. 
De FNV sprak haar frustratie uit over ‘haviken in Oost en West [die] pro-
beren steeds weer roet in het eten te gooien en de Koude Oorlog in ere te 
herstellen.’ Zĳ  verweet vooral Reagan te makkelĳ k afstand te nemen van de 
ontspanning en uit te zĳ n op de destabilisering van Oost-Europa. Zelf pleitte 
de FNV voor ‘een zorgzame en realistische benadering’ tegenover het Oost-
blok. Zĳ  wilde ‘alle moeite doen om het meer ontspannen internationaal 
klimaat niet alleen te handhaven, maar onomkeerbaar te maken’. Bĳ  het 
teruglezen van teksten uit de vroege jaren zeventig verwonderden FNV’ers 
zich inmiddels over het wantrouwen tegenover de machthebbers in Oost-
Europa dat hier nog uit sprak.15 Deze ontwikkeling ging de vredesbeweging 
nog niet ver genoeg. Faber en anderen verweten de FNV eind jaren tachtig 
niet volledig afscheid te hebben genomen van het taalgebruik van de Koude 
Oorlog. Binnen de context van de eigen organisatie waren de sinds de jaren 
vĳ ftig gezette stappen echter aanzienlĳ k.16

Het gegroeide onbehagen ten opzichte van het anticommunisme keerde 
zich ook tegen de eigen internationale. Meer en meer toonde de FNV ergernis 
over de ‘koude-oorlog-mentaliteit’, het ‘vĳ anddenken’ en de ‘gelĳ khebberige 
toon’ van de ICFTU, die te veel naar de pĳ pen van de Amerikaanse centrale 
zou dansen.17 Desondanks sloot de FNV zich na de defĳ initieve fusie in 1982 
aan bĳ  de ICFTU, en niet bĳ  de WCL, waar het NKV lid van was geweest. 
Deze keuze, in hetzelfde jaar dat de AFL/CIO weer tot de ICFTU toetrad, 
was dan ook meer pragmatisch dan ideologisch gemotiveerd.18 Als gemengd 
sociaaldemocratisch-katholieke centrale voelde de FNV zich vooral thuis 

15 ‘Federatie Nederlandse Vakverenigingen’, in: Boeker, Van Ophuĳ sen, Tulp, Oost-West (1985) 
139-142. Zie ook FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV CA 1988, 43 – 1 
(Evaluatienota). FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden, 1988). Werken aan Solidariteit. 
De FNV en internationale samenwerking (Amsterdam 1983) 14-15. Kees Marges, ‘Perestrojka 
verdient steun van de FNV’, DW 7-1-1989, Plus 7. Interview Leo Mesman, 11-1-2011, Amsterdam.
16 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden, 1988). FNV CA 1988, 41 – 1 (Verduĳ n, 1988). 
IKV 342 – 6 (Faber, Oost-West verhouding, 1988). 
17 De Korte, Latiers, Internationale solidariteit? (1982) 94, 96. FNV CA 1981, 338 – 1 (aansluiting 
IVVV). FNV CA 1989, 30 – 1 (BIZ 25-10-1989). Interview Van Rens, 25-7-2011, Ouderkerk aan de 
Amstel. 
18  Werken aan Solidariteit (1983) 10-11. De Korte, Latiers, Internationale solidariteit? (1982) 95-96. 
FNV CA 1981, 338 – 1 (aansluiting IVVV). Wel bleef de FNV de WCL fĳ inancieel ondersteunen.
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bĳ  de regionale European Trade Union Confederation (ETUC) die open stond 
voor centrales van verschillende internationales.19

De FNV was zich zeer bewust van de grote verschillen tussen de bĳ  de 
ICFTU aangesloten centrales. Ze defĳ inieerde haar opvatting over de ont-
spanning als een middenweg tussen het zeer restrictieve dialoogbeleid van 
de AFL/CIO en de Franse Force Ouvrière (FO) en het zeer soepele beleid van 
de Duitse, Oostenrĳ kse en Finse centrales. De FNV leunde wat informatie 
over Oost-Europa betreft overigens wel sterk op de West-Duitse DGB, die 
door zĳ n brede offfĳ iciële contacten goed geïnformeerd was.20

Toen de vredesmobilisatie in Nederland in 1981 op zĳ n hoogtepunt was, 
besloot de FNV zich ook met het onderwerp bezig te gaan houden. Ze 
startte een consultatieproces onder haar bonden en leden over de vraag 
welke rol de centrale te spelen had op vredesgebied. Een dergelĳ k proces 
was van belang omdat de opvattingen, belangen en prioriteiten tussen 
de bonden ver uiteen liepen. Als resultaat hiervan gaf de FNV in 1982 een 
verklaring uit dat kernwapens geen veiligheid of stabiliteit garandeerden. 
Daarmee volgde zĳ  een internationale vakbondsresolutie van die strek-
king. Dit was een duidelĳ ke breuk met de Atlantische koers van de jaren 
vĳ ftig.21 Pas een jaar later ondernam de vakcentrale concrete actie door 
een coördinatiewerkgroep op te richten en actief mee te organiseren aan 
de landelĳ ke demonstratie van 1983. Aan de demonstratie van 1981 hadden 
FNV’ers in afwachting van de uitkomst van het consultatieproces slechts 
op persoonlĳ ke titel deelgenomen.22

Vrede stond voor de vakcentrale niet los van andere kwesties. In de of-
fĳ iciële uitgangspunten van de FNV waren vrede en mensenrechten geen 
concurrerende begrippen, maar concepten die met elkaar verbonden waren. 
Voor het bereiken van duurzame vrede en ontspanning in Europa achtte 

19 Werken aan solidariteit (1983) 11. De Korte, Latiers, Internationale solidariteit? (1982) 33, 
52-57, 87, 94-104. 
20 ‘Federatie Nederlandse Vakverenigingen’ (1985) 141-142. Interview Van Rens, 4-2-2011. 
Interview Mesman, 11-1-2011. Voorbeelden van consultatie van de DGB: FNV CA 1981, 340 – 1 
(BIZ 9-6-1981). FNV CA 1980, 639 – 2 (BIZ 11-3-1980). FNV CA 1980, 639 – 3 (BIZ 20-2-1980).
21 FNV, Verslag fusiejaar 1981 (Amsterdam 1982) 17. FNV jaarverslag 1982 (Amsterdam 1983) 18. 
FNV VFF, 105 – 1 (FR 3-5-1982). PA Van Rens – 1 (vredesnota). FNV, Voor vrede en ontwapening, de 
betrokkenheid van de FNV, discussienota over vraagstukken van vrede, veiligheid en defensie (Am-
sterdam 1981). Ten Berge, De slag om Genève (1983) 42-45. FNV CA 1987, 58 – 1 (FNV-Informatie, 
1982). PA Van Rens – 2 (slotcommuniqué IVe Oost/West-vakbondsconferentie, 1981). 
22 FNV, Verslag fusiejaar 1981 (1982) 17. FNV jaarverslag 1983 (Amsterdam 1984) 14. FNV 
jaarverslag 1985 (Amsterdam 1986) 27. FNV CA 1983, 95 – 1 (Van Rens, internationale ontwape-
ningsonderhandelingen, 1983). FNV CA 1987, 60 – 1 (Oriënterende notitie vrede en ontwapening). 
Benschop, Vredesbeweging en politiek (1983) 39. 
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de FNV zowel veiligheid als mensenrechten en sociale gerechtigheid van 
belang.23 Deze verbinding tussen vrede en mensenrechten was binnen 
de FNV, in tegenstelling tot de IKV of de PvdA, niet controversieel en er 
ontstond dan ook nauwelĳ ks discussie over dit onderwerp.24

Dit verschil laat zich onder andere verklaren uit de aard van de FNV, die 
sterk verschilde van andere organisaties in Nederland. Met één miljoen 
leden was de FNV een beduidend loggere en stabielere organisatie dan de 
tien keer zo kleine PvdA. De FNV hechtte eraan zorgvuldig en geleidelĳ k 
te werk te gaan om iedereen in de organisatie bĳ  elkaar te houden. Dat was 
niet vreemd voor een zojuist gefuseerde overkoepelende organisatie van 
vakbonden met ieder hun eigen besluitvormingsproces. De beleidswĳ zigin-
gen over vrede en de omgang met Oost-Europese centrales kwamen in een 
langdurig consultatieproces met de bonden tot stand. Omdat nieuw beleid 
zo beduidend geleidelĳ ker en met meer ruimte voor inbreng uit de achterban 
tot stand kwam dan in de PvdA en het IKV, was het draagvlak groter.25 
Bovendien waren vrede en buitenlandse politiek geen core business van de 
vakcentrale, die zich immers vooral op binnenlandse sociaaleconomische 
kwesties richtte. Dat maakte de discussies erover minder heftig dan over 
daadwerkelĳ ke vakbondskwesties en zorgde er ook voor, dat het bĳ  mooie 
uitspraken kon blĳ ven. Anders dan het buitenlands beleid van een politieke 
partĳ  werden de uitgangspunten van de FNV veel minder met de politieke 
realiteit geconfronteerd en stuitte een verkondiging van de verbondenheid 
van vrede, ontspanning en mensenrechten minder snel op de onderhavige 
dilemma’s.

Houdingen tegenover Solidarność: solidariteit of terughoudendheid?

Achter deze afwezigheid van het waardendilemma vrede of vrĳ heid, slui-
merde echter wel het handelingsdilemma ontspanning of solidariteit. De 
gebeurtenissen in Polen in de vroege jaren tachtig brachten de tegenstelling 
naar de oppervlakte.

Voor de vakbond stond vooral het belang van terughoudend optreden 
voorop. Ongevraagde hulpverlening en andere ‘poeha’ uit het Westen zou-
den de nieuw ontstane vakbond eerder schaden dan helpen. FNV-voorzitter 

23 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). FNV CA 1987, 60 – 1 (FNV-beleid vrede). 
FNV CA 1987, 60 – 2 (Activiteitenplan 1983). FNV HA 1982, 72 – 1 (Ontwerp-resolutie). FNV CA 
1982, 121 – 1 (toespraken Bode, 1982). Werken aan solidariteit (1983) 5, 14-15. FNV CA 1987, 58 – 1 
(Beleidsuitgangspunten vrede). FNV CA 1987, 57 – 1 (delegatie SZOT, 1987). 
24 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). Interview Mesman, 11-1-2011. 
25 De Korte, Latiers, Internationale Solidariteit? (1982) 79-85. PA Van Rens – 1 (vredesnota). 
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Wim Kok verkondigde kort voor de ondertekening van de akkoorden van 
Gdańsk eind augustus 1980 nog, dat het Westen vooral niet op de te radicale 
eis van onafhankelĳ ke vakbonden in moest zetten om compromissen niet 
in gevaar te brengen.26

Ook nadat deze inschatting achterhaald bleek, bleef de FNV voorzichtig: 
‘Een al te uitbundige westerse omhelzing van Wałęsa kan voor hem en 
zĳ n beweging een doodskus betekenen,’ waarschuwde vakbondsjournalist 
Gerard Arninkhof in De Vakbondskrant.27 Beleidsmedewerker Johan van 
Rens, die in de eerste helft van de jaren tachtig verantwoordelĳ k was voor 
de contacten met Oost-Europa, wilde niet ‘provocerend optreden door 
(openlĳ k) steun aan Solidarność aan te bieden’. De achterliggende angst 
was dat Westerse inmenging of zelfs hulpverlening een Sovjet-ingrĳ pen 
uit zou kunnen lokken. De sympathie voor Solidarność moest tĳ delĳ k in de 
wacht gezet worden, om elke indruk van Westerse interventie te voorkomen. 
De FNV wilde daarom pas na expliciet geuite wensen van Solidarność in 
actie komen.28

Deze terughoudendheid was een vorm van ontspanningspolitiek uit 
solidariteit, die zich baseerde op een inschatting van het Oost-Westconflict, 
waarin het Oostblok een hoofdzakelĳ k reactieve rol kreeg toebedeeld. 
Vooral Westers handelen zou mogelĳ k negatieve gevolgen kunnen hebben. 
De FNV vond daarom het anticommunistische optreden van Reagan en de 
ICFTU bĳ zonder riskant. Opvallend is dat de FNV daarentegen nauwelĳ ks 
bang was dat Solidarność’ strĳ d voor meer democratie een invasie af zou 
kunnen roepen. Solidarność’ eisen moesten volgens de FNV juist volledige 
steun krĳ gen:

‘Bĳ  al onze activiteiten zullen we erop bedacht moeten zĳ n, dat de 
overheid en de partĳ  geen kans mogen krĳ gen om de repressie weer op 

26 Eckhart Wiemers, ‘Was Moskau nicht toleriert. Interview mit dem EGB-Präsidenten Wim 
Kok’, WdA 28-8-1980.
27 Arninkhof, ‘Doodskus’ (1980) 3.
28 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV HA 1980, 106 – 1 (Van Rens 
aan Schellekens, 1980). ‘FNV-steun voor Solidariteit’, VBK 6 (1981) nr. 12, 1. Interview Van Rens, 
4-2-2011. Interview Madeleine van Laar, 26-4-2011, Utrecht. FNV CA 1980, 637 – 1 (Internationaal 
bulletin, 1980). Aantekeningen Van Rens, ‘Donderdag 23 april 1981. Gesprek Hongaarse Delegatie 
Szot op FNV kantoor’, B53-54, PA Van Rens. (Hierbĳ  gaat het om de aantekeningen van Van Rens 
uit de jaren tachtig waarvan hĳ  zelf een selectie heeft gemaakt. Gedeeltelĳ k zĳ n het kopieën 
en gedeeltelĳ k door hem overgeschreven versies van de aantekeningen, voorzien van eigen 
nummering. De originele aantekeningen zĳ n in bezit van Van Rens en zĳ n in verschillende 
interviews met de auteur besproken. De genummerde kopieën zĳ n in bezit van de auteur. Evenals 
de interviews zelf, dienen de aantekeningen vooral als aanvulling op gedrukte bronnen). 
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te voeren, maar met respect voor het werk van Solidarność actief met 
deze jonge organisatie moet samenwerken. Aangezien voorts de ontwik-
kelingen in Polen het draaipunt vormen in de Oost-West-verhoudingen, 
moet ervoor gezorgd worden dat er een positieve consolidatie van de 
democratische verworvenheden plaatsvindt en moet voorkomen worden 
dat de situatie door haviken in Oost en West misbruikt wordt, dan wel 
dat onnodig geprovoceerd wordt.’29

Anders dan in veel andere linkse organisaties sloeg dit negatieve beeld 
van het anticommunistische Westen niet om naar een positief beeld van 
de Oost-Europese machthebbers. Na 13 december 1981 noemde de FNV 
Jaruzelski’s ingreep een groter gevaar voor de ontspanning dan Solidarność 
ooit was geweest. ‘Ik denk wel dat de [Poolse] regering erg veel risico’s heeft 
genomen en daarmee juist datgene gedaan heeft wat Solidariteit altĳ d 
verweten is’, verklaarde Kok kort na 13 december 1981. De democratische 
verworvenheden van Solidarność hadden de ontspanning juist kunnen 
bevorderen. De staat van beleg was voor de FNV evenwel geen reden om de 
ontspanningspolitiek en de afkeer van anticommunistische confrontatie 
los te laten. ‘Haviken in oost en west moet geen kans gegund worden Polen 
tot een jachtterrein te maken’, stelde Kok in hetzelfde artikel.30

De luide steunbetuigingen van rechts aan Solidarność ergerden de FNV. 
De politieke tegenstander pronkte met de vakbondssolidariteit die de FNV 
graag wilde geven, maar die zĳ  te gevaarlĳ k achtte. De irritatie uitte zich 
in heftige aanvallen op de selectiviteit van rechts.31 Zelf probeerde de FNV 
aanvallen van links te voorkomen door Polen regelmatig in één adem te 
noemen met Zuid-Afrika, Chili en Turkĳ e.32 Selectiviteit was echter ook 
de FNV niet vreemd. Haar terughoudende opstelling gold namelĳ k vooral 
de in het Oost-Westconflict verwikkelde nieuwe Poolse vakbond en niet 
de strĳ dende vakbondscollega’s in Latĳ ns-Amerika. Dit blĳ kt trefffend uit 

29 FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen).
30 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV CA 1988, 42 – 1 
(Kruisraketten vermeden). FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen). ‘Federatie Nederlandse 
Vakverenigingen’ (1985) 139-141. Interview Mesman, 11-1-2011. FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 
1982). Sol NL 33 – 2 (toespraak Kok, 1982). FNV CA 1982, 121 – 1 (toespraak Bode, 1982). “Kneveling 
van Poolse volk gevaar voor de ontspanning”, DW, 2-2-1982. ‘Kok wil pressie op regime Polen’, 
Trouw 14-12-1981, 6. Zie ook FNV CA 1986, 97 – 1 (bezoek FNV aan CCBTU, 1986). 
31 Sol NL 33 – 2 (toespraak Kok, 1982). ‘Schĳ nheilig’, VBK 7 (1982) nr. 2, 8. ‘Regeren’, ibidem.
32 FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 1982). ‘Sovjets proberen toespraak FNV’er in VN te 
verstoren’, VK 28-11-1985. ‘Incident om FNV’er in VN’, DW 29-11-1985. FNV HA 1985, 77 – 1 (State-
ment Kees Marges, 1985). ‘Protestbetoging Polen telde niet meer dan ruim honderd personen’, 
LC 4-1-1982.
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een pagina uit De Vakbondskrant van 1982, waar naast een artikel over de 
voorzichtige humanitaire hulp aan Polen een artikel prĳ kte over het leveren 
van wapens aan de bevrĳ dingsbeweging in El Salvador.33

Rationele kosten-baten overwegingen en de angst om Solidarność te 
schaden, wonnen het binnen de formele FNV-structuur van spontane solida-
riteit. Gevoelsmatig botsten deze beleidsoverwegingen met de instinctieve 
vakbondssolidariteit. Medewerkster Internationale Zaken Madeleine van 
Laar herinnert zich:

‘Uit persoonlĳ ke interesse (…), maar ook natuurlĳ k als vakbeweging, 
dacht iedereen “wat gebeurt daar?” en “spannend!”. (…) Ik vroeg me af, 
kunnen we steunen, kunnen we iets doen? (…) Beleidsmatig is het ook 
heel logisch dat een organisatie afwacht om te kĳ ken (…) wat voor vlees 
hebben we in de kuip? (…) Toen was eigenlĳ k het beleid van, wĳ  wachten 
af totdat zĳ  ons benaderen. Dat is eigenlĳ k de houding geweest, heel lang. 
En, ja, ik herinner me ook nog wel dat ik daar zelf nogal (…) gefrustreerd 
over raakte.’34

In het openbaar bleef zĳ  echter verdedigen dat de FNV terughoudend moest 
optreden om ‘de mensen in Polen zelf de gelegenheid te geven hun zaken 
op te lossen en niet door allerlei sympathiebetuigingen uit het Westen de 
boel op te kloppen.’35

Uit haar herinneringen blĳ kt dat de terughoudendheid niet alleen 
voortkwam uit angst Solidarność te schaden, maar ook uit formele twĳ fels 
of Solidarność zich tot een echte vakbeweging zou ontwikkelen.36 Dergelĳ ke 
twĳ fel bestond ook in de achterban, soms in zeer radicale vorm. Zo kreeg 
het FNV-bestuur een boze brief na een donatie aan de Poolse oppositie in 
1985 waarin de auteur ageerde tegen ‘Solidaritas’:

‘Om Solidaritas steun te geven – een door de wettige (…) Poolse regering 
o.l.v. President Jaruzelski verboden verklaarde vereniging, die alleen tot 
doelstelling heeft onrust onder de Poolse bevolking te zaaien (…). Weet 

33 ‘In El Salvador gaat het moorden door’, VBK (1982) nr. 35, 7. ‘Nieuwe start actie Polen’, ibidem.
34 Interview Van Laar, 26-4-2011.
35 Koper, ‘Waar blĳ ft die bestelauto?’, DGA 15-7-1981. Interview Van Laar, 26-4-2011.
36 Interview Van Rens 2-5-2011. Interview Van Laar, 26-4-2011. ‘Solidarność meer dan een 
vakbond’, VBK 6 (1981) nr. 34, 7. FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). 
FNV CA 1981, 336 – 2 (BIZ 22-4-1981). 
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het F.N.V. dan niet dat met uw daad de pro-Westerse deel onder Poolse 
bevolking – dat gelukkig niet groot is – in hun handelen versterkt?’.37

De proef op de som: Hulpverlening tussen terughoudendheid en 
solidariteit

De angst van de FNV dat Westers handelen de Poolse ontwikkelingen in 
gevaar kon brengen, uitte zich duidelĳ k in haar voorzichtige solidariteit 
en hulpverlening. Op 25 augustus 1980 gaf het Federatiebestuur een eerste 
solidariteitsverklaring uit, waarin het net als de SPD en de PvdA sterk 
de nadruk legde op het belang van geweldloosheid, discipline en het bin-
nenlandse karakter van de gebeurtenissen.38 Het bescheiden karakter 
van de eerste reacties van de FNV kwam voort uit een gevoel dat de eigen 
mogelĳ kheden gering waren. Daarnaast had de centrale een afkeer van 
Westerse borstklopperĳ . De FNV besloot niet met openlĳ ke hulpverlening 
te ‘provoceren’ tot er een duidelĳ ke wens door Solidarność geformuleerd 
was. De FNV wees daarom geldinzamelingen zoals die van de AFL/CIO 
voorlopig af. Van Rens suggereerde dat de Poolse vakbond helemaal geen 
prĳ s zou stellen op fĳ inanciële steun en zag geen noodzaak tot protestacties 
bĳ  de Poolse overheid. De FNV zag deze afwachtende opstelling niet als 
desinteresse, maar als nauwe betrokkenheid bĳ  de ware belangen van de 
Poolse arbeiders.39

De FNV voelde zich mogelĳ k in haar inschattingen bevestigd doordat 
de hulpaanvragen vanuit Solidarność op zich lieten wachten. Van alle 
Westerse vakcentrales was de FNV voor Solidarność echter niet de eerste 
en meest voor de hand liggende aanspreekpartner. In november 1981 kreeg 
de FNV via de confessionele internationale WCL een aanvraag binnen om 
vakbondsinformatie te leveren, wat de zĳ  prompt deed.40

37 Bĳ  uitzondering zĳ n hier de spelfouten in de tekst gelaten omdat ze erg typerend zĳ n 
voor de hele tekst. De onderstrepingen komen uit het origineel. FNV HA 1985, 70 – 1 (Worms, 
Mĳ ne Heren, 1985). FNV HA 1985, 70 – 2 (Worms, Mĳ ne Heren, 1985). FNV HA 1985, 70 – 3 (Van 
Greunsven aan Worms, 1985). 
38 FNV CA 1980, 639 – 1 (FNV Verklaring, 1980).
39 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV CA 1980, 639 – 1 (Ver-
klaring Polen, 1980). ‘FNV-steun voor Solidariteit’, (1981) 1. FNV/NVV/NKV jaarverslagen 1980 
(Amsterdam 1981) 29. FNV CA 1980, 637 – 1 (Internationaal bulletin, 1980). FNV HA 1980, 106 – 3 
(Van Greunsven aan IKB, 7-10-1980). FNV HA 1980, 106 – 1 (Van Rens aan Schellekens). FNV CA 
1980, 639 – 5 (BIZ 8-10-1980). FNV CA 1981, 340 – 1 (BIZ 8-4-1981). FNV CA 1981, 341 – 1 (FNV News 
1981). Interview Van Rens, 4-2-2011. Interview Van Laar, 26-4-2011. 
40 FNV CA 1980, 637 – 1 (BIZ 12-11-1980). FNV HA 1980, 106 – 1 (Van Rens aan Schellekens, 1980). 
FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok 1982).
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Uiteindelĳ k liet de gerichte hulpaanvraag waar de FNV op rekende tot 
maart 1981 op zich wachten. Op uitnodiging van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg bracht Solidarność-presidiumslid Stefan Lewandowski een bezoek 
aan Nederland. In een ontmoeting met Kok zegde de FNV 30.000 gulden 
aan drukmateriaal toe. De centrale verzocht de bonden dit bedrag te 
verhogen.41

De FNV-bonden reageerden wisselend op dit verzoek. Bĳ  enkelen 
overheerste enthousiasme. Grote bonden zoals de Bouw- en Houtbond 
en Druk en Papier schonken zelfs een hele offfsetpers. Druk en Papier za-
melde bovendien op creatieve wĳ ze extra geld in door haar actieve leden 
op de functionarissendag te laten gokken met ‘in-lechjes’. Andere bonden 
bleven echter bang voor schade aan de offfĳ iciële contacten en argwanen 
tegenover Solidarność zelf.42 De vrĳ gevigheid van de enthousiaste bonden 
was voldoende om het FNV-bedrag te verdubbelen. Van dit bedrag stuurde 
de centrale drie drukpersen en drukmateriaal naar Polen en betaalde zĳ  
de delegatiereizen van Solidarność-leden naar Nederland. Bĳ  hun bezoek 
aan Polen in december 1981 namen Kok en Van Rens bovendien in hun 
persoonlĳ ke bagage kantoorartikelen mee waar Solidarność expliciet om 
had gevraagd.43

De beslissing van de FNV te wachten op een hulpverzoek van Solidarność 
was in internationaal opzicht niet uitzonderlĳ k. Ook de Zweedse en West-
Duitse vakcentrales leden onder de angst dat Westerse hulpverlening de 
Poolse arbeiders schade zou kunnen berokkenen.44 Die afwachtende 
houding hield zĳ , ook in vergelĳ king met deze centrales, opvallend lang 
vol. De FNV maakte niet volledig gebruik van de mogelĳ kheden tot contact 
en ondersteuning via de internationales ICFTU en WCL, die al eerder dan de 

41 ‘Polen’, VBK (1981) nr. 11, 7. ‘FNV-steun voor Solidariteit’ (1981) 1. FNV CA 1981, 341 – 1 (FNV 
News). FNV CA 1981, 336 – 1 (Van Greunsven, Hulp, 1981). De CNV beloofde bĳ  dezelfde gelegen-
heid 15.000 gulden.
42  FNV CA 1981, 336 – 1 (Van Greunsven, Hulp, 1981). Voor de bedragen per bond zie: FNV 
HA 1981, 106. Zie ook: FNV CA 1981, 336 – 2 (BIZ 22-4-1981). FNV HA 1981, 106 – 4 (Kok aan 
Kunstenbond, 1981). FNV HA 1981, 106 – 5 (Verploeg aan NVJ, 1981). FNV HA 1981, 106 – 6 (Van 
Rens aan Postuma, 1981). Zie voor de Druk en Papieractie: FNV HA 1981, 106 -1 (Van Buul aan FNV, 
1981). ‘Solidair met Solidarność’, Druk en Papier. Vakbondskrant voor grafĳisch en papierverwerkend 
Nederland, 3 (1981) nr. 22, 1, 5-6. Sol NL 33 – 18 (Druk en Papier, Solidair, 1981). FNV CA 1982, 
118 – 5 (BIZ 9-12-1981).
43 Aantekeningen Van Rens: ‘Informatie van Iwona Mikulska’, B48, PA Van Rens. FNV HA 1981, 
106 – 15 (Van Rens aan ABVA/KABO, 1981). Besluitenlĳ st 1981/54 FNV-Federatieraad 22/6/1981, 
ibidem. Sol NL 33 – 3 (FNV: vrĳ heid voor Solidarność). Interview Tuge, 12-4-2011. Interview Van 
Rens, 4-2-2011 en 2-5-2011.
44 Klaus Misgeld, ‘Sweden. Focus on Fundamental Trade Union Rights’, in: Goddeeris, Solidarity 
with Solidarity (2010) 19-50, aldaar 23-28, 39. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 164-166.
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FNV contact met de Poolse vakbondsactivisten onderhielden. Uit afkeer van 
het heroplevende anticommunisme in de ICFTU trok de FNV zich weinig 
aan van de vroegtĳ dige aanzienlĳ ke hulpverlening aan Solidarność door 
deze internationale. Hoewel de FNV uiteindelĳ k bĳ  de ICTU aangesloten 
zou blĳ ven, richtte ze zich liever op de meer terughoudende WCL.45

De FNV beoordeelde de eigen hulpinspanningen en die van zusteror-
ganisaties sterk naar hun mate van bescheidenheid, terughoudendheid en 
onbaatzuchtigheid. Volgens Van Rens werd het merendeel van de Westerse 
hulp ‘met gepaste verantwoordelĳ kheid’ verleend en door de Poolse rege-
ring onterecht als antisocialistisch bestempeld. Kritisch bleef hĳ  over de 
naar zĳ n mening provocerende en zelfprofĳilerende hulpverlening door de 
Amerikanen. De FNV bleef ook na het van start gaan van de hulpverlening 
voorzichtig, om de regeringen in Warschau en Moskou op geen enkele 
manier te provoceren. De FNV pleegde bĳ  elke stap nauw overleg met de 
Poolse vakbond, om haar op geen enkele manier in diskrediet te brengen. 
Zo volgde zĳ  de wens van Solidarność om niet te veel met solidariteitsiniti-
atieven buiten de vakbondswereld samen te werken. Ook steunde de FNV 
pas na consultatie met Solidarność de Nobelprĳ svoordracht van Wałęsa.46

Een nieuwe hulpaanvraag bereikte de FNV in het najaar van 1981, in de 
vorm van Wałęsa’s oproep aan de Westerse wereld om Polen met huma-
nitaire hulp de winter door te helpen.47 De FNV, die voorheen al lobbyde 
voor structurele fĳ inanciële hulp aan het hervormende Polen, besloot een 
eigen humanitaire inzamelingsactie op te zetten. Ook dit deed zĳ  in nauwe 
samenwerking met Solidarność. Het laatste overleg voor de beoogde start 
van de actie vond plaats tĳ dens het bezoek van Kok en Van Rens in Gdańsk 
in december 1981.48

45 De Korte, Latiers, Internationale Solidariteit? (1982) 33, 87, 94-104. Christiaens, ‘The ICFTU 
and the WCL’ (2010) 103-110. Het is opvallend dat de FNV in november 1980 reageerde op een 
informatieaanvraag via de WCL, terwĳ l volgens Christiaens beide internationales dit verzoek 
doorstuurden en de NVV het dus via de ICFTU moet hebben ontvangen.
46 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV CA 1981, 338 – 3 (hulp-
verlening Polen). ‘FNV betuigt steun aan Solidarność’, VBK 6 (1981) nr. 27, 7. ‘FNV naar Polen’, 
ibidem, nr. 29, 8. Aantekeningen Van Rens, ‘Periodiek gesprek met Minister van BZ Max vd Stoel 
op 3-12-1981’, B15-B18 en ‘Donderdag 23 april 1981’, B53-B54, PA Van Rens. FNV CA 1981, 347 – 1 
(mededeling WIZ/81-130). FNV CA 1981, 340 – 2 (BIZ 8-9-1981).
47 FNV CA 1981, 459 – 1 (Wałęsa, Appeal). FNV CA 1981, 459 – 2 (ICFTU Circular 1981). 
48 FNV HA 1981, 106 – 7 (Van Greunsven aan Dienstenbonden, 1981). FNV CA 1981, 338 – 3 
(hulpverlening Polen). FNV HA 1981, 106 – 8 (Van Greunsven, hulpverlening, 1981). IKV 472 – 1 
(Van Rens, Polen, 1982). Aantekeningen Van Rens, ‘Bezoek Solidariteit op 10, 11, 12 december 
1981’, B5-B12, PA Van Rens.
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Toen bĳ  hun terugkeer uit Polen bleek dat die nacht de staat van beleg was 
afgekondigd, lag de eerste prioriteit bĳ  protest. Op 14 december 1981 vond 
een door FNV en CNV georganiseerde manifestatie in de Koopmansbeurs 
in Amsterdam plaats. De FNV verspreidde in allerĳ l gedrukte krantjes met 
een drie dagen eerder genomen foto van Kok en Wałęsa. In een protestre-
solutie eisten FNV en CNV een herstart van het democratiseringsproces 
in Polen en uitten zĳ  hun zorg over de gevolgen ‘voor vrede, ontspanning, 
vertrouwen en ontwapening tussen Oost en West’.49 Op 19 december waren 
de vakcentrales prominent vertegenwoordigd op de landelĳ ke demonstratie 
in Amsterdam.50

Tegelĳ kertĳ d heerste er nu onduidelĳ kheid over de geplande humani-
taire actie. Juist nu actie dringend nodig was, zorgde het wegvallen van 
consultatie- en samenwerkingspartner Solidarność voor grote verwarring. 
Aanvankelĳ k schortte de FNV de geplande actie op. Eind december ging de 
campagne ‘De Polen hebben u broodnodig’ alsnog van start.51 De eerste 
resultaten waren bemoedigend: half januari was er al 100.000 gulden bin-
nen gekomen en in maart riep Wim Kok op tot het bereiken van de kwart 
miljoen. Uiteindelĳ k bleef de teller steken op 185.000 gulden en leverde een 
protestkaartenactie van de bonden een teleurstellende 10.000 gulden op.52

De protestbereidheid erodeerde snel. De FNV rekende bĳ  de organisatie 
van de solidariteitsdemonstratie op 30 januari 1982 aanvankelĳ k op 5000 
deelnemers. Uiteindelĳ k vroeg ze een vergunning aan voor 1500 mensen 
en kwamen er slechts enkele honderden opdagen. De FNV was desondanks 
positiever dan andere organisatoren en verbloemde haar teleurstelling 
over de opkomst door de nadruk te leggen op het waardige karakter van 
het protest en te spreken over een ‘redelĳ k geslaagde’ eigen actie voor de 
ambassade.53

49 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). IKV 472 – 6 (Resolutie FNV en CNV 1981). FNV HA 1981, 
106 – 2 (Etty aan ICFTU, 1981). FNV HA 1981, 106 – 9 (Kok aan ambassadeur, 1981). Sol NL 33 – 3 
(FNV: vrĳ heid voor Solidarność)
50 NL 7.1 – 1 (Polendemonstratie).
51 FNV HA 1982, 83 – 2 (Van Rens, Notitie, 1982). FNV VFF 103 – 1 (FB 14-12-1981). FNV HA 1981, 
106 – 1 (FB 14-12-1981). IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). FNV HA 1981, 106 – 2 (Etty aan ICFTU, 
1981). Interview Van Rens, 4-2-2011. 
52 De opbrengst moest zelfs naar beneden bĳ gesteld worden omdat per ongeluk ook donaties 
van bonden op de rekening terecht waren gekomen. FNV HA 1982, 83 – 3 (Van Rens, Polenacti-
viteiten, 1982). FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). ‘Stand FNV-actie Polen: f. 100.000’, 
VBK 7 (1982) nr. 1, 7. ‘Hulp aan Polen niet laten verslofffen’, VBK (1982) nr. 10, 7. IKV 472 – 1 (Van 
Rens, Polen, 1982). 
53 FNV HA 1982, 83 – 3 (Van Rens, Polenactiviteiten, 1982). FNV CA 1982, 125 – 1 (Ondersteu-
nende acties). FNV HA 1982, 83 – 5 (Gemeente Amsterdam, Bewĳ s, 1982). “Kneveling van Poolse 
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De FNV overlegde haar hulp- en protestactiviteiten nauw met Europese 
zusterorganisaties binnen de ETUC, waar Wim Kok op dat moment voorzit-
ter van was. Na de demonstraties van december en januari besloten zĳ  
verder in te zetten op protest bĳ  de Poolse ambassade. De vele bezoeken 
van de FNV aan de Poolse ambassadeur dienden nog een ander doel. Kok 
lobbyde ook voor een visum dat hem als ETUC-voorzitter in staat zou stellen 
persoonlĳ k polshoogte te nemen in Polen. Toen in maart 1982 de ambas-
sadeur eindelĳ k zĳ n verzoek honoreerde, bleek hĳ  van de Poolse autoriteiten 
echter geen toestemming te krĳ gen om met Solidarność-leiders te spreken. 
Kok weigerde verontwaardigd en bleef met hulp van de West-Duitse en 
Hongaarse vakcentrales lobbyen voor een bezoek zonder voorwaarden.54

Dit nieuwe, op de ambassade gerichte protestrepertoire paste beter in een 
context van geleidelĳ k afnemende publieke interesse in Polen. Desondanks 
hadden de eerdere protestvormen niet geheel afgedaan. Gedurende 1982 
bracht de FNV enkele openlĳ ke protestverklaringen uit en steunde ze een 
initiatief voor een demonstratie twee jaar na de akkoorden van Gdańsk, 
waarvan de opkomst haar ernstig tegenviel.55

De aandacht voor Polen kende een kleine opleving toen de afkondiging 
van een nieuwe vakbondswet op 8 oktober 1982 Solidarność illegaal maakte. 
De FNV reageerde met een bezoek aan de ambassadeur, verontwaardigde 
commentaren in de vakbondspers en een grondige analyse van het onwet-
tige karakter van de nieuwe maatregelen.56 Op verzoek van de ICFTU sloot 
de FNV zich aan bĳ  een internationaal gecoördineerde protestactie op 
10 november, twee jaar na de offfĳiciële registratie van Solidarność. De post- en 

volk”, DW 2-2-1982. FNV HA 1982, 83 – 6 (Petition 1982). FNV CA 1982, 123 – 5 (BIZ 20-1-1982). 
‘Demonstreer op 30 januari!’, VBK (1982) nr. 1, 7. 
54 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). FNV HA 1982, 82 – 2 (Kok aan ambassadeur, 1982). FNV 
HA 1982, 82 – 3 (Kok aan ambassadeur, 1982). FNV CA 1982, 118 – 3 (BIZ 17-2-1982). FNV CA 
1982, 118 – 4 (BIZ 16-6-1982). Sol NL 190 – 2 (Laat het het hier telegrammen regenen!). ‘Ambas-
sadeur: “Solidarność bestaat niet meer!”’, VBK (1982) nr. 6, 8. ‘Hou je visum maar…’, DW 17-2-1982. 
‘Verontwaardiging over Polen’, VBK (1982) nr. 1, 7. 
55 FNV CA 1982, 123 – 3 (WIZ 7-6-1982). FNV CA 1982, 127 – 3 (Van Laar, Herdenking, 1982). 
FNV CA 1982, 123 – 6 (WIZ 18-8-1982). FNV HA 1982, 83 – 7 (Verklaring Solidarność). FNV HA 
1982, 82 – 4 (Van Greunsven aan Thomassen, 1982). ‘Kaarten-actie voor Polen’, VBK (1982) nr. 7, 
2.
56 FNV HA 1982, 82 – 5 (Van Greunsven aan ambassadeur, 1982). PvdA 2642 – 45 (FNV-
verklaring, 1982). PvdA 2642 – 46 (FNV-verklaring, 1982). PvdA 2642 – 47 (Bloemarts, Van 
Rens, Globale reactie). FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-10-1982). Aantekeningen Van Rens, ‘14.10.1982 
Gesprek Poolse Ambassadeur Bartoszek – W. Kok’, 53-57, PA Van Rens. ‘Ontsteld over Polen’, VBK 
(1982) nr. 29, 1. ‘Onaanvaardbaar’, VBK (1982) nr. 30, 8. ‘Vakbondswet Polen grove schending’, 
VBK (1982) nr. 31, 7. 
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transportbedrĳ ven boycotten voor één dag Polen.57 Op 13 december 1982 
was de FNV één van de organisatoren van een bĳ eenkomst om aandacht 
te vragen voor de situatie in Polen na een jaar staat van beleg.58 Blĳ kbaar 
raakten de verwachtingen binnen de FNV over de resonantie van dergelĳ k 
activiteiten steeds minder hooggespannen. Want hoewel de opkomst relatief 
laag bleef, werd het oordeel van de FNV positiever.59

De humanitaire hulpverleningscampagne veranderde na de eerste 
hectische weken eveneens snel van karakter. Op initiatief van het Rode 
Kruis verenigden de voornaamste geld inzamelende instanties zich in de Ne-
derlandse Stichting Hulp aan Polen (NSHP). De FNV nam een belangrĳ ke rol 
in binnen haar initiatief. Ondanks pogingen om het vakbondskarakter van 
haar hulpverlening in deze bredere context niet onder te laten sneeuwen, 
kreeg puur humanitaire en niet-politieke hulpverlening op deze manier 
toch de overhand.60

Om naast deze humanitaire campagne ook de vakbondssolidariteit 
levend te houden en de eigen leden erbĳ  te betrekken, besloot de FNV in 
juni 1982 een adoptiecampagne op te zetten. Vakbondsleden zouden daarbĳ  
geïnterneerden moreel kunnen ondersteunen.61 Voor sommigen bleek 
dit een gelegenheid om de eerder gevoelde tegenstelling tussen terughou-
dendheid en solidariteit op te lossen. Zo mondde de door de FNV beoogde 
morele steunverlening in enkele gevallen uit in fĳ inanciële ondersteuning 
van geïnterneerden, of zelfs van ondergrondse vakbondsstructuren. Hoewel 
dit niet de intentie van de centrale was geweest, liet de FNV zich uiteindelĳ k 

57 FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-10-1982). FNV VFF 105 – 2 (FR 1-11-1982). Sol NL 33 – 19 (AbvaKabo 
aan kaderleden PTT, 1982). FNV CA 1982, 118 – 6 (Van Greunsven aan bonden, 1982). FNV CA 
1982, 118 – 7 (Aan Poolse ambassadeur). FNV CA 1982, 123 – 7 (WIZ 20-10-1982). FNV HA 1982, 
83 – 8 (Van Greunsven, Notitie, 1982). ‘FNV-adoptiecampagne’, VBK (1982) nr. 32, 1. ‘Protest tegen 
onderdrukking’, VBK (1982) nr. 34, 8. 
58 FNV CA 1982, 128 – 2 (Polenkomitee Amsterdam aan FNV, CNV 1982). FNV CA 1982, 128 – 1 
(Polen Komitee, 22-10-1982). FNV CA 1982, 123 – 8 (WIZ 17-11-1982). ‘Beleg’, VBK (1982) nr. 37, 7. 
59 FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 15-12-1982). 
60 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV HA 
1982, 83 – 2 (Van Rens, activiteiten Polen). FNV VFF, 104 – 1 (FR 11-1-1982). FNV VFF 103 – 2 (FB 
4-1-1982). FNV HA 1982, 84 – 1 (Van Rens, Notitie, 1982). FNV CA 1982, 126 – 1 (Van Rens, Projecten 
voor Polen, 1982). FNV CA 1982, 118 – 2 (BIZ 17-3-1982). Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen, 1983). 
FNV CA 1982, 128 – 4 (Van Rens, Prad-voorstellen, 1982). 
61 ‘Adoptie-actie’, VBK (1982) nr. 22, 4. FNV HA 1982, 83 – 2 (Van Rens, activiteiten Polen). FNV 
HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 122 – 2 (Wagenmans, Adoptieactie, 1982). 
FNV CA 1983, 92 – 1 (WIZ 14-12-1982). FNV CA 1982, 128 – 3 (Van Rens, adoptie-actie, 1982).



‘DOODSKUS’? 425

overhalen via deze weg de ondergrondse Solidarność-structuren enige steun 
te geven.62

Dit laat zien dat de FNV in staat was verder te kĳ ken dan de voorzichtige 
opstelling uit de legale maanden van Solidarność. Nu de balance-act om 
Solidarność als legale organisatie te handhaven voorbĳ  was, werd de FNV 
uitgesprokener in haar houding tegenover de machthebbers in Polen dan zĳ  
voorheen was geweest. In 1982 twĳ felde zĳ  geen moment over het steunen 
van een nieuwe Nobelprĳ svoordracht van Wałęsa. Ook discussieerden FNV-
medewerkers openlĳ k over de vraag of samenwerking met het Poolse Rode 
Kruis niet te systeembevestigend was en wees Wim Kok het visumvoorstel 
van de Poolse ambassadeur resoluut af. In het kader van de adoptieactie voor 
geïnterneerden toonde de FNV geen angst meer voor mogelĳ ke protesten 
van de zĳ de van de Poolse regering. De FNV liet zich bovendien niet tot een 
positievere houding verleiden door de vrĳ lating van Wałęsa en geruchten 
over het ophefffen van de staat van beleg. Zĳ  besloot aan haar afwĳ zing 
vast te blĳ ven houden tot alle geïnterneerden waren vrĳ gelaten. Bĳ  deze 
fermere houding hield de FNV nauwlettend in de gaten houden, dat zĳ  op 
geen enkele manier de humanitaire hulpverlening en individuele activisten 
in gevaar bracht. Daarvoor bleef selectieve stilte noodzakelĳ k.63

De institutionele zorgvuldigheid van voorheen bleef echter in stand: 
De FNV maakte een strikt onderscheid tussen humanitaire en vakbonds-
gerichte hulp. Het gedurende 1981 ingezamelde geld voor de opbouw van 
Solidarność mocht onder geen beding voor humanitaire activiteiten worden 
ingezet. Zo bleef meer dan 100.000 gulden geoormerkt in de wacht staan, 
inclusief de 20.000 gulden van de PvdA-bestelbus. Het voorstel was om dit 
geld via een door Jerzy Milewski van het Solidarność coördinatiebureau in 
Brussel bemiddelde regionale samenwerking aan Solidarność te besteden. 
Verrassend genoeg berichtte buitenlandmedewerkster Van Laar in 1984 dat 
al 8000 gulden in kleine hoeveelheden kantoorartikelen ‘via vertrouwelĳ ke 
kanalen’ naar Polen was gestuurd.64 Waar Van Laar met deze uitspraak 

62 FNV HA 1982, 82 – 6 (Van Laar aan Drĳ fhout, 1982). FNV HA 1984, 74 – 1 (Kroeze aan FNV, 
1984). FNV HA 1984, 74 – 2 (Van Laar aan Druk en Papier, 1984). 
63 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV HA 1982, 83 – 2 (Van Rens, activiteiten 
Polen). FNV CA 1982, 121 – 1 (toespraak Bode, 1982). FNV VVF, 104 – 1 (FR 11-1-1982). FNV CA 1983, 
89 – 1 (BIZ 15-12-1982). FNV VVF 104 – 2 (FR 15-2-1982). FNV HA 1982, 82 – 7 (Van Greunsven aan 
ICFTU, 1982). FNV CA 1982, 123 – 9 (WIZ 2-2-1982). ‘Vredesprĳ s terecht naar Polen’, VBK 8 (1983) 
nr. 30, 12. 
64 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 123 – 10 (WIZ 3-3-1982). FNV 
CA 1983, 91 – 1 (Verantwoording steunverlening Polen, 1983). FNV HA 1984, 74 – 3 (Van Laar aan 
Federatieve Spoorweg Vakvereniging, 1984). FNV CA 1983, 92 – 2 (WIZ 1-9-1983). FNV CA 1982, 
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op duidde, blĳ ft onduidelĳ k. De afwezigheid van verdere bewĳ zen zou 
voort kunnen komen uit de grote angst van de FNV om Solidarność te 
kunnen compromitteren, maar was slecht verenigbaar met de wens van 
de FNV altĳ d zorgvuldig en formeel te werk te gaan.65 Mogelĳ k is dat met 
de ‘vertrouwelĳ ke kanalen’ het Solidarność-bureau in Amsterdam bedoeld 
werd. Minkiewicz stelt achteraf dat hĳ  informeel kleine bedragen werd 
toegeschoven, maar dat de FNV verder niets met zĳ n smokkelactiviteiten 
te maken wilde hebben: ‘Ze wisten donders goed dat ik dat soort dingen 
deed, maar offfĳ icieel deden ze daar dan niet aan mee.’66

Een tweede mogelĳ kheid is dat de FNV geld stuurde Iwona Mikulska, 
die in 1981 de offfĳ iciële contactpersoon binnen Solidarność voor de FNV 
was geweest en met wie Van Rens tĳ dens de staat van beleg het contact 
herstelde. Inderdaad stuurde de FNV in 1985 via haar 10.000 gulden naar 
Gdańsk voor rechtskundige hulp aan aangeklaagde activisten. Tekenend 
voor het formele optreden van de FNV was het feit dat zĳ  zelfs voor een 
noodzakelĳ k cryptisch gestelde ontvangstbevestiging moest zorgen. Van 
Rens twĳ felde geen moment aan de goede besteding van het geld, ‘maar 
je moet toch zorgvuldig met de middelen van je organisatie omgaan’, stelt 
hĳ  achteraf. Aangezien er vergelĳ kbare ontvangstbevestigingen van voor 
die tĳ d ontbreken, is het zeer de vraag of dit ook de manier was waarop de 
FNV tussen 1982 en 1984 hulp verleende.67

De FNV uitte zich in het openbaar nog vager. In de Vakbondskrant van 
10 juni 1982 verkondigde ze: ‘De steun die de FNV geeft aan de wederopbouw 
van het vrĳ e vakverbond Solidarność gaat door’, zonder verder concreet te 
worden. Op andere momenten ontkende de FNV juist het bestaan van voort-
gezette hulp.68 Binnen de NSHP spraken de verschillende partners af politiek 

118 – 4 (BIZ 16-6-1982). FNV CA 1982, 123 – 1 (WIZ 3-3-1982). Het is onduidelĳ k of het geld van de 
PvdA ooit aangekomen is. FNV HA 1983, 88 – 1 (Baart aan PvdA, 1983). 
65 Desgevraagd blĳ ken Van Rens en Van Laar geen concrete herinneringen aan deze hulpver-
lening meer te hebben, maar sluiten ze niet uit dat het plaats heeft gevonden. Interview Van 
Rens, 2-5-2011. Interview Van Laar, 12-4-2011.
66 Interview Minkiewicz, 15-6-2010 en 6-1-2012. Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 
16-12-1982). Aantekeningen Van Rens ‘11.03.1983 gesprek informatiebureau S + B Pronk (CNV)’, 
22, PA Van Rens. 
67 FNV HA 1985, 70 – 4 (FB 4-11-1985). FNV HA 1985, 70 – 5 (Van Greunsven aan Charity 
Commission, 1985). PA Tuge – 1 (Komisja Charytatywna aan Tuge, 1986). Het briefĳ je verwees 
naar ‘3.500 paczek z produktów amerikańskich’: 3.500 pakjes met Amerikaanse producten. 
Daarmee werd 3.500 dollar bedoeld, maar het sturen van geld was beduidend omstredener dan 
het sturen van humanitaire hulp. Interview Van Rens, 2-5-2011 en 25-7-2011. Interview Iwona 
Tuge, 6-5-2011, Amsterdam.
68 FNV CA 1982, 128 – 1 (Polenkomitee). ‘FNV-hulp aan Solidarność gaat door’, VBK (1982) nr. 19, 
7. 
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getinte hulp ‘geruisloos’ te laten geschieden. De FNV gaf echter tegelĳ kertĳ d 
wel ruchtbaarheid aan een in februari 1982 verzonden transport van 453 
pakketten voor families van geïnterneerden in de regio Tarnów.69

Deze zwenkende beweging tussen het ontkennen van en pronken met 
hulpverlening, laat zien dat de FNV zich in een lastig pakket bevond. Zĳ  
was nog steeds huiverig ‘als een olifant door de internationale porseleinkast 
te stormen’ en wilde de ondergrondse activisten niet met ondoordachte 
uitingen in gevaar brengen. Ondanks de afkeer van borstklopperĳ  wilde 
de FNV wel aan de buitenwereld laten zien, dat zĳ  de vakbondssolidariteit 
serieus nam: ‘We zullen moeten doorgaan met steun om een democratische 
en onafhankelĳ ke vakbeweging in Polen te krĳ gen,’ stelde Kok strĳ dbaar 
in december 1982. De FNV was dan ook erg verontwaardigd over berichten 
in De Telegraaf dat de inbreng van de Nederlandse vakcentrales voor Polen 
‘nihil’ was en zich beperkte tot deelname aan de NSHP en ‘vrĳ blĳ vende 
stukjes’ in de vakbondspers.70

In de loop van 1983 nam de activiteit ten behoeve van Solidarność sterk af. 
De FNV nam zich nog wel voor ‘in de publiciteit naar onze leden en – voor 
zover mogelĳ k – naar Polen toe een signaal te geven van onze betrok-
kenheid’, maar in de praktĳ k kwam hier echter weinig van terecht.71 In 
De Vakbondskrant verschenen in 1983 nog maar vier artikelen over Polen, 
tegenover tientallen in de tĳ d daarvoor. In de hele periode 1984-1989 daalde 
dat aantal zelfs naar twee.72 De activiteiten die nog plaatsvonden waren sterk 
afhankelĳ k van initiatieven uit de Solidarność-bureaus in Amsterdam en 
Brussel of de ICFTU.73 Op het internationale niveau bleef de FNV overigens 
wel zeer actief. Vooral binnen de International Labour Organisation (ILO) 
kwam de FNV sterk op voor Solidarność. Met het grotendeels wegvallen 

69 FNV CA 1982, 118 – 2 (BIZ 17-3-1982). FNV CA 1982, 118 – 3 (BIZ 17-2-1982). FNV HA 1982, 83 – 4 
(BIZ, balans activiteiten). FNV HA 1982, 82 – 8 (Kok aan Bishop of Tarnów, 1982). FNV CA 1982, 
126 – 1 (Van Rens, Projecten voor Polen, 1982). 
70 Sol NL 28 – 9 (Polendag, 1982). FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding 1982). ‘Polen-aktie. Krant pakt 
bondsleden’, VBK (1983) nr. 1, 15. Ook De Groene Amsterdammer had kritiek: Koper, ‘Waar blĳ ft 
die bestelauto?’, DGA 15-7-1981, 17. 
71 FNV HA 1984, 74 – 1 (Van Rens, verzoek informatiebureau, 1984). FNV HA 1984, 74 – 2 
(Hordĳ k, Van Greunsven aan informatiebureau, 1984). FNV CA 1982, 123 – 2 (Szyguła, Nieborak, 
Minkiewicz aan BIZ, 1982).
72 VBK 1980-1989. 
73 Voorbeelden: FNV CA 1983, 92 – 2 (Milewski aan Kok, 1983). FNV CA 1983, 92 – 3 (Verklaring, 
1983). FNV CA 1983, 92 – 3 (WIZ 19-8-1983). FNV HA 1983, 88 – 2 (Van Greunsven aan ambassadeur, 
1983). FNV HA 1985, 70 – 6 (Van Greunsven aan Minister BZ, 4-11-1985). FNV HA 1985, 70 – 4 (FB 
4-11-1985). FNV CA 1983, 92 – 4 (WIZ 7-7-1983). FNV CA 1984, 68 – 1 (WIZ 27-6-1984). FNV CA 
1984, 69 – 1 (Mededelingen WIZ/84-44). FNV HA 1986, 72 – 1 (Van Greunsven aan Vanderveken, 
1986).
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van nationale protestacties, was dit internationale toneel de plek waar 
de kritiek van de FNV het meest uitgesproken bleef. Zo haalde een FNV-
vertegenwoordiger in 1985 zich de woede van Oost-Europese regeringen op 
de hals, toen hĳ  tegenover de VN in één adem de regeringen van Zuid-Afrika, 
Chili en Polen van onderdrukking van vakbondsactivisme betichtte.74

Een uitzondering op de relatieve passiviteit van de FNV binnen Nederland 
vormde de reactie op een initiatief van Milewski. Hĳ  deed al in 1983 aan 
de FNV het verzoek Solidarność te steunen door middel van een regionaal 
uitwisselingsproject. In 1984 ging de FNV op zoek naar een Nederlandse 
vakbondsregio, die discreet zou kunnen opereren en de fĳinanciële middelen 
had.75 Begin 1985 toonde het FNV District Limburg, waar traditioneel 
veel Poolse mĳ nwerkers actief waren, voorzichtige interesse. Het zou nog 
een jaar duren voordat het besluit tot een partnerschap met de Poolse 
regio Toruń viel. De zorgvuldigheid van de FNV uitte zich in dit geval in 
traagheid. Het district Limburg kreeg van de FNV opstartsubsidie uit de 
in 1981 ingezamelde Solidarność-gelden, maar moest de verdere kosten zelf 
dragen. Het aanvankelĳ ke plan om dit ingezamelde geld via een regionale 
uitwisseling aan Solidarność toe te laten komen, leek vergeten. Op een 
toeristenvisum reisden de Limburgse vertegenwoordigers in 1986 naar 
Polen, waar zĳ  afspraken Solidarność Toruń bĳ  te staan met publiciteit 
en materiële hulp ‘voor de verdediging van de menselĳ ke waardigheid, de 
rechten van volkeren op zelfbestuur en internationale vrede.’76

Net als in veel andere organisaties nam de activiteit van de FNV pas 
weer toe met het uitbreken van nieuwe stakingen in 1988. In een brief 
aan Wałęsa uitte de FNV ‘its full solidarity with your organization and its 
just struggle for re-legalization.’77 Meteen viel de FNV echter terug in de 
afwachtende en formele houding van 1980-1981. Het liefst had zĳ  voor elke 
stap de toestemming van Solidarność gevraagd. Hoewel Solidarność hier 
ongetwĳ feld prĳ s op stelde, was deze instelling in de chaotische maanden 
van 1989 niet altĳ d realistisch. Aan lokale initiatieven, die van de FNV 
subsidie voor hun humanitaire transporten naar Polen verwachtten, liet zĳ  

74 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV HA 1984, 74 – 4 (Corĳ n aan Van Greuns-
ven, 4-5-1984). ‘Sovjets proberen toespraak’, VK 28-11-1985. FNV CA 1988, 44 – 1 (Intervention 
Mesman).
75 FNV CA 1984, 65 – 1 (BIZ 6-12-1983). FNV CA 1984, 68 – 2 (WIZ 8-6-1984). FNV HA 1984, 74 – 5 
(Van Rens, Notitie, 1984). 
76 FNV HA 1986, 72 – 2 (Mesman aan FNV Limburg, 1986). FNV HA 1986, 72 – 3 (Mesman aan 
FNV Limburg, 1986). FNV CA 1986, 98 – 1 (Mesman, Notitie, 1986). Sol NL 33 – 20 (FNV Limburg, 
Solidarność Toruń, Overeenkomst). 
77 FNV HA 1988, 64 – 1 (Stekelenburg aan Wałęsa, 1988). 
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formalistisch weten dat het geld dat voor humanitaire actie geoormerkt was 
op was. Nu kwam echter wel het in 1981 ingezamelde geld ter ondersteuning 
van de vakbond vrĳ . Dit geld ging vooral naar door de ICFTU gecoördineerde 
vakbondstrainingen in Polen. Vanwege de nadruk die zĳ  zelf en Solidarność 
op het multilaterale niveau legden, deed de FNV pas eind 1989 onderzoek 
naar de mogelĳ kheden van eigen ondersteuningsprogramma’s. In de latere 
jaren negentig uitte dit zich in duurzame betrokkenheid bĳ  de vakbonds-
ontwikkelingen in Oost-Europa.78

Het zorgvuldige en voorzichtige optreden van de FNV was in veel opzich-
ten succesvol. Meer dan de bestelbus van de PvdA kwam de hulpverlening 
van de FNV tegemoet aan een wens vanuit Solidarność. Als vakbeweging 
was de FNV in een betere uitgangspositie dan de PvdA om hulp te leveren, 
maar uiteindelĳ k was haar bereidheid eerst naar de wensen van de Poolse 
arbeiders te luisteren vermoedelĳ k de belangrĳ ke reden haar grotere succes. 
Tegelĳ kertĳ d vormde de terughoudende, reactieve en formalistische opstel-
ling van de FNV echter ook een belemmering voor spontaan en niet-offfĳicieel 
handelen dat hulpverlening in een vroeger stadium of tĳ dens de staat van 
beleg makkelĳ ker zou hebben gemaakt.

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

De dialoog met ‘werknemersorganisaties’ in Oost-Europa

Eenzelfde drang naar regels en zorgvuldigheid toonde de FNV in haar 
dialoogbeleid. In 1972 viel in het overlegorgaan van NVV, NKV en CNV het 
besluit om het taboe op formele contacten met Oost-Europese vakcentrales 
op te hefffen. Dit bleef echter aan strenge richtlĳ nen gebonden. Zo moesten 
delegaties contacten met de partĳ leiding mĳ den, mochten zĳ  geen uitnodi-
gingen van niet-vakbondsorganisaties accepteren en moesten ze erop alert 
zĳ n niet voor propaganda misbruikt te worden. Daarbĳ  lieten de centrales 
vooral relatief hooggeplaatste vakbondsvertegenwoordigers naar Oost-
Europa afreizen, die niet zo snel buiten hun boekje zouden gaan. Bovendien 

78 FNV jaarverslag 1989 (Amsterdam 1990) 23-27. FNV CA 1989, 30 – 1 (BIZ 20-9-1989). FNV 
HA 1989, 68 – 1 (Mesman aan FB). FNV HA 1989, 68 – 2 (FB 20-11-1989). FNV HA 1988, 64 – 3 
(Lochtenberg aan Verkoelen, 1988). FNV HA 1989, 68 – 3 (Van Eekert aan Van der Burgt, 1989). 
FNV CA 1989, 30 – 2 (BIZ 24-5-1989). FNV HA 1989, 68 – 4 (Etty, Kort verslag, 1989). FNV CA 1989, 
35 – 1 (Mesman, Steun aan Solidariteit, 1989). FNV CA 1989, 36 – 1 (Mesman, Toelichting, 1989). 
PA Mesman – 1 (Sogge, Evaluatierapport, 2004). FNV HA 1989, 68 – 5 (Etty aan Solidarność, 1989). 
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beperkte het overlegorgaan de dialoog uit fĳ inanciële overwegingen tot 
Roemenië, Hongarĳ e en Joegoslavië. Die landen waren mede uitgezocht op 
grond van hun onafhankelĳ ke opstelling ten opzichte van Moskou. Naast 
het stimuleren van de ontspanning speelde namelĳ k ook het stimuleren 
van liberalisering en onafhankelĳ ke vakbondsactiviteit aanvankelĳ k een 
belangrĳ ke rol. Zo waren de eerste bezoeken aan Oost-Europa zeker niet 
onkritisch op het gebied van mensenrechten. In 1974 stelde het NVV dat

‘de Oosteuropese vakbeweging duidelĳ k gemaakt moeten worden dat 
de verdere ontwikkeling van de ontspanning en samenwerking tussen 
Oost- en Westeuropese staten, volken en ook vakbewegingen zeker op den 
duur begrensd zal worden door een onvoldoende erkenning en toepassing 
van mensenrechten.’

Deze kritische houding uitte zich ook in de aanduiding ‘werknemersor-
ganisaties’ voor deze instanties die de naam vakcentrale in Nederlandse 
ogen niet verdienden.79

Gedurende de jaren zeventig en tachtig verdween deze kritische toon 
steeds verder naar de achtergrond ten gunste van een meer aftastende 
dialoog.80 Vooral met de Hongaarse vakcentrale ontwikkelde de FNV 
een bĳ zonder warme band, omdat de FNV bĳ  haar een grote openheid 
bespeurde.81

Die vanzelfsprekendheid leidde in 1980 tot de eerste stappen voorbĳ  de 
richtlĳ nen van 1972. Aanleiding daarvoor waren een uitnodiging voor het 
congres van de Hongaarse ‘werknemersorganisatie’ en een uitnodiging van 
Poolse zĳ de. Vakbondscongressen in Oost-Europa behoorden tot de poli-
tieke evenementen die de Nederlandse vakcentrales hadden afgesproken 

79 Citaat in: Van Liere, Het NVV en de Oost-West tegenstelling (1979) 31, 33-35, 38-39, 44, 47-48. 
Studiecentrum, Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 33-34. De Korte, Latiers, Internationale 
Solidariteit? (1982) 79-85. Sol NL 33 – 5 (voortzetting dialoog). IKV 475 – 2 (Oost-Europadag, 
1984). FNV CA 1988, 43 – 1 (evaluatienota). FNV CA 1981, 336 – 2 (BIZ 22-4-1981). Interview Van 
Rens, 4-2-2011. Interview Mesman, 11-1-2011. NVV, 29ste verslag ’71 (1971) 75-77. 
80 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). Interview Mesman, 11-1-2011. Wel bleef een 
deel van de voorheen vastgestelde regels vanzelfsprekend bestaan: Zie bĳ v. FNV CA 1983, 89 – 2 
(BIZ 13-4-1983). FNV HA 1987, 50 – 1 (Lochtenbergh aan Women’s International Democratic 
Federation, 1987).
81 Sol NL 33 – 5 (voortzetting van de dialoog). FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwik-
kelingen, 1981). PA Van Rens – 3 (Bezoek SZOT, 1980). ‘Wens ‘onderkoning’ Hongarĳ e: gesprek 
Oost-West over ontspanning’, VBK 6 (1981) nr. 16, 7. Aantekeningen Van Rens, ‘Bezoek SZOT 
delegatie olv S. Gaspar aan FNV op 23 april 1981’, B50-B51, PA Van Rens. Van Rens, 4-2-2011, 
2-5-2011 en 25-7-2011. FNV/NVV/NKV jaarverslagen 1980 (1981) 35.
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te mĳ den. Het goede contact met de Hongaren maakte het echter steeds 
pĳ nlĳ ker om de uitnodiging te blĳ ven afslaan. De FNV, die zustercentrales 
in andere Westerse landen wel naar de conferenties zag afreizen, had het 
gevoel het braafste jongetje van de klas te zĳ n. Met een eerste, als uitzon-
dering bedoeld, bezoek in 1980 startte de FNV een praktĳ k van selectieve 
congresdeelname in Oost-Europa.82

Een andere zelfopgelegde regel die de FNV in 1980 besloot te versoepelen, 
was de beperking tot drie landen. Een uitnodiging van de Poolse offfĳ iciële 
vakorganisatie CRZZ vormde een welkome aanleiding om ook hier een 
experiment aan te gaan. Polen stond bekend als een land met een grote 
interesse in de ontspanning en een relatief onafhankelĳ ke vakcentrale. 
Mogelĳ k hadden ook de stakingen van 1970 en 1976 de belangstelling van 
Nederlandse vakbondsfunctionarissen gewekt, zoals Van Rens achteraf sug-
gereert.83 Het bestaan van onafhankelĳ ke vakbondsinitiatieven in Polen 
speelde echter in de besluitvorming verrassend genoeg geen enkele rol. 
Niemand verwees zelfs maar naar het uitgebreide artikel over de arrestatie 
van vakbondsactivist Edmund Zadrożynski en de onderdrukking van KOR, 
dat begin 1980 nog in de Vakbondskrant had gestaan.84 Het positieve beeld 
van de vakbondsontwikkelingen in Polen overheerste.

Deze blinde vlek voor onafhankelĳ k vakbondsactivisme wreekte zich 
toen in de zomer van 1980 stakingen in Polen uitbraken. De gebeurtenissen 
waren voor de FNV geen reden om de reis af te gelasten, maar ze nam zich 
wel voor om tĳ dens het bezoek ook met onafhankelĳ ke vakbondsactivisten 
te praten. Het feit dat de FNV op geen enkel moment overwoog de CRZZ 
ten gunste van Solidarność te laten zitten, laat zien hoe vanzelfsprekend 
de dialoog van bovenaf sinds de vroege jaren zeventig was geworden. 
De Vakbondskrant liet een CRZZ-vertegenwoordiger uitgebreid aan het 
woord over de Poolse gebeurtenissen en de FNV reageerde begripvol toen 
de CRZZ begin oktober om uitstel van het bezoek vroeg. De FNV bleef nog 
aandringen op een nieuw datumvoorstel toen de CRZZ onder invloed van 
de nu dominante vakbond Solidarność al alle betekenis had verloren.85

82 FNV CA 1980, 639 – 4 (WIZ 20-8-1980). FNV CA 1980, 641 – 1 (Van Rens, Uitnodigingen, 
1980). Sol NL 33 – 5 (voortzetting van de dialoog). Inderdaad was ook bĳ voorbeeld de Franse 
vakcentrale CFDT, die bekend zou worden om zĳ n uitgesproken solidariteit met Solidarność, 
op dit congres aanwezig: Cwalba, Czasy ‘Solidarności’ (1997) 42.
83 FNV CA 1980, 640 – 1 (Van Rens, Uitnodiging, 1980). Van Rens, 4-1-2011 en 25-7-2011. FNV 
CA 1982, 122 – 1 (voortzetting dialoog, 1982). 
84 ‘Ook Polen schendt werknemersrechten’, VBK 5 (1980) nr. 5, 7.
85 FNV CA 1980, 639 – 4 (WIZ 20-8-1980). FNV HA 1980, 106 – 10 (Pawlak aan Van Greunsven, 
1980). FNV HA 1980, 106 – 11 (Van Greunsven aan CRZZ, 1980). FNV CA 1981, 342 – 1 (gesprek 
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Opvallend is niet alleen dit vasthouden aan de offfĳ iciële dialoog in een 
tĳ d dat een democratische gesprekspartner zich luidkeels aandiende, maar 
ook het feit dat hierover nauwelĳ ks discussie ontstond. De Vakbondskrant 
verwees naar de Britse TUC (Trades Union Congress) die al langere tĳ d 
betrekkingen met de CRZZ onderhield en ook voor de herfst van 1980 een 
uitnodiging van haar had geaccepteerd. Net als de FNV besloot de TUC aan 
het bezoek vast te houden, maar in tegenstelling tot in Nederland leidde 
dit tot aanzienlĳ ke kritiek vanuit de bonden en de Britse pers. De discussie 
ging al snel over de houding tegenover het communisme in het algemeen. 
Uiteindelĳ k zegde ook hier de CRZZ het bezoek af.86

Waarom ontbrak in de FNV een dergelĳ ke gepolariseerde discussie? De 
sleutel ligt in het feit dat de TUC als eenheidsvakbond het hele arbeiders-
spectrum van communistisch links tot conservatief rechts verenigde en 
al voor 1980 een beduidend onkritischer contactbeleid voerde. Dat leidde 
tot onvrede in het meer conservatieve deel van de achterban.87 In de FNV 
verklaren de aanvankelĳ k meer restrictieve omgang met Oost-Europa en de 
grotere ideologische homogeniteit het ontstaan van een grotere consensus 
over de Oost-Westdialoog. Dit zorgde ervoor dat een uitzondering op het 
beleid, zoals het bezoek aan Polen, vermoedelĳ k beter bediscussieerd en 
onderbouwd was dan de reis van de TUC. Die consensus was ontstaan in 
een geleidelĳ ke ontwikkeling onder invloed van de ontspanningspolitiek. 
Zelfs het verschĳ nen van een echt vrĳ e gesprekspartner in Polen wist daar 
vervolgens geen bres meer in te slaan.

De legale maanden van Solidarność beïnvloedden de offfĳ iciële Oost-
Europese contacten van de FNV nauwelĳ ks.88 Zelfs de staat van beleg 
achtte de FNV slechts ‘een lelĳ ke streep (…) door de opgaande lĳ n in de 
vakbondscontacten en vakbondsdialoog’. Het doorgaan van de dialoog 
stond niet ter discussie, wel won het bewustzĳ n dat kritiek soms nodig was 
weer aan terrein. De afdeling Internationale Zaken nam zich voor meer de 
nadruk te leggen op ‘een realistische, eerlĳ ke, waar nodig harde dialoog, 

Minister BZ, 1980). FNV CA 1980, 639 – 5 (BIZ 8-10-1980). ‘Offfĳ iciële Poolse vakbeweging: ‘Er is 
niet naar ons geluisterd’’, VBK 5 (1980) nr. 27, 12. ‘Beraad over bezoek Polen’, VBK 5 (1980) nr. 26, 
1. ‘Onzekerheid over FNV-bezoek aan Polen’, VBK 5 (1980) nr. 31, 11. ‘FNV-bezoek Polen gaat niet 
door’, VBK 5 (1980) nr. 33, 11. ‘Vakbonden zeggen lidmaatschap op. Offfĳ iciële bond Polen wordt 
opgeheven’, ibidem. 
86 Stefan Berger, Norman LaPorte, ‘Great Britain. Between Avoiding Cold War and Supporting 
Free Trade Unionism’, in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 129-157, aldaar 129-133. 
87 Berger, LaPorte, ‘Great Britain’ (2010) 129-133, 149. 
88 FNV CA 1981, 338 – 4 (Van Rens, SZOT congres). FNV CA 1981, 336 – 1 (BIZ 18-3-1981). 
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of zelfs confrontatie met als inzet het bevorderen van ontspanning en het 
leveren van een bĳ drage tot duurzame vrede.’89

Het baarde de FNV grote zorgen dat verschillende centrales binnen de 
ICFTU nog harder wilden optreden. Samen met op ontspanning gerichte 
zusterorganisaties zoals de West-Duitse DGB wist de FNV de zaak wat te 
sussen. Een voorstel om na gebeurtenissen in Polen alle Oost-Europese 
contacten te verbreken, werd omgebogen in een resolutie om slechts de 
contacten te herzien met Oost-Europese centrales die geen duidelĳ ke 
positie innamen tegenover Polen. Andere contacten zou men juist moeten 
gebruiken om de Westerse erkenning van Solidarność te benadrukken. Zo 
zou de dialoog met de offfĳ iciële vakbondsvertegenwoordigers de Poolse 
oppositie ten goede komen.90

Inderdaad verzocht de FNV haar partners uit het Oostblok om een reactie 
op de Poolse gebeurtenissen. De Roemeense centrale bleef een antwoord 
schuldig, maar de Hongaren stelden de FNV niet teleur. Van Rens schreef 
ongetwĳ feld met opluchting:

‘De Hongaarse opstelling loopt niet geheel parallel met de onze, maar 
is erg positief in vergelĳ king met die van b.v. de FDGB uit de DDR, die 
aan de Engelse TUC een reactie hebben gegeven, waar de honden geen 
brood van lusten.’

De TUC zag zich genoodzaakt de banden met de FDGB te verbreken. De 
FNV besloot, ondanks de ICFTU-resolutie die zĳ  zelf had voorgesteld, niet 
dezelfde stap te zetten ten opzichte van de Roemeense centrale.91

Wel hield de FNV zich trouw aan het voornemen om offfĳ iciële contacten 
te gebruiken om aandacht voor de Poolse situatie te vragen. Tot ver in de 
jaren tachtig was het noemen van Polen één van de favoriete manieren van 
de FNV om in gesprekken met Oost-Europese vakcentrales haar kritische 
houding te tonen.92 Toen de FNV eind jaren tachtig de contacten met 

89 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 122 – 1 (voortzetting dialoog, 
1982). FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok 12-12-1982). 
90 FNV CA 1983, 15 – 1 (ICFTU executive board, 1983). FNV CA 1983, 15 – 2 (ICFTU executive 
board, 1983). FNV CA 1983, 15 – 3 (Etty, IVVV-bestuur, 1983).
91 Joegoslavië maakte geen deel uit van het Oostblok en werd daarom niet om een reactie 
gevraagd. FNV HA 1982, 83 – 3 (Van Rens, Polenactiviteiten). Berger, ‘Great Britain’ (2010) 140. 
FNV HA 1982, 83 – 9 (Kok aan Bugur, 1982). FNV CA 1982, 121 – 3 (Szot-FNV). FNV CA 1982, 121 – 2 
(Kok aan Gaspar).
92 Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen). FNV 
CA 1982, 123 – 11 (WIZ 6-10-1982). FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-1-1982). FNV HA 1982, 81 – 1 (Van 
Greunsven aan Tisch, 1982). FNV CA 1984, 67 – 1 (bezoek SSJ, 1984).
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Roemenië inruilde voor banden met Bulgarĳ e nam zĳ  de nieuwe partner 
onder meer de maat over zĳ n opvattingen over Polen.93 Ook weigerde de 
FNV uit solidariteit met Solidarność de nieuwe offfĳ iciële Poolse centrale 
OPZZ te accepteren als dialoogpartner.94 De aandacht voor Polen stond 
het hartelĳ ke contact met de Hongaarse centrale niet in de weg. Voorzitter 
Gáspár bood aan in Warschau te lobbyen ten behoeve van Koks voornemen 
om als ETUC-voorzitter Polen te bezoeken. Gáspár groeide uit tot een 
belangrĳ ke informatiebron voor de FNV over Polen.95

Uiteindelĳ k hadden de Poolse gebeurtenissen niet meer dan een kort-
stondig dempend efffect op de contacten van de FNV met Oost-Europa. Eind 
jaren tachtig formuleerde de FNV als doel van de dialoog ‘begrip te krĳ gen 
voor elkaars opstelling, taak, rol en positie in de samenleving, open te staan 
voor kritiek, te geraken tot eerlĳ ke samenwerking en tot een autonome 
bĳ drage aan het proces van vrede en ontwapening’. Daarvoor ontwikkelde 
de FNV ook ‘informele’ contacten met centrales die zĳ  voorheen had geme-
den, waaronder de OPZZ. De afdeling Internationale Zaken had het in 1982 
al goed gezien: meer dan een kortstondige ‘streep’ door de ‘opgaande lĳ n’ 
van vakbondscontacten, zouden de Poolse gebeurtenissen niet worden.96

De FNV en de ‘onafhankelĳ ken’ in Oost-Europa

De Poolse gebeurtenissen waren wel van grote invloed op het dialoogbeleid 
van de FNV tegenover onafhankelĳ ke partners in Oost-Europa. Gezien 
het verbod op niet-vakbondscontacten dat de FNV zich had opgelegd, was 
Solidarność als eerste door een Oost-Europees regime erkend onafhankelĳ k 
vakbondsinitiatief de eerste kennismaking met niet-offfĳ iciële contacten 

93 FNV CA 1985, 80 – 1 (Mesman, bezoek UGSR, 1985). FNV CA 1986, 97 – 1 (bezoek CCBTU, 
1986). FNV CA 1984, 67 – 1 (delegatie Joegoslavië). 
94 Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). Interview Van Rens, 4-2-2011 en 25-7-2011. Interview 
Mesman, 11-1-2011. PA Mesman – 1 (Sogge, Het probleem omkeren, 2004) 28-29, 51, 54. FNV 
jaarverslag 1988 (1989) 29. FNV CA 1989, 36 – 2 (Mesman, Financiën, 1989).
95 FNV CA 1984, 67 – 1 (delegatie Joegoslavië). FNV CA 1984, 66 – 4 (bezoek SZOT-delegatie, 
1984). FNV HA 1982, 83 – 10 (Kok aan Gaspar, 1982). FNV CA 1983, 92 – 5 (WIZ 3-3-1983). FNV CA 
1987, 57 – 1 (bespreking SZOT). FNV CA 1986, 95 – 1 (bezoek aan SZOT, 1985). Aantekeningen 
Van Rens, ‘concept SZOT-bezoek eind 08-1985’, 5a, ’13.06.1984. Gesprek Jozef Timmer (SZOT)’, 
9, ’25-2-1983. Overleg S. Gaspar in Budapest’, 18-19, ‘29 mei 1982. Gesprek Gaspar’, 24-25, ‘Bureau 
in NL’, 26-28, PA Van Rens. PA Van Rens – 4 (bevestiging telefoongesprek, 1983).
96 Sol NL 33 – 5 (voortzetting van de dialoog). FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 1982). FNV 
HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1981, 339 – 1 (Van Rens, verdere dialoog, 1981). 
FNV CA 1985, 78 – 1 (BIZ 6-3-1985). PA Van Rens – 5 (Van Greunsven, ontwikkelingen in Polen, 
1983). FNV CA 1984, 65 – 2 (BIZ 11-4-1984). FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 20-9-1983). FNV CA 1988, 
43 – 2 (bilaterale contacten, 1985).
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achter het Ĳ zeren Gordĳ n. Die offfĳ iciële erkenning door het Poolse regime 
was van belang: op eerdere ondergrondse vakbondsinitiatieven had de FNV 
weinig acht geslagen.

Uit angst Solidarność te schaden, wachtte de FNV ook bĳ  het leggen van 
het eerste contact op initiatief van Poolse zĳ de. Daar kon ze, gezien de prio-
riteiten van Solidarność, lang op wachten. Pas toen Solidarność-bestuurder 
Lewandowski in maart 1981 een bezoek bracht aan de Tilburgse Hogeschool 
kwam het eerste contact tot stand.97 Vanaf dat moment was de FNV bĳ  de 
Poolse vakbond op de radar. Van Rens kreeg een vaste aanspreekpartner 
binnen de internationale afdeling in Gdańsk. Met haar overlegde hĳ  over 
hulpverlening aan Polen.98 Daarnaast ging de FNV er toe over om op eigen 
kosten Poolse vakbondsdelegaties naar Nederland uit te nodigen.99

De FNV was er veel aan gelegen de betrekkingen te behouden en inten-
siveren. Om deze reden stuurde ze in juni Solidarność een uitnodiging voor 
haar congres in november, waar de Poolse vakbond gehoor aan gaf.100 Niet 
veel later kreeg de FNV een tegenuitnodiging voor het Solidarność-congres 
in september. Dit bleek een uitstekende gelegenheid om met vakbonds-
prominenten als Bronisław Geremek te spreken en de betrekkingen met 
Solidarność-contactpersoon Iwona Mikulska te identifĳ iceren. Voor haar 
werd Van Rens een belangrĳ ke vraagbaak op het gebied van internationale 
vakbondsvraagstukken.101 Van Rens nodigde haar uit naar Nederland, waar 
hĳ  haar met verschillende bonden in contact bracht.102

Dit gegroeide wederzĳ dse vertrouwen was voor Mikulska aanleiding Kok 
en Van Rens voor vergadering van het nationale comité van Solidarność 
uit te nodigen van 10 tot 12 december 1981. Toen op het vliegveld de vraag 
opkwam of Kok ook offfĳ iciële vakbondsvertegenwoordigers zou ontmoe-
ten, lieten Van Rens en hĳ  die beslissing aan haar over, herinnert zich 
Mikulska achteraf. Dit was voor haar een belangrĳ k teken van de ontstane 

97 ‘Polen’ , VBK (1981) nr. 11, 7. FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). 
98 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). Aantekeningen Van Rens, 
‘Informatie van Iwona Mikulska’, B48, PA Van Rens. Interview Tuge, 12-4-2011.
99 FNV CA 1981, 341 – 1 (FNV News). Aantekeningen Van Rens, ‘Poolse delegatie op 11 september 
1981’, B42-B43, ‘Gesprek Poolse delegatie’, B44-46, PA Van Rens.
100 FNV CA 1981, 340 – 1 (WIZ 9-6-1981). ‘Poolse gast op FNV-congres’, VBK 6 (1981) nr. 30, 7.
101 FNV CA 1981, 340 – 2 (WIZ 16-9-1981). ‘FNV naar Polen’, (1981) 8. Aantekeningen Van Rens, 
‘Solidarność-congres 26 september 1981 Gdańsk’, B38-B40, PA Van Rens. Interview Van Rens, 
4-2-2011. Interview Tuge, 12-4-2011.
102 FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen). ‘Solidair met Solidarność’ (1981) 5-6. FNV CA 
1981, 336 – 3 (BIZ 19-8-1981). FNV CA 1983, 92 – 6 (brochure Voedingsbond FNV). FNV CA 1981, 
338 – 5 (Van Greunsven, hulpverlening aan Polen, 1981). Interview Tuge, 12-4-2011. 
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vertrouwensband.103 Het bezoek diende vooral om de wederzĳ dse betrek-
kingen te verdiepen. Kok en Van Rens gebruikten de gelegenheid om met 
Solidarność-activisten als Bujak, Onyszkiewicz en Geremek te discussiëren 
over de Oost-Westbetrekkingen en de situatie in Polen. Kok had bovendien 
een fotomoment met Wałęsa en hield een korte toespraak om de Poolse 
vakbond in deze gespannen tĳ d een hart onder de riem te steken. Hoe zeer 
dat nodig was, toonde de coup van Jaruzelski in de nacht van hun vertrek.104

De dialoog met Solidarność kwam vervolgens vrĳ wel tot stilstand. In 
de loop van de staat van beleg slaagde Van Rens er wel in het persoonlĳ ke 
contact met Mikulska te herstellen.105 Meer offfĳ icieel vakbondscontact 
kwam pas weer in de tweede helft van de jaren tachtig tot stand met het 
ondersteuningsproject vanuit Limburg.106 De FNV bleef Wałęsa wel uitno-
digen voor haar vakbondscongres. De Solidarność-leider stuurde in 1984 een 
lange, sympathieke brief, om het bezoek om voor de hand liggende redenen 
af te slaan. Hĳ  memoreerde hierin aan het feit dat Kok de laatste Westerse 
vakbondsleider was die hĳ  in levende lĳ ve had gesproken.107

Het duurde lang voordat dergelĳ k briefcontact praktische voortzetting 
kreeg. Op verzoek van de ICFTU reisde in augustus 1988 Leo Mesman, die 
Van Rens opvolgde als de verantwoordelĳ ke voor het contact met Oost-
Europa, naar de door Solidarność en WiP georganiseerde internationale 
mensenrechtenconferentie in Nowa Huta bĳ  Krakau.108 Mesmans bezoek 
op een toeristenvisum aan een niet-toegestane conferentie, waar niet al-
leen vakbonden aan deelnamen, was voor een vakcentrale als de FNV niet 
vanzelfsprekend. De twĳ fels over het visum, het programma en de mogelĳ ke 
schadelĳ ke gevolgen, delfden echter het onderspit. De mogelĳ kheid om 
eindelĳ k weer direct contact te kunnen leggen met Solidarność was belang-
rĳ ker. Mogelĳ k speelde ook Mesmans achtergrond in de vredesbeweging 
hier een rol. Hĳ  besprak de haalbaarheid van een bezoek vooraf met collega’s 
uit deze hoek. Zo versoepelde de FNV haar formele opstelling mogelĳ k 

103 Interview Tuge, 12-4-2011.
104 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). ‘Wie heeft langste adem in Polen?’ (1982) 7, Aantekeningen 
Van Rens, ‘gesprek Geremek’, B2-B4, ‘Bezoek Solidariteit op 10.11.12 december 1981’, B5-B12, PA 
Van Rens. IKV 472 – 7 (Kok, hulpverlening aan Polen). Interview Van Rens, 4-2-2011, 2-5-2011 en 
25-7-2011. Interview Tuge, 12-4-2011. 
105 FNV CA 1984, 68 – 3 (Mededelingen WIZ/84-21). Interview Van Rens, 2-5-2011 en 25-7-2011.
106 FNV CA 1986, 98 – 1 (Mesman, samenwerking Toruń). Interview Mesman, 11-1-2011.
107 Korespondencja LW 197/43 – 1 (Kok, Van Eekert aan Wałęsa, 1984). Korespondencja LW 
197/43 – 2 (Wałęsa aan Kok, 1984). Zie meer correspondentie in Korespondencja LW 197/36. 
108 FNV HA 1988, 64 – 2 (ICFTU aan Stekelenburg, 1988). FNV HA 1988, 64 – 1 (Stekelenburg 
aan Wałęsa, 1988).
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dankzĳ  inspiratie uit de vredesbeweging.109 Grote zusterorganisaties als de 
DGB en de TUC hadden geen afvaardiging gestuurd. Voor Mesman was de 
conferentie met zĳ n politieke diversiteit en geïmproviseerde karakter een 
hele belevenis. Hĳ  stelde zich expliciet op als vakbondsvertegenwoordiger 
die vooral solidariteit met Solidarność wilde tonen en de verloren betrek-
kingen wilde herstellen.110

Mesman voelde duidelĳ k het stĳ lverschil tussen de spontaner optredende 
vredesbeweging en de voorzichtige institutionele vakbonden, zo herinnert 
hĳ  zich achteraf:

‘Als we daar [in Oost-Europa] op uitwisseling waren hadden we ook het 
gevoel (…) we moeten het niet escaleren, we moeten geduld hebben. 
Toch een soort andere sfeer dan ik uit de (…) vredesbeweging kende en 
meemaakte. (…) Dat heeft misschien ook met de vakbondscultuur te 
maken. Het feit dat ik in 1988 op een toeristenvisum naar Polen ging (…) 
dat was eigenlĳ k amper toegestaan hier bĳ  het bestuur [lacht]. (…) Dat 
verbaasde mĳ  toen weer (…) dat er zo strikt, zo formeel en eigenlĳ k zo 
risicovrĳ  werd geopereerd (…) vanuit een soort establishmentdenken. 
Ja, dat is toch een groot verschil, denk ik, tussen de vakbondscultuur en 
de echte vredesbeweging.’

Naar eigen zeggen was hĳ  verbaasd over de relatieve inactiviteit van de 
vakbonden tegenover Polen in de tweede helft van de jaren tachtig, omdat 
de vredesbeweging zich in deze tĳ d juist op het land stortte. De nieuwe 
contacten met Solidarność voedden bĳ  hem de hoop, dat de FNV in Oost-
Europa ‘toch meer [kon] doen dan alleen informatieve contacten in een 
wat rare ontspanningssfeer.’111

Ook op andere gebieden was de nieuwe Oost-Europapolitiek van de 
vredesbeweging van invloed op de opstelling van de FNV. Het IKV voerde in 
het kader van haar nieuwe campagne eind jaren tachtig de druk op de FNV 
op om haar een beleid te verkopen dat sterk op het eigen tweesporenbeleid 
leek. Het IKV vond in Mesman een partner die bereid was om verder te 
kĳ ken dan de strenge vakbondsrichtlĳ nen en om binnen de FNV te pleiten 
voor samenwerking met niet-vakbondsorganisaties en verbreding naar 

109 FNV HA 1988, 64 – 2 (ICFTU aan Stekelenburg). FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie 
Nowa Huta). Interview Mesman, 11-1-2011.
110 FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie Nowa Huta). FNV CA 1988, 41 – 1 (BIZ 21-9-1988). 
FNV CA 1988, 48 -1 (Mesman, Oost-Europa-contacten, 1988). FNV CA 1989, 34 – 1 (IZ-Bulletin, 
1989) 4-5 . Interview Mesman, 11-1-2011.
111 Interview Mesman, 11-1-2011.
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lagere niveaus. Naar het IKV toe hield hĳ  desondanks de formele opstelling 
van de vakbond in stand en klaagde hĳ  over de manier waarop het IKV 
de vakbeweging in zĳ n eigen straatje probeerde te duwen. In 1987 liet hĳ  
zich desondanks, na eerdere weigeringen, overhalen tot deelname aan een 
Tsjechoslowaaks vredesseminar.112

Hiermee zette Mesman de deur open voor een eigen tweesporenbeleid 
van de FNV. Door het vroegtĳ dig afsterven van de offfĳ iciële Poolse vakcen-
trale in 1980 en het gebrek aan onafhankelĳ ke vakbonden in de andere 
landen waar de FNV contact mee onderhield, waren tot eind jaren tachtig 
nooit tegelĳ kertĳ d twee contactsporen in één land ontstaan. Mesman achtte 
de offfĳiciële contacten in Hongarĳ e en Joegoslavië nu echter goed genoeg om 
een tweede, ondergeschikt, spoor naast de offfĳiciële contacten toe te kunnen 
staan. Dat hoefden niet meer noodzakelĳ kerwĳ s vakbondsorganisaties te 
zĳ n. De FNV bleef meer dan het IKV geloven in de prioriteit van ontspanning 
en de mogelĳ kheid de offfĳ iciële Oost-Europese centrales van bovenaf te 
hervormen. Als grote, geïnstitutionaliseerde organisatie voelde ze sterke 
verantwoordelĳ kheid voor de mogelĳ ke gevolgen die informele contacten 
voor de ontspanning en haar eigen offfĳ iciële dialoog in het bĳ zonder konden 
hebben.113

Het bleek daarom gemakkelĳ ker contacten aan te gaan met onafhan-
kelĳ ke organisaties in landen waar de FNV niet een dergelĳ ke dialoog 
onderhield. Zo reageerde Mesman in 1988 heel wat toeschietelĳ ker op een 
verzoek om contact van een Leningrads vakbondscomité, dan op toenade-
ringspogingen van een Hongaars onafhankelĳ k vakbondsinitiatief, omdat 
hĳ  daar nog kansen zag bĳ  de offfĳ iciële binden iets te bewerkstelligen:

‘de FNV bewerkstelligt liever een kleine verbetering bĳ  de [offfĳ iciële 
Hongaarse vakcentrale] SZOT (die nog altĳ d 4 miljoen werknemers ver-
tegenwoordigt) dan dat zĳ  nauwe relaties aangaat met de [onafhankelĳ ke 

112 FNV CA 1987, 57 – 1 (bespreking SZOT). FNV CA 1987, 60 – 1 (FNV-beleid vrede). FNV CA 1988, 
43 – 1 (evaluatienotitie betrekkingen). IKV 342 – 6 (Faber, FNV). IKV 342 – 13 (WI 27-09-1988). 
IKV 342 – 14 (WI 25-10-1988). PvdA 2398 – 1 (Mesman aan overlegorgaan tegen kernbewapening, 
1987). Interview Mesman, 11-1-2011.
113 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). FNV CA 1988, 43 – 1 (evaluatienotitie 
Oost-Europa). FNV CA 1989, 33 – 1 (Mesman, IVVV-notitie, 1989). FNV CA 1988, 41 – 3 (FNV-
Vredesberaad, 20-4-1988). FNV CA 1988, 45 – 1 (WIZ 7-9-1988). FNV CA 1988, 44 – 3 (Mesman, 
gesprek FNV-IKV, 1988). Voorbeeld van contact met een niet-vakbondsorganisatie (Neues 
Forum): FNV CA 1989, 34 – 2 (WIZ 6-12-1989). 
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vakcentrale] TDDSZ (met 2.000 leden) en de relatie met de SZOT op het 
spel zet.’114

De druk van de vredesbeweging had wel enig resultaat, maar bleek niet 
voldoende om de eenzĳ dige aandacht van de FNV voor institutionele 
contacten en haar omzichtige houding tegenover haar onafhankelĳ ke 
partners helemaal op te hefffen. Een volwaardig tweesporenbeleid kwam 
niet tot stand.115

Emigranten in actie: contactpersoon Minkiewicz

De politiek actieve Poolse gemeenschap in Nederland, die zich had verenigd 
in Merpol, speelde een bemiddelende rol tussen de FNV en Solidarność. De 
organisatie was nauw betrokken bĳ  het bezoek van Lewandowski waarbĳ  
het eerste contact werd gelegd en bemiddelde bĳ  het op gang komen van 
de hulpverlening. Aanvankelĳ k ging contactpersoon Jan Minkiewicz 
ervan uit dat zĳ n bemiddeling aan beide zĳ den op prĳ s werd gesteld. Op 
de duur merkte hĳ  terughoudendheid aan Poolse zĳ de. Bĳ  haar bezoek aan 
Nederland bevestigde Solidarność-contactpersoon Mikulska dat zĳ  liever 
rechtstreeks met de FNV communiceerde en andere initiatieven die zĳ  niet 
direct kon plaatsen, wilde vermĳ den. Inmiddels was het contact tussen Van 
Rens en Mikulska bovendien zo goed, dat zĳ  bemiddeling van buitenaf niet 
meer nodig vonden.116

Na 13 december 1981 kwam Merpol weer in beeld als mede-organisator 
van demonstraties en vangnet voor gestrande Solidarność-activisten. Samen 
met de contactpersoon Minkiewicz verschoof deze rol vervolgens naar het 
Solidarność informatiebureau in Amsterdam.117

114 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). FNV CA 1988, 48 – 1 (Mesman, Oost-Europa-
contacten). FNV CA 1988, 44 – 3 (Mesman, FNV-IKV). FNV CA 1988, 43 – 1 (evaluatienotitie Oost-
Europa). FNV CA 1989, 33 – 1 (Mesman, IVVV-notitie). FNV CA 1988, 41 – 3 (FNV-Vredesberaad, 
20-4-1988). FNV CA 1988, 41 – 4 (De Zwart, L.S., 1988). FNV CA 1988, 45 – 1 (WIZ 7-9-1988).
115 FNV HA 1988, 64 – 1 (Stekelenburg aan Wałęsa). FNV HA 1989, 68 – 6 (Lis aan Stekelenburg, 
1989). FNV CA 1989, 30 – 2 (BIZ 28-6-1989). FNV CA 1989, 30 – 3 (Lochtenbergh aan BIZ, 1989). 
116 Sol NL 28 – 11 (Merpol 16-11-1981). Sol NL 28 – 3 (Minkiewicz, werkbezoek, 1981). Interview 
Minkiewicz, 8-4-2010. Interview Van Rens, 4-2-2011. Interview Tuge, 12-4-2011. Interview Apt, 
26-4-2012.
117 Sol NL 28 – 4 (Merpol 3-1-1982). FNV HA 1981, 106 – 11 (Sprangers aan FNV, 1981). IKV 472 – 1 
(Van Rens, Polen, 1982). Interview Minkiewicz, 8-4-2010. Interview Van Rens, 4-2-2011. Minkie-
wicz was zozeer de belangrĳ kste contactpersoon dat Van Rens zich de naam Merpol achteraf 
niet eens meer herinnert. In zĳ n aantekeningen en notities uit 1981-1982 duikt ze echter wel 
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Verschillende Merpolleden waren ook kritisch op de FNV. Sasza Malko 
hekelde in krantenartikelen de terughoudendheid van de FNV en de onkri-
tische opstelling tegenover de offfĳ iciële vakcentrale CRZZ. Hĳ  bekritiseerde 
als één van de weinigen in Nederland de FNV-beslissing het CRZZ-bezoek 
in 1980 toch voort te zetten. Hĳ  was ook teleurgesteld over de houding van 
de FNV na het uitroepen van de staat van beleg.118 Dat oordeel deelde hĳ  
met Joram Kroser van het Polenkomitee Amsterdam, die de hulp van de 
grote vakcentrales te terughoudend en kleurloos vond.119

Minkiewicz toonde meer begrip voor de terughoudende opstelling van de 
FNV. Dat kwam niet alleen door het feit dat hĳ  in het algemeen een sterkere 
rol als bruggenbouwer ambieerde dan Malko, maar mogelĳ k ook door het 
feit dat zĳ n informatiebureau fĳ inancieel volledig afhankelĳ k was van de 
vakcentrales. Zo reageerde hĳ  uiterst verzoenend op de weigering van de 
FNV om in te stemmen met zĳ n voorstel voor selectieve sancties.120 Jan 
Minkiewicz en Michel Korzec zĳ n achteraf positief over de FNV. ‘De FNV 
heeft zich uiterst fatsoenlĳ k opgesteld. Zonder voorbehoud’, stelt Korzec 
achteraf in sterk contrast met zĳ n kritiek op de PvdA en het IKV.121

Wel had de FNV op haar beurt kritiek op het Solidarność informatiebu-
reau, omdat zĳ  als formele verwachtingen koesterde die het informatiebu-
reau niet waar kon maken. Zo rekende de FNV op een duidelĳ k mandaat 
van Solidarność, een proces richting zelfffĳ inanciering en een professioneel 
functionerend bureau. Gedurende de twee jaar dat de centrales het bureau 
fĳ inancierden, groeide de kritiek van FNV-zĳ de sterk.

Aanvankelĳ k overheerste enthousiasme. Al op 11 januari 1982 schreef 
Van Rens: ‘Indien het Comité van Solidarność-mensen, dat onlangs werd 
opgericht, met voorstellen tot samenwerking komt, zullen we zo mogelĳ k 
hieraan gehoor geven.’122 Toen Minkiewicz de FNV en CNV om ondersteu-
ning verzocht, kwamen zĳ  snel een maandelĳ kse toelage van 1500 gulden 
en huisvesting in het in Amsterdam gevestigde gebouw van de FNV-bond 
Druk en Papier overeen.123 FNV en CNV achtten het bestaan van een goed 

degelĳ k op: FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen). Aantekeningen Van Rens, ‘06-07-1982. 
Gesprek Informatiebureau S’, 33-34, PA Van Rens.
118 Malko, ‘Nederland staat te vrĳ blĳ vend’, NRC, 27-10-1980. Malko, ‘Waar blĳ ft PvdA’, NRC, 
27-2-1981. Interview Malko, 21-9-2011 en 26-1-2012.
119 Sol NL 28 – 9 (Polendag, 1982).
120 FNV HA 1982, 82 – 1 (Minkiewicz aan Van Rens, 1982).
121 Minkiewicz, ‘Stan wojenny’ (2011). Interview Korzec, 25-8-2012.
122 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). 
123 Sol NL 28 – 5 (Merpol 16-1-1982). Sol NL 33 – 8 (Hordĳ k, Van Greunsven aan het informatie-
bureau, 1983).



‘DOODSKUS’? 441

functionerend Solidarność-bureau van belang. Toen kort na de oprichting 
van het bureau een groep Polen de representativiteit betwistte, deden de 
centrales hun uiterste best om de problemen op te lossen.124 De centrales 
hielpen bovendien in de moeilĳ ke persoonlĳ ke situatie van de gestrande 
Solidarność-leden die bĳ  het bureau betrokken waren, door bĳ  overheids-
instanties navraag te doen naar hun verlaat uitbetaalde uitkeringen en een 
goed woordje voor hen te doen.125

Ondanks deze doortastendheid en dit enthousiasme ontstonden ook al 
snel de eerste twĳ fels. De FNV had haar nadruk op juiste procedures niet 
losgelaten. De vakcentrale was niet vergeten hoe zeer Solidarność hechtte 
aan juiste vertegenwoordiging. Ook wist ze dat Solidarność terughoudend 
was geweest tegenover Merpol. Om deze redenen drong de afdeling In-
ternationale Zaken bĳ  Minkiewicz aan op een mandaat van Solidarność. 
Van Laar herinnert zich achteraf: ‘Wĳ  waren een hele formele organisatie, 
dus die formele organisatie wilde een formeel mandaat waarmee hĳ  kon 
aantonen: ik ben gemandateerd namens Solidarność in Polen om namens 
Solidarność met de FNV te gaan overleggen.’ Zolang het bureau niet kon 
aantonen offfĳ icieel door Solidarność afgevaardigd te zĳ n, bleven twĳ fels 
bestaan, hoewel zĳ n inzet voor de goede zaak buiten kĳ f stond. De claims 
van de groep rivaliserende Polen en andere aantĳ gingen vanuit de Poolse 
gemeenschap versterkten deze twĳ fels mogelĳ k nog meer.126

De mandaatskwestie vormde een belangrĳ k onderwerp bĳ  de eerste 
evaluaties in de eerste helft vam 1982 tussen het bureau en de centrales. 
Minkiewicz probeerde de twĳ fels weg te nemen door te verwĳ zen naar de 
richtlĳ nen van de de Solidarność-emigranten in Zürich en Brussel. Ook 
probeerde hĳ  uit te leggen, dat de ingreep op de dertiende december geheel 
onverwacht was gekomen en daardoor alle Solidarność-leden slechts bĳ  
toeval in het Westen waren, zonder vooraf opgesteld mandaat. De FNV 
wilde haar formele richtlĳ nen niet loslaten. Hoopvol was de oprichting 
van het ondergrondse coördinatiecomité TKK in april 1982. Toen dat 
vervolgens daadwerkelĳ k een mandaat afgaf aan Milewski om in Brussel 

124 FNV CA 1982, 123 – 12 (WIZ 14-4-1982). FNV CA 1982, 123 – 13 (WIZ 19-5-1982). Sol NL 33 – 13 
(Agenda gesprek 1982). FNV HA 1982, 82 – 1 (Van Rens aan Zdablasz e.a. 1982). Interview Van 
Laar, 12-4-2011. 
125 FNV CA 1982, 127 – 1 (Minkiewicz, Kontinuering, 1982). FNV HA 1982, 82 – 2 (Minkiewicz 
aan Van Laar, 1982). FNV HA 1982, 82 – 9 (Van Greunsven aan de vreemdelingendienst, 1982). 
FNV HA 1982, 82 – 10 (Van Greunsven aan gemeentelĳ ke sociale dienst, 1982). Zie meer brieven 
aan de gemeente in FNV HA 1982, 82. 
126 Interview Van Laar, 26-4-2011. Interview Van Rens, 2-5-2011. Interview Minkiewicz, 6-1-2012. 
Sol NL 33 – 21 (Glapińska, Glapiński, 1982). 
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een coördinatiebureau op te richten, schonk dat de duidelĳ kheid waar 
de FNV op had gewacht. Het Amsterdamse informatiebureau probeerde 
hiervan te profĳ iteren door zich als ‘verlengstuk’ van Brussel in Nederland 
voor te stellen.127 Hoewel het de vraag is of dit alle twĳ fels wegnam, was 
de mandaatskwestie echter van tafel.128

Over het algemeen was het oordeel van de FNV over het informatiebureau 
na dit eerste halve jaar gematigd positief: ‘Voor zover wĳ  de activiteiten uit 
eigen waarneming kunnen beoordelen, zĳ n wĳ  van mening dat het Infor-
matieburo als contactpunt voor Polenactiviteiten de afgelopen maanden 
een redelĳ k nuttige functie heeft vervuld.’ Het bureau voorzag de FNV 
van informatie en was de initiator achter de adoptiecampagne, waartoe 
de centrale in 1982 besloot.129 Omdat Minkiewicz veel eigen geld moest 
bĳ leggen, verhoogden de centrales de toelage tot 2000 gulden per maand. 
Wel gaven zĳ  aan dat die maandelĳ kse fĳ inanciering een tĳ delĳ k karakter 
moest hebben.130

In aanloop naar de herdenking twee jaar na de akkoorden van Gdańsk 
eind augustus 1982 bleek opnieuw hoeveel stĳ l- en cultuurverschillen er 
tussen de offfĳ iciële, institutionele vakcentrales en het meer chaotische 
informatiebureau bestonden. Op verzoek van het bureau ondersteunde 
de FNV de geplande demonstratie. Ze leverde een spreker, promootte de 
bĳ eenkomst, bracht een verklaring uit en een deel van de kosten. Over de 
opzet van de demonstratie bestonden echter verschillende ideeën. De FNV 
gaf duidelĳ k aan voorkeur te hebben voor een manifestatie in een zaal, zoals 
zĳ  zelf op 14 december 1981 had georganiseerd. Het informatiebureau en 
de Polencomités kozen echter voor een demonstratie voor de ambassade. 
Deze kleine basiscomités hadden beperktere institutionele en fĳ inanciële 

127 FNV CA 1982, 127 – 1 (Minkiewicz, verslag 1-8-1982). FNV CA 1982, 118 – 4 (BIZ 16-6-1982). 
FNV CA 1982, 127 – 3 (gesprek met Blumsztajn, 1982). Sol NL 33 – 6 (gesprek CNV, FNV en Infor-
matiebureau, 1982). FNV CA 1983, 94 – 1 (Minkiewicz, Kort verslag, 1983). FNV CA 1982, 127 – 2 
(Wagenmans, Continuering, 1982). FNV CA 1982, 123 – 2 (Szyguła e.a. aan BIZ). Aantekeningen 
Van Rens, ‘26-04-1982 Informatiebureau S’, 24, ‘06-07-1982. Gesprek Informatiebureau S’, 33-37, 
PA Van Rens.
128 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 127 – 2 (Wagenmans, Conti-
nuering, 1982). FNV CA 1982, 122 – 3 (Continuering). FNV CA 1982, 122 – 4 (Van Rens, Agendapunt 
8, 1982). Interview Van Rens, 2-5-2011. Interview Van Laar, 26-4-2011. E-mail Jan Minkiewicz aan 
C.M., 5-4-2012. 
129 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 127 – 2 (Wagenmans, Continue-
ring, 1982). FNV CA 1983, 90 – 1 (Minkiewicz aan BIZ, 1983). FNV CA 1982, 123 – 3 (WIZ 7-6-1982). 
Sol NL 33 – 7 (Minkiewicz, Overzicht activiteiten, 1982).
130 FNV CA 1982, 127 – 1 (Minkiewicz, verslag 1-8-1982). FNV CA 1982, 127 – 2 (Wagenmans, 
Continuering, 1982). FNV CA 1982, 123 – 2 (Szyguła e.a. aan BIZ).
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mogelĳ kheden en hadden niet dezelfde capaciteit om mensen te mobili-
seren. Bovendien hadden beide organisaties een andere actiehabitus: een 
demonstratie buiten voor de deur bĳ  de geadresseerden sloot beter aan bĳ  
het verlangen naar zichtbaarheid van de Poolse emigranten. Achteraf was 
de FNV ontevreden over de opkomst en de organisatie. Zĳ  weet dat aan 
het bureau en de comités, die niet voldoende aan de bel hadden getrokken. 
Zelf had zĳ  zich echter eveneens behoorlĳ k passief opgesteld, waardoor de 
eigen achterban in deze tĳ den van afnemende aandacht voor Polen niet op 
was komen dagen.131

De samenwerking verbeterde weer in het najaar van 1982. Op aanmoedi-
ging van de ICFTU en het Brusselse kantoor ondernam de FNV actie tegen 
de nieuwe Poolse vakbondswet, met medewerking van het Amsterdamse 
bureau. Dat gold ook voor de protestbĳ eenkomsten rondom 13 december 
1982, die het informatiebureau en de FNV tot wederzĳ dse tevredenheid 
samen organiseerden.132

Toch was het positieve oordeel van de vakcentrales over het functioneren 
van het informatiebureau bĳ  het volgende evaluatiemoment geslonken. Dat 
kwam vooral door de in juni 1982 gemaakte afspraak dat het informatiebu-
reau zou komen met een plan om vakbondsleden Poolse geïnterneerden te 
laten ‘adopteren’. De daarvoor benodigde informatie kwam volgens de FNV 
te laat en was onvolledig. Zĳ  besloot daarom zelf informatie in Brussel in 
te winnen en een eigen actieplan op te stellen.133 Dat de FNV teleurgesteld 
was, is begrĳ pelĳ k. De vraag is echter of ze niet teveel verwachtte van een 
klein comité, waarin slechts één vast lid Nederlands sprak.

Dat de FNV meende iets te mogen verwachten, hing natuurlĳ k samen 
met de maandelĳ kse toelage van tweeduizend gulden die zĳ  het infor-
matiebureau toeschoof. Na de constatering dat het bureau niet optimaal 

131 IKV 736 – 3 (toespraak Thomassen, 1982). FNV CA 1982, 123 – 3 (WIZ 7-6-1982). Sol NL 33- 7 
(Minkiewicz, overzicht 26-6-1982). FNV CA 1982, 127 – 3 (Van Laar, Herdenking, 1982). FNV CA 
1982, 123 – 6 (WIZ 18-8-1982). FNV CA 1982, 123 – 14 (WIZ 4-8-1982). FNV HA 1982, 82 – 4 (Van 
Greunsven aan Thomassen, 1982). FNV VVF 103 – 3 (FB 9-8-1982). Aantekeningen Van Rens, 
‘06-07-1982. Gesprek Informatiebureau S’, 33-37, ‘18 augustus 1982’, 38-40, PA Van Rens. ‘Solidair 
met Solidarność’, VBK (1982) nr. 25, 7.
132 Sol NL 30 – 9 (Verklaring informatiebureau, 1982). Sol NL 30 – 10 (Bloemarts, Van Rens, 
Globalna ocena). FNV CA 1982 128 – 2 (Polenkomitee aan FNV). FNV CA 1982, 128 – 1 (Polenko-
mitee). Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982).
133 FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-10-1982). Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982). 
FNV HA 1982, 83 – 2 (Van Rens, activiteiten Polen). FNV CA 1983, 92 – 1 (BIZ 14-12-1982). FNV 
CA 1982, 128 – 3 (Van Rens, adoptie-actie, 1982). FNV CA 1982, 125 – 2 (Maligłówka, Maligłówka, 
Adoptie-actie). FNV HA 1983, 88 – 3 (Lochtenbergh aan Minkiewicz, 1983). FNV HA 1982, 82 – 11 
(Van Laar aan het Informatiebureau, 1982). 
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functioneerde, besloten de vakcentrales vanaf 1983 de toelage langzaam af 
te bouwen. Dat was ook in lĳ n met de wens het bureau tot zelfffĳ inanciering 
te laten komen.134 Pleidooien van het bureau voor een directe fĳ inanciële bĳ -
drage voor de ondergrondse Solidarność, vonden weinig weerklank. Slechts 
bĳ  een offfĳ iciële aanvraag uit Brussel wilde de formele FNV overwegen de 
nog aanzienlĳ ke voorraden voor Solidarność aan te spreken.135

Het verder afbouwen van de subsidie in de loop van 1983 paste in een 
trend van afnemende aandacht en actiebereidheid voor Polen in Nederland. 
Tegelĳ kertĳ d namen de misverstanden tussen de FNV en het informatiebu-
reau verder toe. De FNV klaagde over te laat ingeleverde evaluatieverslagen 
en gebrekkige zichtbaarheid, planning en verantwoording. Van Rens sug-
gereerde bovendien dat het bureau ook in Polen niet onverdeeld gunstig 
werd bezien. De bonden begonnen eveneens interesse in de ondersteuning 
van het bureau te verliezen. Druk en Papier had bĳ voorbeeld enkele kleinere 
onenigheden met het informatiebureau en wilde graag zĳ n kantoorruimte 
terug.136

Het was ditmaal het informatiebureau dat in deze gesprekken naar regels 
verwees: ‘Conform de richtlĳ nen van de TKK richten onze contacten zich 
primair op de vakbonden en vakcentrales en zĳ n wĳ  derhalve nog steeds 
aangewezen op hulp van FNV en CNV’. Deze richtlĳ n functioneerde voor het 
informatiebureau als een belangrĳ ke legitimatie van de eigen afhankelĳ k-
heid van de vakcentrales. Ondertussen nam het deze regels zelf niet altĳ d 
even nauw. Vanwege de druk van de vakcentrales probeerde het wel degelĳ k 
fondsen los te krĳ gen bĳ  onder andere de omroepen en de PvdA. Omdat 
deze pogingen weinig succesvol waren, hield Minkiewicz de vakcentrales 
de vanuit Polen verordonneerde afhankelĳ kheid voor. Persoonlĳ k schip-
perde hĳ  zeer tussen de tegenstrĳ dige wensen Solidarność om een puur 

134 Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982). FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 15-12-1982). 
FNV CA 1982, 128 – 3 (Van Rens, adoptie-actie, 1982). FNV CA 1982, 128 – 5 (Van Greunsven, 
Verslag, 1983). Sol NL 33 – 8 (Hordĳ k, Van Greunsven aan Informatiebureau, 1983). Sol NL 33 – 22 
(Overzicht kosten, 1982). FNV CA 1983, 92 – 1 (BIZ 14-12-1982). FNV CA 1983, 92 – 7 (WIZ 19-1-1983). 
FNV CA 1983, 92 – 8 (WIZ 6-1-1983).
135 Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982).
136 Sol NL 33 – 8 (Hordĳ k en Van Greunsven aan informatiebureau 25-1-1983). FNV CA 1983, 
92 – 1 (BIZ 14-12-1982). Sol NL 33 – 10 (Minkiewicz, Maligłówka, Kort verslag, 1983). FNV CA 1983, 
90 – 1 (Minkiewicz aan BIZ). FNV HA 1986, 72 – 4 (Mesman aan Minkiewicz, 1986). Sol NL 33 – 23 
(Van Greunsven aan Informatiebureau, 1983). Aantekeningen Van Rens, ‘11-03-1983’, 22, PA Van 
Rens. FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 7-6-1983). FNV CA 1983, 91 – 2 (Van Laar, Van Rens, Nagekomen 
mededeling, 1983). 
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vakbondsinitiatief te laten lĳ ken en haar een zo breed mogelĳ k platform 
te bezorgen.137

Spoedig werd duidelĳ k dat het bureau geen alternatieve bronnen van 
fĳ inanciering zou vinden. Desondanks zette de FNV de afbouw van de 
subsidie voort, zĳ  het geleidelĳ k, om niet neergezet te worden als een 
organisatie die de Polen op hun donkerste uur in de steek liet. De erken-
ning van het bureau door Milewski deed zĳ n werk: eind 1982 noemde Van 
Rens deze erkenning en de situatie in Polen als belangrĳ ke redenen om de 
hulp nog niet stop te zetten. Uiteindelĳ k namen de centrales die beslissing 
wel in de loop van 1983, maar pas nadat zĳ  het fĳ iat van Milewski hadden 
gekregen. Ruim van te voren lieten zĳ  het informatiebureau weten, dat per 
1 januari 1984 de fĳ inanciering zou stoppen. Om de bittere pil gemakkelĳ ker 
te slikken te maken, beloofde zĳ  een opstartsubsidie te geven voor een 
informatiebulletin. De hoop dat de bonden zouden helpen met het afnemen 
van steunabonnementen bleek tevergeefs. Die hadden al veel eerder hun 
interesse in het informatiebureau verloren.138

Het contact tussen het bureau en de bonden was nooit groot geweest. De 
centrale verweet het bureau nauwelĳ ks zichtbaar te zĳ n voor de bonden, 
maar deed er weinig aan dit te helpen verbeteren. In De Vakbondskrant 
verschenen tussen 1982 en 1984 28 artikelen over Polen, maar daarin kwam 
het informatiebureau slechts vĳ f keer, vaak alleen terloops, voor. Eigen 
artikelen kreeg het bureau niet geplaatst.139 Uiteindelĳ k bleek het gebrek 
aan binding met de bonden funest. In de Beleidsgroep Internationale Zaken, 
het adviesorgaan waarin alle bonden zitting hadden, bestond hierdoor 
weinig echte steun voor het bureau. Toen de centrale haar handen van het 
bureau aftrok, sprong geen van hen voor de Poolse emigranten in de bres.140 

137 FNV CA 1983, 94 – 1 (verlag informatiebureau, 1983). PvdA 2642 – 6 (Polenoverleg 1-2-1982). 
Sol NL 33 – 24 (Minkiewicz aan IKON, 1982). In dezelfde map bevindt zich correspondentie met 
KRO, VARA, NCRV en AVRO. 
138 FNV CA 1984, 65 – 1 (BIZ 18-1-1984). FNV CA 1984, 65 – 3 (BIZ 16-5-1984). FNV HA 1984, 
74 – 1 (Van Rens, verzoek informatiebureau). FNV CA 1984, 68 – 1 (WIZ 8-6-1984). FNV CA 1984, 
68 – 4 (WIZ 27-4-1984). FNV CA 1982, 122 – 4 (Van Rens, Agendapunt 8, 1982). Sol NL 33 – 10 
(Informatiebureau aan FNV en CNV, 1983). Aantekeningen Van Rens, ‘oktober 1983’, 15-16, PA 
Van Rens. Sol NL 33 – 8 (Hordĳ k, Van Greunsven aan het informatiebureau). FNV CA 1983, 89 – 1 
(BIZ 20-9-1983). 
139 FNV HA 1982, 82 – 2 (Minkiewicz aan Madeleine). Sol NL 33 – 25 (Krozer aan vakbondskrant). 
‘Solidarność’, VBK (1982) nr.  10, 7. ‘Adoptie-actie’, (1982) 4. ‘Chaufffeur brodeloos na Polen-
transport’, ibidem (1982) nr. 23, 7. ‘Steun’, ibidem, (1982) nr. 25, 7. ‘Solidarność’, ibidem (1984) 
nr. 2, 13. Het informatiebureau werd niet eens genoemd in de berichtgeving over de demonstraties 
van 30 augustus, 30 november en 13 december 1982 waaraan het mee organiseerde. 
140 FNV CA 1983, 90 – 1 (Minkiewicz aan BIZ). Sol NL 33 – 10 (Informatiebureau aan FNV en 
CNV). Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982).
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Druk en Papier greep het moment aan om zĳ n kantoorruimte terug te eisen. 
De verzekering dat dit een toevallige samenloop van omstandigheden was, 
klinkt weinig overtuigend. De bond had al vaker bĳ  de FNV aangedrongen 
op teruggave van de ruimte en zag nu zĳ n kans schoon.141

Ondanks alle zorgvuldigheid van de FNV, kwam er natuurlĳ k toch kritiek 
op de beslissing, voornamelĳ k van Minkiewicz en enkele sympathisan-
ten.142 De FNV hield als reactie Minkiewicz zĳ n eigen positieve bezweringen 
over het voortbestaan van Solidarność voor: ‘U zult het met ons eens zĳ n 
dat Solidarność, zĳ  het ondergronds, leeft en functioneert.’143 Minkiewicz 
en zĳ n medewerkers concludeerden bitter dat zĳ  de laatste strohalm aan 
moesten grĳ pen en ‘heel onze energie – zonder enige vergoeding – in het 
Bulletin te steken, het laatste wat ons overblĳ ft om de zaak van Solidarność 
te verdedigen’.144 Zelf werd Minkiewicz nog jarenlang geconfronteerd met 
rekeningen uit de tĳ d voor 1984. De centrales voelden zich daar niet meer 
verantwoordelĳ k voor.145

Wat is de slotsom van deze twee jaar samenwerking en ondersteuning? 
Het informatiebureau deed haar naam eer aan door vooral informatie en 
bemiddeling aan de centrales te bieden. Ook in tĳ den van toenemende 
misverstanden consulteerde Van Rens Minkiewicz geregeld over beslis-
singen met betrekking tot Polen.146 Tegenover Solidarność-activisten in 
het buitenland prees het bureau de inzet van de Nederlandse centrales en 
beroemde het zich er op directe invloed op het beleid te hebben gehad.147 
Het informatiebureau had echter geenszins een monopolie op dergelĳ ke 
informatie en contacten. Van Rens won al snel ook inlichtingen in bĳ  het 
bureau in Brussel, de ICFTU, de Nederlandse ambassade in Warschau, de 
DGB en de Hongaarse vakcentrale. Die laatste twee hadden het voordeel dat 
zĳ  beduidend meer begrip konden opbrengen voor het handelingsdilemma 

141 FNV CA 1984, 65 – 1 (BIZ 18-1-1984). Sol NL 33 – 26 (Van Buul, 1984). Sol NL 33 (Van Buul aan 
Informatiebureau, 1983). 
142 Sol NL 33 – 10 (Informatiebureau aan FNV en CNV). ‘Solidarność’, VBK (1984) nr. 2, 13. 
Solidarność Informatiebulletin, nr. 8 1-1-1984, 2. Sol NL 33 – 11 (Van Greunsven aan Informatie-
bureau, 1984). Sol NL 33 – 28 (Marks, Gĳ sbers aan FNV, 1984). 
143 Sol NL 33 – 11 (Van Greunsven aan Informatiebureau, 1984). 
144 Sol NL 33 – 29 (Solidarność Informatiebureau Nederland aan FNV). Sol NL 33 – 30 (Minkie-
wicz, 1983).
145 Vergl o.a. de correspondentie in Sol NL 179.
146 FNV HA 1983, 88 – 2 (Van Rens aan Minkiewicz, 1983) FNV HA 1982, 82 – 1 (Minkiewicz aan 
Van Rens). Aantekeningen Van Rens, ‘15-06-1983’, 13, ‘4-11-1983’, 16-17, ‘16-12-1982’, 18, ‘11-03-1983’, 22, 
‘6-7-1982’, 33-37, ‘18 augustus 1982’, 38-40, PA Van Rens. FNV CA 1982, 127 – 3 (gesprek Blumsztajn).
147 Sol NL 29 – 1 (Minkiewicz, stanowisko Holandii). 
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waarin de FNV ten opzichte van Polen verkeerde.148 Naarmate de problemen 
met het Amsterdamse informatiebureau toenamen en Solidarność in Polen 
directer in West-Europa vertegenwoordigd was, nam de interesse in de 
emigranten bĳ  de FNV af.149

Dichter bĳ  de bron: Jerzy Milewski en Iwona Tuge

Van Rens haalde zĳ n informatie het liefst zo dicht mogelĳ k bĳ  de bron. 
Toen in juli 1982 Jerzy Milewski in Brussel een mandaat van de TKK pre-
senteerde, betekende dit voor het Amsterdamse bureau zowel een steun 
als een bedreiging. De erkenning door Brussel maakte een einde aan de 
slepende mandaatskwestie. Tegelĳ kertĳ d gebruikte de FNV het bureau in 
Brussel als argument om de fĳ inanciering af te bouwen en werd Milewski 
een concurrerende informatiebron. Terwĳ l de FNV gedurende 1982 en 1983 
steeds kritischer oordeelde over de informatiefunctie van het Amsterdamse 
bureau, bleef zĳ  positief over Brussel.150

Deze dubbele rol van Milewski bleek ook in het proces van de stopzetting 
van de fĳ inanciering van het Amsterdamse bureau. Op verzoek van het 
informatiebureau verdedigde hĳ  eerst tegenover de FNV het bestaan van 
nationale bureaus, maar uiteindelĳ k ging hĳ  akkoord met de argumenten 
van de FNV. Milewski was wel degene die aandrong op steun bĳ  het opzetten 
van een informatiebulletin, maar profĳiteerde vervolgens zelf van intensi-
vering van de samenwerking met de FNV.151 Het belang van Milwski werd 
voor de FNV nog bevestigd door het feit dat de ICFTU sterk op zĳ n oordelen 
en voorstellen leunde.152 Minkiewicz is achteraf kritisch over deze gang 

148 Aantekeningen Van Rens, ’25-2-1983. Overleg S. Gaspar in Budapest’, 18-19, ‘29 mei 1982. 
Gesprek Gaspar’, 24-25, ‘Gesprek Henk Post op 22 september 1982’, 47-49, PA Van Rens. Zie 
ook verder passim aantekeningen Van Rens. Interview Van Rens, 2-5-2011. Interview Mesman, 
11-1-2011. 
149 FNV CA 1984, 67 – 1 (delegatie Joegoslavië). Aantekeningen Van Rens, ’29 mei 1982 Gesprek 
Gaspar, Slovasik’, 24-26. Interview Van Rens, 4-2-2011.
150 Aantekeningen Van Rens, ‘07-12-1982’, 17, PA Van Rens. Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatie-
bureau 16-12-1982). FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-10-1982). Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). 
Sol NL 33 – 11 (Van Greunsven, aan Informatiebureau). Voorbeelden van informatie uit Brussel 
zĳ n te vinden in FNV HA 1982, 82 en 83. 
151 Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). FNV CA 1984, 
68 – 1 (WIZ 8-6-1984). Sol NL 33 – 11 (Van Greunsven aan Informatiebureau). FNV CA 1982, 
127 – 1 (Minkiewicz, verslag 1-8-1982). FNV CA 1982, 123 – 2 (Szyguła e.a. aan BIZ). FNV CA 1983, 
94 – 1 (verlag informatiebureau juni 1983). FNV HA 1984, 74 – 2 (Hordĳ k, Van Greunsven aan 
informatiebureau). 
152 Voorbeelden: FNV HA 1986, 72 – 5 (aan Jaruzelski, 1986). FNV HA 1986, 72 – 6 (Van Greunsven 
aan Vanderveken, 1986). Zie FNV HA 1986, 72 voor meer protestbrieven.
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van zaken. Hĳ  veronderstelt dat Milewski graag het Solidarność-activisme 
in het Westen wilde centraliseren en daarom helemaal niet zo rouwig was 
over het sluiten van nationale bureaus.153

Van Rens en Milewski voerden al vanaf de oprichting van het bureau 
in Brussel in juli 1982 geregeld inhoudelĳ ke gesprekken over de situatie in 
Polen en de mogelĳ kheden van de FNV om Solidarność te ondersteunen 
en in de jaren daarna ontstond een nauwe samenwerking. De FNV hechtte 
meer belang aan het vertrouwen van Milewski dan de waardering van het 
Amsterdamse informatiebureau.154

In Mikulska, met wie Van Rens gedurende de staat van beleg het contact 
herstelde, vond Van Rens een informatiebron die nog dichter bĳ  het vuur 
zat. Zĳ  was in Gdańsk actief bĳ  een humanitair comité dat hulp aan geïn-
terneerden leverde. In 1984 trouwde ze een Nederlandse man en verhuisde 
ze naar Nederland.155 Van Rens vertrouwde sterk op haar informatie over de 
situatie in Polen.156 Ook na haar komst naar Nederland maakte hĳ  gebruik 
van haar bemiddeling, onder andere in een schenking van 10.000 gulden 
aan het comité waar zĳ  tot voor kort voor werkte.157

De opvolging van Van Rens door Mesman als verantwoordelĳ ke voor 
het beleid met betrekking tot Oost-Europa bracht verandering. Mesman 
was niet betrokken geweest bĳ  de onenigheid over mandaten, fĳ inancie-
ring en adoptie-acties en dankzĳ  zĳ n achtergrond in de vredesbeweging 
stond hĳ  ook meer open voor contact waarvan niet 100% vaststond dat 
het vakbondsgerelateerd was. Dit bracht Minkiewicz weer meer in beeld 
naast Milewski.158 Beiden waren nauw betrokken bĳ  het tot stand komen 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen FNV Limburg en Solidarność 
Toruń. De praktische voorbereiding van de Limburgers op hun reis naar 

153 Interview Minkiewicz, 8-4-2010 en 6-1-2012. Zie ook hoofdstuk 2. 
154 FNV HA 1982, 82 – 12 (Milewski aan Kok, 1982). FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 20-9-1983). FNV 
CA 1984, 68 – 1 (WIZ 8-6-1984). FNV CA 1982, 127 – 3 (gesprek Blumsztajn). FNV CA 1982, 127 – 4 
(Kok aan Zielonka, 1984). FNV HA 1984, 74 – 7 (Zielonka aan Kok, 1984). FNV HA 1983, 88 – 4 
(Milewski aan Kok, 1983). FNV HA 1983, 88 – 5 (Milewski aan Van Rens, 1983). FNV HA 1983, 
88 – 6 (Milewski, Dear Friend, 1984). ‘Polen-aktie’ VBK (1983) nr. 1, 15. Zie ook Aantekeningen 
Van Rens, passim, PA Van Rens. Interview Van Rens, 2-5-2011.
155 Interview Van Rens, 4-2-2011. Interview Tuge, 12-4-2011. FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans 
activiteiten).
156 FNV HA 1983, 88 – 7 (Van Rens aan Schweizer, 1983). FNV HA 1985, 70 – 7 (Van Rens, Aan 
Utrecht helpt Katowice, 1985). Aantekeningen Van Rens, ‘gesprek Iwona Tuge 02-12-1983’, 9, PA 
Van Rens. E-mail Iwona Tuge aan C.M., 8-11-2011.
157 Interview Tuge, 6-5-2011. FNV HA 1985, 70 – 8 (Tuge aan Van Rens, 1985).
158 FNV HA 1988, 64 – 4 (Lochtenberg aan Janssen, 1988). Sol NL 152 – 1 (Mesman aan Minkie-
wicz, 1988). Interview Mesman, 11-1-2011. Minkiewicz koestert positieve herinneringen aan de 
samenwerking: Interview Minkiewicz, 6-1-2012. 
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Polen lieten Mesman en Milewski grotendeels aan Minkiewicz over.159 
Mesman verwees bonden die vanwege de heropleving van Solidarność 
nieuwe belangstelling in Polen kregen door naar Minkiewicz en betrok 
hem bĳ  de nieuwe bezoeken van Solidarność aan Nederland.160 Zo was 
hĳ  weer terug bĳ  de directe bemiddeling waarmee het met Merpol in 1981 
ooit begonnen was.

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

De meningsverschillen en projecties waar de FNV zoals elke Westerse 
linkse organisatie in contact met de Poolse oppositie op stootte, hadden 
een ander karakter dan bĳ  eerder genoemde linkse organisaties. Solidarność 
was voor de FNV niet zomaar een interessante onafhankelĳ ke beweging 
in Oost-Europa, maar een zusterorganisatie, waarmee ze over concrete 
vakbondsgerelateerde kwesties kon praten. Hete hangĳ zers zoals vrede en 
mensenrechten speelden daarom een geringere rol.

Juist dat vakbondskarakter kon wel weer aan de basis liggen van projecties 
en de lichte ongemakkelĳ kheid en argwaan, die de FNV net zo zeer als vele 
andere linkse organisaties voelde. Verschillende vakbondsleden vroegen 
zich af of Solidarność wel een echte vakbond was of toch eerder een politieke 
beweging. Dat laatste zou contacten in de weg staan. De verantwoordelĳ ke 
vakbondsfunctionarissen deden pogingen uit te leggen dat Solidarność 
wel politiek moest ageren om de voorwaarden voor vakbondsactivisme te 
 creëren. Zĳ  waarschuwden ervoor de Poolse gebeurtenissen ‘té simplistisch’ 
als een strĳ d tussen oppositie en regime te af te schilderen of met Neder-
landse kwesties te vergelĳ ken.161

Hierbĳ  was de FNV het wishful thinking dat veel linkse bewegingen 
kenmerkte niet vreemd. Zo verdedigde vakbondsjournalist Arninkhof in 
1980 terecht, maar enigszins krampachtig de stelling dat Solidarność niet 
naar een fundamentele aantasting van het socialistische systeem streefde. 

159 Sol NL 33 – 31 (Van Greunsven aan Milewski, 1985). Sol NL 33 – 32 (Milewski aan Van 
Greunsven, 1985). FNV CA 1986, 98 – 1 (Mesman, samenwerking Toruń). Sol NL 33 – 33 (Milewski 
aan Friedrichs en Janssen, 1986). Sol NL 33 – 34 (Mesman aan FNV Limburg, 1986). 
160 FNV CA 1989, 34 – 2 (WIZ 6-12-1989). FNV HA 1989, 68 – (Van der Schoor, 1989).
161 Interview Van Rens, 2-5-2011. Interview Mesman, 11-1-2011. Interview Van Laar, 26-4-2011. 
FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen). FNV CA 1981, 336 – 2 (BIZ 22-4-1981). 
‘Solidarność meer dan een vakbond’, VBK 6 (1981) nr. 34, 7. FNV CA 1981, 340 – 1 (WIZ 8-4-1981). 
‘Kok wil pressie’, Trouw 14-12-1981, 6. 
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Dat deze terughoudendheid voor een belangrĳ k deel pragmatisch beargu-
menteerd was, liet hĳ  buiten beschouwing.162

Het terughoudende beleid van de FNV leidde tot interessante paradoxen. 
Zo verzetten Van Rens en anderen zich in 1980 tegen elke vorm van Wes-
terse inmenging of paternalisme om Solidarność vooral niet te schaden. 
Tegelĳ kertĳ d meenden zĳ  in naam van Solidarność, en dus niet zonder 
enig paternalisme, te mogen verkondigen dat zĳ  geen prĳ s zou stellen op 
fĳ inanciële hulpverlening of Westerse acties.163

Vanaf het moment dat de FNV direct contact met Solidarność onderhield, 
kwam er een einde aan dit ‘paternalisme uit angst voor paternalisme’. In 
plaats van namens Solidarność te spreken, luisterde de FNV juist zeer 
nauwkeurig naar haar wensen. Wel bracht de dialoog nieuwe wrĳ vingen. In 
vergelĳ king met andere linkse bewegingen waren die relatief gering, omdat 
het voornaamste onderwerp van gesprek vakbondsactivisme vormde. De 
FNV kon echter niet verhelen hoe zeer de onderwerpen vrede en ontspan-
ning haar aan het hart lagen. Solidarność negeerde deze onderwerpen gro-
tendeels en in gesprekken met de FNV uitte Solidarność-vertegenwoordigers 
slechts bĳ  uitzondering hun verwondering over de naïviteit van de FNV op 
deze onderwerpen. Over het algemeen bleef kritiek achterwege, mogelĳ k om 
de goede (hulp)relatie niet in gevaar te brengen, of omdat het simpelweg niet 
aan de orde kwam.164 De FNV stelde overigens expliciet dat zĳ  uit loyaliteit 
met Solidarność haar wel degelĳ k bestaande kritiek op de organisatie niet 
snel zou uiten.165

Door deze wederzĳ dse terughoudendheid in de kritiek ontwikkelde de 
FNV weinig inzicht in de fundamentele meningsverschillen over vrede en 
ontspanning. De FNV wist met selectief ‘shoppen’ bĳ  verschillende Poolse 
standpunten en door niet altĳ d even precies te kĳ ken vast te houden aan 
haar claim, dat zĳ  in alles de wensen van Solidarność volgde. Zo wees de 
FNV na 1981 sancties tegen Polen af, omdat die de Poolse afhankelĳ kheid 
van de Sovjet-Unie alleen maar zouden vergroten en de Koude Oorlog on-
nodig zouden verscherpen. Ze liet tegelĳ kertĳ d weten zich hierin te zullen 
voegen naar de wensen van Solidarność, mochten die anders blĳ ken te zĳ n. 

162 Arninkhof, ‘Doodskus’ (1980) 3. Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
163 Vergl o.a. FNV HA 1980, 106 – 13 (Besluit ‘80-33). FNV CA 1981, 342 – 1 (gesprek Minister BZ, 
1980).
164 Aantekeningen Van Rens, ‘gesprek Geremek’, B2-B4, ‘Bezoek Solidariteit op 10.11.12 december 
1981’, B5-B12, ‘Gesprek W Kok 10 november 1981 en I. Mikulska, A Glesmer’, B32-B34, ‘Gesprek 
I. Mikulska’, B35, ‘Poolse delegatie op 11 september 1981’, B42-B43, ‘Gesprek Poolse delegatie’, 
B44-B46, PA Van Rens. FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 1982).
165 IKV 475 – 2 (Oost-Europadag, 1984).
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Desondanks negeerde ze Minkiewicz’ pleidooi voor selectieve sancties in 
februari 1982 en wachtte ze tot later in het jaar toen ze bevestiging kreeg 
van de Poolse katholieke kerk en Milewski, die meer heil zagen in gebruik 
van de ‘carrot’ dan de ‘stick’. Dat een deel van Solidarność wel voorstander 
was van Westerse sancties negeerde de FNV verder.166

Hetzelfde gold voor de Poolse scepsis over ontwapening. Zo stelde de 
FNV in haar oproep voor de massale vredesdemonstratie van 1983 doodleuk 
dat de volkeren in Oost-Europa niet bĳ  een verdere (Westerse) bewapening 
gediend waren. Dat sommige Oost-Europeanen daar heel anders over 
dachten, stond niet ter discussie.167

De daadwerkelĳ ke confrontatie met deze illusies en meningsverschillen 
kwam pas in 1988 tĳ dens Mesmans bezoek aan de conferentie in Nowa Huta 
tot stand. De FNV trad hierbĳ  voor het eerst buiten de vakbondskaders 
en stuitte daarbĳ  direct op meer dilemma’s en problemen dan voorheen 
aan het licht gekomen waren. Mesman merkte dat de kwesties vrede en 
ontwapening, die in Nederland menig vakbondsactivist bezig hielden, in 
Polen volledig ondergeschikt waren aan het onderwerp vrĳ heid. Dit maakte 
het bezoek tot een confronterende ervaring, zo schetst hĳ  achteraf:

‘Dat was natuurlĳ k toch paradox toen dat je op het punt van mensenrech-
ten en dan vooral vakbondsrechten/-vrĳ heid heel veel herkende, maar 
er op het gebied van de veiligheidsissues juist zulke grote verschillen 
waren in perceptie. (…) Voor ons lag dat eigenlĳ k als het ware in elkaars 
verlengde, dat was gewoon onderdeel van één verhaal: dus ontwapenen, 
afbouwen van het Oost-West afschrikkingsevenwicht en kernwapens 
én mensenrechten, vakbondswerk, dat was gewoon één. Voor hen waren 
dat twee verschillende verhalen en zelfs, soms ja, werd het soms als een 
naïeve opstelling gezien om te geloven dat je, nou ja, vanuit zwakte zo 
te zeggen, voor een andere defĳ initie van mensenrechten zou kunnen 
werven.’168

166 FNV HA 1982, 83 – 3 (Van Rens, Polenactiviteiten). FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 1982). 
IKV 475 – 2 (Oost-Europadag, 1984). Sol NL 33 – 35 (FNV-opvattingen inzake mensenrechten, 
1980). FNV HA 1982, 83 – 11 (Van Rens, notitie, 1982). FNV HA 1982, 82 – 1 (Minkiewicz aan 
Van Rens). ‘Poolse bisschop: “Er zĳ n nog mogelĳ kheden voor Solidarność”’, VBK (1982) nr. 21, 
7. Aantekeningen Van Rens, ’28-06-1982. Bestuur NSHP in Den Haag’, 33, ‘06-07-1982 Gesprek 
Informatiebureau S’, 33-37, ‘10.10.1982 gesprek Magda Wojcik’, 52, ‘12.10.1982 gesprek Milewski’, 
52-53 PA Van Rens. 
167 ‘Vakbondsleden naar Den Haag op 29 oktober’, Solidariteit 2 (september 1983) 40-41, aldaar 
40.
168 Interview Mesman, 11-1-2011.
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Op de conferentie was een groot aantal Solidarność-sympathisanten uit 
conservatieve kring aanwezig, waar Mesman weinig verwantschap mee 
voelde. Bovendien ontdekte hĳ  tot zĳ n ontluistering dat dergelĳ ke rechtse 
supporters vaak grote populariteit genoten binnen Solidarność. In lĳ n met 
de in FNV-kringen gebruikelĳ ke afkeer van provocatie en anticommunisme 
concludeerde hĳ  dat deze rechtse politici een negatieve invloed hadden:

‘Solidarność heeft kennelĳ k vrienden van de soort waarbĳ  je geen vĳ -
anden meer nodig hebt en wier invloed de autoriteiten in de kaart kan 
spelen bĳ  het beperken van de bewegingsvrĳ heid van onafhankelĳ ke 
organisaties, aangezien ze immers gesteund worden door “imperialisti-
sche krachten” uit het Westen.’169

Met het overnemen van de kanalen en methoden van de vredesbeweging 
importeerde de FNV in feite ook haar conflictlĳ nen. Daarnaast bleven de 
bestaande misverstanden overeind. In Mesmans woorden herleefde de 
paternalisme-paradox van de vroege jaren tachtig in alle kracht: Solidarność 
moest voor haar eigen bestwil beschermd worden tegen paternalistische 
inmenging van buitenaf, ook als zĳ  daar zelf misschien anders over dacht. 
Mesman stelde onomwonden dat Solidarność’ ‘ware bondgenoten’, namelĳ k 
de westerse vakbondscentrales, haar aan zouden moeten spreken op haar 
keuze van vrienden.170 Tegelĳ kertĳ d benadrukten de trainers van het FNV-
opleidingsprogramma eind 1989 dat zĳ  niet alleen naar Polen kwamen om 
te vertellen, maar vooral ook om te luisteren.171

Ook in de rest van de FNV drong geleidelĳ k het besef door dat Solidarność 
niet in alle opzichten voldeed aan het progressieve beeld dat men op haar 
geprojecteerd had. In een interview met Wałęsa deed het FNV-magazine 
in 1988 zĳ n best te benadrukken dat Wałęsa naast Reagan, Thatcher en de 
Paus ook progressieve aanhangers had. Ondertussen wist de auteur echter 
nauwelĳ ks de eigen ongemakkelĳ kheid over Wałęsa’s radicale religieuze 
opvattingen en autoritaire trekjes te verbergen.172 De ongemakkelĳ kheid 
tussen Solidarność en de FNV op deze onderwerpen zette zich tot ver in 
de jaren negentig voort.173

169 FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie Nowa Huta). 
170 FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie Nowa Huta). Zie ook Paulien Osse, ‘Lech Walesa: 
‘Ik ben door God gestuurd’’, FNV Magazine 4 (1988) nr. 12, 6-7. Interview Mesman, 11-1-2011.
171 FNV CA 1989, 33 – 3 (Jeuken, impressies, 1989). FNV HA 1989, 68 – 8 (Solidarność seminar, 
1989).
172 Osse, ‘Lech Walesa’ (1988) 6-7. FNV CA 1988, 41 – 2 (BIZ 21-9-1988).
173 Interview Mesman, 11-1-2011. FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie Nowa Huta).
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Behalve op inhoudelĳ ke meningsverschillen, stuitten de formele FNV 
en de jonge Solidarność op grote cultuurverschillen. De vasthoudendheid 
waarmee de FNV in 1982 van het informatiebureau een offfĳ icieel mandaat 
van Solidarność eiste, was een duidelĳ k voorbeeld van hoe bureaucratie en 
improvisatie op elkaar botsten. De FNV leek niet altĳ d even goed te begrĳ -
pen hoe anders de omstandigheden in Polen waren. In alle naïviteit spraken 
zowel de FNV als verschillende bonden de hoop uit dat Wałęsa zelf gehoor 
zou geven aan de uitnodiging voor het FNV-congres. Daarbĳ  overschatten 
zĳ  óf zichzelf, óf schatten zĳ  de situatie van Solidarność verkeerd in. De 
voorzitter van een zo politiek gevoelig liggende vakbeweging met inmiddels 
tien miljoen leden had in het onzekere najaar van 1981 wel wat anders te 
doen dan naar een Nederlandse vakcentrale met amper één miljoen leden 
af te reizen.174 Vanuit Nederland leek het prille Solidarność juist de junior-
partner tegenover de gevestigde organisatie FNV. Dat de nieuwe Poolse 
vakbond binnen anderhalf jaar zoveel betalende leden verzamelde was, 
zeker in het krimpende, West-Europese vakbondslandschap, ongelooflĳ k. 
Van Rens had dan ook moeite deze aantallen te geloven.175 Anderzĳ ds was 
vanuit het standpunt van de Poolse vakbondsactivisten, die vanuit het niets 
hun organisatie aan het opbouwen waren, Van Rens’ inschatting in 1980 
dat de middelen van de FNV bescheiden waren eveneens onbegrĳ pelĳ k. 
De FNV was dan wel kleiner, maar had tegelĳ kertĳ d onvergelĳ kbaar betere 
middelen en mogelĳ kheden.176

De FNV behield haar formalistische opstelling gedurende het hele decen-
nium. Dat stond spontaan handelen ten gunste van Solidarność in de weg. 
Ook in 1989 stelde de FNV zich weer afwachtend op. Zĳ  probeerde de wild-
groei aan vakbondscontacten tussen Polen en Nederland te stroomlĳ nen 
en zelfs Solidarność offfĳ icieel om toestemming te vragen om hulp te mogen 
verlenen. In feite sloot deze consultatiedrang goed aan bĳ  Solidarność’ 
wensen. Om compromittering te voorkomen, wilde zĳ  zowel in 1980-1981 
als 1988-1989 graag controle en overzicht in de stormachtige Westerse 
ontwikkeling behouden. Haar eigen chaotische omstandigheden maakten 

174 ‘Poolse gast op FNV-congres’ (1981) 7. Koper, ‘Waar blĳ ft die bestelauto?’, DGA 15-7-1981, 17. 
FNV HA 1981, 106 – 1 (Van Buul aan FNV). 
175 Interview Van Rens, 4-2-2011.
176 ‘FNV-steun voor Solidariteit’ (1981) 1. Interview Van Rens, 4-2-2011. Interview Van Laar, 
26-4-2011. FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen). FNV CA 1980, 637 – 1 (Inter-
nationaal bulletin).
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constante consultatie echter moeilĳ k, waardoor de FNV vaak passief bleef. 
Bĳ  twĳ fel deed zĳ  liever niets, dan iets wat potentieel ongewenst was.177

Tot slot

De FNV was erg gericht op consensus en zorgvuldigheid om haar grote aan-
tal verschillende bonden bĳ  elkaar te houden. De centrale vermeed heftige 
debatten en plotselinge koerswĳ zigingen. De FNV betrok wel standpunten 
in het Oost-Westconflict, maar kon deze, gezien de geringe noodzaak ze in 
praktisch beleid om te zetten, op een algemeen niveau houden. Dit zorgde 
ervoor dat de vakcentrale gemakkelĳ k kon verkondigen dat vrede, ontspan-
ning en gerechtigheid onlosmakelĳ k verbonden waren, zonder dat dit tot 
vergelĳ kbare conflicten leidde als in de PvdA of het IKV. Tegelĳ kertĳ d 
was het in de FNV in de jaren zeventig vanzelfsprekend geworden om de 
ontspanning vooruit te brengen via offfĳ iciële contacten met Oost-Europa. 
Naar Oost-Europa reizende vakbondsvertegenwoordigers gingen steeds 
minder op pad met de intentie kritisch te zĳ n en werkten meer en meer 
vooral aan wederzĳ ds begrip. Zo verdween de wens met behulp van de 
dialoog vrĳ heid en democratisering in Oost-Europa te bevorderen naar de 
achtergrond.

De Poolse staat van beleg maakte een einde aan de praktĳ k waarin de 
FNV de onderwerpen ontspanning en solidariteit kon scheiden tussen het 
oostelĳ k en westelĳ k halfrond. Nu zich in Oost-Europa met Solidarność 
een duidelĳ k object van vakbondssolidariteit aanbood, kon de FNV er niet 
om heen dezelfde soort solidariteit te tonen die zĳ  ook met Chileense en 
Turkse vakbondsactivisten aan de dag legde. De FNV veronderstelde dat 
een terughoudende opstelling nodig was om solidair te kunnen zĳ n zonder 
de ontspanning en de oppositie teveel te schaden. Omdat de FNV terecht 
haar fragiele partner niet in de problemen wilde brengen, raakte de centrale 
verzeild in een paternalisme-paradox. Uit afkeer van Westers paternalisme 
veronderstelde zĳ  in naam van de Poolse vakbondsactivisten dat zĳ  geen 
behoefte aan hulp hadden. Inderdaad bleek Solidarność een zekere Westerse 
terughoudendheid op prĳ s te stellen. Toch is het de vraag of de FNV zich 
als weinig omstreden Nederlandse vakbond gedurende de legale maanden 
van Solidarność niet al te passief opstelde en zo kansen miste.

Na 13 december 1981 liet de FNV een deel van haar terughoudendheid va-
ren. Zĳ  was ferm in haar verklaringen dat Solidarność’ strĳ d voor democratie 

177 FNV HA 1989, 68 – 5 (Etty aan Solidarność, 1989). FNV CA 1989, 30 – 2 (BIZ 28-6-1989). FNV 
CA 1989, 30 – 3 (Lochtenbergh aan BIZ). 
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een verrĳ king voor de ontspanning was geweest en dat de staat van beleg 
de ontspanning niet had gered, maar haar juist bedreigde. Daarmee liet 
zĳ  zien dat zĳ  bereid was haar geloof dat vrede, ontspanning en mensen-
rechten verbonden waren ook op concrete voorbeelden los te laten, hoewel 
nog steeds op papier. In de praktĳ k wĳ zigde de centrale echter weinig 
in de offfĳ iciële contacten met Oost-Europa. De FNV bleef in contact met 
de Roemeense centrale, hoewel die zweeg over Polen. De gebeurtenissen 
stonden ook haar warme contacten met de Hongaarse centrale niet in de 
weg. Wel gingen de onderwerpen vakbondsvrĳ heid en -solidariteit weer een 
belangrĳ kere rol spelen in de dialoog, doordat de FNV in alle gesprekken 
consequent de situatie in Polen aansneed. Ook toonde de FNV solidariteit 
door offfĳ iciële contacten met de nieuwe offfĳ iciële Poolse vakcentrale OPZZ 
te mĳ den. Op papier lagen ontspanning, vrĳ heid en gerechtigheid voor de 
FNV mooi in elkaars verlengde, maar in de praktĳ k wist zĳ  maar met moeite 
een middenweg te vinden tussen deze begrippen.

Het NVV en het NKV voelden in de jaren zeventig geen behoefte om 
zoals de DGB een voortrekkersrol te vervullen in het contact met Oost-
Europa. Onder invloed van de in de jaren zestig groeiende afkeer van het 
anticommunisme, waren zĳ  echter ook huiverig om samen met de AFL/
CIO en de ICFTU in de achterhoede te blĳ ven steken. In de ontwikkeling 
van de dialoog boden de vakbondskaders en de eigen strikte richtlĳ nen 
houvast. De Nederlandse en Oost-Europese dialoogpartners beperkten 
zich voornamelĳ k tot het hoogste niveau. Aan Nederlandse zĳ de wilde de 
centrale voorkomen dat minder voorbereide bezoekers zich al te positief 
over Oost-Europa zouden uitlaten. Aan Oost-Europese zĳ de bestond de 
wens zo min mogelĳ k leden met de Westerse vakbondsvertegenwoordigers 
in contact te laten komen. De Nederlandse centrales lieten uit angst de of-
fĳ iciële centrales te legitimeren de kans schieten om hun leden met Westerse 
vakbondspraktĳ ken in contact te brengen en speelden zo in feite de wens 
van die Oost-Europese centrales in de kaart.

In de jaren tachtig opende de FNV naast dit spoor van offfĳ iciële contacten 
een tweede spoor, dat mogelĳ k werd, omdat Solidarność onweerlegbaar bin-
nen het takenpakket van de vakcentrale viel. De FNV maakte in de omgang 
met deze nieuwe vakbond gebruik van de traditionele middelen van de 
vakbondsdiplomatie, zoals uitnodigingen naar congressen en uitwisseling 
van delegaties. Door de gedeelde vakbondsidentiteit kwam contact mak-
kelĳ k tot stand en bleven inhoudelĳ ke meningsverschillen beperkt zolang 
de discussies zich binnen dit specifĳ ieke takenpakket bewogen. Gedurende 
de legale maanden van Solidarność wist de FNV een middenweg te vinden 
tussen de inhoudelĳ ke overeenstemming met de onafhankelĳ ke vakbond 
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en haar formele habitus, die beter aansloot bĳ  de offfĳ iciële Oost-Europese 
centrales. Tĳ dens de staat van beleg en in de jaren daarna bemoeilĳ kte het 
formele karakter van de FNV de onafhankelĳ ke contacten. Dit herstelde 
zich pas in de laatste jaren van het decennium, toen eerst Solidarność en 
uiteindelĳ k ook de offfĳ iciële centrales in het kielzog van de Oost-Europese 
veranderingen weer in beeld kwamen.



8 ‘Abenteuertum nicht gefragt’?
Het stille activisme van de DGB

In juni 1984 sloegen de Poolse autoriteiten hun slag met de arrestatie van 
Bogdan Lis, een prominente vakbondsactivist die in december 1981 aan in-
ternering had weten te ontkomen. Niet alleen kreeg het regime daarmee een 
belangrĳ ke tegenstander te pakken, maar het legde bĳ  de actie ook beslag 
op een briefwisseling over een mogelĳ ke ontmoeting tussen ondergrondse 
Solidarność-activisten en de West-Duitse vakbondsman Erwin Kristof-
fersen. Voor het Poolse regime kwam deze vondst als geroepen om weer 
eens alle argumenten over West-Duits revisionisme en interventionisme 
van stal te halen. Daarbĳ  speelde het de Poolse regering in de kaart dat de 
briefwisseling ook melding maakte van fĳ inanciering van de ondergrondse 
door de Amerikaanse vakbeweging. Het Poolse regime gebruikte dat ge-
geven handig om ook de DGB, die niks met dergelĳ ke acties te maken had 
of wilde hebben, verder zwart te maken.1

Natuurlĳ k was de DGB geen verlengstuk van de Poolse ondergrondse, 
zoals de Poolse propaganda suggereerde. De onthulling over de geplande 
ontmoeting roept echter wel vragen op. De DGB was een grote, offfĳ iciële 
vakcentrale die bekend stond als uiterst voorzichtig en legalistisch in de 
omgang met Oost-Europa. Maakte een functionaris van deze centrale zich 
inderdaad op om in het geheim met voortvluchtige activisten te praten? De 
vraag dring zich op in hoeverre het imago van de DGB overeenstemde met 
de werkelĳ kheid.2

I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Van Kontaktverbot naar ‘Begleitschutz für die Entspannungspolitik’

Nog veel sterker dan in andere West-Europese landen werd de naoorlogse 
vakbondsontwikkeling in de Bondsrepubliek beïnvloed door de Koude 
Oorlog. Met de Duitse deling in 1949 strandden de pogingen om tot een 

1 DGB IA 5/DGAJ000292 – 1 (Polnische Presseveröfffentlichungen, 1984). DGB IA 5/DGAJ000292 
– 12 (DGB Verbindungsmann). 
2 Zie voor dat imago: Interview Mesman, 11-1-2011.
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Duitslandbrede vakcentrale te komen.3 De vervolgens opgerichte Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) beperkte zich noodgedwongen tot het Westen. In 
de oostelĳ ke zone ontstond de Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB), 
die daarmee het bĳ voeglĳ k naamwoord ‘vrĳ ’ claimde dat verder meestal aan 
Westerse zĳ de opdook. Veel van de functionarissen van de DGB hadden een 
sterk anticommunistische basishouding overgehouden aan de ervaringen 
in de Weimarrepubliek en de jaren van het verzet tegen Hitler. Dat maakte 
het vanzelfsprekend om het verbod van de International Confederation of 
Free Trade Unions (ICFTU) op contacten met Oost-Europese centrales strikt 
te handhaven en zich duidelĳ k uit te spreken voor een Duitse hereniging in 
vrĳ heid.4 De keuze voor het Westen was meer een keuze tegen Stalin dan 
voor het kapitalisme. Deze relatief regeringsconforme buitenlandspolitieke 
houding van de DGB contrasteerde aanvankelĳ k sterk met zĳ n radicale 
politieke wensen in eigen land, die pas veel later milder werden.5

De anticommunistische consensus waarop het buitenlandse beleid van 
de DGB was gebaseerd, kwam onder druk te staan toen de vakbondsjeugd 
en de vakbond IG Druck und Papier eind jaren vĳ ftig aan het contactverbod 
begonnen te morrelen.6 Vĳ fentwintig jaar eerder dan bĳ  de Grünen bleek 
ook hier de Duitse schuld tegenover Oost-Europa aanleiding én middel om 
contact te zoeken. In 1960 wees het bestuur een verzoek van de vakbonds-
jeugd om voor een herdenking naar Auschwitz af te mogen reizen nog af. 
In 1961 en 1962 gingen delegaties van de vakbond IG Metall wel, ondanks 
kritiek. Hierbĳ  hanteerden zĳ  een vergelĳ kbare scheiding tussen verzoening 
en politiek als de Grünen: ‘Zweck der Reise galt nicht den Ländern, sondern 
den Orten, an denen Deutsche ihren Namen und ihre Nation in aller Welt 
schändeten’, aldus de latere IG Metall-voorzitter Eugen Loderer na de reis.7 

3 Lutz Niethammer, ‘Entscheidung für den Westen – Die Gewerkschaften in Nachkriegsdeut-
schland’, in: Heinz Oskar Vetter ed., Aus der Geschichte lernen – die Zukunft gestalten (Keulen 
1980) 224-234, aldaar 225-228.
4 Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 25-28, 279-281, 673-674. Hans 
O. Hemmer, ‘Flankierende Maßnahmen. Gewerkschaftliche Ostpolitik zwischen Kaltem Krieg 
und Entspannung’, in: Christian Jansen, Lutz Niethammer und Bernd Weisbrod ed., Von der 
Aufgabe der Freiheit. Festschrift für Hans Mommsen. Politische Verantwortung und bürgerliche 
Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert (Berlĳ n 1995) 171-187, aldaar 171-176. De kleine minderheid 
die op basis van neutraliteit een Duitse vereniging nastreefde wist nauwelĳ ks voet aan de grond 
te krĳ gen.
5 Niethammer, ‘Entscheidung für den Westen’ (1980) 224. Angster, Konsenskapitalismus (2003) 
417, 430-451. 
6 Manfred Wilke, Hans-Peter Müller, Zwischen Solidarität und Eigennutz. Die Gewerkschaften 
des DGB im deutschen Vereinigungsprozeß (Melle 1991) 29-30. Hildebrandt, Gewerkschaften im 
geteilten Deutschland (2010) 306-307.
7 Geciteerd in: Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 451-453. 
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Door de verbetering van de internationale betrekkingen nam in het midden 
van de jaren zestig ook in andere bonden het gevoel toe dat het anticom-
munistische contactverbod anachronistisch was geworden.8

Door deze aanzetten van onderop voelde het DGB-bestuur zich, in 
weerwil van de nog tegenstribbelende ICFTU, gedwongen de realiteit van 
de bonden te volgen. Midden jaren zestig stelde het richtlĳ nen op voor 
Oost-Europareizen om de al bestaande uitwisselingen van de bonden te 
coördineren. Deze gang van zaken was symptomatisch voor de DGB, waarin 
de machtsverdeling tussen de centrale en sterke bonden als IG Metall in het 
voordeel van de laatsten uitviel.9

Het Oost-Europabeleid van de DGB ontstond dus beduidend eerder en 
was minder restrictief dan dat van de Nederlandse centrales, die pas in de 
jaren zeventig onder strenge voorwaarden toenadering tot Oost-Europa 
zochten. Dit is niet verwonderlĳ k. De West-Duitse belangen in Oost-Europa 
waren immers groter, evenals de middelen. Toen de ontspanningspolitiek 
de barrières uit de weg had geruimd, ging de centrale met vrĳ wel alle Oost-
Europese landen betrekkingen aan. Meer dan de Nederlanders werden de 
West-Duitsers daarbĳ  gedreven door nationale doelen zoals verzoening 
en ondersteuning van de Ostpolitik. Tegelĳ kertĳ d zag de DGB de nieuwe 
contacten ook als een goede gelegenheid om een offfensieve dialoog met het 
communisme te voeren en de FDGB, die tot die tĳ d het Duitse monopolie 
op vakbondscontacten in Oost-Europa bezat, verder te isoleren. De wens tot 
hereniging en de claim ook de Oost-Duitse arbeiders te vertegenwoordigen, 
verhinderden nog elke toenadering tot de FDGB.10

Historici verschillen van mening over de vraag of de Ostpolitik van de 
DGB die van de SPD volgde of eraan vooraf ging.11 Vast staat dat de DGB 
zich tot één van de trouwste dragers van de Ostpolitik ontwikkelde.12 

8 Marian Sucha, Transnationale Ost-West-Politik der Gewerkschaften. Möglichkeiten und 
Grenzen gewerkschaftlicher Aktionen im Ost-West-Entspannungsprozess (Nĳ megen 1979) 66-67. 
Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 310-312, 468.
9 Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 310-312, 494-496, 506-507. 
Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 147, 223-225.
10 Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 443, 505. 
11 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 226. Hemmer, ‘Flankierende Maßnahmen’ 
(1980) 179-181. Klaus von Beyme, ‘Die Entwicklung der sozialistischen Länder und die Ostpolitik 
der deutschen Gewerkschaften’, in: Ulrich Borsdorf e.a. ed., Gewerkschaftliche Politik: Reform aus 
Solidarität. Zum 60. Geburtstag von Heinz O. Vetter (Keulen 1977) 597-613, aldaar 559. Hildebrand, 
Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 564.
12 Manfred Wilke, Hans-Hermann Hertle, Das Genossenkartell. Die SED und die IG Druck und 
Papier/IG Medien. Dokumente (Frankfurt, Berlĳ n 1992) 68-69. Gawrich, Deutscher Gewerkschafts-
bund (1996) 198-200, 382-383.
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Sommige voormalige medewerkers, zoals Peter Seideneck, zĳ n daar later 
kritisch over. ‘Begleitschutz für die Entspannungspolitik’, noemde hĳ  
de vakbondsdiplomatie achteraf. ‘Man kann eigentlich sagen, dass die 
komplette Osteuropapolitik des DGB bestimmt war von der Außenpolitik 
Willy Brandt. Das heißt, der DGB hatte seine Außenpolitik, ich sag mal, 
subordiniert.’13

De strĳ d over de introductie van de ontspanningspolitiek in vakbonds-
gelederen was niet zomaar gestreden. De verschillende posities in het 
debat zĳ n sterk verbonden met drie vakbondsvoorzitters: Heinz Kluncker, 
Leonhard Mahlein en Otto Brenner. Kluncker, sinds 1964 voorzitter van 
de sterke vakbond Öfffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV), geldt 
algemeen als pionier van de DGB-Ostpolitik. Hĳ  streefde naar normalisering 
van de contacten en verzoening tussen de volkeren in Europa. Nog verder 
voor de troepen uit bevond zich Mahlein, die vanaf 1968 voorzitter was 
van Druck und Papier. Zĳ n bond had als eerste het initiatief genomen tot 
contacten met Oost-Europa en pleitte er vroegtĳ dig voor ook de DDR daarbĳ  
te betrekken. Brenner ten slotte was sinds 1956 voorzitter van IG Metall en 
vertegenwoordigde de oudere generatie. In de loop van de jaren zestig kwam 
hĳ  steeds meer alleen te staan in zĳ n verzet tegen al te nauwe contacten met 
Oost-Europa. Zo pleitte hĳ  na het neerslaan van de Praagse Lente in 1968 
zonder succes voor een algemene stop op contacten met Oost-Europa. De 
meerderheid van zĳ n collega’s gaf echter voorrang aan de ontspanning.14

In de strĳ d binnen de DGB trok Brenner dus aan het kortste eind. In zĳ n 
sterfĳ jaar 1972, kort nadat dat de Nederlandse NVV überhaupt pas besloot 
formele Oost-Europacontacten aan te gaan, nam de DGB de laatste horde 
door nu ook de FDGB te benaderen. Midden jaren zeventig constateerde 
de DGB dat de relaties met Oost-Europa volledig genormaliseerd waren. 
Vakbondsgerelateerde redenen voor de dialoog werden ondergeschikt aan 
de ontspanning, waarvoor de betrekkingen zelf belangrĳ ker waren dan de 
inhoud van de gesprekken. De ontspanningspolitiek ontwikkelde zich tot 
een consensus waar slechts nog kritische en minder kritische voorstanders 
van bestonden.15

13 Interview Peter Seideneck, 8-8-2011, Frankfurt am Main. PA Seideneck – 1 (Interview 
Seideneck, 1992). 
14 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 223, 227, 238. Hildebrandt, Gewerkschaften 
im geteilten Deutschland (2010) 555-556, 565-566, 677. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 
59-60. 
15 Wilke, Müller, Zwischen Solidarität und Eigennutz (1991) 30-31. Gawrich, Deutscher Ge-
werkschaftsbund (1996) 219, 232, 241-242, 270. Heinz Oskar Vetter, Notizen. Anmerkungen zur 
internationalen Politik (Keulen 1983) 122-123, 128. 
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Tot de kritische voorstanders behoorde bĳ voorbeeld Erwin Kristofffersen, 
die van 1972 tot 1993 de internationale afdeling van de DGB leidde. Hĳ  com-
bineerde een groot geloof in het belang van contacten tussen Oost en West 
met een kritische basishouding tegenover het communisme. Voormalig 
collega Peter Seideneck noemt Kristofffersen achteraf ‘ein ganz strammer 
Antikommunist’ die waar nodig op de rem trapte:

‘Er war für jede Überraschung gut, hatte auch wirklich Zivilcourage, 
ließ auch sich überhaupt nicht beeindrucken, kam bei Zweifel auf dem 
Nebeneingang wieder rein wenn er was bewirken wollte. (…) Und er hat 
natürlich seine Weihnachtsfeier abgehalten in Sache Solidarność. Da 
geriet er richtig in Hochform.’16

Tot een vergelĳ kbare conclusie komt FES-referent en ambassademede-
werker Klaus Reifff, die ook een belangrĳ ke rol speelde bĳ  de contacten 
van de SPD met Polen.17 In de FNV stond Kristofffersen bekend om zĳ n 
sterke opvattingen en kritische vragen. Hĳ  gold niet als een blindelings 
volger van de ontspanningspolitiek, maar bleef voor de Nederlanders 
natuurlĳ k wel de vertegenwoordiger van de zeer pragmatische en brede 
Oost-Westdialoog van de DGB.18 Verdere kritische voorstanders van de 
ontspanning waren onder andere Seideneck zelf, bestuurslid Ilse Brusis 
en de voorzitter van de vakbond Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) Dieter Wunder. Brusis stond naar eigen zeggen bekend om haar 
vasthoudendheid tegenover de linkse ‘dogmatici’ in de vakbeweging. Dat 
is ook de mening van Seideneck: ‘Sie gehörte sicherlich zu denen, denen 
unwohl war bei dieser ganzen Staatshuberei, die da abgelaufen ist’.19 
Ook de West-Berlĳ nse afdeling van de schrĳ versvakbond Verein deutscher 
Schriftsteller (VS) betoonde zich kritisch. Naar aanleiding van Brandts 
bezoek aan Polen in 1985 schreven zĳ  dat

‘eine Entspannungspolitik, die über die Köpfe der Menschen und Völker 
hinweg betrieben wird, ohne deren Interessen zu berücksichtigen, und 

16 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 214-217. Interview Seideneck, 8-8-2011.
17 PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript).
18 Interview Mesman, 11-1-2011. Interview Van Rens, 4-2-2011 en 25-7-2011.
19 Interview Brusis, 28-9-2011, Dortmund. Interview Seideneck, 8-8-2011. PA Seideneck – 1 
(Interview Seideneck, 1992). Wolfgang Templin, ‘Die Politik des DGB gegenüber SED und FDGB 
in der Endphase der DDR. Ein Beitrag aus der Sicht der DDR-Opposition’, GMH 44 (1993) nr. 1, 
31-35.
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die nur dem Arrangement der Mächtigen dient, (…) diesen Namen unserer 
Meinung nach nicht verdient.’20

De linkse dogmatici waar Brusis het over had waren in grote mate te vinden 
in de gelederen van Druck und Papier, waar de schrĳ versvereniging ook 
onder viel. De Berlĳ nse afdeling vormde de uitzondering op de regel. Druck 
und Papier-functionarissen als Leonhard Mahlein, Detlef Hensche en Bernd 
Engelmann stonden een DGB-vredesbeleid voor dat was gebaseerd op sterke 
afwĳ zing van Amerikaanse bewapening en uiterst onkritische contacten 
met de machthebbers in Oost-Europa.21

De trouw van de DGB aan de Ostpolitik van de SPD was begonnen als 
ondersteuning van de doelstellingen van verzoening, het stimuleren van 
menselĳ ke verbeteringen in Oost-Europa en het uiteindelĳ ke ophefffen van 
de status quo. De centrale bleef de politiek echter ook trouw toen de focus 
ervan geleidelĳ k verschoof naar het garanderen van veiligheid binnen de 
status quo. In de gespannen tĳ d van de vroege jaren tachtig kreeg de angst 
om het behoud van de vrede ook de DGB in zĳ n greep. De talrĳ ke crises 
toonden voor de DGB de fragiliteit van de internationale vredesordening 
en het belang van de dialoog aan.22

Na enige aarzeling volgde de DGB de SPD inzake het NAVO-dubbelbesluit, 
ondanks heftige tegenstand van bonden als IG Metall en Druck und Papier. 
De vakbondscentrale verbood in 1981 haar leden om bĳ  eventuele onderte-
kening van het Krefelder Appell of deelname aan de vredesdemonstratie van 
10 oktober 1981 hun vakbondslidmaatschap expliciet te tonen. Veel leden 
trotseerden dit verbod. De poging om met een eigen handtekeningenactie 
voor wapenbeheersing de achterban een alternatief te bieden voor de initi-
atieven van de vredesbeweging was eveneens weinig succesvol. Uiteindelĳ k 
sloot de DGB zich in 1983 net als de SPD bĳ  de vredesbeweging aan.23

20 Hans Christoph Buch, ‘Im Wortlaut: Ins Kartell eingereiht’, FR 27-11-1985.
21 Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 160-161. Knabe, Der diskrete Charme (2002) 306-307, 
310-318. Brandt, Für eure und unsere Freiheit (2002) 454-455. Leonhard Mahlein, ‘Frieden durch 
Abrüstung’, in: Leonhard Mahlein, "…verteidigt die Einheitsgewerkschaft!" Reden und Aufsätze. 
Andere über ihn (Frankfurt am Main 1986) 23-27.
22 ‘Heinz Kluncker: Ostkontakte jetzt nicht einfrieren’, WdA, 6-3-1980. DGB Nachrichten-
Dienst, Erklärung des DGB-Bundesvorstandes zur Gefährdung von Frieden und Entspannung, 
Düsseldorf, den 21. Januar 1980, Nachrichtendienste DGB 1980. DGB Nachrichten-Dienst, DGB 
warnt vor Rückfall in “Kalten Krieg”, Düsseldorf, den 29. April 1980, ibidem. DGB Nachrichten-
Dienst, Entspannung – Abrüstung – Frieden – weltweit!, Düsseldorf, den 5. August 1980, ibidem. 
23 ‘DGB mit eigener Friedens-Initiative’, WdA 7-9-1981. DGB Nachrichten-Dienst, DGB konzen-
triert sich auf seine Friedenskampagne, Düsseldorf, den 16. November 1981, Nachrichtendienste 
DGB 1981. ‘Es geht um die Bündnisfrage’, GMH 34 (1983) nr. 9, 606-631, aldaar 608, 620-621. Georg 
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In deze jaren had de DGB zĳ n kritische houding tegenover Oost-Europa 
en het communisme nog niet geheel opgegeven. De centrale wantrouwde 
sterk de communistische invloed op de Westerse vredesbeweging en schrok 
er niet voor terug steun uit te spreken voor de onafhankelĳ ke vredesbewe-
ging in de DDR.24 Desondanks was in de openbare verklaringen van de DGB 
een verschuiving zichtbaar. Net als bĳ  veel andere West-Europese linkse 
organisaties verdwenen de mensenrechtenkritiek en de bevordering van de 
democratie geleidelĳ k naar de achtergrond ten gunste van de doelstellingen 
vrede en veiligheid. Vetter noemde in 1981 de bewapening een zwaard van 
Damocles waaronder alle andere onderwerpen aan belang verloren. Dat 
gold eveneens voor het onderwerp mensenrechten, omdat ‘alle unsere 
Bemühungen um mehr Freiheit und mehr soziale Gerechtigkeit umsonst 
wären, wenn wir den Frieden nicht erhalten könnten.’ Ook verdween 
het standpunt dat de Duitse eenwording een voorwaarde vormde voor 
een vreedzame ordening van Europa in 1981 stilzwĳ gend uit de nieuwe 
beginselverklaring van de DGB. ‘Die umfassende Sicherung des Friedens 
(…) muß (…) das vorrangige Ziel internationaler Politik sein,’ zo luidde in 
1982 de nieuwe buitenlandspolitieke prioriteit.25

Op papier bleven zorgen over de mensenrechtensituatie achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n wel een belangrĳ k deel van het DGB-beleid. Zo committeerde de 
DGB zich in 1978 aan de ‘Verwirklichung der Menschenrechte in Ost und 
West nach gleichen Maßstäben’ en waarschuwde de centrale er in 1982 voor 
mensenrechten niet te relativeren als ‘interne aangelegenheid’. Evenals 
voor de FNV was voor de DGB een stabiele vredesordening zonder sociale 
gerechtigheid onmogelĳ k: ‘Frieden bedeutet mehr als die Abwesenheit von 
Krieg. Frieden erfordert die Respektierung von Menschenrechten,’ stelde de 

Benz, ‘Ohne Berührungsängste für die Sicherung des Friedens’, in: Volkmar Deile e.a. ed., Bonn 
10.10.1981. Friedensdemonstration für Abrüstung und Entspannung in Europa (Göttingen 1981) 
106-110. Reiner Steinweg, ‘Die Bedeutung der Gewerkschaften für die Friedensbewegung’, in: 
Steinweg, Die neue Friedensbewegung (1982) 189-218, aldaar 189, 201, 203-204, 207-209.
24 DGB Nachrichten-Dienst, Vetter warnt vor “einäugiger” Friedensdiskussion, Düsseldorf, den 
27. Oktober 1981, Nachrichtendienste DGB 1981. DGB Informations-Dienst, Stellungnahme des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Friedens- und Sicherheitspolitik, 7. Juli 1983, Nachrichten-
dienste DGB 1983. Steinweg, ‘Die Bedeutung’ (1982) 203-204. Heinz O. Vetter, ‘Initiative für den 
Frieden. Rede auf der Veranstaltung des DGB zum Antikriegstag am 1.9.1981 in Düsseldorf’, GMH 
32 (1981) nr. 9, 510-521, aldaar 514, 519. Dietmar Süss, ‘Gewerkschaften und Friedensbewegung’, 
in: Becker-Schaum, "Entrüstet Euch!" (2012) 262-276, aldaar 270-273. 
25 Vetter, ‘Initiative für den Frieden’ (1981) 511. Geschäftsbericht des Bundesvorstandes des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 1978-1981 (Frankfurt am Main 1982) Anträge 61. DGB Nachrichten-
Dienst, Ohne Frieden gibt es keine Zukunft, Düsseldorf, den 29. April 1981, Nachrichtendienste 
DGB 1981. ‘Dokumentation. DGB: Frieden durch Abrüstung’, GMH 32 (1981) nr. 9, 567-568. Wilke, 
Müller, Zwischen Solidarität und Eigennutz (1991) 31. 
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centrale in de latere jaren tachtig.26 Slechts zelden was het standpunt echter 
in de praktĳ k zo ferm als op papier. Vetter drong er omwille van de dialoog 
op aan de ideologische verschillen tussen Oost en West niet op de spits te 
drĳ ven en stuurde aan op een bescheidenheid die aan waarderelativisme 
grensde.27

De DGB volgde de SPD in het denkbeeld dat veranderingen in Oost-
Europa van bovenaf in kleine stapjes zouden moeten plaatsvinden en niet 
van buitenaf afgedwongen konden worden.28 Aan deze overtuiging hield 
de centrale gedurende de jaren tachtig vast. Vooral in het geval van de 
DDR bleef zĳ  nog zeer lang eenzĳ dig gericht op de machthebbers. De DGB 
verklaarde weliswaar zĳ n sympathie voor en solidariteit met de bewegingen 
van onderop in Oost-Europa, maar betrok hen verder nauwelĳ ks in analyses 
van de oorzaken van 1989. De DGB zag vooral de Westerse ontspanningspo-
litiek en Gorbatsjovs hervormingsbeleid als de belangrĳ kste redenen voor 
de omwentelingen in Oost-Europa.29

‘Freiheit und Ordnung’: de DGB en het verschĳ nen van Solidarność

De stakingen in Polen overvielen de DGB midden in deze verschuiving 
van de traditionele doelen van de ontspanning naar een focus op vrede en 
veiligheid. Binnen de DGB bestond er weinig twĳ fel over dat de stakingen 
op legitieme wĳ ze de belangen van de Poolse arbeidersklasse vertegen-
woordigden. De gespannen internationale situatie temperde echter het 
enthousiasme en de solidariteit die met de Poolse vakbondsbroeders voor 
de hand lag. Gedurende 1980-1981 legde de DGB daarom de nadruk op 
discipline, bezonnenheid en dialoog, zowel in publieke verklaringen als in 

26 Resolutie van 1978 geciteerd in: Klaus Pokatzky ‘Menschenrechte und Gewerkschaften’, 
in: Carola Stern ed., Wer schweigt wird mitschuldig (Frankfurt am Main 1981) 121-138, aldaar 
122. Tweede citaat: Geschäftsbericht des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
1986-1989 (Frankfurt am Main 1990) Anträge 1. Zie ook: ‘Dokumentation. DGB: Frieden durch 
Abrüstung’ GMH 32 (1981) nr. 9, 567-568. Ernst Breit, ‘Für einen Frieden ohne Wafffen, ohne 
Hunger, ohne Arbeitslosigkeit’, GMH 34 (1983) nr. 9, 531-540, aldaar 532-534. 
27 Heinz Oskar Vetter, ‘Internationale Gewerkschaftspolitik als Einheit’, NG/FH 17 (1970) 
770–774, aldaar 772. Von Beyme, ‘Die Entwicklung der sozialistischen Länder’ (1977) 600, 610-611.
28 Vetter, Notizen (1983) 123-124. Von Beyme, ‘Die Entwicklung der sozialistischen Länder’ 
(1977) 602.
29 DGB Informationsdienst, Entschließung zur deutschland- und europapolitischen Situation, 
7. Dezember 1989, Nachrichtendienst des DGB 1989. DGB Nachrichten-Dienst, Breit: Veränderun-
gen in einigen Ost-Ländern lassen hofffen, 14. September 1989, ibidem. DGB Nachrichten-Dienst, 
“Perestroĳ ka” – ein Zeichen der Hofffnung, 16. Oktober 1989, ibidem. Erwin Kristofffersen, ‘Wandel 
nach eigenem Modell – Wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen in Ungarn’, GMH 39 
(1988) nr. 8, 500–506, aldaar 500-501, 506. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 168-169. 
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direct contact met Solidarność. Kristofffersen sprak matigend van ‘Freiheit 
und Ordnung’.30

Zo schaarde de DGB zich opnieuw in het kamp van de SPD. De vak-
bondscentrale deelde de twĳ fel van de sociaaldemocraten of de Poolse 
vakbondsleiders in staat zouden zĳ n de kans op een invasie juist in te 
schatten en hun achterban in toom te houden. ‘Wir können nur hofffen, 
daß sich weiterhin jene Kräfte in der SOLIDARITÄT durchsetzen, die die 
geografĳischen und geopolitischen Grenzen (…) klar erkennen,’ verwoordde 
Kristofffersen in 1981 zĳ n angsten. Solidarność wist deze twĳ fels in directe 
gesprekken uiteindelĳ k weg te nemen.31 Zo ontving de DGB in februari 1981 
een brief waarin een Solidarność-woordvoerder expliciet aangaf niet ‘die 
gegebenen geopolitischen Tatsachen umstossen zu wollen und dadurch die 
schwer erkämpften Errungenschaften auf’s Spiel zu setzen.’32 Dit was taal 
naar Kristofffersens hart. De conclusie van sommige historici dat Solidarność 
aanvankelĳ k geen begrip toonde voor de terughoudende opstelling van de 
DGB is dan ook niet terecht.33

De grootste angst van de DGB was dat Solidarność in haar enthousiasme 
en onervarenheid de Sovjet-Unie zou provoceren tot ingrĳ pen en zo haar 
eigen ruiten in zou gooien en. De DGB richtte zĳ n boodschap van terug-
houdendheid daarom ook tot Moskou.

‘Es muß allein Sache der Polen sein, ihre Gesellschaft zu gestalten’, 
schreef Vetter in maart 1981: ‘Jede Einmischung von außen – egal aus 
welcher Richtung – bringt nicht nur Gefahren für Polen, sondern wird 
Auswirkungen auf ganz Europa haben.’34

30 DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress). DGB IA 5/DGAJ000291 – 5 
(Kristofffersen, Grussbotschaft, 1981). Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 313-317. 
Vetter, Notizen (1983) 130-131. ‘DGB zu Polen: Anerkennung und Genugtuung’, WdA 4-9-1980. 
DGB IA 5/DGAJ000642 – 1 (IA, Entwicklung in Polen, 1981). 
31 Hoofdletters in origineel. DGB IA 5/DGAJ000291 – 7 (Kristofffersen, Noch ist Polen). DGB 
IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress). DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff aan 
Kristofffersen, 1981). Zie ook Erwin Kristofffersen, ‘Begegnungen des Deutschen Gewerkschafts-
bundes mit Gewerkschaften in Polen’, in: Plum, Ungewöhnliche Normalisierung (1984) 75-80, 
aldaar 78-79. Vetter, Notizen (1983) 132-133. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 163. 
32 DGB IA 5/DGAJ000291 – 2 (Jasiński aan DGB, 1981). 
33 Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 165. Zie ook: Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 78-79. Deze 
conclusie berust op een interpretatiefout. Kristofffersens opmerking ‘Diese Position wurde von 
den Vertretern der “Solidarität” absolut nicht geteilt’, sloeg niet op de terughoudendheid van 
de DGB, maar op het idee dat West-Duitsers revanchisten waren.
34 Heinz O. Vetter, ‘Im Geist von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Rede auf dem 4. 
Außerordentlichen Bundeskongreß des DGB, 12. – 14.3.1981 in Düsseldorf’, GMH 32 (1981) nr. 5, 
254-271, aldaar 270-271. DGB IA 5/DGAJ000642 – 1 (IA, Entwicklung in Polen, 1981). Vetter, Notizen 
(1983) 132-133.
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Net als de FNV richtte de DGB zĳ n oproep tot niet-inmenging echter in 
eerste instantie op het Westen, in het bĳ zonder rechtse kringen. De DGB 
was bang dat de Poolse kwestie misbruikt zou worden in aanloop naar 
de Bondsdagverkiezingen van 5 oktober 1980. De vakbondspers berichtte 
met het oog op het christendemocratische enthousiasme voor Solidarność 
smalend over de ‘selbsternannten polnischen Arbeiterführer aus Bonn und 
München’ en Vetter waarschuwde voor ‘falschen Gewerkschaftsfreunden’ 
die Solidarność prezen, maar de vakbeweging in eigen land bekritiseerden. 
‘Nicht Solidarität, sondern revanchistische Neigungen, die die Oder-Neiße-
Grenze in Frage stellen, und die Aufrüstungsbeschlüße der NATO erhöhen 
die Kriegsgefahr,’ waarschuwde een groep vakbondsleden.35

De staat van beleg in Polen maakte geen einde aan het geloof van de 
DGB in de ontspanning. Solidarność had juist gezorgd voor een opleving 
van het idee dat de ontspanningspolitiek verandering teweeg zou kunnen 
brengen in Oost-Europa. Vetter corrigeerde zĳ n verhefffĳ ing van vrede en 
ontspanning boven mensenrechten van eerder dat jaar en sprak onder druk 
van de omstandigheden van ‘Entspannung mit Moral’:

‘Entspannung hat nicht unsere Moral aufgezehrt und auch nicht unsere 
Sensibilität gegenüber den Menschenrechtsverletzungen in Osteuropa. 
Sie hat uns Möglichkeiten gegeben, dem einzelnen durch Intervention 
efffektiv zu helfen. Sie hat den Eisernen Vorhang durchbohrt für den Wind-
zug der Freiheit – selbst wenn er manchmal nur als Hauch ankommt.’36

De DGB zag geen alternatief voor de ontspanningspolitiek als garantie 
van de eigen veiligheid en motor van hervormingen in Oost-Europa. De 
centrale was daarom voorzichtig met het uiten van protest: ‘Wenn wir diese 
Läden wieder dichtmachen, sind nicht wir es, die zu leiden haben, sondern 
diejenigen, die dann wieder ohne Windhauch den Moder der Friedhofsstille 
ertragen müssen,’ stelde Vetter in hetzelfde artikel.37

Uit de eerste reacties van de DGB op de staat van beleg sprak een restant 
van vertrouwen in de Poolse machthebbers en de hoop dat Jaruzelski’s 

35 D.S., ‘Ein Bazillus aus Polen?’, WdA 1-10-1981. DGB Nachrichten-Dienst, Vetter warnt vor 
“falschen Gewerkschaftsfreunden”, Düsseldorf, 24. Sept. 1980, Nachrichtendienste DGB 1980. 
DGB Nachrichtendienst, Vetter antwortet Strauss, 11. Sept. 1980, ibidem. Gewerkschafter fordern 
(1981) 5.
36 Heinz O. Vetter, ‘Entspannung mit Moral’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? 
(1982) 199-203, aldaar 200-203. Heinz O. Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’, GMH 33 (1982) 
Sonderheft Polen, 2-9, aldaar 3. Vetter, ‘Notizen’ (1983) 124, 128-129. 
37 Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ (1982) 200-203. 
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maatregelen van korte duur zouden zĳ n. Veel vakbondsleden waren geneigd 
Jaruzelski’s bewering dat hĳ  erger kwaad had voorkomen, te accepteren. 
Toen in 1982 duidelĳ k werd dat de staat van beleg geen kortdurende aangele-
genheid zou zĳ n, begon de centrale zich explicieter uit te spreken. Ondanks 
deze hardere toon bleef de DGB bĳ  de overtuiging dat protestdemonstraties 
en ook sancties de posities slechts zouden verharden in plaats van de weg 
vrĳ  te maken voor hervormingen.38

Hoewel de DGB de SPD aanvankelĳ k volgde in haar voorzichtige, op 
ontspanning gerichte opstelling, concludeerde de centrale wel dat het 
regime schuldig was aan de ontstane situatie en niet Solidarność. Naar de 
mening van de DGB had het regime zich nooit serieus aan de akkoorden van 
Gdańsk gecommitteerd. ‘Es ist ein Ammenmärchen, wenn die polnische 
und sowjetische Propaganda bis heute erklären, Solidarność habe einen 
Bürgerkrieg vorbereitet,’ stelde Vetter verontwaardigd. De stakingen waren 
niet de oorzaak van de crisis in Polen, maar een gevolg ervan en de staat 
van beleg was geen oplossing, maar deel van het probleem.39 Dit standpunt 
deelde de DGB met de FNV en verschillende andere Westerse vakbondsor-
ganisaties, terwĳ l de SPD Solidarność veel meer als schuldige beschouwde.

Plaatsvervangend DGB-voorzitter Gerd Muhr speelde handig in op de 
Poolse propaganda. Hĳ  gebruikte de verkondiging van het Poolse regime 
dat Solidarność geen vakbond maar een politieke oppositiebeweging was 
als boemerang. Dat een onafhankelĳ ke vakbond in zo korte tĳ d 10 miljoen 
leden had kunnen verzamelen, liet twĳ felen aan de legitimiteit van het 
regime. Als echter een openlĳ ke oppositiebeweging daartoe in staat was 
geweest, duidde dat erop dat het regime geheel geen vertrouwen van de 
bevolking meer genoot: ‘Wer die Behauptung von der politischen Oppositi-
onsbewegung aufrecht erhalte, bestätige damit, dass die Regierung Polens 
gegen den Willen ihres eigenen Volkes existiere und regiere.’40

38 EW, ‘Sympathie und Hilfe für “Solidarität”’, WdA 17-12-1981. ‘Polen-Boykott abgelehnt’, 
WdA 7-1-1982. Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’ (1982) 1-2, 8. Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ 
(1982) 200-201. ‘Gewerkschaftler an der Seite der Unterdrückten’, Stuttgarter Zeitung 1-2-1982. 
Zeitungsarchiv Polen Berichte: Presse zur Systemkrise 1981 – 1 (Kluncker, Stern). DGB IA 5/
DGAJ000292 – 13 (Breit aan Geschaftsträger, 1982). Geschäftsbericht des Bundesvorstandes des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 1982-1985 (Frankfurt am Main 1986) 47. 
39 DGB Nachrichtendienst, Düsseldorf, den 29. Januar 1982, Vetter: “Polnischer Sommer” mit 
Brachialgewalt verhindert, Nachrichtendienste DGB 1982. Geschäftsbericht des Bundesvorstan-
des 1982-1985 (1986) 285. Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’ (1982) 1-2, 6, 8-9.
40 DGB Nachrichten-Dienst, Verwaltungsrat der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
fordert Gewerkschaftsfreiheit für Polen, Düsseldorf, den 4. März 1982, Nachrichtendienste DGB 
1982. 
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De hardere opstelling van de DGB toonde zich ook in het feit dat zĳ n 
begrip voor de Poolse propaganda over Westers interventionisme op leek 
te raken: ‘Wenn wir protestieren, ist das Einmischung. – Wenn russische 
Panzer rollen, ist das Bruderhilfe!,’ stelde Vetter verontwaardigd. Daarmee 
liet hĳ  een deel van de eerdere terughoudendheid varen:

‘Wenn internationale Solidarität mit unterdrückten Gewerkschaftern 
eine Einmischung in nationale Angelegenheiten sein soll, dann werden 
wir uns immer wieder einmischen. Das entspricht bester Tradition der 
freien Gewerkschaftsbewegung.’41

Kritisch bleef de centrale desondanks over de reactie uit rechtse kringen 
op de gebeurtenissen in Polen. De televisieshow van Reagan was de vak-
bondsleden een doorn in het oog, die sommigen er zelfs toe aanzette zich 
geheel uit de solidariteit met Polen terug te trekken.42 Zo ver wilde de 
DGB-leiding niet gaan. Ze koos er wel voor zich, net als de Grünen, van 
rechtse standpunten te distantiëren door zich in verklaringen over Polen 
ook tegen rechtse dictaturen uit te spreken. Wie over Turkĳ e had gezwegen, 
had nu niet het recht iets over Polen te zeggen, was de redenering. Omge-
keerd wees de DGB ook radicaal linkse groepen erop, dat wie graag iets 
over Latĳ ns-Amerika zei, nu ook Polen niet moest vergeten. Wie vanwege 
de ontspanning inperkingen van de vakbondsrechten in Polen toestond, 
billĳ kte die in feite ook in andere dictaturen.43

Hiermee bakende de DGB zĳ n positie tegenover zowel links als rechts 
duidelĳ k af. Een positief bĳ efffect voor de ontspanning was dat de specifĳ iek 
Oost-Europese context zo naar de achtergrond verdween. Enkele critici 
observeerden dat Vetter in toespraken consequent het handelen van de 
‘militairen’ en niet van de ‘communisten’ aanklaagde. Pas toen een groep 

41 Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ (1982) 199. Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’ (1982) 6. Boll, 
‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 208-209. DGB IA 5/DGAJ000426 – 1 (Erklärung 
Bleicher, 1982).
42 Hugo Müller-Vogg, ‘Die Fernsehshow passte nicht ins Konzept’, FAZ 1-2-1982. DGB IA 5/
DGAJ000424 – 1 (Ausblick, 1982). DGB IA 5/DGAJ000425 – 2 (Hilfe oder kalter Krieg, 1982). DGB 
IA 5/DGAJ000426 – 3 (Gier aan Vetter, 1982).
43 DGB IA 5/DGAJ000426 – 1 (Erklärung Bleicher, 1982). ‘DGB-Jugend: Solidarität für Polen’, 
Deutsche Post. Zeitung der deutschen Postgewerkschaft 20-2-1982. KK, ‘Solidarität gegen Unter-
drückung ist niemals einäugig’, WdA 4-2-1982. ‘Vetter: Gipfel der Menschenverachtung’, KStA 
1-2-1982. D.W., ‘Ungeteilte Solidarität’, E&W (1982) nr. 3.
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communistische betogers Vetter op een demonstratie direct uitdaagde, sprak 
hĳ  zich expliciet uit over het bankroet van het Oost-Europese systeem.44

De proef op de som: stille solidariteit en gecentraliseerde humanitaire 
hulp

Gedurende de legale maanden van Solidarność kenmerkte de opstelling 
van de DGB zich net als die van de FNV door terughoudendheid. Al op 
12 augustus 1980 sprak de DGB zich in een kort statement over de stakingen 
uit. De offfĳ iciële verklaring van 25 augustus was getekend door de nadruk op 
discipline en dialoog. Hier was een grondige studie van de verklaringen van 
andere vakcentrales en West-Duitse politieke partĳ en aan voorafgegaan.45

In de directe hulpverlening bleek de DGB ondanks de gevoelige Duits-
Poolse betrekkingen voortvarender dan de FNV. Kristofffersen achtte het 
vanzelfsprekend dat de DGB steun zou zenden, maar was evenals Van Rens 
in Nederland bevreesd voor schadelĳ ke efffecten op Solidarność. De DGB 
sprak zich openlĳ k uit tegen demonstraties en ander Westers ‘Abenteuertum’ 
uit angst voor een Sovjet-ingrĳ pen. Net als de FNV zag de DGB het Oostblok 
vooral als de reagerende en het Westen als de handelende partĳ . Daarom 
moest er niet ongevraagd hulp aan Polen gestuurd worden. De druk van 
de SPD om vooral voorzichtig te zĳ n, bevestigde deze koers. Kristofffersen 
sprak net als Van Rens waardering uit voor centrales die zonder borstklop-
perĳ  stille hulp verleenden. Ambassademedewerker Reifff adviseerde de 
DGB vanuit Warschau zelfs om de West-Duitse pers zoveel mogelĳ k in het 
ongewisse te laten over eventuele hulpacties.46

De DGB-top was zich zeer bewust van de bĳ zondere positie van een 
Duitse vakcentrale ten opzichte van Polen. De ergernis over vergelĳ kingen 

44 Reinhard Voss, ‘Solidarität schon vor dem 13. Dezember’, FR 1-2-1982 . Müller-Vogg, ‘Die 
Fernsehshow’, FAZ 1-2-1982. ‘Der “Solidarität” bis heute verbunden. DGB freut sich mit Walesa’, 
FAZ 7-10-1983.
45 DGB IA 5/DGAJ000596 – 1 (Simon aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000596 – 2 (Simon 
aan Vetter, 1980). DGB Nachrichten-Dienst, Düsseldorf 12. August 1980, DGB-Bundesvorstand 
zu den Ereignisse in Polen, Nachrichtendienste DGB 1980. DGB Nachrichten-Dienst, DGB-
Bundesvorstand zu den Ereignisse in Polen, Düsseldorf, den 25. August 1980, ibidem. 
46 DGB IA 5/DGAJ000642 – 1 (IA, Entwicklung in Polen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000642 – 3 
(Vetter, Statement, 1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 1 (Kristofffersen, Stichworte, 1980). DGB IA 5/
DGAJ000288 – 5 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 7 (Vetter aan Gewerk-
schaften, 1981). DGB Nachrichten-Dienst, Düsseldorf, 12. September 1980, Vetter: Abenteuertum 
nicht gefragt, Nachrichtendienste DGB 1980. DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff aan Kristofffersen, 
1980). Deze inschattingen strookten met die van één van de eerste Westerse vakbondsleden die 
de Poolse stakers bezocht: DGB IA 5/DGAJ000288 – 8 (Kassman, Report to the ICFTU, 1980). 
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met de openlĳ ke solidariteit van de Franse en Italiaanse vakcentrales was 
in deze kringen dan ook groot. ‘Sie hatten keine historische Hypotheken 
in ihrem Gepäck und konnten viel offfener als wir vorgehen,’ stelde Vetter 
in zĳ n memoires. Ook Kristofffersen schreef achteraf:

‘Die kommunistische Staatsmacht in Polen und in der UdSSR war eher 
bereit französische und italienische Solidarität mit “Solidarität” zu 
akzeptieren. (…) Die Deutschen aber blieben in der offfĳ iziellen Sprachre-
gelung trotz Normalisierungsvertrag und engen Wirtschaftsbeziehungen 
die ewigen Revanchisten, mit denen man sich nicht zu nahe einlassen 
sollte.’47

In de openbaarheid benadrukte de DGB dat Solidarność zelf om discretie 
had gevraagd:

‘[E]s war ihr eigener Wunsch, daß diese Zusammenarbeit ohne viel 
Lärm abläuft, denn die Demonstration zu guten Beziehungen zwischen 

47 Vetter, Notizen (1983) 130-131. Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 78.

Erwin Kristoff ersen (links), leider van de internationale afdeling van de DGB, overhandigt een 
check aan Rudi Feix en Dirk Hempel van de ondernemensraad van coop, dat namens de DGB zorg 
droeg voor het leveren van hulp aan Polen, 7 april 1982. Bron: AdsD / Friedrich-Ebert-Stiftung.
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“Solidarność” und DGB wäre für unsere polnischen Freunde zur zu-
sätzlichen Belastung geworden. (…) Hätten unsere Kollegen von der 
“Solidarność” mehr geräuschvolle Demonstrationen von uns gewollt, 
dann wären wir auch dazu bereit gewesen. Stille mit Desinteresse und 
Inaktivität gleichzusetzen, ist wohl so falsch, wie geräuschvolle Schaftl-
huberei mit wirksamer Hilfe zu verwechseln.’48

Inderdaad is het zo dat de Poolse oppositie vanwege het gevaar van het 
aanwakkeren van anti-Duitse propaganda graag wilde dat de West-Duitse 
centrale haar hulp op terughoudende wĳ ze leverde. Het is echter te gemak-
kelĳ k om alleen de wensen van Solidarność verantwoordelĳ k te maken voor 
de stille hulpverlening van de DGB: het sloot ook aan bĳ  de eigen zorgen 
over een Sovjet-interventie, de druk van de SPD en de wens tot behoud 
van een offfĳ icieel dialoogbeleid. De DGB richtte zich zelfs direct tot de 
Poolse autoriteiten met de verzekering niet uit te zĳ n op het bedrĳ ven van 
propaganda of het steunen van subversieve organisaties.49

Het relatieve stilzwĳ gen leverde al snel kritiek op. In september 1980 
probeerde CSU-leider Strauß de DGB tot openlĳ ke hulpverlening aan te 
zetten door aan te kondigen dat hĳ  in dat geval een aanzienlĳ k bedrag 
zou doneren. Net als de FNV wilde de DGB echter wachten op een teken 
uit Gdańsk om de erkenning van de nieuwe vakbond niet in gevaar te 
brengen.50 Amnesty-bestuurslid Klaus Pokatzky stelde kritisch dat de 
DGB ‘auf sanfte Sohlen’ rondsloop, terwĳ l de Amerikaanse centrales zich 
wel als mensenrechtenbeweging opstelden.51

Vanaf september klonk er ook kritiek uit eigen gelederen. In decem-
ber 1980 stelden meer dan honderd DGB-leden uit het middenkader een 
verklaring op, die opriep tot nauwere betrekkingen met Solidarność. In 
1981 uitte deze onvrede zich verder toen steeds meer vakbondsleden zich 
bĳ  Solidarität mit Solidarność-comités aansloten en de DGB opriepen om 

48 Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ (1982) 201. Voor vergelĳ kbare uitingen: Vetter, ‘Solidarität 
mit Solidarność’ (1982) 5. DGB IA 5/DGAJ000428 – 2 (Gespräch mit der deutschen Presse, 1982). 
DGB IA 5/DGAJ000288 – 6 (IA aan Vetter, 1981).
49 DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000291 – 2 
(Jasiński aan DGB, 1981). Interview Seideneck, 8-8-2011. Bégin, ‘Kontakte’, (2005) 298. 
50 DGB IA 5/DGAJ000288 – 9 (Pressemeldung CSU). DGB IA 5/DGAJ000288 – 10 (Strauss aan 
Vetter). DGB Nachrichtendienst, Vetter antwortet Strauss, 11. Sept. 1980, Nachrichtendienste 
DGB 1980. 
51 Klaus Pokatzky, ‘Menschenrechte und Gewerkschaften’, in: Carola Stern ed., Wer schweigt 
wird mitschuldig (Frankfurt am Main 1981) 121-138, aldaar 136. 



472   

meer openlĳ ke hulp te verlenen.52 Aangezien de DGB de meest voor de 
hand liggende partner voor Solidarność in de West-Duitse samenleving 
vormde, werd hĳ  ook een kristallisatiepunt van oproepen tot actie en kritiek 
van buiten de eigen gelederen. Verschillende lokale afdelingen namen zelf 
alvast het heft in handen. De ergste angsten aan de top voor de gevolgen 
van ongecoördineerd optreden werden bevestigd zodra enkele initiatieven 
in Polen in de problemen raakten en de DGB al zĳ n diplomatieke kanalen 
moest aanwenden om de schade te herstellen, bĳ voorbeeld door een ar-
restatie van een Duitse activist ongedaan te maken.53

In werkelĳ kheid was de DGB niet zo passief als van buitenaf leek. Anders 
dan bĳ  de FNV kwamen bĳ  deze prominente centrale de hulpaanvragen 
uit Polen snel binnen. Al in september 1980 stelde Kristofffersen de eerste 
voorstellen op om 25.000 DM aan de Poolse vakbond te schenken.54 De 
DGB voldeed vervolgens aan drie concrete hulpaanvragen: een verzoek om 
informatie over vakbondsactiviteit, de wens tot hulp bĳ  het doorbreken 
van het informatiemonopolie van de staat en de oproep van Wałęsa tot het 
leveren van humanitaire hulp.

In reactie op het verzoek om vakbondsinformatie zette de DGB groot 
in. Tegen niet geringe kosten liet de centrale een eigen vakbondsbrochure 
vertalen en in hoge oplage drukken. Volgens historicus Rolf Gawrich zag 
de DGB in het sturen van vakbondsinformatie een welkome manier om 
Solidarność in de richting van een gematigde opstelling te beïnvloeden. 
In het najaar van 1980 was dit nog een belangrĳ ke zorg. Dit initiatief werd 
echter gedwarsboomd door de SPD-regering. Onder invloed van haar 
contacten met het Poolse regime, zag zĳ  niet zozeer het voordeel van 
gunstige beïnvloeding maar vooral een risico voor de ontspanning. Terwĳ l 
minder grondige West-Europese centrales al in een vroegtĳ dig stadium 
anderstalige informatie naar Polen hadden gestuurd, bleven de Poolstalige 
DGB-brochures steken, uit trouw aan het voorzichtige regeringsbeleid.55

52 Gewerkschafter fordern (1981) 5-6. Verzameling Klimczak – 5 (Gründungserklärung “Solida-
rität mit Solidarność”, 1981). Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 205-207, 214-215. 
Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 299. AP 2217-249 – 1 (Gewerkschafter fordern Anerkennung). Zie ook 
de acties en ondertekende verklaringen van lokale DGB-afdelingen in het materiaal van het 
Komitee für Unabhängige Gewerkschaften in Sol mit Sol 2. 
53 Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 209-212. DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 
(Kristofffersen aan Vetter, 1980). Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 330. 
54 DGB IA 5/DGAJ000288 – 1 (Kristofffersen, Stichworte, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 
(Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000291 – 8 (Besuch Olszewski, 1980). Boll, 
‘Zwischen politischer zurückhaltung’ (2009) 200-201.
55 DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 4 
(Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Kristofffersen aan Reifff, 1981). DGB 
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Het tweede verzoek van Solidarność was in feite nog een stuk risicovol-
ler. De hulp bĳ  het doorbreken van het informatiemonopolie vond zĳ n 
oorsprong in gesprekken van Reifff met Solidarność in de regio Mazovië, 
rondom Warschau, in december 1980. Reifff gaf het verzoek om radio 
Solidarność te ondersteunen door aan de DGB en smokkelde in januari 
persoonlĳ k apparatuur naar Polen. Als diplomaat werd hĳ  aan de grens 
niet gecontroleerd. De DGB leverde cassettes waarop Solidarność, in het 
geheim, in offfĳ iciële Poolse radiostudio’s programma’s kon kopiëren. Bĳ  
gebrek aan offfĳ iciële zendtĳ d, was het afspelen van deze cassettes over de 
luidspreker in fabrieken en bussen de enige manier om een breed publiek 
te bereiken. Dankzĳ  de uitstekende relatie tussen Reifff, Kristofffersen en de 
contactpersoon bĳ  radio Solidarność Marek Chlebowicz intensiveerde de 
hulp zich gedurende 1981.56 Deze vorm van hulpverlening was sterk gebaat 
bĳ  stilzwĳ gen om te voorkomen dat Reifff alsnog aan de grens gecontroleerd 
zou worden. Dit zorgde er wel voor dat de DGB in de openbaarheid negatief 
afstak bĳ  bĳ voorbeeld de Franse centrales die openlĳ k hulp verleenden. 
Intern zag Reifff dat heel anders. Zo stelde hĳ  in maart 1981 niet zonder 
leedvermaak:

‘Während die Druckereimaschinen der französischen Gewerkschaften 
z.B. noch immer unter Zollverschluß lagern, werden mit den Kassetten-
Kopiergeräten des DGB wöchentlich bereits 1200 Ton-Kassetten her-
gestellt, die in Betrieben aller Regionen Polens über den Betriebsfunk 
abgespielt werden.’57

Op basis van de goede samenwerking kwam Solidarność al snel met het 
verdergaande verzoek om een eigen geluidsstudio. De DGB nam deze wens 
positief op en legde contact met specialisten.58 Hier bleek hoe belangrĳ k 
de geheimhouding was geweest, zeker in het licht van de Duits-Poolse 

IA 5/DGAJ000291 – 9 (Kristofffersen aan Reif, 1981). DGB IA 5/DGAJ000642 – 2 (Vetter aan 
Internationale Kommission, 1981). Kristofffersen, ‘Begegungen’ (1984) 79. 
56 DGB IA 5/DGAJ000291 – 2 (Jasiński aan DGB, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 6 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/
DGAJ000291 – 10 (Onyszkiewicz aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 11 (Onysz-
kiewicz, Chlebowicz aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000642 – 4 (Wagner aan Twelker, 
1981). PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript).
57 DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). Hĳ  herhaalt deze uitspraak in 
zĳ n memoires: PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Zie ook Pick, Społeczny wymiar 
stosunków PRL-RFN (2010) 324-325 (H7). Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien (1983) 136. 
58 DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 4 
(Kristofffersen aan Vetter, 1981). PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). In alle 
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gevoeligheden. Nadat Zbigniew Bujak, de leider van Solidarność in de regio 
Mazovië, in het najaar de Bondsrepubliek had bezocht, maakte hĳ , tot 
verontrusting van Reifff, de afspraken over de geluidsstudio bekend aan de 
Poolse onafhankelĳ ke pers.59 Vermoedelĳ k was het zelfvertrouwen binnen 
Solidarność inmiddels voldoende gegroeid, of misschien gaf Bujak toe aan 
een wens tot openheid en basisdemocratie. De DGB was sceptisch over de 
publiciteit – niet ten onrechte zoals zou blĳ ken. De West-Duitse pers maakte 
de onthulling nog spectaculairder door niet over een geluidsstudio, maar 
een radiozender te berichten. Deze spraakverwarring was een godsgeschenk 
voor het regime, dat onmiddellĳ k suggereerde dat de DGB een soort van 
Radio Free Europe in Polen wilde beginnen. Het ontbood de West-Duitse 
ambassadeur om het misnoegen kenbaar te maken.60 Een deel van de West-
Duitse media interpreteerde de verzekeringen van de DGB dat het slechts 
om een studio ging als weer een verdere terugtrekkende beweging van een 
al te voorzichtige vakcentrale.61

Voor de DGB bevestigde deze afffaire opnieuw dat geruisloos handelen 
noodzakelĳ k was, omdat, zo stelt Vetter achteraf, ‘jede erkennbare kleine 
Bewegung zwischen uns zu einem Monstrum in der Propaganda des Ostens 
aufgeblasen wurde.’ In tegenstelling tot Van Traa, die in 1981 triomfantelĳ k 
meldde dat de ambassadeur naar de bestelbus had geïnformeerd, zag Kristof-
fersen de ophef als een nederlaag.62 De publiciteit rond de hulpverlening 
gaf het Poolse regime de gelegenheid deze met een diplomatieke rel te 
blokkeren.63

Het derde hulpverzoek waaraan de DGB voldeed, was het leveren van 
humanitaire hulp na de oproep daartoe van Wałęsa in het najaar van 1981. 
Ook nu werd de DGB weer overspoeld door zowel enthousiaste als kritische 
telefoontjes van vakbondsleden. De DGB bleef echter zĳ n karakter trouw 

enthousiasme over de eerste successen en de goede contacten werd zelfs overwogen te helpen 
bĳ  de aanschaf van televisie-apparatuur.
59 DGB IA 5/DGAJ000291 – 12 (Niezależność Nr.  161 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 13 
(Wiadomości Dnia 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 14 (Reifff aan Kristofffersen, 1981).
60 DGB IA 5/DGAJ000291 – 5 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). Boll, ‘Zwischen politischer 
Zurückhaltung’ (2009) 204-205. PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript).
61 Vooral taz volgde de DGB kritisch: G.U., ‘DGB weist Vorwürfe zurück’, taz 14-1-1982, 4. Gerd 
Nowakowski, ‘“Stille Hilfe” und die Schwierigkeiten der Standortbestimmung’, in: Huth, Seel, 
Wolschner, Polen (1982) 116-117. 
62 Reinhard Voss, ‘DGB: Hilfe nach Maß’, FR 16-12-1981, 1. Vetter, Notizen (1983) 132. Vetter, 
‘Entspannung mit Moral’ (1982) 201.
63 DGB IA 5/DGAJ000291 – 5 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). Boll, ‘Zwischen politischer Zurück-
haltung’ (2009) 204-205. PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Reifff suggereert dat het 
regime zelf het foutieve bericht had verspreid.
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door niet overhaast te werk te gaan en vooral eerst naar Solidarność zelf 
te luisteren. Het leveren van voedsel- en medicĳ nhulp was al geregeld 
onderwerp van gesprek geweest tussen beide organisaties.64

De voorbereidingen verliepen zoals altĳ d achter de schermen. Toen 
de DGB op 14 december 1981 naar buiten trad met de oprichting van de 
vereniging Solidarität für Polen en een week later een rekeningnummer 
opende, kon dat daarom gemakkelĳ k aangezien worden voor een directe, 
spontane reactie op de gebeurtenissen van 13 december. Het was echter 
slechts de uitkomst van een langdurige planning, die weinig met spontaan 
handelen te maken had.65

Hoewel de DGB aanvankelĳ k gewoon zĳ n planning door probeerde te 
zetten, gooide de dertiende december wel degelĳ k roet in het eten. Het 
maakte een einde aan de mogelĳ kheid de geluidsstudio alsnog te leveren 
en zette een streep door de samenwerking met Solidarność. De DGB paste 
zich slechts moeilĳ k aan de nieuwe omstandigheden aan. De centrale 
deed aanvankelĳ k een nobele, maar weinig realistische poging om af te 
dwingen dat de humanitaire hulpverlening verder in vrĳ e samenwerking 
met Solidarność zou plaatsvinden. Deze eis was een sympathiek blĳ k van 
vertrouwen in Solidarność, maar gaf ook blĳ k van een naïef vertrouwen in 
de goede wil van de militaire machthebbers. Deze hoop verdween pas na 
enkele weken.66

Deze aanpassingsproblemen kenmerkten ook de protestactiviteiten van 
de DGB. De centrale zag net als de SPD het nut van Westers protest nau-
welĳ ks in. In tegenstelling tot de FNV organiseerde de DGB pas landelĳ ke 
protestacties na expliciete aanmoediging van de ICFTU. De DGB koos er, 
mogelĳ k vanwege de Duits-Poolse gevoeligheden, voor zĳ n activiteiten 
strikt binnen deze internationale kaders te houden. Achter de schermen 
lobbyde Kristofffersen overigens wel uitgebreid voor de vrĳ lating van de 

64 DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 15 (Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/
DGAJ000291 – 16 (Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 17 (Reifff aan Kristof-
fersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 18 (Vetter aan Wałęsa, 1981). Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 302. 
65 DGB IA 5/DGAJ000430 – 1 (Erster Geschäftsbericht “Solidarität für Polen e.V. – DGB”). 
Nowakowski, “Stille Hilfe”, in: Huth, Seel, Wolschner, Polen (1982) 116-117. ‘Die frische Ent-
täuschung mit dem “Friedensappell”’, FAZ 24-12-1981. 
66 EW, ‘Sympathie und Hilfe’ (1981). DGB Nachrichten-Dienst, DGB fordert sofortige Aufhebung 
des Ausnahmezustandes in Polen, Düsseldorf, den 21. Dezember 1981, Nachrichtendienste 
DGB 1981. Sol NL 67 – 2 (DGB Jugend, Solidarität). ‘Aktionstag der DGB für die polnischen 
Gewerkschafter’, WdA 28-1-1982, 1.
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geïnterneerden en was hĳ  minder huiverig dan vóór 13 december 1981 om 
gevangen politieke activisten te steunen.67

Voor de critici was dit alles echter niet genoeg. Rechtse politici vergeleken 
de schĳ nbare inactiviteit van de DGB met diens actiebereidheid tegenover 
Latĳ ns-Amerika.68 Linkse media verweten de DGB slechts ‘ein leises Stimm-
chen’ te laten horen. De taz concludeerde dat de DGB zich ‘strikt, um nicht 
zu sagen sklavisch, im Rahmen der sozialdemokratischen Außenpolitik’ 
bewoog en zich vooral op humanitaire hulp toelegde omdat niet iedereen 
in de centrale zich volmondig voor het revolutionaire Solidarność wilde 
uitspreken. Verwĳ zingen naar de delicate aard van de Pools-Duitse betrek-
kingen deed de taz af als smoes:

‘Was die aus der Hitler-Zeit stammenden Belastungen des deutsch-
polnischen Verhältnisses mit der Solidarität deutscher Gewerkschafter 
gegenüber der Solidarność zu tun haben sollen, ist völlig unerfĳ indlich.’69

Bĳ zonder invloedrĳ k was ook de kritiek van de schrĳ ver Heinrich Böll. Hĳ  
verweet de DGB een merkwaardige angst voor inmenging te koesteren.70 
Net als in 1980-1981 projecteerden bovendien vele vakbondsleden en anderen 
hun eigen wensen tot hulpverlening en protest op de DGB. Ontmoedigd 
door de waargenomen dadenloosheid in de anderhalf jaar daarvoor, lieten 
de activisten hun oproepen tot meer hulpverlening niet zelden gepaard 
gaan met petitielĳ sten.71

67 Zie bĳ v. Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 208-212, 218. DGB IA 5/
DGAJ000428 – 3 (Kristofffersen aan Breit, 1982). DGB IA 5/DGAJ000428 – 4 (Kristofffersen aan 
Breit, 1982). DGB IA 5/DGAJ000295 – 1 (Kristofffersen aan Kohl, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 1 
(DGB aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000539 – 1 (Kristofffersen aan Komitee, 1981). DGB IA 
5/DGAJ000539 – 2 (Kristofffersen aan Breit, 1983). 
68 B.II.3 1155 – 2 (Begrüßung Binkert). Zeitungsarchiv Polen Berichte: Presse zur Systemkrise 
1981 – 1 (Kluncker, Stern).
69 Zie o.a. Nowakowski, “Stille Hilfe”, in: Huth, Seel, Wolschner, Polen (1982) 116-117. Wolfgang 
Pohrt, ‘Der Untertan und seine Angst vor der Freiheit’, taz 7-1-1982, 8. ‘Schwierigkeiten mit der 
Polen-Solidarität’, taz 21-5-1282. H.W. Plager, ‘Die Polen-Hilfe des DGB’, taz 21-5-1982, 15. Luwa, 
‘DGB-Aktivitäten für Polen’, taz 21-5-1982, 15. Marke, ‘Halbherzig, bürokratisch, humanitär’, taz 
15-1-1982, 4. 
70 Heinrich Böll, ‘Ein neues Vokabularium fĳ inden’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für 
Polen? (1982) 9-17, aldaar 14-15. Zie ook Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 348-349. 
71 Enkele voorbeelden: Verzameling Klimczak, Solidarność – 9 (Unterstützungskomitee, Die 
Verantwortung). Sol NL 67 – (Kauker, Komitee). DGB IA 5/DGAJ000425 – 2 (Komitee Solidarität 
mit Solidarność in Darmstadt). DGB IA 5/DGAJ000295 – 2 (Anrufe 1981). Boll, Świder, ‘The FRG’ 
(2010) 174-175. 
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De DGB verzette zich tegen deze kritiek door meer ruchtbaarheid aan 
de bestaande en voorbĳ e hulpverleningsinitiatieven te geven. De centrale 
zette de tegenaanval in door te stellen dat Polen niets opschoot met ‘diese 
ständigen gegenseitigen Beweise, daß der Andere weniger Herz für die 
Polen hätte’. Zĳ  deed dit echter zelf ook bĳ  rechtse politici.72 De kritiek 
aan het adres van de DGB was overigens ten dele terecht. Zo lieten de 
voorbereidingen voor de demonstratie op aanmoediging van de ICFTU op 
30 januari 1982 te wensen over. De centrale kondigde optimistisch honderd 
lokale demonstraties aan, terwĳ l zich een beduidend lager aantal gemeld 
had. Vakbondsprominenten waarschuwden dat het vakbondsactivisme 
hierdoor alleen nog maar halfslachtiger zou overkomen.73

Inderdaad vonden er slechts 86 demonstraties plaats. Nergens kwamen 
meer dan 2000 mensen bĳ een en op de meeste plaatsen maar een paar 
honderd. In hetzelfde weekend protesteerden wel 8000 mensen tegen 
de nieuwe startbaan van het vliegveld in Frankfurt. Vetters toespraak 
op de hoofddemonstratie in Mühlheim an der Ruhr werd herhaaldelĳ k 
onderbroken door gefluit en spreekkoren van een blok communistische 
demonstranten. Het DGB-bestuur weet de lage deelnamecĳ fers aan de 
korte voorbereidingstĳ d en de associatie met de Polenshow van Reagan 
rond dezelfde tĳ d. Op wat dunne zelfkritiek na probeerde de centrale 
een optimistische toon te handhaven. De ambivalente toon waarmee de 
DGB over de solidariteitsdag schreef, leek echter te suggereren dat zelfs de 
vakbondsleiding niet van het succes van zĳ n activisme overtuigd was.74

72 DGB Nachrichtendienst, Düsseldorf, den 23. Dezember 1981, DGB weist Bölls Kritik mit 
aller Entschiedenheit zurück, Nachrichtendienste DGB 1981. Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ 
(1982) 199, 203. Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 215-216. Interview Seideneck, 
8-8-2011. 
73 DGB AO 5/DGAL000095 – 1 (Kluncker aan Vetter, 1982). DGB AO 5/DGAL000095 – 2 
(Schwab, Tag der Solidarität, 1982). DGB IA 5/DGAJ000426 – 4 (Veranstaltungen 30-1-1982). 
DGB Nachrichten-Dienst, 30. Januar: Tag der Solidarität mit “Solidarität”, Düsseldorf, 15. Januar 
1982, Nachrichtendienste DGB 1982. DGB Nachrichten-Dienst, DGB-Solidaritätsaktionen für 
Polen in der gesamten Bundesrepublik, Düsseldorf, den 22. Januar 1982, ibidem. 
74 DGB IA 5/DGAJ000424 – 3 (Vetter, “Solidarität mit Solidarność”, 1982). DGB IA 5/
DGAJ000428 – 5 (Schmidt aan DGB-Kreise, 1982). DGB AO 5/DGAL000095 – 1 (BV 2-2-1982). 
DGB IA 5/DGAJ000426 – 5 (W.B., DGB-Solidaritäts-Veranstaltungen, 1982). ‘Wenig Teilnehmer 
an Polen-Kundgebungen’, SZ 1-2-1982. Klaus Hartung, ‘Solidarität’, taz 1-2-1982, 4. Müller-Vogg, 
‘Die Fernsehshow’, FAZ 1-2-1982. Voss, ‘Solidarität’, FR 1-2-1982. ‘Weltweit schwache Proteste 
am Tag der Solidarität’, FAZ 1-2-1982. ‘Klägliche Solidarität’, SZ 1-2-1982. Hoe groot het aantal 
tegendemonstranten was, is onduidelĳ k. De FAZ heeft het over ca. 100, de FR over ca. 300, terwĳ l 
de SZ over een kwart van de 1200 aanwezigen spreekt. Volgens de FAZ had een DGB-woordvoerder 
verklaard dat er 40.000 mensen hadden deelgenomen aan alle demonstraties bĳ  elkaar. In interne 
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De centrale was meer in haar element bĳ  de organisatie van humanitaire 
hulp. De inzamelingsactie begon midden december succesvol. Half januari 
1981 was het eerste miljoen binnen. Daarna vlakte de donatiestroom af, door 
een combinatie van afnemende interesse in Polen en het feit dat de DGB 
door binnenlandse afffaires in opspraak raakte. Tot het einde van de actie 
in 1984 kwam desondanks in totaal bĳ na 2,5 miljoen DM binnen.75

Toch stelde ook de humanitaire hulpverlening de DGB voor problemen. 
De beoogde partner Solidarność was na 13 december 1981 onbereikbaar. 
Nadat de DGB zĳ n weinig realistische eis dat Solidarność bĳ  de hulpver-
lening betrokken moest blĳ ven had laten vallen, moest er een andere 
oplossing gevonden worden. Een poging op eigen gelegenheid 2000 pak-
ketten voor families van geïnterneerden te bezorgen mislukte, omdat het 
regime weigerde visa te verlenen en de eis stelde dat geïnterneerden slechts 
Poolse producten mochten ontvangen.76 In de loop van januari kwamen 
er nieuwe samenwerkingspartners in beeld: de voedselhulp zou via Caritas 
verlopen, medische hulp via het Rode Kruis en hulp aan de geïnterneerden 
via Amnesty International. De meest omvangrĳ ke samenwerking kwam tot 
stand met de katholieke organisatie Caritas, dankzĳ  overleg met de Paus, 
de Poolse katholieke kerk en de gestrande Solidarność-delegatie in Bremen. 
Eind januari ging het eerste transport via Caritas op weg.77

De keuze voor samenwerking met deze katholieke partner lag gevoelig 
binnen de DGB, vooral omdat zĳ  onder haar medewerkers geen vakbonds-
activiteiten toeliet. Hulpverlening op eigen houtje of via een arbeidersorga-
nisatie had de voorkeur gehad, maar wat expertise betreft moest men toch 
op Caritas vertrouwen, die als enige bereid bleek de hulp gratis te bezorgen. 
Om de eigen vakbondsidentiteit te waarborgen, lette de DGB net als de FNV 
erop dat de families van geïnterneerde vakbondsactivisten extra aandacht 

stukken werd echter gesproken over 25.000 deelnemers. Zelfs dat getal is vermoedelĳ k aan de 
hoge kant gezien de lokale getallen die in de pers worden genoemd. 
75 DGB IA 5/DGAJ000430 – 2 (Spendenaktion). DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt aan DGB-
Kreise, 1982). DGB IA 5/DGAJ000428 – 6 (Borsdorf aan Schmidt, 1982). DGB IA 5/DGAJ000292 – 8 
(Stand der Polen-Hilfsaktion). DGB IA 5/DGAJ000423 – 1 (Vorstandssitzung Polenverein, 1983). 
DGB IA 5/DGAJ000423 – 2 (Polen-Vorstandssitzung, 1983). ‘Größte DGB-Hilfe’, WdA, 12-1-1984, 
8.
76 DGB IA 5/DGAJ000428 – 7 (aan BV). DGB IA 5/DGAJ000428 – 8 (Borsdorf aan Schmidt, 
1982). Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 302. Ulrich Borsdorf, ‘Solidarität für Polen. Die Hilfsaktion des 
DGB’, GMH 33 (1982) Sonderheft Polen, 79. 
77 DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt aan DGB-Kreise, 1982). DGB IA 5/DGAJ000426 – 6 
(Borsdorf, Stand der Aktion, 1982). DGB IA 5/DGAJ000425 – 3 (Reifff aan Kristofffersen, 1982). 
DGB IA 5/DGAJ000425 – 4 (Reifff aan Kristofffersen, 1982). 
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kregen.78 Caritas stelde op haar beurt de eis om de samenwerking stil te 
houden, zodat de hulpverlening niet in gevaar zou komen door associatie 
met de DGB. Dat was een wens die aansloot bĳ  het referentiekader van de 
DGB. Wederom verplichtte de centrale zich tot een discretie die haar in de 
openbaarheid mikpunt maakte van kritiek.79

Het bestuur reageerde ontkennend op de kritiek dat de DGB zich te 
weinig politiek uitliet over de staat van beleg: ‘Der DGB hat sich mit seinem 
Bekenntnis zu Solidarność nie zurück gehalten. – Auch die Pakete sind 
eine politische Aussage. Durch sie erkennen die Polen, daß sie von der Welt 
nicht verlassen sind.’80 Ulrich Borsdorf, één van de verantwoordelĳ ken voor 
de hulpverlening, stelde dat spontane hulp potentieel schadelĳ k was en 
efffectieve steun daarom stil en gecoördineerd moest verlopen:

‘Das ist nicht spektakulär, und so steht der DGB wie schon zu Zeiten der 
Existenz von Solidarność vor dem Dilemma, daß er hilft — und zwar 
mehr als manch andere —, dies aber nicht öfffentlich sagen kann, um 
keine zusätzlichen Gefahren heraufzubeschwören. Nimmt man alle 
Hilfsaktionen und den breiten Strom privater Päckchen zusammen, so 
ist nach Meinung von Solidarność-Vertretern die Bundesrepublik das 
Land mit dem höchsten Spendenaufkommen für Polen. Das relativiert 
die Kritik unserer europäischen Partner an der Haltung von Regierung, 
Bevölkerung und DGB in Bezug auf deren Verhalten in der Polen-Frage 
doch ganz erheblich.’81

Inderdaad ontving de DGB in maart 1983 een brief uit de regio Mazovië 
waaruit steun voor het stille verloop en de omvang van de hulp door de DGB 
sprak. Doordat de briefschrĳ ver verzocht zĳ n brief niet openbaar te maken, 
en de DGB een dergelĳ k verzoek natuurlĳ k begripvol opvolgde, bleef de 
strategie in de openbaarheid onbegrepen.82 Gawrich concludeert terecht 

78 DGB AO 5/DGAL000095 – 1 (BV 2-2-1982). DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt aan DGB-
Kreise, 1982). Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 246-247. Borsdorf, ‘Solidarität für 
Polen’ (1982) 79-80.
79 DGB IA 5/DGAJ000425 – 3 (Reifff aan Kristofffersen). DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt 
aan DGB-Kreise, 1982). Caritas beloofde bĳ  het verstrekken van de hulp in Polen bekend te 
maken dat die van de DGB afkomstig was, maar Boll twĳ felt ten zeerste of deze boodschap bĳ  
de ontvangers overkwam. Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 214.
80 DGB IA 5/DGAJ000292 – 9 (Breit aan BV, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 1 (Brusis, Tagung, 
1982). Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ (1982) 202-203.
81 Borsdorf, ‘Solidarität für Polen’ (1982) 79-80. 
82 DGB IA 5/DGAJ000425 – 5 (Umeda aan Kristofffersen, 1982). Yoshiho Umeda woonde sinds 
zĳ n veertiende (1963) in Polen en was sinds 1976 actief in de Poolse oppositie. 
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dat het de DGB niet lukte ‘der breiten Öfffentlichkeit wie auch großen Teilen 
der eigenen Mitgliedschaft seine auf Pragmatismus und “wenig spektakulär” 
ausgerichtete Form von Solidarität überzeugend darzustellen.’83

De critici onderschatten misschien hoezeer de hulp van de DGB inder-
daad aan wensen binnen Solidarność voldeed, maar tegelĳ kertĳ d legden 
zĳ  wel degelĳ k de vinger op enkele zere plekken. Met de moeizame Duits-
Poolse context en de overtuiging dat spontane hulp schadelĳ k kon zĳ n in 
het achterhoofd, koos de DGB, in tegenstelling tot de FNV, voor een zeer 
centralistische aanpak van de hulpverlening. Terwĳ l de NSHP in Nederland 
zich er juist op toelegde lokale initiatieven te subsidiëren, wees de stichting 
van de DGB vrĳ wel alle lokale verzoeken af. Centrale voedseltransporten 
zouden goedkoper en efffectiever zĳ n dan lokale pakketacties die ongelĳ k-
heid in Polen teweegbrengen en minder op de behoefte van de ontvanger 
afgestemd zĳ n.84

De DGB zag twee dingen over het hoofd. Door alle hulp zelf te willen 
organiseren ontmoedigde de centrale de persoonlĳ ke solidariteit en on-
dersteuning in de achterban. Mogelĳ k was het voorkomen van dergelĳ ke 
potentieel riskante hulp juist één van de redenen voor het centraliseren 
van de hulp, maar dan had de DGB duidelĳ k buiten het engagement van de 
eigen leden gerekend. Door de lokale afdelingen niet bĳ  de hulpverlening te 
betrekken, zorgde de DGB er juist voor dat degenen die hulp wilden verlenen 
dat op eigen houtje, en dus ongecontroleerd, deden. Daarmee werkte het 
beleid contraproductief. Coördinatie met die zo centralistisch agerende 
hulporganisatie kwam bĳ  veel lokale afdelingen niet eens op: ‘Damals war 
die DGB-Stiftung von uns so weit entfernt wie die Entfernung zwischen dem 
Boden und der Eifffelturmspitze’, herinnert zich de lokale DGB-activist Josef 
Neumann achteraf. Ten tweede haalde de centrale haar eigen argument 
onderuit dat humanitaire hulp net zo’n belangrĳ ke morele steun voor de 
Polen betekende als politiek protest. Het bestuur verwees meermaals naar 
de kracht van pakketten. Het vergat daarbĳ  waarschĳ nlĳ k dat de eigen 
hulp, in de zucht naar efffĳ iciëntie en angst voor ongeregeld enthousiasme, 
op anonieme zakken meel in grote vrachtwagens was uitgedraaid. Deze 

83 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 347-348.
84 Borsdorf, ‘Solidarität für Polen’ (1982) 80. DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt aan DGB-
Kreise, 1982). DGB IA 5/DGAJ000292 – 8 (Stand der Polen-Hilfsaktion). DGB IA 5/DGAJ000425 – 6 
(Zillmer aan Adams, 1983). Zie ook DGB IA 5/DGAJ000423 en 5/DGAJ000427 voor communicatie 
met lokale afdelingen en afwĳ zingen van individuele aanvragen.
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voorzagen beduidend minder goed dan persoonlĳ ke pakketjes aan de im-
materiële behoefte aan betrokkenheid en solidariteit.85

Het beeld van de DGB als terughoudend en wars van politieke stelling-
name vertelt niet het hele verhaal. Zo stond Kristofffersen in 1986 open voor 
het verzoek van Milewski om de 1981 aangeschafte studioapparatuur, die 
nog in de kelder van de DGB in Düsseldorf stond te verstofffen, alsnog naar 
Polen te smokkelen. Dat was een riskante onderneming. De levering had 
zelfs onder legale omstandigheden immers al tot een diplomatieke rel geleid. 
Desondanks ging Kristofffersen akkoord. Het bestuur steunde de actie, maar 
nam voorzorgsmaatregelen. Toenmalig bestuurslid Ilse Brusis herinnert 
zich dat zĳ  door Kristofffersen gevraagd werd de politieke verantwoordelĳ k-
heid voor een dergelĳ ke conspiratieve actie op zich te nemen om, als het 
mis zou gaan, niet de gehele centrale in gevaar te brengen.86

Pas vanaf 1988 werden de activiteiten van de DGB ook voor de buiten-
wereld weer zichtbaar in de vorm van protest- en solidariteitsverklaringen, 
een donatie van meubels aan het nieuwe kantoor van Solidarność en een 
lobby voor economische steun aan Polen.87 Het negatieve imago was echter 
hardnekkig, zo bleek in 1989 in de taz:

‘Der DGB hat in den Jahren nach 1981 sein Solidaritätsminimum für 
Solidarność abgeleistet und auch das noch lustlos. Die zentrale Verhinde-
rungsmachine lastete schwer auf jedem Gewerkschafter der von seinem 
Betrieb aus konkrete Solidarität und Zusammenarbeit organisieren 
wollte. Als es der Solidarność im Untergrund wirklich dreckig ging, sah 
man in Polen vom DGB keine Spur. Um so hohler lesen sich jetzt – nach 
der Wiederzulassung der Gewerkschaft – die Erklärungen, nach denen 
der DGB unablässig der Solidarność zur Seite gestanden habe.’88

Deze beeldvorming heeft, in een afgezwakte vorm, de tand des tĳ ds 
doorstaan en haar weg in de historiografĳ ie gevonden. In internationale 

85 Interview Josef Neumann, 22-8-2012, Wuppertal. DGB IA 5/DGAJ000294 – 1 (Brusis, Tagung, 
1982). DGB IA 5/DGAJ000423 – 3 (Adams aan ÖTV, 1983). DGB IA 5/DGAJ000423 – 4 (Adams aan 
Gehl, 1983). Vetter, ‘Entspannung mit Moral’, 202-203. Verzameling Klimczak, Solidarność – 10 
(Berliner Bulletin Nr 2 1982). ‘Hilfstransporte nach Polen’, Solidarität mit Solidarność (1982) 
nr. 2, 19. Barbara Cöllen, ‘Josef Neumann – der Kurier aus dem Ruhrgebiet’, in: Cöllen, Dudek, 
Ruchniewicz, Polenhilfe (1982) 79-88, aldaar 82, 84, 86-87. 
86 DGB IA 5/DGAJ000293 – 5 (Milewski aan Kristofffersen, 1986). Interview Brusis, 28-9-2011.
87 Zie Nachrichtendienst des DGB 1988 (6-5-1988, 23-8-1988, 8-12-1988), 1989 (6-9-1989, 
18-4-1989, 7-7-1989) en DGB IA 5/DGAJ000296. Zie ook specifĳ iek: DGB IA 5/DGAJ000296 – 3 
(Kristofffersen aan Lis, 1989). ‘Walesa sprach vor Krupp-Arbeitern’, taz 7-9-1989.
88 Christian Semler, ‘Geld nur bei Profĳ iterwartung. Kommentar’, taz 6-9-1989.
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vergelĳ kingen van de maatschappelĳ ke reacties op Solidarność komt West-
Duitsland, en daarmee ook de DGB als logische aanjager van de maat-
schappelĳ ke solidariteit, er vaak slecht af. Dat negatieve oordeel gold vooral 
de politieke en morele steunverlening. Dat de humanitaire hulp vanuit 
de Bondsrepubliek aanzienlĳ k was, erkennen ook de meeste kritische 
auteurs.89

Bĳ  nadere beschouwing van de DGB en zonder internationaal verge-
lĳ kende rivaliteit, komen veel historici tot een ander oordeel. Een eerste 
voorbeeld is de studie van Rolf Gawrich uit 1996, die behoorlĳ k kritisch is 
over het Polenbeleid van de DGB in de laatste twintig jaar van het Oost-
Westconflict. Volgens hem gedroeg de centrale zich ‘über weite Strecken 
des Untersuchungszeitraumes völlig system- und staatskonform’. Daarbĳ  
maakt hĳ  echter juist een uitzondering voor de omgang met Solidarność, 
waarbĳ  de vakcentrale dankzĳ  de inzet van Kristofffersen enige afstand nam 
van de Ostpolitik van de SPD, zonder daarvoor enige publieke erkenning 
te verwerven.90

De eerste vergelĳ kende studie die dieper op de motieven van de DGB 
ingaat en waarin de oordelende toon achterwege blĳ ft, is het tot artikel 
bewerkte afstudeeronderzoek van Nathalie Bégin uit 2005. Zĳ  laat zien dat 
de reactie van de DGB minder politiek was dan die van de Franse vakcen-
trale vanwege de fragiele Duits-Poolse betrekkingen en het belang van de 
Ostpolitik voor de Bondsrepubliek. Zĳ  stelt dat het Poolse regime bewust 
de Pools-Duitse geschiedenis opklopte om de band tussen Solidarność en 
de DGB te verzwakken. Ook zĳ  ruimt een belangrĳ ke rol in voor Kristof-
fersen die ‘mit Hilfe von Klaus Reifff in bewusster Absetzung von einer zu 
etatistischen Ostpolitik eigene Wege [ging].’91

De historici Friedhelm Boll en Małgorzata Świder werken sinds 2009 
aan de rehabilitering van de hulpverlening van de DGB aan Solidarność. 
Zĳ  leggen de nadruk op de omstandigheden waaronder de DGB opereerde. 
Daarbĳ  noemen zĳ  de Duits-Poolse betrekkingen, de druk van de SPD en 
de ontspanningspolitiek. Met die randvoorwaarden in het achterhoofd was 
de hulpverlening van de DGB volgens hen efffectief en de terughoudendheid 
terecht. Boll en Świder blĳ ven echter in het oude rivaliserende discours 
steken door zich te laten verleiden tot de uitlating dat de DGB, in stilte, 
veel meer aan Polen schonk dan de Franse centrale met veel woorden 

89 Szarek, ‘Zachód wobec stanu wojennego’ (2005) 341-344, 349. Ackermann, Sündenfall (2000) 
187-190. Berger, ‘Solidarność’ (2008) 75-76, 81. 
90 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 337-338, 348, 382, 384. 
91 Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 298-303.
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deed. In hun artikelen besteden ze aandacht aan de vakbondsinterne en 
maatschappelĳ ke kritiek op de DGB, maar zĳ n zĳ  geneigd de tegenstellingen 
te bagatelliseren en de kritiek zelf weinig bestaansrecht te gunnen. Hoewel 
beide historici erkennen dat de DGB luider had kunnen protesteren, zien ze 
de aanzienlĳ ke humanitaire hulp als een afdoende alternatief.92

Deze onderzoeken zĳ n belangrĳ k geweest om in de zee van kritiek op de 
gebrekkige politieke solidariteit van de DGB te laten zien wat de centrale 
wel en met veel succes deed. Sindsdien duikt de West-Duitse humanitaire 
hulpverlening en het belang van de Ostpolitik meer dan voorheen in ver-
gelĳ kende studies op. Kritische uitingen over de terughoudendheid en de 
gerichtheid op de machthebbers blĳ ven daarbĳ  terecht bestaan.93 Een 
goed voorbeeld is het proefschrift van Dominik Pick uit 2010. Hĳ  stelt vast 
dat de vakbondsgerichte hulpverlening van de DGB een geringe bĳ drage 
was aan de 155 stencil-, offfset- en andere vermeningsvuldigingsmachines 
die Solidarność volgens het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken 
gedurende haar legale maanden uit het Westen kreeg. De DGB was volgens 
hem wel degelĳ k niet alleen uiterlĳ k, maar ook in de praktĳ k terughoudend. 
Wel is hĳ  positief over het verzet van de DGB tegen contact met de OPZZ. 
De hulp aan Poolse emigranten acht hĳ  zelfs al te genereus. Ook hĳ  geeft 
vooral Kristofffersen het krediet voor dit beleid.94

Het staat buiten kĳ f dat de moeilĳ kheden van de Duits-Poolse betrek-
kingen en de druk vanuit de SPD de verhouding van de DGB tot Solidarność 
beïnvloed hebben. De DGB was bereid beduidend verder te gaan dan de 
SPD verstandig vond, maar stuitte uiteindelĳ k bĳ  de levering van de Poolse 
brochures op door de SPD opgeworpen barrières.95 Deze externe factoren 
zĳ n belangrĳ ke verklaringen voor de terughoudendheid van de DGB en 
legitimeren dat voorzichtige optreden tot op zekere hoogte. De kritiek 
vanuit de West-Duitse samenleving en de eigen achterban op de vermeende 
geringe inzet van de DGB voor Solidarność was niet geheel terecht. De 
DGB leverde efffectieve, specialistische en gewenste hulp aan Solidarność, 
hoewel niet zo veel als de centrale misschien gedaan zou hebben als zĳ  zich 
zekerder had gevoeld. De door beide partĳ en gewenste terughoudendheid 

92 Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 200-201, 208, 217-218. Świder, ‘Zwischen-
menschliche Brücke’ (2009) 232-233, 247. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 160, 162, 166, 168, 172-176, 
182-183. Zie voor een eveneens positieve visie op de DGB: Cöllen, ‘Die deutschen Gewerkschaften’ 
(2011) 59-78.
93 Goddeeris, ‘The Transnational Scope’ (2010) 70. Besier, ‘Socialdemokracja niemiecka’ (2008) 
71. Goddeeris, ‘Focus: Solidarność’ (2008) 62-63. 
94 Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 302-326 (H7).
95 DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Kristofffersen aan Reifff, 1981).
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voorkwam dat de hulpverlening verstrikt raakte in de moeilĳ ke Pools-Duitse 
betrekkingen. Zo droeg de DGB met het vermĳ den van media-aandacht in 
West-Duitsland bĳ  aan het creëren van eigen media van Solidarność in 
Polen. Met dank aan Kristofffersen, dat merken Bégin en Pick terecht op, was 
de centrale zelfs tĳ dens de staat van beleg nog bereid aanzienlĳ ke risico’s 
te nemen. Internationaal gezien behoorde de West-Duitse samenleving tot 
de gulste gevers aan Polen. Dit erkennen ook Milewski en Wałęsa.96 Dat 
neemt echter niet weg dat de DGB tekort schoot in zĳ n morele en politieke 
steunbetuigingen aan Polen en de solidariteitsgevoelens onder zĳ n eigen 
achterban verwaarloosde. De DGB geloofde niet in demonstraties en publiek 
protest. Daarmee toonde de vakcentrale aan toch meer op de SPD te lĳ ken 
dan ze met haar dissidente opstelling zelf mogelĳ k vermoedde.

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

Offfĳiciële contacten: gevoel voor symboliek in de brede Oost-
Westdialoog?

In het kader van de ontspanningspolitiek ontwikkelde de DGB gedurende 
de jaren zeventig een pragmatische dialoog met vrĳ wel alle vakcentrales 
in Oost-Europa. Hiermee beoogde de DGB het beleid van de SPD te onder-
steunen. ‘Das war reine Symbolpolitik’, stelt Seideneck achteraf kritisch: 
‘Dahinter steckte nichts wirklich an gewerkschaftlichem Interesse. Auf 
beiden Seiten nicht’. In de keuze van de dialoogpartners stonden dan ook 
niet vakbondscriteria, zoals bĳ  de FNV, maar vooral politieke overwegingen 
centraal.97

In de omgang met Polen vormde het belaste verleden zowel een belem-
mering als een hulpmiddel in de dialoog. Enerzĳ ds haalde de Poolse regering 
te pas en te onpas het anti-Duitse propagandarepertoire van stal. Zoals 
de gang van zaken rondom de hulpverlening aan Solidarność aantoonde, 

96 DGB IA 5/DGAJ000296 – 1 (Kristofffersen aan Breit, 1989). DGB IA 5/DGAJ000296 – 4 (Wałęsa 
aan Breit, 1986). DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 88). ‘Walesa sprach’, taz 
7-9-1989. 
97 Interview Seideneck, 8-8-2011. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 69, 150, 153. Vetter, 
Notizen (1983) 122-123, 128, 134. Zie voor een goed overzicht van de contacten van de DGB in 
het kader van de ontspanningspolitiek en in het bĳ zonder met de CRZZ: Gawrich, Deutscher 
Gewerkschaftsbund (1996) 232-259, 268-288, 352-370. Deze paragraaf rust in de beschrĳ ving van 
deze contacten sterk op de informatie in bovenstaande passages van Gawrich. 
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zorgde dit voor uiterste behoedzaamheid aan de zĳ de van de DGB. Het 
leidde echter ook tot irritatie: ‘Immer dann, wenn es in Polen Probleme 
gab, bediente sich die offfĳ izielle Propaganda dieses Mittels’, schreef Vet-
ter achteraf: ‘Uns störte das, und wir haben daraus unseren polnischen 
Gesprächspartnern gegenüber nie einen Hehl gemacht,’ schreef Vetter 
achteraf.98 Anderzĳ ds bood de bĳ zondere Duits-Poolse relatie ook aan de 
DGB bilaterale kanalen buiten de traditionele vakbondsdiplomatie, zoals 
het periodiek plaatsvindende Duits-Poolse forum.99

Wat de dialoog verder hinderde was de neiging van de Oost-Europese 
vakcentrales om diplomatie tussen vakbonden met diplomatie tussen staten 
te verwarren. Dat was een vorm van projectie van Oost-Europese zĳ de. 
Omdat de centrales zelf een staatsopdracht meekregen, verwachtten zĳ  
dat van de DGB ook en hoopten zĳ  bindende internationale toezeggingen 
af te kunnen dwingen. De DGB gaf zelf echter ook aanleiding tot dergelĳ ke 
verwachtingen. Net als CRZZ voerde de West-Duitse centrale de dialoog 
namelĳ k vooral om politieke en niet om vakbondsredenen. Met zĳ n open-
lĳ ke steun aan de ontspanningspolitiek van de SPD-regering droeg de DGB 
zelf verder bĳ  aan dit misverstand. Desondanks veroorzaakten de Poolse 
valse verwachtingen irritatie aan de zĳ de van de DGB.100 Tegelĳ kertĳ d 
oordeelde de DGB positief over de relatieve openheid en zelfkritiek van de 
CRZZ gedurende de jaren zeventig.101

In de loop van dat decennium ontwikkelde zich dan ook een intensieve 
band tussen de Poolse en West-Duitse centrale. De voorzitters ontmoet-
ten elkaar om de twee à drie jaar en op lager niveau bezochten rond de 
honderd delegaties elkaar over en weer. De machthebbers aan beide zĳ den 
waardeerden en faciliteerden deze dialoog. Zo nam Brandt in 1970 Vetter 
op in de delegatie bĳ  de ondertekening van het verdrag van Warschau en 
bedankte de Poolse partĳ leider Gierek later in de jaren zeventig op zĳ n 
beurt Vetter persoonlĳ k voor zĳ n inzet voor de ontspanning.102

Nieuwe internationale spanningen in de late jaren zeventig stelden deze 
hartelĳ ke betrekkingen ernstig op de proef. Toen Vetter in januari 1980 een 

98 Vetter, Notizen (1983) 135. Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 232-233. Bégin, 
‘Kontakte’ (2005) 298-299.
99 Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 296.
100 Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 75-77. Vetter, Notizen (1983) 126-129, 134, 138-139. Pick, 
Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 303-306 (H7).
101 Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 75-77. 
102 DGB IA 5/DGAJ000654 – 1 (Simon aan Vetter, 1980). Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 75-76. 
Paweł Dybicz, Grzegorz Sołtysiak, Polsko-niemieckie kontakty związków zawodowych 1970-1980 
(Warschau 2008) 5, 109-111. Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 302-310 (H7).
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periodiek bezoek aan Polen aflegde, ontmoette hĳ  niet de gebruikelĳ ke 
bezweringen over de ontspanning, maar ook sterke kritiek op de steun van 
de West-Duitse centrale aan het dubbelbesluit. De DGB verdedigde zĳ n 
positie en bekritiseerde juist de Sovjet-bewapening en de inval in Afgha-
nistan. Voor het eerst kwamen beide centrales niet tot een slotverklaring. 
Niet wetende dat er in de loop van het jaar nog zwaardere beproevingen 
zouden volgen, deed de DGB nog zĳ n uiterste best de Poolse centrale te 
vriend te houden, ondanks het gevoel dat deze partner bewust obstructie 
pleegde.103 Deze pogingen bleken hard nodig. Van zĳ n kant concludeerde 
de CRZZ namelĳ k na dit bezoek dat juist de DGB de ontspanningspolitiek 
had opgegeven. Direct na thuiskomst begonnen de pogingen de schade te 
beperken. Vetter en Kristofffersen hielden publiekelĳ k en tegenover de CRZZ 
vast aan hun steun aan het dubbelbesluit en hun veroordeling van de inval 
in Afghanistan. Achter de schermen hanteerden zĳ  echter een bĳ zonder 
verzoenende en positieve toon richting Polen, die weinig geloofwaardig 
klonk, gezien de wederzĳ dse teleurstelling na het laatste bezoek. Vetter 
ging in zĳ n drang te bewĳ zen dat de DGB zich niet van de ontspanning 
had afgekeerd zelfs zo ver, dat hĳ  de terughoudendheid van de DGB in een 
brief aan de CRZZ expliciet maakte:

‘[D]er DGB [hat] sich (…) niemals beteiligt an den Kampagnen für mehr 
Menschenrechte in Polen, obwohl wir dieser Entwicklung durchaus nicht 
unkritisch gegenüberstehen. Wir haben uns auch nicht zum Fürsprecher 
oder Gesprächspartner der polnischen “freien Gewerkschaften” gemacht. 
Dies ganz allein aus der Überzeugung, daß unsere bilateralen Beziehun-
gen auch im menschlichen Bereich zu mehr echter Entspannung und 
Liberalisierung führen.’104

Vetter toonde hiermee zĳ n opvatting over ontspanning, waarin de 
voortzetting van de dialoog prioriteit genoot boven ondersteuning van 
onafhankelĳ ke bewegingen. Inderdaad had de DGB zich afzĳ dig gehouden 
van de stakingen van 1970 en 1976 en verzoeken om zich voor gevangen 
vakbondsactivisten in te zetten altĳ d met stille diplomatie beantwoord, 
die minder schadelĳ k was voor de ontspanning. Om het vertrouwen van 

103 DGB IA 5/DGAJ000654 – 1 (Simon aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000290 – 1 (Kristofffersen, 
Besuch Polen, 1980). Dybicz, Sołtysiak, Polsko-niemieckie kontakty (2008) 100-101, 109-114.
104 Dybicz, Sołtysiak, Polsko-niemieckie kontakty (2008) 100-101, 107-118. Vetter, Notizen (1983) 
135-136. Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 77-78. DGB IA 5/DGAJ000290 – 1 (Kristofffersen, 
Besuch Polen, 1980). DGB IA 5/DGAJ000290 – 2 (“Glos Pracy” 1980). 3 (Vetter aan Kruczek, 1980). 
Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 309-310 (H7).
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de gesprekspartner terug te winnen, bleek Vetter zelfs bereid zĳ n eigen 
waarden te verloochenen en zich tegenover de CRZZ hierop te beroepen. 
In tegenstelling tot de harde woorden over Afghanistan, bleef deze knieval 
wel binnenskamers. De DGB kreeg ermee voor elkaar dat beide centrales 
ondanks de sterk uiteenlopende opvattingen bleven samenwerken.105

In de zomer van 1980 ontstond met de Poolse stakingen een veel groter 
obstakel voor de wederzĳ dse betrekkingen. Net als tĳ dens de eerdere 
stakingen liet de DGB zich aanvankelĳ k vooral leiden door de wens de 
nauwe relaties met de CRZZ te behouden.106 Na de akkoorden van Gdańsk 
eind augustus drong echter ook in de centrale in Düsseldorf door dat de 
gebeurtenissen nu van een ander karakter waren. Dit leidde ertoe dat 
de DGB vanaf september 1980 de contacten met de CRZZ alleen wilde 
voortzetten als er daarnaast ook contact met Solidarność mogelĳ k was. 
De Poolse ambassade, die de houding van de DGB tĳ dens de stakingen 
nog zeer waardeerde, sprak daarna al snel van een ‘vĳ andige’ opstelling. In 
september was het nog een gedurfde stap om de relaties met de CRZZ zo te 
belasten. De West-Duitse centrale hield, net als de FNV, vervolgens echter 
vast aan dit tweesporenbeleid toen de achteruitgang van de CRZZ in rap 
tempo inzette en Solidarność in feite de oude centrale al voorbĳ gestreefd 
was. In november 1980 moest Kristofffersen zich zelfs door een Poolse 
partĳ vertegenwoordiger laten vertellen dat contact met de CRZZ weinig 
zinvol of gepast meer was. Desondanks stuurde de DGB nog in december 
behalve aan Wałęsa ook een uitnodiging aan de voorzitter van de CRZZ. 
Toen in januari 1981 Kristofffersen voor het eerst sinds de stakingen naar 
Polen mocht reizen, bracht hĳ  toch nog een bezoek aan de voormalige 
offfĳ iciële partner. Kristofffersen stelde vast dat in de vrĳ wel lege kantoren 
niemand meer vertegenwoordigd werd.107

Waarom bleef de DGB zo lang bereid, om naast Solidarność het offfĳ iciële 
spoor overeind te houden? Vermoedelĳ k verliep het verval sneller dan de 
DGB bĳ  kon houden. Het kostte de DGB tĳ d te accepteren dat de logische 

105 DGB IA 5/DGAJ000596 – 3 (Pawlak aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000539 – 3 (Jager, 
Simon aan Kristofffersen, 1980).
106 DGB IA 5/DGAJ000291 – 19 (Vetter aan Szydlak, 1980). DGB IA 5/DGAJ000596 – 4 (Szydlak 
aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000596 – 5 (Simon aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000290 – 4 
(DGB aan CRZZ, 1980). 
107 DGB IA 5/DGAJ000642 – 1 (IA, Entwicklung in Polen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 
(Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Vetter aan Botschafter, 1980). DGB 
IA 5/DGAJ000288 – 11 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 79. 
Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 201. Pick, Społeczny wymiar stosunków 
PRL-RFN (2010) 313-314 (H7). Kristofffersen maakte bĳ  zĳ n bezoek in januari 1981 gebruik van 
een oude CRZZ-uitnodiging en kwam dus niet onder een bezoek aan de offfĳ iciële centrale uit. 
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aanspreekpartner van de jaren daarvoor, waarin de centrale tot zelfverloo-
chening toe had geïnvesteerd, nu had afgedaan. Daarbĳ  kwam mogelĳ k de 
angst dat een te snelle switch van de CRZZ naar Solidarność schadelĳ k zou 
kunnen zĳ n voor de Duits-Poolse betrekkingen en voor Solidarność zelf. 
Gawrich meent terecht dat het verval van de CRZZ voor de DGB in feite de 
makkelĳ kste manier was om de overstap van de ene naar de andere partner 
te maken, zonder de ontspanning op het spel te zetten.108 De DGB deed 
de CRZZ niet volledig in de ban. Nog in de zomer van 1981 schreef Vetter:

‘bezüglich der Beziehungen zum Koordinierungsausschuß der Bran-
chengewerkschaften [CRZZ] haben wir uns in den letzten Monaten sehr 
zurückhaltend verhalten, weil “Solidarität” in ihnen ein Instrument der 
polnischen Vereinigten Arbeiterpartei sieht, in die positive Entwicklung 
der “Solidarität” einzugreifen und darum auch ihre Auslandsaktivitäten 
argwöhnisch betrachtet.’109

Na 13 december 1981 stelde de DGB zich daadkrachtiger op. De centrale 
weigerde formele relaties aan te gaan met de nieuwe offfĳ iciële Poolse cen-
trale OPZZ, zolang het verbod op Solidarność van kracht bleef.110 Wel was 
Kristofffersen uit pragmatisme bereid om achter de schermen met OPZZ-
vertegenwoordigers te spreken.111 Afgezien van een korte periode tĳ dens de 
staat van beleg, confereerde hĳ  wel openlĳ k met Poolse partĳ vertegenwoor-
digers.112 Dit laat zien hoe zeer de relatie met Polen voor hem een oefening 
in balanceerkunst betekende tussen ontspanning, symboliek en solidariteit 
met Solidarność. Door niet openlĳ k met de OPZZ te spreken hield hĳ  vast 
aan de symbolisch zeer belangrĳ ke boodschap dat Solidarność voor de 
DGB de enige legitieme vertegenwoordiger van de Poolse arbeiders bleef. 
Informele gesprekken en openlĳ ke optredens met de communistische partĳ  
waren een noodzakelĳ k kwaad om de ontspanning niet te veel te schaden 
en invloed te behouden: ‘Um den “S”-Kollegen helfen zu können, muß ich 

108 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 332. 
109 DGB IA 5/DGAJ000642 – 2 (Vetter aan Internationale Kommission, 1981).
110 DGB IA 5/DGAJ000292 – 4 (Kristofffersen aan Körting, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 14 
(Kristofffersen aan Körting, 1985). DGB Nachrichten-Dienst, DGB-Appell an polnische Regierung: 
Miteinander sprechen, 11. September 1985, Nachrichtendienst des DGB 1985. 
111 DGB IA 5/DGAJ000292 – 15 (Kristofffersen aan Körting, 1986). DGB IA 5/DGAJ000296 – 5 
(Kristofffersen aan Onyszkiewicz, 1989).
112 DGB IA 5/DGAJ000295 – 3 (Reichardt aan Kristofffersen, 1983). DGB IA 5/DGAJ000292 – 5 
(Kristofffersen aan Körting, 1985). DGB IA 5/DGAJ000292 – 16 (Krol aan Kristofffersen, 1986). 
DGB IA 5/DGAJ000292 – 17 (Olechowski aan Breit, 1985). DGB IA 5/DGAJ000292 – 18 (Telefonat 
Schneider, 1982).
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mich auch mit den anderen gutstellen können,’ schreef Kristofffersen in 
1986 verontschuldigend.113

Paradoxaal genoeg blokkeerde de DGB met zĳ n weigering om met de 
OPZZ te spreken het contact met een centrale die binnen de DGB als één 
van de meest liberale van Oost-Europa gold. Zo ontstond een situatie waarin 
de DGB publiekelĳ k verkeerde met de verantwoordelĳ ken voor de staat 
van beleg in Polen en de starre vakbondsapparatsjiks van de Oost-Duitse 
FDGB, maar de OPZZ bleef negeren. Doorslaggevend was niet de aard van 
de organisatie, maar het al bestaan van een alternatief.114 Om deze lĳ n vol te 
kunnen houden, moest de DGB sterke druk van de SPD weerstaan, die op het 
aangaan van contacten met de OPZZ aandrong. Het feit dat de DGB daarin 
slaagde, noemt Gawrich het eerste teken van een onafhankelĳ k buitenlands 
beleid na jaren van volledige consensus tussen de DGB en de SPD.115

Voor de contacten met andere Oost-Europese centrales hadden de 
gebeurtenissen in Polen geen langdurige gevolgen. In samenwerking met 
de Nederlandse en andere zustercentrales verzette de DGB zich tegen het 
ICFTU-voorstel om alle betrekkingen met Oost-Europa te bevriezen. De 
centrale zegde echter wel tot 1984 alle geplande delegaties af, tot veront-
waardiging van de meer ‘ontspanningsgezinde’ vakbondsleiders.116 Toen de 
DGB in 1984 de dialoog weer opnam, beloofde de West-Duitse centrale, net 
als de Nederlandse, om deze gesprekken te gebruiken om het onderwerp 
Polen aan de orde te stellen – iets wat Kristofffersen inderdaad deed.117

Een uitzondering vormde de dialoog met de Oost-Duitse FDGB, die 
niet onder de verantwoordelĳ kheid van Kristofffersen als hoofd van de 
buitenlandafdeling viel, maar direct onder het DGB-bestuur. Dat bestuur 
was in veel grotere mate geneigd te geloven dat behoedzaamheid en goede 

113 DGB IA 5/DGAJ000292 – 2 (Kristofffersen aan Schubert, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 3 
(Kristofffersen aan Schubert, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 6 (Schubert aan Kristofffersen, 1986). 
DGB IA 5/DGAJ000292 – 19 (Kristofffersen aan Wojna, 1986). 
114 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 352, 356, 358-359. DGB IA 5/DGAJ000292 – 20 
(Kristofffersen aan Körting, 1985). Tĳ dens de stakingen van 1988 stelde de DGB te verwachten dat 
de OPZZ zich voor de stakers zou inzetten. Dat de centrale dit verwachtte van een organisatie 
die zĳ  vier jaar lang genegeerd had, toont de paradox. 
115 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 337-338, 384. Zie voor zĳ n nadruk op de 
eerdere overeenstemming tussen SPD en DGB o.a. 249-250, 382-383. Zie ook Besier, ‘Socjalde-
mokracja niemiecka’ (2008) 74-75. 
116 DGB IA 5/DGAJ000294 – 8 (Kristofffersen, Protest, 1982). Geschäftsbericht des Bundesvor-
standes 1982-1985 (1986) 47-48. Geschäftsbericht des Bundesvorstandes 1986-1989 (1990) 43. ‘Bahr: 
Weltfriede wichtiger’, SZ 22-12-1981, 6. Hertle, Wilke, Das Genossenkartell (1992) 152-153. 
117 DGB IA 5/DGAJ000293 – 1 (DGB aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 3 (Kristof-
fersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000292 – 21 (Kristofffersen aan Körting, 1985).
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relaties aan de top de gevolgen van de deling konden verminderden. Met dit 
in het achterhoofd probeerde het bestuur moeilĳ ke gespreksonderwerpen 
te mĳ den.118 Slechts bestuurslid Ilse Brusis liet zich eind jaren tachtig wel 
kritisch uit over de machthebbers in de DDR. In 1988 moedigde zĳ  de 
DGB-jeugddelegatie aan bĳ  hun reis naar de DDR ook een bezoek aan de 
Umweltbibliothek te brengen. Toen de FDGB pas na aankomst liet weten dat 
hier geen sprake van kon zĳ n, gaf zĳ  de delegatie de opdracht het bezoek af 
te breken. ‘Dann machen wir den großen Eklat!’, vat ze achteraf haar besluit 
samen. Hoe zeer zĳ  in haar opstelling alleen stond, blĳ kt uit het feit dat de 
rest van het DGB-bestuur naarstig probeerde de schade met de FDGB te 
beperken en tot eind 1989 terughoudend bleef tegenover burgerbewegingen 
in de DDR.119

Het is deze dialoog geweest die achteraf in sterke mate het kritische 
oordeel over de Ostpolitik van de DGB heeft bepaald. Bĳ zonder kritisch zĳ n 
Manfred Wilke en Hans-Hermann Hertle. Zĳ  concluderen begin jaren ne-
gentig dat de DGB in bĳ na zelfverloochenende mate de wensen en autoriteit 
van de SED en FDGB aanvaardde en niet op hervormingen in de DDR aan-
drong. Politieke stellingnamen tegenover Oost-Europa dolven het onderspit 
om diplomatieke invloed te kunnen behouden. Te lang zat de centrale met 
FDGB-leider Harry ‘Tisch am Tisch’ en negeerde zĳ  de oppositiegroepen 
als ‘Störfaktoren im zwischenstaatlichen Entspannungsprozeß’. Tot in 1990 
bleef het DGB-bestuur de FDGB als hervormbare partner beschouwen.120

Kritiek kwam ook uit de vakbondsgelederen zelf. GEW-voorzitter Wun-
der, die bekend stond als vakbondsman met een relatief kritische instelling 
tegenover de ontspanning, vroeg zich in november 1989 af of het waarden-
relativisme van de DGB niet te ver was gegaan: ‘Haben wir nicht allzu lange 
ein kämpferisches Demokratieverständnis als Position des ‘Kalten Krieges’ 
abgetan?’121 Voormalig medewerker van de buitenlandafdeling Seideneck 
stelt achteraf eveneens kritisch: ‘Es hat nie eine konstante, systematische 
Auseinandersetzung mit dem osteuropäischen Gesellschaftssystem 

118 Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 152-153. Hans-Hermann Hertle, Wolfgang 
Schroeder, Der DGB vor der deutschen Einheit. Der 14. ordentliche Bundeskongreß des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes in Hamburg, 20.-25.Mai 1990 (Berlĳ n 1990) 5-6. Interview Brusis, 28-9-2011. 
119 Templin, ‘Die Politik des DGB’ (1993) 33-35. DGB Nachrichten-Dienst, DGB-Jugend mußste 
DDR-Besuch vorzeitig beenden, 11. Februar 1988, Nachrichtendienst des DGB 1988. Interview 
Brusis, 28-9-2011. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 164-166. PA Seideneck – 1 (Interview 
Seideneck, 1992).
120 Hertle, Nicht-Einmischung (1990) 1-2, 8-10, 13-15. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1993) 
153, 162, 169, 170-171. Wilke, Zwischen Solidarität und Eigennutz (1991) 32-34. 
121 Geciteerd in: Wilke, Zwischen Solidarität und Eigennutz (1991) 36.
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gegeben. (…) Ich glaube, daß da unheimlich viel Naivität am Werke gewesen 
ist auf unserer Seite.’122 Ook voormalig bestuurslid Brusis is kritisch, maar 
zĳ  probeert eveneens te laten zien hoezeer het ontspanningsbeleid altĳ d 
een resultaat van moeilĳ ke afwegingen en discussies was, die de vakbonds-
pers meestal niet haalden. Ook voor wie kritisch tegenover de regimes in 
Oost-Europa stond, konden de contacten van grote betekenis zĳ n. Het was 
daarom zaak een middenweg te vinden tussen het legitimeren en beledigen 
van de machthebbers:

‘Es gab immer wieder sehr intensive Diskussionen: Sollen wir die 
Kontakte aufrechterhalten? Was bringt es? Oder diskreditiert es uns? 
(…) Wir standen damals vor der Frage: Machen wir gar nichts, oder 
versuchen wir etwas? Und wir versuchen es so, dass wir uns selbst nicht 
diskreditieren.’123

Net als het Oost-Europabeleid van de SPD, heeft ook het dialoogbeleid van 
de DGB duidelĳ ke verdedigers. Vakbondshistoricus Hans Otto Hemmer 
schreef in 1989 dat tegen de DGB-Ostpolitik ‘im nachhinein ebensowenig 
einzuwenden [ist] wie gegen die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition, die 
ja Voraussetzungen für die aktuelle Entwicklung in Osteuropa geschafffen 
hat.’124 Zĳ n collega Klaus von Beyme noemt het beleid achteraf ‘immer 
unzweideutig’ en ‘unkompromittiert’. Met een negatieve, weinig overtui-
gende verdedigingsstrategie stelt hĳ : ‘Keine Umarmung von Harry Tisch 
war degoutanter als die vielen Umarmungen konservativer Staatsmänner, 
die bei Ceauşescu zu Gast waren.’125

Dat de DGB in contact met de offfĳ iciële centrales in Oost-Europa con-
flictvermĳ dend optrad en daarbĳ  soms de eigen waarden in het geding 
kwamen, valt niet te ontkennen. Met de beslissing de OPZZ ten gunste 
van Solidarność te blĳ ven negeren, toonde de DGB echter een gevoel voor 
symboliek dat bĳ  de zelfbenoemde Realpolitiker van de SPD ontbrak. De 
persoon van Kristofffersen was van doorslaggevend belang. Dat bewĳ st de 
vergelĳ king met de relaties van de DGB met de DDR. Wie het Oost-Europese 
dialoogbeleid van de DGB beoordeelt naar de mate waarin het verzoening 

122 Interview Seideneck, 8-8-2011. Zie ook PA Seideneck – 1 (Interview Seideneck, 1992). 
123 Interview Brusis, 28-9-2011. Zie eveneens: Vetter, Notizen (1983) 114. Vetter, ‘Solidarität mit 
Solidarność’ (1982) 3-4.
124 Hans O. Hemmer, ‘Der DGB vor neuen Orientierungen?’, GMH 40 (1989) nr. 11, 649-653, 
aldaar 650. Zie ook Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 217.
125 Klaus von Beyme, ‘Aspekte der Gewerkschaftsentwicklung in einem geeinten Deutschland’, 
GMH 41 (1990) nr. 5/6, 332–340, aldaar 333.
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en ontspanning met Oost-Europa tot stand bracht, zoals Hemmer en Van 
Beyme, zal het als geslaagd beschouwen. Wie echter de vakbondsdiplomatie 
afmeet aan haar succes bĳ  het verspreiden van waarden als vakbondsvrĳ -
heid en mensenrechten, moet tot beduidend kritischere conclusies komen.

Onafhankelĳ ke contacten: goede betrekkingen en visumproblemen

In 1980 kon de DGB de gewoonte om onafhankelĳ ke vakbondsinitiatieven 
in Polen te negeren niet meer volhouden. Ongeacht de Duits-Poolse gevoe-
ligheden, diende Kristofffersen al in september 1980 een visumaanvraag in 
om Solidarność te kunnen bezoeken. De Poolse ambassade wees dit verzoek 
af met de bewering dat een dergelĳ k bezoek in de West-Duitse verkiezings-
strĳ d misbruikt zou kunnen worden. Dat was ironisch voor een centrale 
die zelf juist krampachtig probeerde de Poolse gebeurtenissen buiten de 
politieke strĳ d te houden. Het feit dat ook ruim na de verkiezingen het 
visum uitbleef, laat zien dat de reden voor de afwĳ zing elders gezocht moest 
worden en vooral te maken had met de moeilĳ ke Duits-Poolse betrekkingen. 
Vetter protesteerde heftig tegen het uitblĳ ven van het visum.126

De eerste contacten met Solidarność ontwikkelden zich hierdoor noodge-
dwongen indirect. In tegenstelling tot de FNV stond een invloedrĳ ke centrale 
als de DGB direct in de belangstelling van de Poolse activisten. Kristofffersen 
kreeg dan ook al snel bezoek van doorreizende Polen die boodschappen 
namens Solidarność doorgaven.127 Daarnaast werd hĳ  uitstekend op de 
hoogte gehouden door medewerker van de Duitse ambassade in Warschau 
Klaus Reifff, die mede in opdracht van de DGB relaties met Solidarność in 
de regio Mazovië rondom Warschau opbouwde.128 Na herhaaldelĳ k protest 
tegen de visumweigeringen kon Kristofffersen uiteindelĳ k in januari 1981 
naar Polen afreizen om Wałęsa en Reifffs gesprekspartners te ontmoeten.129

Kristofffersens vroege zoektocht naar contacten met Solidarność bete-
kende niet dat hĳ  zĳ n voorzichtige optreden in de Duits-Poolse betrek-
kingen liet varen. Toen de DGB in december 1980 een uitnodiging aan 

126 DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Vetter aan Botschafter, 1980). Gawrich, Deutscher Gewerkschafts-
bund (1996) 312-313. ‘Walesa nimmt Einladung in die Bundesrepublik an’, FR 15-1-1981. Świder, 
‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 234-235. 
127 DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 4 
(Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 8 (Besuch Olszewski, 1980).
128 Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 201-202. DGB IA 5/DGAJ000288 – 4 
(Kristofffersen aan Vetter, 1981).
129 DGB IA 5/DGAJ000288 – 5 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). Volgens Pick gebeurde dit na 
bemiddeling door Rakowski: Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 316 (H7).
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Wałęsa stuurde, waren daar bĳ voorbeeld uitgebreide overwegingen aan 
vooraf gegaan.130 Wałęsa nam deze uitnodiging graag aan, maar zag zelf 
eveneens beren op de weg. Kristofffersens visumproblemen bevestigden 
immers hoe weinig de Poolse regering ophad met de West-Duitse bemoeie-
nis met Solidarność. Het bezoek van Wałęsa werd noodgedwongen steeds 
verder op de lange baan geschoven. Dit betekende een teleurstelling voor 
de DGB, die echter werd gecompenseerd door de opluchting over het feit dat 
de Solidarność-leiders zich kennelĳ k ook bewust waren van de fragiliteit 
van de West-Duits-Poolse betrekkingen.131

De angst dat de Poolse autoriteiten de contacten zouden aangrĳ pen 
om de West-Duitse vakcentrale in een slecht daglicht te stellen, bleek 
gegrond. Toen Kristofffersen op het Solidarność-congres in september 1981 
een rede hield waarin hĳ  verwees naar vrede en ontspanning, maar ook 
onmiskenbaar de steun van de DGB voor Solidarność uitsprak, reageerde 
de Poolse ambassade op haar tenen getrapt. De Poolse propagandamachine 
haalde het schrikbeeld van het revisionistische West-Duitsland weer van 
stal. Dat was tegen het zere been van de SPD. Voor Kristofffersen betekende 
het dat zĳ n kans op een visum voorlopig weer verkeken was.132 Zo werd hĳ  
voortaan weer afhankelĳ k van Solidarność-vertegenwoordigers die naar 
het Westen reisden.133

Op dit congres stelde Kristofffersen tot zĳ n vreugde vast dat de terughou-
dendheid van Solidarność tegenover de DGB afnam, hoewel de gevoelige 
Duits-Poolse betrekkingen de contacten bleven bemoeilĳ ken.134 De veran-
derde houding van Solidarność was vooral te danken aan de succesvolle 
samenwerking met de regio Mazovië. Door de bemiddeling van Reifff vonden 
deze contacten vrĳ wel buiten het zicht van de autoriteiten plaats. Hierdoor 

130 DGB IA 5/DGAJ000642 – 3 (Vetter, Statement, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff aan 
Kristofffersen, 1981). 
131 Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 78-79. DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, 
Solidarnośćkongress, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 20 (Wałęsa aan Vetter, 1981). DGB IA 5/
DGAJ000291 – 4 (Kristofffersen aan Reifff, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 18 (Vetter aan Wałęsa, 
1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). Pick, Społeczny wymiar 
stosunków PRL-RFN (2010) 317-318 (H7). 
132 DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 
– 5 (Kristofffersen, Grußbotschaft, 1981). PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Kristof-
fersen, ‘Begegnungen’ (1984) 79.
133 Bĳ v. DGB IA 5/DGAJ000288 – 12 (Kristofffersen, Gespräch Mazowiecki, Geremek, 1981). 
Vetter, Notizen (1983) 131.
134 DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress, 1981). 



494   

kon hĳ  voorkomen dat er alarmbellen gingen rinkelen.135 In het kader van de 
hulpverlening aan Radio Solidarność kwam radioman Marek Chlebowicz in 
juli 1981 naar de Bondsrepubliek en eind oktober 1981 volgde een uitgebreider 
bezoek onder leiding van de voorman van Solidarność Mazovië Zbigniew 
Bujak. Deze delegatie werd vanuit Polen met argusogen gevolgd. De DGB 
probeerde geen onnodige irritatie te wekken door de delegatie enigszins af 
te schermen. De eigen achterban had echter juist graag meer bĳ  het bezoek 
betrokken willen worden.136

Over het algemeen breidden de contacten tussen de DGB en Solidarność 
zich nauwelĳ ks uit tot de gewone vakbondsleden, aldus historicus Dominik 
Pick. Ook stelt hĳ  dat de contacten tussen de DGB en Solidarność verge-
leken met centrales in andere landen niet zeer hecht waren. Uitgedrukt 
in het aantal delegaties is dat inderdaad het geval: daarin steekt de DGB 
zelfs negatief af tegen de veel kleinere FNV, die relatief laat contact met 
Solidarność aanging.137 Het ontbrak de contacten aan maatschappelĳ ke 
breedte, maar tussen Kristofffersen, Reifff en hun Poolse gesprekspartners 
waren ze wel degelĳ k intensief en hartelĳ k. Net als de hulpverlening vonden 
de gesprekken gecentraliseerd en gedeeltelĳ k in stilte plaats.

Ook na 13 december 1981 handelde Kristofffersen niet naar zĳ n imago als 
legalistische vakbondsfunctionaris. Net als Van Rens, die zĳ n contact met 
zĳ n contactpersoon bĳ  Solidarność tĳ dens de staat van beleg herstelde, 
probeerde ook Kristofffersen weer met zĳ n gesprekspartners in contact 
komen. Reifff wist in Warschau contact te leggen met de geïnterneerde 
radioman Marek Chlebowicz en lĳ kt zelfs brieven te hebben uitgewisseld 
met Mazovië-voorman en ondergrondse Solidarność-leider Bujak – op dat 
moment één van de meest gezochte mannen van Polen.138 In tegenstelling 

135 DGB IA 5/DGAJ000288 – 5 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 6 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). Pick, Społeczny 
wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 314 (H7).
136 DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Kristofffersen aan Reifff, 1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 6 (IA aan 
Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 22 (Kristofffersen aan Bujak en Onyszkiewicz, 1981). DGB 
IA 5/DGAJ000291 – 23 (Bujak aan Kristofffersen, 1981). Jakob Moneta, ‘An den Bundesvorstand 
des DGB, Frankfurt 23.9.1981’, Solidarität mit Solidarność, Informationsbulletin (1981) nr. 1, 15. 
Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 318-319 (H7). 
137 Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 316, 326 (H7). 
138 DGB IA 5/DGAJ000292 – 22 (Kristofffersen aan Breit, 1984). DGB IA 5/DGAJ000292 – 23 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1983). DGB IA 5/DGAJ000292 – 24 (Bujak, Szanowny Panie, 1982). Bujak wees 
de mogelĳ kheid tot het aangaan van een gesprek met de DGB af, vermoedelĳ k omdat het risico 
te groot was.
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tot zĳ n collega’s van de FNV probeerde Kristofffersen midden jaren tachtig 
zelf naar Polen af te reizen om Bujak en Wałęsa te ontmoeten.139

Dit voornemen kwam aan het licht bĳ  de arrestatie van de ondergrondse 
activist Bogdan Lis in 1984. Die ontdekking droeg eraan bĳ  dat de Poolse 
autoriteiten Kristofffersens sinds september 1981 heersende visumban tot het 
uiterste toe volhielden. Pas toen de DGB hem in november 1985 afvaardigde 
naar het Duits-Poolse forum in Krakau kreeg hĳ , dankzĳ  druk van de SPD, 
eindelĳ k het zo gewenste stempel. Hĳ  zag zĳ n kans schoon en ontmoette 
verschillende Solidarność-activisten. Tot zĳ n voldoening kon hĳ  vaststel-
len dat de illegale vakbond een relevante kracht in Polen was gebleven.140 
Bemoedigd door de verzekering van een Poolse partĳ vertegenwoordiger dat 
de kansen niet zo slecht waren, deed Kristofffersen direct weer een visum-
aanvraag. Voor dat nieuwe bezoek had hĳ  zich nogal wat balanceerkunsten 
ten doel gesteld: hĳ  wilde gesprekken voeren met Solidarność, inclusief 
de nog steeds ondergrondse Bujak. In ruil daarvoor wilde hĳ  best met de 
offfĳ iciële zĳ de in gesprek, maar niet met de OPZZ. Het is niet verrassend dat 
hĳ  wederom geen visum kreeg, tot grote teleurstelling ook van Wałęsa.141

Kristofffersens reisplannen waren gewaagd, maar niet roekeloos. Het ging 
hem om de contacten zelf. Het was niet zĳ n bedoeling om na het bezoek 
van Brandt in december 1985 demonstratief te laten zien dat ontmoetingen 
met de oppositie wel mogelĳ k waren. Indien het risico te hoog bleek, was 
hĳ  bereid van een ontmoeting met Bujak af te zien. Hĳ  was echter niet bang 
omwille van de moraliteit soms de ontspanning opzĳ  te zetten.142

Mesmans veronderstelling dat de DGB uit voorzichtigheid ontbrak op de 
Solidarność-conferentie in 1988 waar de FNV haar contact met Solidarność 
herstelde, klopt slechts gedeeltelĳ k. Vermoedelĳ k wilde Kristofffersen in-
derdaad niet op een toeristenvisum reizen, zoals Mesman deed. De vraag 
is echter des te meer of hĳ  als hooggeplaatste en omstreden gast überhaupt 
een dergelĳ k visum zou hebben gekregen. Een bezoek van Kristofffersen lag 
beduidend gevoeliger dan de ‘toeristische’ bezoeken van andere Westerse 

139 DGB IA 5/DGAJ000292 – 1 (Polnische Presseveröfffentlichungen, 1984). Gawrich, Deutscher 
Gewerkschaftsbund (1996) 343.
140 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 344-345, 369. DGB IA 5/DGAJ000292 – 25 
(Pfefffer aan BV).
141 Korespondencja LW 197-36 – 1 (Wałęsa aan Kristofffersen, 1986). DGB IA 5/DGAJ000296 – 6 
(Wałęsa aan Breit, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 2 (Kristofffersen aan Schubert, 1986). DGB IA 
5/DGAJ000292 – 3 (Kristofffersen aan Schubert, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 4 (Kristofffersen 
aan Körting, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 5 (Kristofffersen aan Körting, 1985). DGB IA 5/
DGAJ000292 – 6 (Schubert aan Kristofffersen, 1986). In de brieven wordt gesproken over ‘ein 
versteckter Freund’; het ligt voor de hand dat daarmee Bujak wordt bedoeld
142 DGB IA 5/DGAJ000292 – 3 (Kristofffersen aan Schubert, 1986).
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vakbondsfunctionarissen. Het ontbreken van de DGB op deze conferentie 
betekende echter niet dat de vakcentrale geen risico’s durfde te nemen, 
zo bleek uit Kristofffersens reisplannen naar Wałęsa en Bujak ruim voor 
1988.143 De verzekering van de DGB uit 1985 dat zoveel mogelĳ k geprobeerd 
was de contacten met Solidarność in stand te houden, bestond niet uit loze 
woorden.144

Pas in 1989 kon Kristofffersen het intensieve directe contact met 
Solidarność hervatten. De DGB drong er bĳ  Wałęsa op aan alsnog naar de 
Bondsrepubliek te komen. Tot grote vreugde van Kristofffersen zegde hĳ  dit 
bĳ  hun eerste ontmoeting sinds 1981 op 11 februari 1989 direct toe.145 Beide 
zĳ den lieten er dit keer geen gras over groeien: van 5 tot 8 september 1989 
bezocht Wałęsa de Bondsrepubliek. De DGB, die in 1980 had geprobeerd 
Solidarność uit het vuur van de verkiezingsstrĳ d te houden, kon nu niet 
voorkomen dat het bezoek aan alle kanten gepolitiseerd werd. Wałęsa werd 
in feite als staatsgast ontvangen. Iedereen leek een stukje van hem te willen 
hebben, constateerde de Spiegel. De DGB claimde Wałęsa na die negen jaar 
echter duidelĳ k als gast van de vakcentrale.146

De omgang met Solidarność laat zien dat het legalistische en staatsge-
richte imago van de DGB vooral gebaseerd is op het beleid van het bestuur, 
dat in zĳ n omgang met bewegingen van onderop in Oost-Europa verlamd 
bleef door de ontspanningspolitiek en het vasthouden aan het vakbonds-
criterium. Zo raadde Vetter de ICFTU in 1981 af om deel te nemen aan het 
Solidarność-congres van september dat jaar, omdat die organisatie in eigen 
land ‘als gegnerische Organisation’ werd gezien. Kristofffersen reisde wel 
gewoon af.147 Dankzĳ  het voortvarende optreden van Kristofffersen en Reifff 
bleek deze grote staatsgerichte en legalistische centrale achter de schermen 
toch opeens een stuk voortvarender dan bĳ voorbeeld de FNV.

143 DGB IA 5/DGAJ000296 – 7 (Kristofffersen aan Breit, 1988).
144 Geschäftsbericht des Bundesvorstandes 1982-1985 (1986) 47. Interview Mesman, 11-1-2011. 
Interview Seideneck, 8-8-2011. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 183.
145 Zie DGB IA 5/DGAJ000296 voor de briefwisselingen met Geremek, Lis en andere Solidarność-
vertegenwoordigers. Zie ook specifĳ iek 5/DGAJ000296 – 1 (Kristofffersen aan Breit, 1989). DGB 
Nachrichten-Dienst, Breit im Gespräch mit Solidarność, 7. Juli 1989, Nachrichtendienst des DGB 
1989. BK 433.300 – 1 (Breit aan Wałęsa, 1988).
146 Zie onder andere de vele persverklaringen van de DGB over het (voorgenomen) bezoek van 
Wałęsa in Nachrichtendienst des DGB 1989. ‘Der hat ‘nen Drive’, Der Spiegel (1989) nr. 37, 107.
147 Hemmer, ‘Der DGB vor neuen Orientierungen?’ (1989) 650. Templin, ‘Die Politik des DGB’ 
(1993) 34-35. PA Seideneck – 1 (Interview Seideneck, 1992). DGB IA 5/DGAJ000291 – 21 (Vetter 
aan Kersten, 1981).
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De DGB en de chaos van de Poolse emigrantengemeenschap in de 
Bondsrepubliek

Na 13 december 1981 was de DGB niet alleen het aangewezen aanspreekpunt 
voor bezorgde West-Duitse burgers die iets voor Polen wilden doen, maar 
ook voor gestrande Solidarność-activisten. Als Poolse vakbondsleden 
verwachtten zĳ  van de DGB ondersteuning in hun levensonderhoud en 
politieke activiteit. Zo werd de DGB wederom een verzamelpunt van verzoe-
ken en, zodra teleurstelling over het optreden intrad, mikpunt van kritiek. 
De hoge verwachtingen in Poolse emigrantenkringen baarden de DGB 
zorgen. Gezien het grote aantal gestrande activisten zou dit een behoorlĳ ke 
fĳ inanciële last kunnen betekenen. Bovendien waren klachten van Poolse 
emigranten koren op de molen van toch al kritische kranten als zowel de 
linkse taz als, in mindere mate, de conservatieve FAZ.

Voor de DGB was het daarom van groot belang vast te stellen wie onder de 
aanvragers rechtmatige vertegenwoordigers van Solidarność waren. Die kon 
men niet zonder gezichtsverlies de deur wĳ zen. Kristofffersen realiseerde 
zich ten zeerste dat alle Solidarność-leden die zich nu meldden slechts 
bĳ  toeval in het Westen waren beland. De DGB moest dus goed vaststel-
len wie de autoriteit en de kwaliteiten had om namens Solidarność op te 
treden. Het belang hiervan bleek direct al in de nog enigszins spontaan tot 
stand gekomen samenwerking met emigranten voor de demonstraties van 
30 januari 1982. De centrale zelf maakte een verkeerde inschatting door 
een Solidarność-vertegenwoordiger als hoofdspreker uit te nodigen, die 
vervolgens op de dag zelf te laat was omdat hĳ  ervoor had gekozen die dag 
ook het Hessische partĳ congres van de CDU toe te spreken.148

Eén van de grootste hoofdpĳ ndossiers in deze chaotische tĳ d vormde 
de Solidarność-delegatie in Bremen. Lokale politici en pers en de altĳ d 
kritische taz legden de situatie van de delegatie, die was uitgenodigd door 
de Arbeiterkammer, op het bordje van de DGB en de senaat van Bremen.149 
De voorzitter van de lokale DGB-afdeling probeerde de gemoederen in 

148 DGB IA 5/DGAJ000292 – 7 (Kristofffersen, Situation der Solidarność-Vertreter). DGB IA 5/
DGAJ000292 – 26 (Situation von Solidarność-Angehörigen, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 2 
(Vetter aan Landesbezirke- und Kreise, 1982). IB Sol Bremen 1.4 – 6 (Schröter aan DGB). ‘Weltweit 
schwache Proteste’, FAZ 1-2-1982. DGB IA 5/DGAJ000428 – 9 (Borsdorf aan Kristofffersen, 1982). 
Werner Kern, ‘Der Auftrag aus dem Untergrund’, PM 21-8-1982. 
149 Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 44-49. DGB AV 5/DGBI003096 – 2 (DGB Bremen, pm 
18-1-1982). DGB AV 5/DGBI003096 – 3 (Polendelegation). ‘Streit um die Unterbringung der Polen’, 
WK 15-1-1982, 13. ‘Polen-Solidarität des DGB’, taz 7-1-1982, 6. Marke, ‘Halbherzig’, taz 15-1-1982, 4. 
Zie ook de brieven (Weser Kurier) in IB Sol Bremen 1.3. 
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Bremen te bedaren en tegelĳ kertĳ d het DGB-bestuur in Düsseldorf tot een 
spoedig besluit tot ondersteuning te bewegen. De DGB voelde zich in een 
hoek gedrukt. De centrale wilde net als de SPD niet met te voortvarend 
optreden een mogelĳ ke terugkeer in de weg staan. Bovendien wachtte zĳ  
tot eind januari 1982 op een verzoek van de delegatie zelf. De DGB ging er 
pas in februari toe over enkele delegatieleden naar Düsseldorf uit te nodigen 
om afspraken te maken.150 De taz had toen al geconcludeerd dat de DGB ‘die 
Solidarność-Mitglieder in der BRD (…) wie heiße Kartofffeln behandelt’.151

Als vertegenwoordiger van een vakcentrale die hechtte aan richtlĳ nen 
en de wensen van Solidarność zocht Kristofffersen naar houvast. Hĳ  vond 
dit in de internationale conferenties van Zürich, Brussel en Oslo waar de 
Solidarność-emigranten in het Westen tot een eerste coördinatie kwamen. 
Het feit dat op deze conferenties de delegatie in Bremen als West-Duits 
informatiebureau aangewezen werd, hielp de DGB om de beslissing tot 
erkenning van het bureau te nemen.152 Het bestuur maakte, in het licht 
van de nog steeds binnenstromende verzoeken tot ondersteuning, bekend 
voortaan alle samenwerking afhankelĳ k te maken van erkenning door 
‘Bremen’. Vanaf dat moment kreeg de delegatie een stroom aanvragen om 
te bevestigen of deze of gene emigrant daadwerkelĳ k voor Solidarność 
actief was.153

Niet alle Poolse emigrantenkringen konden zich vinden in de keuze 
voor deze politiek onervaren groep. De DGB was echter vastberaden om 
aan deze richtlĳ n vast te houden en negeerde aanbiedingen van heel wat 
prominentere en meer ervaren emigranten als voormalig KOR-activist Se-
weryn Blumsztajn in Parĳ s om de bemiddeling over te nemen. Kristofffersen 
zelf bleef er laconiek onder: ‘Wir haben nun mal einen Weg eingeschlagen 
und werden den ausprobieren. Wenn es nicht läuft, sind wir ja nicht mit 

150 DGB AV 5/DGBI003096 – 4 (Schmidt aan BV 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 9 (Kristof-
fersen, Gesprächsvermerk, 1982). DGB IA 5/DGAJ000293 – 9 (Gespräch Milewski, 1982). Kern, 
‘Der Auftrag’, PM 21-8-1982. IB Sol Bremen 1.4 – 7 (Komisja Zakładowa Stoczni Gdańskiej aan 
Kristofffersen, 1982). IB Sol Bremen 1.4 – 8 (Solidarność aan DGB, 1982). DGB Nachrichten-
Dienst, Heinz O. Vetter zur Audienz bei Papst Johannes Paul II., Düsseldorf, den 8. Februar 1982, 
Nachrichtendienste DGB 1982. Świder, ‘Das Informationsbüro der Solidarność’ (2009) 206-207.
151 Hartung, ‘Solidarität’, taz 1-2-1982, 4.
152 DGB IA 5/DGAJ000292 – 7 (Kristofffersen, Situation der Solidarność-Vertreter). DGB IA 5/
DGAJ000293 – 2 (Kristofffersen aan Blumstein, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 3 (Kristofffersen, 
Situation Informationsbüro, 1982). 
153 Bĳ v: IB Sol Bremen 1.2 – 13 (aan Kreis Ludwigshafen, 1982). DGB IA 5/DGAJ000428 – 10 
(Borsdorf aan IG Chemie-Papier-Keramik Marl, 1982). Zie verder map DGB IA 5/DGAJ000295. 
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den Bremern verheiratet.’154 Niet wetende welke emigranten succesvol 
zouden worden, gokte de DGB op de delegatie in Bremen, omdat die door 
mede-emigranten op de internationale conferenties in Zürich en Brussel 
als Duitse afvaardiging erkend was.

Dat bleek helaas in veel opzichten het verkeerde paard. De delegatie 
gaf, vermoedelĳ k onder druk van de DGB, in februari een verklaring uit 
waarin ze stelde geen partĳ politieke bezigheden te zullen ontwikkelen 
en de buitenlandse politiek van de DGB niet in problemen te brengen.155 
De delegatie stak haar onvrede over de langzame gang van zaken bĳ  de 
DGB echter niet onder stoelen of banken en speelde daarmee kritische 
politici en de pers in de kaart. Pas in april 1982 vond de offfĳ iciële opening 
van het Bremer bureau plaats.156 Kristofffersen leek er aanvankelĳ k nog van 
overtuigd dat de delegatie zich door anderen tot kritische uitspraken had 
laten verleiden, maar kort daarna sloeg zĳ n vertrouwen om in irritatie, zeker 
toen hĳ  te laat over de offfĳ iciële opening geïnformeerd werd om aanwezig 
te kunnen zĳ n.157

Ondanks deze opstartproblemen kwam er toch een samenwerking 
tot stand. Op verzoek van het Bremer bureau voorzag de DGB een groep 
gezinnen en individuen van pakketten en medische hulp.158 Daarnaast 
probeerden beide met een landelĳ ke conferentie van emigranten in maart 
1982 meer orde te scheppen in het emigrantenmilieu. Veel van de aanwe-
zigen klaagden over gebrekkige ondersteuning door de DGB. Kristofffersen 
kondigde aan de steun van de DGB via Bremen te laten lopen. Desondanks 
bleven groepen zich vaak direct tot de DGB richten.159 Toen de DGB in mei 

154 DGB IA 5/DGAJ000295 – 4 (Hulsz aan Musa, 1982). DGB IA 5/DGAJ000295 – 5 (Musa aan 
Hulsz, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 10 (Kristofffersen aan Musa, 1982). DGB IA 5/DGAJ000293 
– 2 (Kristofffersen aan Blumsztajn, 1982).
155 Świder, ‘Das Informationsbüro’ (2009) 207-208. IB Sol Bremen 1.4 – 9 (Zielvorstellungen). 
156 DGB IA 5/DGAJ000294 – 11 (Jagielski aan DGB, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 12 (Abkommen 
DGB Informationsbüro). DGB IA 5/DGAJ000295 – 6 (Huyn aan Vetter, 1982). ‘“Solidarität” jetzt 
mit einem eigenen Büro’, WK 20-4-1982. ‘DGB: Sparsame Hilfe’, Der Spiegel (1982) nr. 2, 16-17. 
Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 50.
157 DGB IA 5/DGAJ000292 – 7 (Kristofffersen, Situation der Solidarność-Vertreter). Świder, ‘Das 
Informationsbüro’ (2009) 208, 210. IB Sol Bremen 1.4 – 10 (Schmidt aan Delegation, 1982). DGB 
IA 5/DGAJ000294 – 1 (Kristofffersen aan Informationsbüro, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 13 
(Schmidt aan Kristofffersen, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 14 (Kristofffersen aan Schmidt, 1982). 
158 DGB IA 5/DGAJ000294 – 15 (Schmidt aan Vetter, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 16 (Felski 
aan DGB, 1982). DGB 5/DGAJ000292 – 8 (Stand der Polen-Hilfsaktion). IB Sol Bremen 1.2 – 1 (aan 
DGB 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 14 (Jagielski aan DGB, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – (aan DGB, 1982).
159 DGB IA 5/DGAJ000292 – 10 (Trefffen Düsseldorf, 1982). DGB IA 5/DGAJ000292 – 27 (Gruszecki 
aan Deutsche Gewerkschaften). DGB IA 5/DGAJ000293 – 12 (Klimczak aan Kristofffersen, 1983). 
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1982 emigranten op zĳ n congres uitnodigde, toonde de vakbondspers weinig 
interesse voor de kritische ondertoon in hun toespraak.160

Deze samenwerking wist de onvrede van de eerste maanden niet weg 
te nemen. Het oordeel van de delegatieleden over de DGB bleef negatief. 
‘De DGB behandelt ons als een noodzakelĳ k kwaad en tolereert ons maar 
net,’ schreef de delegatie in mei 1982 aan de Solidarność-werkgroep in 
Keulen. Het buitenlandse beleid van de Bondsrepubliek waar de DGB zich 
aan conformeerde, typeerde zĳ  als ‘nogal pro-Moskou en angstig’. In juli 
1982 besloot de delegatie zelf middelen te gaan zoeken om het gebrek aan 
bereidheid bĳ  de DGB zich duidelĳ k uit te spreken te compenseren.161 Dit 
leidde tot een bondgenootschap met de conservatieve organisatie Ring 
Christlich-Demokratischer Studenten in der Bundesrepublik (RCDS). In een 
gezamenlĳ ke persconferentie stelde de delegatie kritisch dat de bĳ drage 
van de DGB nauwelĳ ks de lopende kosten dekte. Deze verwĳ ten zetten de 
ontspanningskritische tirade van de RCDS-voorzitter in dezelfde perscon-
ferentie natuurlĳ k kracht bĳ . De delegatieleden lieten zich uit teleurstelling 
door politieke tegenstanders van de DGB gebruiken.162

Kristofffersen had snel genoeg van de constante negatieve berichtgeving 
en schreef aan de FAZ, die het bericht had opgepikt, dat de delegatie het 
maandelĳ kse bedrag niet eens opmaakte en dat het resultaat ervan nau-
welĳ ks zichtbaar was. Niet lang daarna overschreed de delegatie, voor de 
eerste keer, de maandelĳ kse toelage. Berichten over het tekortschieten van 
de DGB bleven gedurende de zomer van 1982 verschĳ nen.163

Het was voor Kristofffersen een gelukkig toeval dat juist op het moment 
dat zĳ n geduld opraakte, zich nieuwe partners aandienden die aan 
de strenge voorwaarden van de DGB voldeden. In juli 1982 opende het 

DGB IA 5/DGAJ000294 – 1 (Kristofffersen aan Informationsbüro, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 16 
(Mikołajczuk aan DGB NRW, 1982). IB Sol Bremen 1.4 – 1 (Protokół, Düsseldorf). 
160 IB Sol Bremen 1.2 – 1 (aan DGB, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 17 (Jagielski, Kunikowski aan DGB-
Kongress, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 18 (aan Podgórski 1982r.). IB Sol Bremen 1.4 – 11 (12. Kongress 
des DGB). ‘Grüße von Walesa an den DGB-Kongreß’, WdA 20-5-1982. Eén van de emigranten 
suggereert zelfs dat de DGB de delegatie verzocht kritische stukken uit hun toespraak te halen.
161 IB Sol Bremen 1.2 – 19 (aan DGB, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 9 (Biuro Informacyjno-Koor-
dynacyjne aan Studziński, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 20 (Biuro Informacyjno-Koordynacyjne 
aan Grupa Robocza “Solidarność”, 1982). ‘DGB traktuje nas jako zło konieczne i na razie toleruje 
nas.’ ‘bardzo promoskiewska i bardzo bojaźliwa’. 
162 IB Sol Bremen 1.3 – 3 (RCDS, Informations- und Koordinationsbüro, pm, 1982). “Solidaritäts”-
Gruppen in Deutschland klagen über mangelnde Unterstützung’, FAZ 29-7-1982, 4. 
163 DGB IA 5/DGAJ000295 – 7 (Kristofffersen aan FAZ, 1982). ‘“Exil-Solidarität” ruft zu Boykott 
exportierter polnischer Lebensmittel auf’, SZ 25-7-1982. Kern, ‘Der Auftrag’, PM 21-8-1982. DGB 
IA 5/DGAJ000292 – 9 (Breit aan BV, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 21 (Mikołajczuk aan Schmidt, 
1982).
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coördinatiebureau van Milewski. Door de TKK-goedkeuring bood dit de 
zekerheid waar Kristofffersen naar op zoek was.164 Daarnaast had Reifff er-
voor gezorgd dat kort daarvoor radiospecialist Chlebowicz en zĳ n verloofde 
naar de Bondsrepubliek konden emigreren.165 Omdat de DGB gedurende 1981 
warm contact met Chlebowicz had onderhouden en betrokken was geweest 
bĳ  zĳ n emigratie naar de Bondsrepubliek, toonde de centrale tegenover hem 
een zorgzaamheid en vertrouwen die in de omgang met andere emigranten 
zeldzaam was. Omdat zĳ n integriteit buiten kĳ f stond, vormde hĳ  een voor 
de hand liggende bemiddelaar tussen de DGB en de delegatie in Bremen. Hĳ  
kwam terug uit Bremen met een vernietigend oordeel: de groep was passief, 
niet in staat de opgedragen activiteiten uit te voeren en handelde vaak op 
het randje van wat Brussel of zelfs de wet toestond.166

Ook Kristofffersen, die eind 1982 samen met Milewski polshoogte nam 
bĳ  het bureau, kreeg een ‘recht negativen Eindruck von der dargestellten 
Arbeit und dem Verhalten der polnischen Gruppe’. Zĳ n eerdere laconieke 
uitlatingen niet met de ‘Bremer’ getrouwd te zĳ n, bleken nu een misser. De 
relatie was niet zonder imagoschade stop te zetten. Kristofffersen besloot 
dan ook eerst te proberen de situatie te verbeteren. Hĳ  organiseerde een 
taalcursus en probeerde betaald werk voor de delegatieleden te vinden. 
Dit bracht de activiteit van het bureau nog meer tot stilstand. De samen-
werking tussen Bremen en Düsseldorf degradeerde tot een situatie waarin 
de delegatie wensen bleef uiten, terwĳ l de DGB zelf geen interesse meer 
had in de diensten van de emigranten. De centrale wendde zich slechts 
een enkele keer nog tot hen met het verzoek om de authenticiteit van 
lokale Solidarność-activisten vast te stellen. Bĳ  gebrek aan direct contact 
beheersten wantrouwen en wilde geruchten de relatie.167

De taalcursus en andere pogingen het bureau weer op de been te bren-
gen, brachten geen verbetering. In het voorjaar van 1983 maakten hoge 

164 DGB IA 5/DGAJ000293 – 1 (DGB aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 3 (Kristof-
fersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 13 (Milewski aan Breit, 1982). 
165 DGB IA 5/DGAJ000425 – 3 (Reifff aan Kristofffersen, 1982). DGB IA 5/DGAJ000295 – 8 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1982). PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Interview Brusis, 
28-9-2011. 
166 DGB IA 5/DGAJ000294 – 17 (Chlebowicz, Gesprächnotiz, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 18 
(Breit, Liebe Kolleginnen und Kollegen, 1982). 
167 DGB IA 5/DGAJ000294 – 3 (Kristofffersen, Informationsbüro, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 
– 19 (Simon aan Breit, 1982). DGB IA 5/DGAJ000293 – 4 (Kristofffersen aan Informationsbüro, 
1983). Aanvragen uit Bremen: IB Sol Bremen 1.2 – 22 (aan Kristofffersen, 1983). IB Sol Bremen 
1.2 – 23 (Jagielski aan Kristofffersen, 1983). IB Sol Bremen 1.2 – 24 (aan Kristofffersen, 1983). IB Sol 
Bremen 1.2 – 25 (Kunikowski aan DGB, 1982). Authentiteitsverzoeken: IB Sol Bremen 1.2 – 26 
(aan DGB, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 20 (Kristofffersen aan Informationsbüro, 1983). 
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rekeningen, fĳ inanciële onregelmatigheden en onderlinge verdeeldheid 
in de groep de situatie alleen maar moeilĳ ker.168 Kristofffersen verrichtte 
inmiddels elke stap in de omgang met het informatiebureau in nauwe 
consultatie met Milewski. Net als de FNV een half jaar later, probeerde de 
DGB zo te voorkomen ervan beschuldigd te worden Solidarność de rug toe 
te keren. Kristofffersen kwam met Milewski overeen dat de impuls voor de 
sluiting van Brussel zou uitgaan en wachtte met ongeduld op het moment 
dat Milewski de stekker eruit zou trekken. Dat duurde hem uiteindelĳ k te 
lang. Toen Kristofffersen in september 1983 na enkele maanden van complete 
inactiviteit onverwacht uit Bremen de aankondiging van een herstart van het 
bureau kreeg, ging de DGB alsnog tot sluiting over. Milewski sanctioneerde 
deze stap met het argument dat verschillende leden van de delegatie door 
schadelĳ k gedrag de geloofwaardigheid van Solidarność hadden aangetast. 
Aan de activisten in Bremen zelf schreef hĳ  dat zĳ  hun belangrĳ kste taak, 
het behouden van de contacten met de DGB, niet vervuld hadden en daar-
mee hun belang voor Brussel hadden verloren. Ultieme bevestiging van dit 
oordeel was de remigratie van vier leden van het bureau naar Polen.169

Kristofffersen verschoof vervolgens zĳ n gehele aandacht naar Milewski. 
Het bureau in Brussel profĳiteerde direct van de sluiting van het West-Duitse 
bureau met een bĳ drage van 25.000 DM. Op het congres van 1986 waren geen 
emigranten uit de Bondsrepubliek maar vertegenwoordigers uit Brussel 
aanwezig.170 Kristofffersen werkte in de volgende jaren nauw met Milewski 
samen om een bezoek aan Polen en de smokkel van de geluidsstudio te 
organiseren.171 Voor Kristofffersen was het belangrĳ k dat hĳ  in Milewski ie-

168 DGB IA 5/DGAJ000293 – 14 (Milewski aan Informationsbüro, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 
– 21 (Kristofffersen aan Radtke, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 22 (Szelest aan Kristofffersen). 
Zie ook de intensieve communicatie tussen Kristofffersen, Schmidt en Milewski in het voorjaar 
van 1983 in DGB IA 5/DGAJ000294.
169 Zie de vele gesprekken met Milewski in DGB IA 5/DGAJ000293 (o.a. op 21-12-1982, 19-3-1983, 
5-5-1983, 20-7-1983, 29-8-1983, 9-9-1983, 18-11-1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 4 (Kristofffersen aan 
Informationsbüro Solidarność, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 23 (Kristofffersen aan Brusis en 
Breit, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 24 (Schmidt aan Kristofffersen, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 
– 25 (Sieradzki, Kunikowski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 6 (Kristofffersen aan Schmidt, 
1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 26 (Kristofffersen aan Schmidt, 1983). BK II D/do końca 1983 – 7 
(Milewski aan Kunikowski en Sieradzki, 1983). 
170 DGB IA 5/DGAJ000293 – 6 (Kristofffersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 
7 (Kristofffersen aan Milewski, 1983). ‘Der “Solidarität” bis heute verbunden’, FAZ 7-10-1983. 
Geschäftsbericht des Bundesvorstandes 1982-1985 (1986) 47. Zie ook de conferentiematerialen in 
BK 433.300. 
171 DGB IA 5/DGAJ000292 – 1 (Polnische Presseveröfffentlichungen). DGB IA 5/DGAJ000293 – 5 
(Milewski aan Kristofffersen, 1986). DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 1988). 
DGB IA 5/DGAJ000293 – 15 (Milewski aan Kristofffersen, 1987). 
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mand gevonden had die daadwerkelĳ k namens Solidarność mocht spreken. 
Dit leidde er toe dat hĳ  zich nog minder dan begin 1982 tot een eigen keuze 
in de samenwerking met Solidarność-emigranten wilde laten verleiden. 
Het gevolg was een volledig negeren van het zeer uitgebreide West-Duitse 
emigrantenlandschap ten gunste van Brussel.

De emigranten in de Bondsrepubliek zaten ondertussen niet stil. Zĳ  stel-
den zelf ook vast dat de in 1982 op de conferentie in Düsseldorf afgesproken 
structuur met Bremen als coördinatiebureau niet werkte. Al in april 1983, 
ruim voor de sluiting van het bureau in Bremen, nam Andrzej Wirga uit 
Mainz contact op met de DGB om een nieuwe landelĳ ke conferentie te 
beleggen. Hĳ  stuitte daarbĳ  echter op de onwil van zowel Kristofffersen 
als Milewski. Kristofffersen stelde legalistisch vast, dat het niet functione-
rende bureau in Bremen volgens de Brusselse richtlĳ nen nog steeds het 
enige erkende bureau was. Samenwerking met andere ‘informele’ groepen 
raadde Brussel af. Kristofffersen was er vermoedelĳ k weinig happig op 
een eveneens onzeker alternatief voor Bremen binnen de Bondsrepubliek 
te erkennen, terwĳ l het contact met Brussel uitstekend functioneerde. 
Milewski moedigde de samenwerking ook niet aan, wantrouwig als hĳ  
was tegenover te veel decentralisatie en groepen die zich niet volledig naar 
zĳ n richtlĳ nen gedroegen.172 Dit blĳ kt des te meer uit het feit dat Brussel 
wél gretig gebruik maakte van bemiddeling door de Duitse Polenspecialist 
Hans Henning Hahn, die als Duitser geen eigen aanspraak op Solidarność-
vertegenwoordiging kon maken.173 In zĳ n wens houvast te vinden stelde 
Kristofffersen een wel erg blind vertrouwen in Milewski en ging hĳ  ver mee 
in diens tendens tot centralisering. Dit leidde tot een exclusief vasthouden 
aan Bremen tot de sluiting in het najaar van 1983, terwĳ l elders in de 
Bondsrepubliek veel sterkere emigrantenstructuren bestonden die graag 
het stokje overnamen. Op Milewski’s aanraden besloot Kristofffersen deze 
echter te negeren. Op landelĳ k niveau was de verbinding Kristofffersen-
Milewski zo de enige duurzame samenwerking met emigranten. Marek 
Wolski, een Poolse emigrant die in Keulen actief was, stelt achteraf: ‘Durch 

172 DGB IA 5/DGAJ000293 – 6 (Kristofffersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 7 
(Kristofffersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000292 – 28 (Gesprächsnotiz 1983). Sol NL 
66 – 6 (Gesprächsbericht). DGB IA 5/DGAJ000293 – 16 (Wirga aan Kristofffersen, 1983). DGB IA 
5/DGAJ000293 – 17 (Kristofffersen aan Wirga, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 18 (Milewski aan 
Kristofffersen, 1983). BK II D/do końca 1983 – 19 (Wirga aan Chojecki, 1983). 
173 Zie bĳ v. BK III D/do końca 1984 – 4 (Pilarska aan Henning Hahn, 1983). BK III D/1986 – 2 
(aan Henning Hahn, 1986). BK III D/1986 – 3 (Pilarska, Milewski aan Henning Hahn 1986). 
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die Erfahrung mit [dem] Büro in Bremen hatte [der DGB] den Vorwand 
gehabt, jegliche Kontakte zu meiden.’174

Op lokaal niveau bleek meer samenwerking mogelĳ k. Zo vond met 
ondersteuning van de plaatselĳ ke GEW de coördinatieconferentie van 
Wirga alsnog plaats. Ook zette de lokale DGB in West-Berlĳ n zich op voor-
spraak van Kristofffersen in voor het deel van de Pogląd-redactie dat naar 
West-Duitsland dreigde te moeten verhuizen. Desondanks zĳ n deze lokale 
emigrantengemeenschappen achteraf vaak kritisch over de opstelling van 
de landelĳ ke centrale, die te weinig tot politieke stellingname en steun aan 
de emigranten bereid zou zĳ n geweest en zich slechts op Brussel richtte. 
Klimczak herinnert zich:

‘Ich habe zweimal mindestens mit Erwin Kristofffersen telefoniert (…) 
mit der Bitte mit mir zu reden, beziehungsweise also eine Delegation 
nach Polen zu entsenden, oder also uns als eine Solidarność-gruppe zu 
unterstützen. Er hat alles abgelehnt.’

Drozdek heeft vergelĳ kbare herinneringen: ‘Die einzelnen Gewerkschaften 
waren toll, egal ob sie christlich waren, oder links, oder.. Aber DGB, das 
war ein Haufen von Bürokraten und Arschlöcher. (…) Das war Ostpolitik.’175

Heel anders klonk het oordeel van het bureau in Brussel. Al gedurende de 
jaren tachtig sprong dit bureau voor de DGB in de bres tegen de negatieve 
oordelen van emigranten in West-Duitsland en loofde het de intensieve 
hulpverlening en de warme persoonlĳ ke contacten. Het bureau weersprak 
bĳ voorbeeld expliciet het negatieve oordeel van Chilecki, op wiens politieke 
inschattingen het anders graag vertrouwde.176 Dit verschil in beoordeling is 
te verklaren door de nadruk van de DGB op centralisatie en geheimhouding: 
alleen wie tot de ‘inner circle’ werd toegelaten, overzag de volledige omvang 
van de activiteiten. Wie daarbuiten bleef kon zich vaak niet onttrekken aan 
het idee dat er maar weinig gebeurde.

174 Interview Wolski, 23-8-2012. 
175 Bĳ v. Sol NL 66 – 7 (Hilfskomitee, Informacja, 1983. Andrzej Wirga, ‘Aneks’, http://www.
sw.org.pl/mat/wir.html. A Kelly 459 – 5 (Pagels, Ossowski aan Lummer, 1984). Edward Klimczak, 
‘Wywiad z Jerzym Milewskim’, Pogląd IV (1985) nr. 9, 10-16, aldaar 14-15. Cöllen, ‘Die deutschen 
Gewerkschaften’ (2011) 73-76. Cöllen, ‘Josef Neumann’ (2011) 83-84. Cöllen, ‘Die Pro-Solidarność-
Bewegung’ (2011) 127-128. Interview Klimczak, 4-10-2010. Interview Drozdek, 8-3-2012. Ook 
Minkiewicz is negatief over de DGB: Interview Minkiewicz, 8-4-2010, 15-6-2010 en 6-1-2012. Hyla 
is een uitzondering: Interview Hyla, 2-8-2012.
176 DGB IA 5/DGAJ000296 – 1 (Kristofffersen aan Breit, 1989). Klimczak, ‘Wywiad z Jerzym 
Milewskim’ (1985) 14-15. BK III D/1988 – 1 (Chilecki aan Pilarska, 1987). BK III D/1986 – 2 (aan 
Henning Hahn, 1986). BK III D/1986 – 3 (Pilarska en Milewski aan Henning Hahn, 1986). 
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Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

De DGB en Solidarność verschilden sterk van mening over onderwerpen als 
vrede, ontspanning en de beoordeling van het socialisme. Net als bĳ  de FNV 
kwamen dit soort tegenstellingen dankzĳ  de gedeelde vakbondsidentiteit 
nauwelĳ ks naar de oppervlakte. Dat gold niet voor het wederzĳ dse onbegrip 
veroorzaakt door cultuurverschillen.

Het onderwerp vrede ontwikkelde zich in de jaren tachtig tot één van 
de kernbegrippen van de buitenlandse politiek van de DGB. De achter-
ban verbond dit onderwerp bovendien onherroepelĳ k met de inzet voor 
Solidarność – hoe weinig menig Poolse activist deze link misschien ook 
begreep. Sommige West-Duitse vakbondsactivisten trokken de conclusie 
dat de strĳ d voor Solidarność de vrede zou bevorderen, anderen zagen de 
strĳ d in Polen als het riskeren van een kernoorlog. In vakbonden als Druck 
und Papier en GEW waren bovendien opvattingen te vinden die sterk leken 
op die in de vredesbeweging. Zo schreef een lokale GEW-afdeling kort voor 
de staat van beleg:

‘Eine Bedingung für die gegenwärtige Kraft der Friedensbewegung 
hier ist die polnische Arbeiterbewegung, die die Geschlossenheit des 
östlichen Militärbündnisses beeinträchtigt. Ihr Scheitern – etwa durch 
eine sowjetische Invasion – würde nach unserer Aufffassung zu einem 
völligen Umschwung des politischen Klimas in Westeuropa führen. 
Eine massive Aufrüstung und eine weitere Steigerung der Kriegsgefahr 
würden sich kaum noch verhindern lassen. Auch darum “Solidarität mit 
Solidarność!’177

Binnen de DGB moest bekend zĳ n dat het vredesthema bĳ  veel Poolse 
opposanten scepsis opriep. In een kort na 13 december 1981 in de vakbonds-
pers gepubliceerd interview merkte de Solidarność-emigrant Zbigniew 
Kowalewski op: ‘Es ist in meinen Augen sehr gefährlich, den Frieden in 
Europa dadurch retten zu wollen, indem man ein Volk opfert, das dem Terror 
und der Unterdrückung ausgeliefert ist.’ Kristofffersen kreeg tĳ dens de staat 

177 Engelmann, ‘Noch ist Polen nicht verloren’ (1982) 78-82. DGB Nachrichten-Dienst, Düsseldorf 
den 17. Februar 1982: Ostern ‘82: Für Frieden durch Abrüstung, Solidarität mit allen unter-
drückten Völkern, und deshalb auch: Solidarität für Polen!, Nachrichtendienste DGB 1982. DGB 
Nachrichten-Dienst, DGB-Glückwunsch für Lech Walesa, 06. Oktober 1983 Nachrichtendienste 
DGB 1983. Süss, ‘Gewerkschaften’ (2012) 273. IB Sol Bremen 1.4 – 12 (GEW, Osterholz, Solidarität). 
DGB IA 5/DGAJ000291 – 5 (Kristofffersen, Grußbotschaft, 1981). ‘Solidarität für Polen’, Druck und 
Papier (1982) nr. 1. 



506   

van beleg signalen dat Bujak groot wantrouwen jegens de vredesbeweging 
koesterde.178 Tot directe meningsuitwisseling over dit onderwerp kwam 
het echter niet.

Nauw hiermee verbonden was het meningsverschil over ontspanning. 
Het werd Kristofffersen al tĳ dens zĳ n toespraak op het Solidarność-congres 
in september 1981 duidelĳ k dat zĳ n uitingen over ontspanningspolitiek wei-
nig aansloegen. Na 13 december merkte Kristofffersen uit het wantrouwen 
in emigrantenkringen hoe zeer Ostpolitik in Polen gemengde gevoelens 
opriep. Ook in de latere jaren tachtig werd het West-Duitse vertrouwen in 
Gorbatsjov in de Poolse oppositie en Poolse emigrantenkringen nauwelĳ ks 
gedeeld. ‘Zu hofffen ist nur, daß dies nicht auch die Ansichten der Solidarność 
innerhalb Polens sind, sondern daß solche Ideen überwiegend den Dialogen 
unter frustrierten Exilpolen entspringen,’ merkte Kristofffersen op. Die hoop 
was tevergeefs.179

Ook de relatief positieve verhouding tot socialistische ideeën en de 
negatieve inschatting van het Westerse systeem in delen van de DGB con-
trasteerde met de ideeën binnen Solidarność. Dit positieve socialismebegrip 
beïnvloedde aanvankelĳ k sterk de waarneming van de Poolse vakbeweging: 
‘Solidarność ist für uns auch ein Beispiel sozialistischer Demokratie,’ stelde 
een groep vakbondsleden uit het middenkader in 1980. Zĳ  waren ervan 
overtuigd dat Solidarność heel wat rechten verwezenlĳ kt had die in het 
Westen nog niet vanzelfsprekend waren.180 Een andere groep verkondigde 
tĳ dens een bezoek aan Polen in 1981 dusdanig negatieve opvattingen over de 
vakbondsontwikkelingen in het Westen, dat de Poolse toehoorders gingen 
geloven dat de vakbondsverhoudingen in de Bondsrepubliek leken op die 
in Polen voor 1980.181

Het directe contact met Polen confronteerde de vakbondsactivisten 
echter ook met de mate waarin het socialisme daar in de voorgaande 35 
jaar in diskrediet was geraakt:

‘Kommunismus ist für die Polen das, was sie bisher erlebten. Man kann 
keine Idee gründlicher in Mißkrediet bringen, als es dem polnischen 

178 DGB IA 5/DGAJ000292 – 29 (Schubert, Liebe Freunde, 1983). ‘Einheitsfront ist notwendig’, 
WdA 14-1-1982, 12.
179 DGB IA 5/DGAJ000291 – 7 (Kristofffersen, Noch ist Polen). DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 
(Kristofffersen aan Breit, 1988). Interview Brusis, 28-9-2011. ‘Einheitsfront’ (1982) 12. Zie voor de 
emigrantenkritiek de vorige paragraaf. 
180 Gewerkschafter fordern (1981) 6. Zie ook Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 172-173. Hajnicz, Polens 
Wende (1995) 33. 
181 Gewerkschafter fordern (1981) 10-13. 
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Stalinisten gelungen ist. Für uns war diese Erfahrung das Deprimierend-
ste unserer Reise.’

Toch bleven zĳ  de hoop koesteren dat een diepgaande analyse van de 
verhouding tussen het socialisme en kapitalisme de Polen op andere ideeën 
kon brengen.182

In de loop van de jaren tachtig drong tot de DGB door dat het socialisme in 
Oost-Europa een grondig imagoprobleem had. Desondanks bleef anticom-
munisme een gevoelig punt in de centrale. In 1989 verzette de DGB zich 
net als het IKV en de Grünen tegen het idee dat Oost-Europa zich nu in de 
richting van een markteconomie zou bewegen. Het anticommunisme van de 
Oost-Europese oppositie was daarbĳ  voor velen eerder een angstbeeld dan 
een leidraad. Zo sprak vakbondshistoricus Hemmer openlĳ k de angst uit dat

‘jene bei uns, die Sozialismus immer schon mit Mißwirtschaft und Kol-
lektivismus gleichgesetzt haben, Zulauf von denen bekommen werden, 
die ihn vierzig Jahre lang am eigenen Leib als Freiheitsberaubung und 
Funktionärsanmaßung erlebt haben.’183

Een uitzondering vormde een kritische vakbondsactivist als GEW-voorzitter 
Wunder die de Oost-Europese opvattingen niet als gevaar, maar als wake 
up call beschouwde. Het enthousiasme voor Thatcher in Polen toonde dat 
de tĳ d van socialistische hervormingen voorbĳ  was, concludeerde hĳ . Het 
verzet van de DGB tegen de invoering van de markteconomie was een 
verloren strĳ d.184

Meer dan deze inhoudelĳ ke verschillen, die in de praktische gesprekken 
over hulpverlening nauwelĳ ks aan bod kwamen, leidde het cultuurver-
schil tussen de bureaucratische en gevestigde DGB en de jonge, spontane 
structuren van Solidarność tot irritatie. Levendige herinneringen hieraan 
heeft de Duitse Polenspecialist Hans Henning Hahn, die door de DGB in 

182 Ibidem, 10-13.
183 DGB IA 5/DGAJ000288 – 5 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB Nachrichten-Dienst, Brusis: 
“Kommunistische Diktatur gescheitert”, 27. Oktober 1989, Nachrichtendienst des DGB 1989. 
DGB Nachrichten-Dienst, DGB: Öfffnung der Grenze längst überfälliges historisches Ereignis, 10. 
November 1989, ibidem. DGB Informationsdienst, Entschließung zur deutschland- und europa-
politischen Situation, 7. Dezember 1989, ibidem. Hemmer, ‘Der DGB vor neuen Orientierungen?’ 
(1989) 649-650. 
184 Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 65. Dieter Wunder, ‘Der Zusammenbruch des 
“realen Sozialismus” und das Selbstverständnis der Gewerkschaften’, GMH 40 (1989) nr. 12, 
714–718, aldaar 715. Zie ook Klaus von Beyme, ‘Aspekte der Gewerkschaftsentwicklung in einem 
geeinten Deutschland’, GMH 41 (1990) nr. 5/6, 332-340. 
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1982 verzocht werd te tolken bĳ  een ontmoeting met de Poolse delegatie 
in Bremen. Hĳ  zag twee totaal verschillende stĳ len op elkaar botsen: ‘die 
spontane Impulsivität der polnischen Gewerkschafter einerseits und die 
mehr formale, ref lexive Argumentation politisch erfahrener deutscher 
Gewerkschaftsfunktionäre andererseits.’ Meer dan tolken tussen talen, 
moest Hahn bemiddelen tussen culturen om beiden op één lĳ n te krĳ gen. 
Inderdaad concludeerde Vetter in maart 1982:

‘Auch bei Unterstellung der besten Absichten unserer polnischen Freunde 
führt ihr unkoordiniertes und unkonventionelles Vorgehen häufĳ ig zu 
Verwirrung, die sich nicht positiv für ihre eigenen Absichten und oft 
störend auf unsere Arbeit auswirkt.’185

Het bleek voor de sterk georganiseerde DGB niet gemakkelĳ k zich in de 
chaotische situatie van de gestrande Solidarność-activisten in te leven.

Beide zĳ den hadden vaak weinig begrip voor de radicaal andere omstan-
digheden aan de andere kant van het Ĳ zeren Gordĳ n. In 1981 verscheen 
een kritisch artikel over Wałęsa in de vakbondspers waarin de auteur de 
vakbondsleider belachelĳ k maakte om zĳ n afkeer van politiek en zĳ n 
bereidheid alles te doen wat de vakbondsmeerderheid hem zou opdragen. 
De auteur hield er geen rekening mee dat deze opvattingen heel wat be-
grĳ pelĳ ker klonken in een door en door gepolitiseerde dictatuur dan in het 
linkse milieu van democratisch West-Duitsland.186 Aan Poolse zĳ de bestond 
daarentegen juist onbegrip over de nauwe samenwerking tussen de DGB 
en de SPD. Dat merkte Kristofffersen in september 1981:

‘Die beiden ärgsten Vorhaltungen waren wohl, dass der DGB (unaus-
gesprochen: ähnlich wie die polnischen offfĳ iziellen Gewerkschaften 
früher) sehr eng mit der Regierung zusammenarbeitet und dass führende 
Gewerkschaftler gleichzeitig Ministerpositionen innehätten und dass die 
Deutschen besonders vorsichtig bei der Entwicklung von Kontakten zur 
Solidarność seien, weil so enge Kontakte zwischen der Bundesregierung 
und Gierek bestanden hätten.’187

185 Henning Hahn geciteerd in: Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 63. DGB IA 5/DGAJ000294 
– 2 (Vetter aan BV, 1982).
186 Friedrich-Wilhelm Spieker, ‘Ein bedeutungsloser Wurm: Lech Walesa’, WdA 26-6-1981.
187 DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress). Nowakowski, “Stille Hilfe”, 
in: Huth, Seel, Wolschner, Polen (1982) 116-117.
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In de DGB-top waren het vooral de katholieke uiterlĳ kheden en het gebrek 
aan decorum die voor hoofdschudden zorgden. Na het eerste bezoek van 
de delegatie Mazovië aan Düsseldorf zou Vetter hebben opgemerkt dat die 
jongelui wel eens een stropdas hadden mogen omdoen, zo herinnert zich 
Seideneck. Dit verschil in habitus bestond ook met de vredesbeweging, die 
daardoor op haar beurt gemakkelĳ ker aansluiting vond bĳ  de Oost-Europese 
oppositie.188 Reifff herinnert zich bovendien de chaos tĳ dens het eerste 
bezoek met Kristofffersen in januari 1981 aan de achterkamertjeskantoren 
van Solidarność Mazovië:

‘Was aufffĳ iel war, dass in jedem Zimmer nicht nur ein Kruzifĳ ix hing, 
sondern großformatig Poster mit dem Bildnis Papst Johannes Paul II. 
Erwin Kristofffersen schaute sich irritiert um und fragte mich dann: 
Meinst Du wirklich, dass wir hier bei einer Gewerkschaft sind?’189

Ook het feit dat Solidarność zich als jonge organisatie niet aan vakbonds-
conventies hield, leidde tot ergernis. Kristofffersen snapte niet waarom 
Wałęsa tĳ dens zĳ n eerste buitenlandse bezoek na de staat van beleg naar 
Frankrĳ k reisde en niet naar de vakbondsinternationales in Brussel. Hĳ  
beschouwde dit als minachting ten opzichte van de vakbonden die zich 
jarenlang voor Solidarność hadden ingezet. Vermoedelĳ k zag hĳ  zich juist 
als West-Duitse vakbondsman gekrenkt vanwege de jarenlange rivaliteit 
en kritische vergelĳ kingen met de Franse centrales op het gebied van hulp 
aan Polen:

‘Man kann nicht immer die bisher hier als selbstverständlich empfun-
dene Zurückhaltung gegenüber OPZZ und multilateralen Kontakten 
einfordern, als Nobelüberflieger mit Staatspräsidenten verkehren und da, 
wo es eine der wenigen Gelegenheiten dazu gibt, an den europäischen 
Kollegen, die den Kampf der Solidarität immer unterstützt haben, achtlos 
vorbeiziehen.’190

Ook in de achterban leidden het katholicisme binnen Solidarność en het 
onbehagen over de doorbreking van de arbeiderseenheid tot onbegrip, 

188 Interview Seideneck, 8-8-2011. Interview Neumann, 22-8-2012. Zie ook Süss, ‘Gewerkschaf-
ten’ (2012) 264. 
189 PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript).
190 DGB IA 5/DGAJ000296 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 1988).
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zo herinneren zich Seideneck, Brusis en Neumann.191 Artikelen in de 
vakbondspers en ledenbrieven tonen bovendien dat onderwerpen als het 
geringe aantal vrouwen in Solidarność afwĳ zende reacties opriepen. 
Het meest socialistisch getint was de veroordeling van Solidarność door 
Druck und Papier-voorzitter Mahlein. Hĳ  noemde haar een organisatie 
die ‘vom Katholizismus beherrscht und politisch geführt wird’ en ‘deren 
Hauptziel der Kampf gegen das sozialistische Volkspolen ist.’192 De lokale 
ledenvergadering van Druck und Papier in Hamburg weigerde de staat van 
beleg te veroordelen. In de Verein deutscher Schriftsteller (VS) leidden de 
gebeurtenissen in Polen tot wat met enig historisch cynisme de ‘Poolse 
deling’ van de VS genoemd werd. Eén van de heftigste discussies ontstond 
nadat de als Oost-Europavriendelĳ k bekend staande voorzitter Bernd En-
gelmann in 1983 de eis tot het opnieuw toelaten van ‘de’ schrĳ versvakbond 
veranderde in ‘een’ schrĳ versvakbond. Daarmee zette hĳ  volgens critici 
de weg open naar de rechtvaardiging van een nieuwe staatsvakbond als 
alternatief voor Solidarność.193

In de DGB-top probeerde vooral Kristofffersen begrip te kweken voor 
Solidarność. Na zĳ n bezoeken aan Polen verkondigde hĳ  dat het onder de 
omstandigheden in Polen heel logisch was dat Solidarność ongewild alle 
politieke krachten in het land naar zich toe trok en eerst politiek moest 
ageren voor zĳ  überhaupt als vakbond op kon treden. Hĳ  vond kritiek vanuit 
het Westen al te gemakkelĳ k:

‘Unvernünftig, ohne Verantwortung und ähnlich werden einige Be-
schlüsse des Kongresses der Solidarität genannt, und aus unserer Sicht 
sind sie das wohl auch. Nur sagt sich das leicht, wenn man selbst gerade 
32 Jahre demokratische Bundesrepublik gefeiert hat. Wenn aber ein 
Volk auch bei knurrendem Magen die Erfüllung seiner Sehnsucht nach 
mehr Freiheit erlebt und sich dafür engagiert, dann sollten gerade wir 
versuchen, auch das zu verstehen.’

191 Interview Seideneck, 8-8-2011. Interview Brusis, 28-9-2011. Interview Neumann, 22-8-2012.
192 Bĳ v. Spieker, ‘Ein bedeutungsloser Wurm’ (1981). Jutta Henke, ‘Von Männern beherrscht’, 
WdA 16-7-1981. Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 78. Leonard Mahlein, Gewerkschaften 
international. Im Spannungsfeld zwischen Ost und West. Aus eigener Sicht (Frankfurt am Main 
1984) 146-153. Mahlein, ‘Frieden durch Abrüstung’ (1986) 23-27. Zie ook: Hajnicz, Polens Wende 
(1995) 33. Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 318, 385.
193 ‘IG Druck und Papier zieht Konsequenzen’, taz 7-1-1982, 6. ‘Lärm um nichts’, Der Spiegel 
(1983) nr. 48, 231. Helmut Schmitz, “Feige Haltung”, FR 29-10-1983 , 12 . Brandt, Für eure und 
unsere Freiheit (2002) 455-475, 482-483. Tot de belangrĳ kste verdedigers van Solidarność in de 
VS behoorden voormalige Oost-Duitse schrĳ vers als Jürgen Fuchs. Scheer, Jürgen Fuchs (2007) 
223-225. 
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Kristofffersen weet veel van de Poolse ideeën over het Westen en het Oost-
Westconflict aan het feit dat in Polen simpelweg weinig objectieve informatie 
over het andere blok beschikbaar was. Onder de hectische omstandigheden 
van 1981 bestond bovendien weinig interesse in het buitenland.194

Na december 1981 kwam dit probleem nog veel dichterbĳ . De opvattingen 
die veel emigranten uitdroegen, riepen ongemakkelĳ kheid op. Zo obser-
veerde Vetter in 1982 ‘daß einzelne, vorgebliche Vertreter der Solidarność 
sehr extreme politische Richtungen vertreten, die mit gewerkschaftlichen 
Positionen nichts oder sehr wenig zu tun haben’. Kristofffersen sprak nog 
eind jaren tachtig over ‘frustrierte Exilpolen’.195

De grootste confrontatie met afwĳ kende opvattingen en cultuurverschil-
len leverde de delegatie in Bremen. In zĳ n publicatie over West-Duitse hulp 
aan Polen stelt Albrecht Riechers dat dit onbegrip mogelĳ k de reden was 
voor ontevredenheid van de Poolse delegatie in Bremen tegenover de DGB. 
Riechers meent dat de teleurstelling van de emigranten voor een belangrĳ k 
deel voortkwam uit de verwachting van een warme ontvangst door de DGB. 
In plaats daarvan wachtte hen in hun ogen vooral kille bureaucratie.196 
Slechts een enkele bond voldeed aan de verwachtingen van de delegatie, 
zoals IG Metall die de tolkkosten betaalde en hielp bĳ  het verkrĳ gen van 
een auto.197 Ook het in emigrantenkringen heersende onbegrip over de 
Ostpolitik zette de samenwerking met de DGB sterk onder druk. In plaats 
van bruggen tussen Oost en West te bouwen en de misverstanden aan 
beide zĳ den op te helderen, raakten deze emigranten zo zeer zelf verstrikt 
in onbegrip dat zĳ  de kloof tussen Oost en West alleen maar vergrootten.

Tot slot

De DGB zette in het kader van de ontspanningspolitiek vanaf de jaren 
zestig een toenadering tot Oost-Europa in. Dit leidde er in de vroege jaren 
tachtig toe dat de centrale het behoud van de dialoog met de machthebbers 

194 DGB IA 5/DGAJ000291 – 24 (Kristofffersen, Eindrücke). DGB IA 5/DGAJ000291 – 7 (Kristof-
fersen, Noch ist Polen). Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’ (1982) 7. DGB Nachrichten-Dienst, 
Breit: Polen benötigt massive Hilfe des Westens, 6. September 1989 Nachrichtendienst des DGB 
1989. 
195 DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 1988). DGB IA 5/DGAJ000294 – 2 (Vetter 
aan BV, 1982). 
196 IB Sol Bremen 1.2 – 2 (Kunikowski aan Schulk, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 9 (Gespräch 
mit Milewski, 1982). Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 51-52, 55.
197 IB Sol Bremen 1.2 – 27 (Kunikowski aan Loderer, 1983). DGB IA 5/DGAJ000295 – 9 (Schunk 
aan Kristofffersen, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 2 (Kunikowski aan Schulk, 1983). DGB IA 5/
DGAJ000294 – 3 (Kristofffersen, Informationsbüro, 1982). 
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belangrĳ ker vond dan de noodzaak kritisch te zĳ n, of solidariteit te betuigen 
met onafhankelĳ ke vakbondsactivisten. Op papier verkondigde de DGB 
dat mensenrechten een belangrĳ ke rol moesten spelen in de omgang met 
Oost-Europa, maar in de praktĳ k waren mensenrechten ondergeschikt aan 
de doelen vrede en ontspanning. Dit bleek duidelĳ k bĳ  een bezoek aan de 
CRZZ begin 1980.

Na het ontstaan van Solidarność sloeg de centrale onder leiding van 
het hoofd van de buitenlandafdeling Erwin Kristofffersen de weg in naar 
hernieuwde aandacht voor vakbondssolidariteit en democratisering. Net 
als de FNV achtte de DGB behoedzaam optreden noodzakelĳ k om solidair 
te kunnen zĳ n met Solidarność zonder de ontspanning en de oppositie te 
schaden. Er was de DGB veel aan gelegen goed naar Solidarność te luisteren. 
De centrale kwam er daardoor achter dat de Poolse activisten zich zeer be-
wust waren van de nauwe geopolitieke grenzen in Oost-Europa. Dit zorgde 
ervoor dat de DGB zich niet zoals de SPD geroepen voelde paternalistisch 
tot inbinden op te roepen en makkelĳ ker onvoorwaardelĳ k solidair kon zĳ n.

Na 13 december 1981 verschoof de balans weer van solidariteit naar ont-
spanning. Het openlĳ ke protest en de symbolische steun die nu gevraagd 
werd, paste minder bĳ  de DGB-habitus van ontspanning en efffectiviteit 
dan de eerdere discrete hulpverlening. De DGB verschilde radicaal met de 
SPD van mening over de vraag wie schuldig was aan de staat van beleg. De 
centrale deelde aanvankelĳ k wel de hoop van de sociaaldemocraten dat de 
machthebbers de hervormingen in Polen zouden voortzetten. Ook deelden 
zĳ  de twĳ fel over het nut van openlĳ k protest. De DGB ondernam daarom 
weinig zichtbare activiteiten. Dit bevestigde naar buiten toe het beeld dat 
critici en teleurgestelde West-Duitse solidariteitsactivisten van de DGB 
hadden: een kleurloze ontspanningslakei van de SPD. Met zĳ n voornemen 
de openbaarheid te mĳ den, sloeg de centrale zichzelf de wapens uit handen 
om zich tegen deze verwĳ ten te verzetten.

Dat beeld was namelĳ k onterecht. Achter de schermen werkte Kristof-
fersen wel degelĳ k aan nieuwe aanzetten tot solidariteit, niet in de vorm 
van protest, maar door stille hulp en diplomatieke betrekkingen. Pas in de 
late jaren tachtig, toen het grootste gevaar van schade aan de ontspanning 
en de oppositie geweken was, begon de DGB weer openlĳ k te opereren.

De opstelling van de DGB werd, ondanks zĳ n dissidentie inzake de 
omgang met Solidarność, ook gedurende de jaren tachtig sterk bepaald 
door de SPD. De DGB volgde haar richting een brede en vanzelfsprekende 
dialoog met de machthebbers in Oost-Europa. Doordat velen voorlopig geen 
einde aan het conflict zagen en het gevoel hadden dat West- en Oost-Europa 
in hetzelfde schuitje zaten, vond er weinig reflectie plaats op de vraag of 
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offfĳiciële contacten te verantwoorden waren. De toegenomen spanning in de 
vroege jaren tachtig vergrootte bovendien de angst dat de fragiele Europese 
veiligheidsordening gedestabiliseerd kon raken en er mogelĳ k zelfs een 
kernoorlog uit kon breken. Dit leidde ertoe dat de DGB uiterst voorzichtig 
met het Oostblok omging. De contacten met Solidarność vormden een 
zeldzame uitzondering.

De dialoog met Oost-Europa werd in sterke mate bepaald door deze 
voorzichtige, ontspanningsgerichte opstelling van de DGB en de traditionele 
kaders van de vakbondsdiplomatie. De belangrĳ kste redenen voor het aan-
gaan van de dialoog waren nationaal bepaald. Het ging om verzoening met 
Oost-Europa en het steunen van het regeringsbeleid. Hoewel de contacten 
met Solidarność buiten deze dialoog vielen, speelden ook hier nationale 
factoren een rol. In het bĳ zonder was de DGB bang dat zĳ n bemoeienis 
met Solidarność anti-Duitse propaganda aan zou kunnen wakkeren. Dit 
weerhield de centrale er niet van vroeger dan de FNV en met een gro-
tere bereidheid tot het nemen van risico’s contact met Solidarność aan 
te gaan. In al zĳ n voorzichtigheid had de DGB wel de moed de grenzen 
van de Duits-Poolse betrekkingen op te zoeken en te testen. Dat leidde 
soms tot diplomatieke rellen die de SPD niet durfde te riskeren. Terwĳ l de 
traditionele habitus van de DGB in de rest van Oost-Europa behouden bleef, 
liet Kristofffersen inzake Polen zien dat het de vakcentrale niet alleen om 
ontspanning ging.

Dat heeft een positieve indruk in Oost-Europa nagelaten. Hajnicz 
herinnert zich zĳ n ontroering toen hĳ  in 1983 bĳ  het eerste bezoek aan 
Kristofffersens kantoor ontdekte dat dat van onder tot boven vol hing met 
Solidarność-materiaal. Ook Reifff heeft goede herinneringen die contraste-
ren met zĳ n kritiek op de SPD: ‘Erwin Kristofffersen stand auf der richtigen 
Seite’, stelt hĳ  achteraf.198

198 PA Reifff – 1 (ongepubliceerd boekmanuscript). Hajnicz, Polens Wende (1995) 32. Zie voor 
verdere positieve herinneringen. ‘Protokoll der 47. Sitzung’ (1995) 236. ‘SPD. Opfer der Eitelkeit’, 
Der Spiegel (1989) nr. 39.
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931-8710, licentie CC-BY-SA.



 Conclusie

Vrede en ontspanning of vrĳ heid en solidariteit?

In de jaren tachtig was de deling van Europa voor de meerderheid van de 
bevolking van West-Europa een vanzelfsprekendheid geworden, waarmee 
zĳ  goed kon leven. De bevolking van Oost-Europa bleef echter dagelĳ ks 
geconfronteerd met de onvrĳ heid van de dictaturen in haar deel van het 
continent. Oost-Europese opstanden, zoals die van de Poolse stakers, 
verstoorden de Westerse illusie dat beide zĳ den van het continent zich 
met de status quo hadden verzoend.

De oppositie in Oost-Europa confronteerde het Westen met moeilĳ ke 
vragen over de verhouding tussen vrede, vrĳ heid, ontspanning en solidariteit. 
Op theoretisch niveau bestonden die problemen niet. Wie wilde immers niet 
én vrede én vrĳ heid? Waarom zou men niet én de machthebbers te vriend 
houden én de oppositie een hart onder de riem steken? Pas in de confrontatie 
met de praktĳ k bleken deze zaken moeilĳ k te combineren. De Oost-Europese 
regimes, van wie vrede en ontspanning in Europa voor een belangrĳ k deel 
afhankelĳ k waren, stelden eisen die vrede en vrĳ heid onderling in conflict 
brachten. Vanwege het risico van een Sovjet-invasie gold de roep om vrĳ heid in 
Oost-Europa als strĳ dig met het behoud van de fragiele vrede op het continent. 
Oost-Europese politici reageerden bovendien allergisch op Westerse mensen-
rechtenkritiek en openlĳ ke steun voor de Oost-Europese oppositie. Nadruk 
op vrĳ heid en solidariteit leek daarom schadelĳ k voor de sinds de jaren zestig 
verbeterde relaties en ontwapeningsonderhandelingen tussen Oost en West.

Het wereldbeeld van de late jaren zeventig, dat stelde dat iedereen van 
ontspanning en ontwapening profĳ iteerde, werd door de Poolse stakers 
onderuit gehaald. Zĳ  lieten zien dat zĳ  er in die mooie wereldordening 
maar bekaaid vanaf kwamen. Linkse organisaties in het Westen worstelden 
het meest met het daaruit resulterende dilemma, gezien hun traditionele 
betrokkenheid bĳ  de onderwerpen vrede, vrĳ heidsstrĳ d en solidariteit 
en de waarde die zĳ  hechtten aan goede contacten met de Oost-Europese 
machthebbers. Zĳ  voelden zich gedwongen een keuze te maken tussen de 
voortzetting van een offfĳ iciële dialoog met Oost-Europa en solidariteit met 
de Oost-Europese oppositie. Daarbĳ  ging het niet alleen om concrete dwang, 
maar in belangrĳ ke mate ook om eigen inschattingen waar de grenzen lagen 
van wat de Oost-Europese regimes tolereerden.

De vraag of vrede en ontspanning prioriteit moesten krĳ gen boven 
vrĳ heid en solidariteit valt onder te verdelen in het waardedilemma vrede 
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of vrĳ heid en het handelingsdilemma ontspanning of solidariteit. In de 
omgang met deze vraagstukken konden drie wegen worden bewandeld: het 
stellen van een prioriteit, het zoeken van een middenweg en het impliceren 
van wederzĳ dse afhankelĳ kheid tussen de doelen. De onverenigbaarheid 
van de waarden en handelingsmogelĳ kheden kwam voort uit de onwil 
van de Oost-Europese regimes om de gesprekken over ontwapening en 
ontspanning voort te zetten zodra er te veel aandacht aan de oppositie 
werd besteed. Dit zorgde ervoor dat de laatste optie, het afkondigen van 
een wederzĳ dse afhankelĳ kheid, vooral mogelĳ k was zolang de omgang 
met de machthebbers gering was. Hoe meer belang een organisatie had bĳ  
het in stand houden van de dialoog met de Oost-Europese regimes, des te 
meer was er voor hen sprake van een onoplosbaar dilemma.

De mate waarin organisaties zich verantwoordelĳ k voelden voor de 
ontspanning en de risico’s die zĳ  liepen bĳ  het bruuskeren van Oost-
Europese regimes verschilden sterk. Beide waren uiteraard groter voor een 
regeringspartĳ  dan voor een kleine grass roots-beweging. Daarnaast waren 
er aanzienlĳ ke nationale verschillen in het Westen. Als gedeelde natie aan 
de frontlĳ n van het conflict had de Bondsrepubliek een groot belang bĳ  
de dialoog met Oost-Europa. Het land werd uit angst voor revanchisme in 
Oost-Europa met argusogen gevolgd. De allergische reacties van de Poolse 
regering op West-Duitse hulpverlening aan de oppositie laten zien dat de 
verschillen in risicobeleving tussen Nederlandse en West-Duitse organisa-
ties geen inbeelding waren. Nederland had minder belangen in Oost-Europa 
en kende een lange traditie van anticommunistische mensenrechtenkritiek. 
West-Duitse organisaties liepen een groter risico de machthebbers in Oost-
Europa te ontrieven en hadden meer te verliezen. Andersom hielden ze door 
hun grotere belang voor Oost-Europa ook gemakkelĳ ker een voet tussen 
de deur dan hun Nederlandse tegenhangers. Nederlandse organisaties 
riskeerden minder snel de wereldvrede, maar des te meer de voortzetting 
van de eigen dialoog.

Als West-Duitse regeringspartĳ  had de SPD tot eind 1982 veel belang 
bĳ  het in stand houden van de relatie met de Oost-Europese machtheb-
bers. Als de betrekkingen met Oost-Europa verslechterden, was dat direct 
voelbaar bĳ  belangrĳ ke onderwerpen als de omgang met de DDR en de 
ontwapeningsonderhandelingen. Opvallend is hoe het behoud van vrede en 
ontspanning in de jaren tachtig steeds minder een exclusieve last werd op de 
schouders van de machthebbers. Nadat zĳ  in de oppositie verdween, bleef de 
SPD zich in sterke mate verantwoordelĳ k voelen voor het in stand houden 
van de betrekkingen met Oost-Europa. Dat gold ook voor een deel van de 
PvdA en voor de vakbeweging in beide landen, die zich gemakkelĳ k tot haar 
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eigen takenpakket had kunnen beperken. Het gevoel verantwoordelĳ k te 
zĳ n voor ontspannen betrekkingen tussen Oost en West was in de jaren 
tachtig diep in de Nederlandse en West-Duitse samenleving doorgedrongen. 
De angst dat het eigen handelen de ontspanning zou kunnen schaden was in 
sommige organisaties zo overheersend dat zĳ  elke bereidheid tot het nemen 
van risico’s verloren. Zĳ  vergaten dat ook de Oost-Europese machthebbers 
een groot belang bĳ  het behoud van de ontspanning hadden, wat hen een 
zekere mate van speelruimte gaf. Onder het gewicht van de verantwoor-
delĳ kheid voor de ontspanning en het behoud van de wereldvrede bleven 
deze organisaties in hun eigen wereldbeeld hangen en keken zĳ  niet meer 
naar de werkelĳ ke mogelĳ kheden in Oost-Europa, die wel degelĳ k uit de 
reactie van het Poolse regime op de bezoeken van verschillende Westerse 
politici aan Polen waren af te leiden. Dit zorgde ervoor dat een deel van de 
organisaties de mate waarin de Oost-Europese machthebbers bereid waren 
Westers protest en steun aan de oppositie te tolereren onderschatte.

De SPD is hier het duidelĳ kste voorbeeld van. Als invloedrĳ ke West-
Duitse partĳ  legde zĳ  het meest eenduidig de prioriteit bĳ  ontspanning 
en vrede. Omdat het verkiezen van deze waarden boven vrĳ heid en soli-
dariteit met de oppositie gevoelig lag, camoufleerde de SPD haar keuze 
als een afhankelĳ kheidsrelatie. Zĳ  stelde dat ontspanning uiteindelĳ k tot 
liberalisering in Oost-Europa zou leiden. Deze theoretische oplossing op 
termĳ n vormde een legitimatie voor het feit dat de partĳ  zich in de praktĳ k 
nauwelĳ ks solidair met de oppositie toonde. Een vergelĳ kbare keuze maakte 
de Krefelder fractie in de Grünen, maar dan meer uit sympathie voor de 
Oost-Europese regimes, dan uit de wens de ontspanning te dienen.

De DGB, FNV en PvdA, die eveneens veel belang hechtten aan de 
ontspanningspolitiek, schoven minder gemakkelĳ k de vrĳ heid van de 
Oost-Europeanen op de lange baan. Zĳ  hadden minder direct dan de SPD 
te maken met de praktĳ k van het Oost-Westconflict. Hoe theoretischer 
de omgang met de onderwerpen was, hoe gemakkelĳ ker ze als wederzĳ ds 
afhankelĳ k te beschouwen waren. Dit ging vooral op voor de meer abstracte 
begrippen vrede en vrĳ heid, die gemakkelĳ k in mooie verklaringen zonder 
grote praktische consequenties te combineren waren. Het idee dat vrede 
en vrĳ heid met elkaar verbonden waren, was in alle drie de organisaties 
te horen. In de praktĳ k kwamen deze organisaties echter wel degelĳ k met 
de moeilĳ ke verhouding tussen solidariteit en ontspanning in aanraking. 
Omdat zĳ , anders dan de SPD, niet één van beide onderwerpen boven de 
andere wilden verhefffen en slechts in beperkte mate geloofden dat ontspan-
ning op termĳ n een voldoende vorm van solidariteit was, bleven zĳ  tussen 
beide handelingsmogelĳ kheden schipperen.
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De meest eenduidige keuze voor solidariteit maakten de meerderheid van 
de IKV-top en de END-fractie in de Grünen. De vredesbeweging kon zich als 
tegenbeweging gemakkelĳ ker aan de trend van de breed gevoelde verant-
woordelĳ kheid voor de vrede en ontspanning onttrekken en de regeringen 
aansprakelĳ k stellen. Het bedreigende karakter van haar solidariteitsacties 
voor Oost-Europese regimes viel in het niet bĳ  de verontrusting die het 
handelen van Westerse regeringen kon veroorzaken. In de ogen van de 
Oost-Europese machthebbers waren de Westerse vredesbewegingen alleen 
interessant zolang zĳ  bondgenoten in de strĳ d waren. Door de geringere 
gevolgen van haar handelen, kon de vredesbeweging gemakkelĳ ker zowel 
vrede en vrĳ heid als ontspanning en solidariteit wederzĳ ds afhankelĳ k 
verklaren. Aanvankelĳ k stelde een groot deel van de vredesbeweging dat de 
strĳ d voor ontwapening een bĳ drage vormde aan de strĳ d voor de vrĳ heid 
in Oost-Europa. Na 13 december 1981 kwam een deel van het IKV en de 
Grünen tot de conclusie dat vrede onvolledig was zonder vrĳ heid. Ook 
zou ontspanning van bovenaf gedoemd zĳ n te mislukken zonder solidaire 
ontspanning van onderop. In de praktĳ k bleken ontspanning en solidari-
teit echter beduidend minder makkelĳ k te verenigen. De Oost-Europese 
regimes raakten wel degelĳ k geïrriteerd door de solidariteitsbetuigingen 
van vredesactivisten met de oppositie. De reden dat gevolgen daarvan op 
het internationale toneel uitbleven, was het geringe belang dat de vredes-
beweging op diplomatiek niveau had.

Een belangrĳ k deel van de vredesbeweging hechtte bovendien steeds 
minder waarde aan de ontspanningspolitiek. Dat ging in tegen de heersende 
trend in Westerse linkse kringen. Gedurende de jaren zeventig en tachtig 
was daar gemeengoed geworden dat toenadering tussen de machthebbers 
in Oost en West en een stabiele status quo de beste garantie vormden voor 
de vrede en voor liberalisering in Oost-Europa. Volgens dit wereldbeeld kon 
het Oostblok alleen democratiseren van bovenaf, omdat druk van buitenaf 
en van onderop de houding van het regime alleen maar zou verharden. 
Solidarność daagde met haar activisme van onderop dit denken uit. Na Jaru-
zelski’s ingrĳ pen in december 1981 leken de aanhangers van de ontspanning 
gelĳ k te krĳ gen. Acht jaar later bewees de oppositie echter dat verandering 
wel degelĳ k van onderop kon komen.

Een deel van de vredesbeweging keerde zich in de loop van de jaren 
tachtig van de traditionele ontspanningspolitiek af. Deze vredesactivis-
ten erkenden dat ontspanning een belangrĳ ke rol had gespeeld in het 
afbouwen van de confrontatie in Europa, maar waren kritisch over het 
feit dat deze politiek de status quo in stand hield. Volgens hen betekende 
de Oost-Europese onvrĳ heid een blĳ vende bron van instabiliteit. Zonder 
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democratisering in Oost-Europa achtten zĳ  het doorbreken van de deling 
van Europa en het bereiken van een duurzame vrede onmogelĳ k. Hun po-
sitie in het Oost-Westconflict beschreven zĳ  als equidistantie. Zĳ  streefden 
ernaar een even grote afstand tot de machthebbers in beide blokken te 
behouden, omdat zĳ  argwaan koesterden tegenover de motieven aan beide 
zĳ den. Dit tweezĳ dige wantrouwen leidde ertoe dat deze activisten weinig 
geneigd waren de oplossing van de problemen tussen Oost en West alleen 
aan politici over te laten. Zĳ  stelden hun hoop in bewegingen van onderop, 
die de blokstructuren zouden moeten destabiliseren en de betrekkingen 
tussen de blokken van onderop zouden moeten aanvullen.

Ondanks de grote verschillen tussen de ontspanningspolitici en deze 
onafhankelĳ ke vredesactivisten, conformeerden beiden zich aan de trend 
om het Oost-Westconflict tot een machtsconflict te reduceren en het belang 
van ideologie te bagatelliseren. Uit afkeer van Koude Oorlogsdenken waren 
veel linkse activisten huiverig categorieën van goed en fout te gebruiken. 
Dit leidde ertoe dat zĳ  de systemen in beide blokken steeds vaker als 
inwisselbaar beschouwden en slechts weinig aandacht schonken aan de 
cruciale verschillen tussen dictatuur en democratie. Bĳ  de aanhangers van 
de ontspanning was dit een gevolg van de toegenomen vertrouwensband 
en normaliteit in gesprekken met de machthebbers. Bĳ  de aanhangers 
van de equidistantie kwamen de gelĳ kstellingen juist voort uit het sterke 
wantrouwen tegenover de regeringen in beide blokken. Terwĳ l ontspan-
ningspolitici de vertegenwoordigers van de Oost-Europese regimes steeds 
meer zagen als gewone politici zoals zĳ  zelf, waren voor de onafhankelĳ ke 
vredesactivisten alle machthebbers één pot nat.

De proef op de som: hulpverlening, solidariteit en protest

De ultieme praktĳ ktest voor deze linkse Westerse organisaties vormde de 
hulpverlening aan de Poolse oppositie en bevolking en het protest tegen 
de misstanden in Polen. Daarbĳ  diende zich een heel scala aan mogelĳ ke 
activiteiten aan. Deze activiteiten liepen van risicovolle tot voorzichtige 
hulpverlening en van politiek-symbolische tot apolitieke steun. Vooral 
na het uitroepen van de staat van beleg was politiek-symbolische hulp 
meestal tegelĳ k risicovol. De meest voorzichtige en minst symbolische 
opties om het democratiseringsproces in Polen te ondersteunen en de nood 
te minderen was directe fĳ inanciële steun aan de Poolse regering in de jaren 
1980-1981, in de hoop dat dat hervormingen van bovenaf zou stimuleren. 
Ook de grootschalige voedseltransporten naar het noodlĳ dende Poolse volk 



520   

en de stille diplomatie achter de schermen na december 1981 waren zonder 
grote risico’s en hadden slechts beperkte symbolische waarde. Kleinschalige 
transporten, individuele pakketten en openlĳ ke protesten tegen repressie 
drukten meer persoonlĳ ke solidariteit uit en waren daarom symbolisch 
waardevoller. Directe hulpverlening aan de Poolse ondergrondse was 
symbolisch eveneens van groot belang voor de selecte groep die hiervan 
op de hoogte was. In tegenstelling tot de andere vormen van ondersteuning 
was dit soort hulp met grote risico’s verbonden.

Opnieuw was het gevoel verantwoordelĳ k te zĳ n voor het behoud van de 
ontspanning bepalend voor de vraag of organisaties bereid waren tot meer 
risicovolle, politiek-symbolische hulpverlening. Hoe groter de gevoelde 
verantwoordelĳ kheid, hoe minder de organisaties diplomatieke risico’s 
wilden nemen. Hoe formeler de organisatie, hoe groter bovendien de nadruk 
op efffectiviteit, die vaak ten koste ging van symboliek.

De SPD toonde weinig begrip voor het immateriële belang van symbo-
lische solidariteit en protest. Zĳ  stelde het behoud van de ontspanning en 
het voorkomen van een kernoorlog boven alles en achtte deze prioriteit 
strĳ dig met dergelĳ k uiterlĳ k vertoon. Bovendien had de SPD er weinig 
belang bĳ  om de Poolse oppositie met symbolische steun verder aan te 
moedigen, omdat elk engagement van onderop volgens haar alleen maar 
tot meer onderdrukking zou leiden. In de SPD leefde voortdurend de 
angst dat de bewegingen van onderop ‘te ver’ zouden gaan en riep hen 
paternalistisch op tot terughoudendheid, omdat alleen hervormingen van 
bovenaf in haar wereldbeeld kans op succes zouden hebben. Het idee van 
de SPD dat de machthebbers een rol zouden spelen in de democratisering 
van Oost-Europa bleek in 1988-1989 niet geheel ongegrond. Het is echter 
de vraag of het resultaat van het voortzetten van de offfĳ iciële contacten 
tĳ dens de staat van beleg opwoog tegen de schofffering van Solidarność 
en de daaruit voortvloeiende imagoschade voor de SPD. De partĳ leiding 
gaf zich te weinig rekenschap van de vastgeroeste dictatoriale structuren 
die met stille diplomatie alleen, zonder druk van buitenaf of onderop, 
niet te doorbreken waren. Overigens is het opmerkelĳ k dat de CDU, die 
tussen 1980 en 1982 expliciet koos voor openlĳ ke, symbolische steun 
aan de democratische eisen in Polen, zich na de regeringsoverdracht in 
1982 eveneens in behoedzame stille diplomatie bekwaamde. Dit toont 
aan hoe groot de invloed was van de directe verantwoordelĳ kheid voor 
de ontspanning en de gevoelige Duits-Poolse betrekkingen. Het laat 
overigens ook zien dat de CDU, in tegenstelling tot de SPD, wel verschil 
wist te maken tussen de verantwoordelĳ kheid van een oppositie- en een 
regeringspartĳ .
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De PvdA en de vakbeweging in beide landen voelden zich wel geroepen 
met politiek-symbolische steun solidariteit met Solidarność te betuigen, 
maar wilden daarbĳ  eveneens de ontspanning zo veel mogelĳ k ontzien. 
Gedurende de legale maanden van Solidarność waren alle drie de orga-
nisaties bereid directe politieke steun te leveren aan de nieuwe vakbond. 
De behoedzame aanpak van de DGB en FNV bleek daarbĳ  efffectiever 
dan de luid verkondigde, spontane actie met de bestelbus van de PvdA, 
die uiteindelĳ k nooit geleverd werd. Het feit dat Solidarność veel begrip 
opbracht voor dit voorzichtige optreden laat nog eens zien hoe ongepast het 
wantrouwen en paternalisme van de SPD waren. Na 13 december 1981 gingen 
alle drie de organisaties op deze behoedzame weg verder. Als gevolg van de 
ervaring met de nooit verstuurde bestelbus besloot de PvdA, in navolging 
van de vakcentrales, eveneens in te zetten op discretere hulpverlening. Dit 
deed echter niets af aan haar bereidheid risico’s te nemen en symbolische 
acties uit te voeren.

De vakbeweging bleef eveneens behoedzaam. In het geval van de DGB 
uitte dit zich zelfs in een gebrek aan, symbolisch belangrĳ k, openlĳ k protest. 
Zowel de DGB als de FNV hechtten als formele organisaties behalve aan 
terughoudendheid ook sterk aan efffectiviteit. Dit ging in de jaren van de 
staat van beleg ten koste van het politiek-symbolische karakter van de 
hulpverlening. Pas na de staat van beleg bleken beide centrales bereid deze 
voorzichtige, apolitieke habitus weer te doorbreken.

Door haar afwĳ kende omgang met de ontspanningspolitiek was voor 
de vredesbeweging het nemen van risico’s en het geven van symbolische 
steun relatief gemakkelĳ k. Zowel binnen de Grünen als het IKV schrokken 
verschillende activisten er niet voor terug met provocatieve acties hun 
steun aan de oppositie duidelĳ k te maken. Uit wishful thinking over de 
gelĳ kwaardigheid van de bewegingen in Oost en West sloot het IKV zĳ n 
ogen voor de praktische ongelĳ kheid, terwĳ l de Grünen uit persoonlĳ ke 
betrokkenheid met de Oost-Europese oppositie tot de conclusie kwamen 
dat praktische hulp gewenst was. Het IKV was bereid met symbolische en 
politieke solidariteitsacties en protesten voor zĳ n partners in de bres te 
springen, maar hield het vooral bĳ  woorden en het geloof dat zĳ n beleid van 
dialoog ‘van onderop’ de oppositie vanzelf ten goede zou komen. Terwĳ l 
de vakcentrales in hun wens efffectieve, materiële hulp te leveren soms het 
symbolische aspect uit het oog verloren, beperkte het IKV zich juist vooral 
tot symboliek.

Efffectiviteit gold vooral in gevestigde organisaties als de SPD, DGB en 
FNV als criterium. De symbolische waarde van openbaarheid en betrok-
kenheid van de achterban delfde daarbĳ  nogal eens het onderspit. Dat lag 
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anders bĳ  het IKV en de Grünen die luidruchtig protesteerden en openlĳ ke 
hulpverlening op poten zetten. Ook de gevestigde PvdA gedroeg zich verras-
send genoeg in de omgang met Oost-Europa ad hoc en onconventioneel. Voor 
de oppositie was efffectieve hulpverlening belangrĳ k als randvoorwaarde 
voor de strĳ d. Behalve aan voedseltransporten had zĳ  echter ook behoefte 
aan openlĳ ke, politieke erkenning uit het Westen, die haar het vertrouwen 
gaf te geloven dat zĳ  het bĳ  het rechte eind had en de strĳ d kon winnen.

Een transnationale dialoog?

Het ontstaan van Solidarność nodigde uit tot het verbreden van de Oost-
Westdialoog, nu zich naast de machthebbers zo duidelĳ k een onafhanke-
lĳ ke gesprekspartner aandiende. Uit een vergelĳ king van het contact van 
verschillende Westerse organisaties met de Oost-Europese oppositie, blĳ kt 
dat de dialoog inhoudelĳ k sterk werd beïnvloed door de habitus van de 
organisatie en de manier waarop zĳ  contact probeerde te leggen. Een groot 
verschil bestond tussen organisaties die zich binnen traditionele diploma-
tieke kaders bewogen en organisaties die een meer spontane, onconventi-
onele aanpak hadden. Zodra zĳ  contact opnamen met de Oost-Europese 
oppositie kregen zĳ  echter allen te maken met inhoudelĳ ke onenigheid over 
vrede, ontspanning en mensenrechten en cultuurverschillen. De manier 
waarop zĳ  de oppositie benaderden, beïnvloedde sterk de mate waarin de 
meningsverschillen aan het licht kwamen en al dan niet uitgepraat konden 
worden.

De inhoudelĳ ke discussie tussen bewegingen in Oost en West gedĳ de het 
best bĳ  onconventioneel contact. Door elkaar niet in beperkte tĳ d in een of-
fĳ iciële setting te ontmoeten, maar dagen- en nachtenlang aan keukentafels 
of op informele conferenties te discussiëren, kwamen de meningsverschil-
len gemakkelĳ k naar de oppervlakte. Vanwege het informele karakter van 
het contact waren de discussies intens en scherp, maar creëerden zĳ  ook 
een basis voor respect en wederzĳ ds begrip. Zo hielp het onconventionele 
karakter van de dialoog niet alleen de verschillen aan het licht te brengen, 
maar ook om ze te overstĳ gen. Een deel van de vredesbeweging en de PvdA 
richtte zich op deze informele manier tot de oppositie. In direct contact 
kwamen zĳ  er achter dat veel Oost-Europese opposanten zeer realistisch 
dachten over de grenzen van hun eigen handelen en duidelĳ ke ideeën 
hadden over de verbondenheid van vrede en mensenrechten. Dit maakte 
het makkelĳ ker voor deze organisaties om in eigen land om te gaan met de 
dilemma’s ontspanning versus solidariteit en vrede versus mensenrechten. 
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Zĳ  haalden niet zelden inspiratie uit de denkbeelden van de oppositie en 
konden de angst dat de opposanten ‘te ver’ zouden gaan grotendeels achter 
zich laten.

De politiek-inhoudelĳ ke verschillen waren zeker niet minder groot 
bĳ  de meer formele vormen van contact zoals de SPD en de vakcentrales 
onderhielden, maar ze kwamen simpelweg minder gemakkelĳ k of slechts 
buiten het debat om aan het licht. Bĳ  de vakbeweging bleven de inhoudelĳ ke 
verschillen lang buiten beeld vanwege de gemeenschappelĳ ke vakbonds-
kaders waarbinnen het contact plaatsvond. Pas nadat de FNV buiten deze 
kaders trad, stootte zĳ  op de meningsverschillen die in de vredesbeweging 
al uitgebreid bediscussieerd waren. De organisatie die het meest aan de 
conventies van de internationale diplomatie vasthield, was de SPD. Door 
het vrĳ wel ontbreken van contact met de oppositie kwamen de menings-
verschillen hier niet in directe confrontatie naar boven. De onenigheid 
was echter zo groot dat deze uiteindelĳ k ook buiten de directe dialoog om 
naar de oppervlakte kwam. De Poolse oppositie raakte geïrriteerd omdat 
de SPD haar weigerde te ontmoeten en zo de indruk wekte haar niet serieus 
te nemen. Doordat er een rechtstreekse discussie ontbrak, ontstond er een 
neerwaartse spiraal die het wederzĳ ds onbegrip alleen maar liet toenemen. 
Oost-Europese opposanten keerden zich met felle kritiek van de SPD af. De 
SPD zag die kritiek als bevestiging van het eigen wantrouwen tegenover 
de oppositie en als rechtvaardiging om verdere contacten te vermĳ den. 
Ook toen er vanaf 1985 wel incidenteel contact tot stand kwam, stond het 
institutionele karakter ervan echte toenadering in weg. Een uurtje op de 
ambassade in de marge van een offfĳ icieel programma was niet genoeg om 
wederzĳ ds begrip en respect tot stand te brengen.

Naast inhoudelĳ ke, politieke verschillen bestonden er ook grote cul-
tuurverschillen tussen de Poolse oppositie en de linkse bewegingen in 
West-Europa. De mate waarin dergelĳ ke verschillen zich manifesteerden 
was wederom afhankelĳ k van de aard van de dialoog en de habitus van 
de organisaties die contact opnamen. De vredesbeweging vond met 
haar activistische, informele stĳ l relatief gemakkelĳ k aansluiting bĳ  de 
Oost-Europese oppositie. Vakbondsvertegenwoordigers die verwacht-
ten soortgenoten te ontmoeten, voelden zich heel wat ongemakkelĳ ker 
bĳ  de chaos van de onafhankelĳ ke vakbond die zich onder moeilĳ ke 
omstandigheden een plaats in een dictatoriaal geregeerde samenleving 
probeerde te verwerven. Solidarność voldeed slechts in beperkte mate aan 
het Westerse beeld van en de gebruikelĳ ke regels voor een vakcentrale. Voor 
alle Westerse bewegingen bleek het bĳ  tĳ d en wĳ le lastig de primitievere 
omstandigheden van de Poolse vakbond goed te beoordelen en niet in 
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Westerse superioriteitsgevoelens te vervallen. Dit was moeilĳ ker naarmate 
een organisatie in eigen land meer aan decorum hechtte en professionaliteit 
gewend was.

Zo slaagde de vredesbeweging er uiteindelĳ k het beste in inhoudelĳ ke 
discussies met de oppositie aan te gaan. Dat was niet altĳ d het geval ge-
weest. In de legale maanden van Solidarność waren juist de vakcentrales 
het eerst met hun contacten, dankzĳ  de geïnstitutionaliseerde kaders van 
de vakbondsdiplomatie. Terwĳ l de FNV en DGB intensief met hun Poolse 
vakbondspartners overlegden, bleef de vredesbeweging in deze jaren slechts 
dromen van een bondgenootschap. De kansen voor de vredesbeweging 
keerden in 1985. Terwĳ l de vredesbeweging en een deel van de PvdA vol 
enthousiasme een levendige dialoog met de oppositie tot stand bracht, bleef 
de meerderheid van de meer formele vakbeweging nu vast zitten in diplo-
matieke gewoontes die contact met de oppositie bemoeilĳ kten Het verschil 
lag hem in het feit dat 13 december 1981 voor de vredesbeweging en een deel 
van de PvdA een wake up call was geweest dat contact met de oppositie 
noodzakelĳ k was. Pas vanaf 1985 maakten perestrojka, het ontstaan van een 
Poolse vredesgroepering en het einde van de Nederlandse strĳ d tegen kern-
wapens een grootschaliger nakomen van dit nieuwe voornemen mogelĳ k. 
De vakcentrales hadden al in 1980-1981 goede contacten met Solidarność 
gehad en wachtten simpelweg af tot de situatie in Polen de hervatting van 
die contacten weer mogelĳ k maakten. Dat was in grootschaligere vorm 
pas weer vanaf 1988 het geval. De formele, diplomatieke aanpak van de 
SPD stond gedurende het hele decennium contacten met de oppositie in de 
weg, hoewel ook hier vanaf 1985 enige voorzichtige maar weinig succesvolle 
pogingen tot onafhankelĳ k contact ontstonden.

Terwĳ l de vredesbeweging er enerzĳ ds beter in slaagde meningsver-
schillen bespreekbaar te maken en op te lossen, creëerde zĳ  anderzĳ ds 
geheel eigen conflicten. Zĳ  defĳ inieerde haar doelen, in tegenstelling tot de 
Poolse oppositie, niet nationaal, maar had grootste plannen voor het gehele 
continent. De Westerse vredesbeweging wees optimistisch Solidarność 
daarvoor als bondgenoot aan, maar de Poolse vakbondsactivisten waren 
vooral bezig met hun eigen Poolse problemen. In juli 1982 werd deze ver-
schillende prioriteitsstelling zichtbaar in de gezamenlĳ ke verklaring van 
het IKV, END en het Solidarność coördinatiebureau in Brussel. Solidarność 
stelde zich hierin op als de hoeder van de Poolse vrĳ heidsstrĳ d, terwĳ l de 
Nederlandse en Britse vredesorganisaties hun nationaliteit ongenoemd 
lieten en over een Europese vredesstrĳ d spraken. Het IKV werd in zĳ n hoop 
op een transnationaal netwerk van bewegingen van onderop nauwelĳ ks 
gehinderd door specifĳ ieke kennis van de verschillende Oost-Europese 
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landen en oppositiebewegingen. Terwĳ l West-Duitse organisaties vaak 
een specifĳ ieke, nationaal onderbouwde belangstelling voor de Oost-Duitse 
of Poolse oppositie vertoonden, zocht het IKV simpelweg naar bondgenoot-
schappen in geheel ‘Oost-Europa’. Het beraad stortte zich overenthousiast 
in ambitieuze samenwerkingsprojecten en overmoedige plannen om de 
machthebbers en de oppositie in Oost-Europa aan één tafel te krĳ gen en 
kreeg daarbĳ  verschillende keren het deksel op de neus. Het grensoverschrĳ -
dende doel van het IKV bleek in veel gevallen te berusten op eigen projecties 
en kansloos zonder specifĳ ieke kennis over de daadwerkelĳ ke nationale 
omstandigheden. Terwĳ l veel op ontspanning gerichte organisaties geneigd 
waren de marges in Oost-Europa te krap in te schatten, leidde bĳ  het IKV 
de projectie van de eigen belevingswereld op Oost-Europa vaak juist tot 
te hoge verwachtingen van wat achter het Ĳ zeren Gordĳ n mogelĳ k was.

De vergelĳ king tussen de bewegingen laat zien dat niet alleen intentie be-
palend was voor het verloop en de resultaten van de dialoog. Hoe informeler 
en onconventioneler de dialoog, hoe zichtbaarder de meningsverschillen 
en hoe groter de kans dat er wederzĳ dse beïnvloeding tot stand kwam. Een 
traditioneel-diplomatieke aanpak leidde in veel gevallen alleen maar tot 
verdieping van het wederzĳ dse onbegrip. Op het gebied van de cultuur-
verschillen gold bovendien: hoe formeler de habitus van de organisatie, 
hoe groter de misverstanden. Slechts de sterke inhoudelĳ ke band tussen 
Solidarność en de Westerse vakcentrales zorgde ervoor dat in sommige 
gevallen een meer formele aanpak toch een basis van wederzĳ ds begrip kon 
zĳ n, zolang de gespreksstof zich tot vakbondskwesties beperkte.

Deze conclusies gelden omgekeerd ook voor het contact met de Oost-Euro-
pese machthebbers. Gesprekken aan de top bleven voor alle organisaties een 
vanzelfsprekend middel om ontwapening en ontspanning te bevorderen. 
De sociaaldemocratie en de vakbeweging beschouwden deze dialoog zelfs 
als het enige middel om veranderingen in Oost-Europa te stimuleren. Dit 
contact met de regimes verliep natuurlĳ k gemakkelĳ ker, naarmate Westerse 
organisaties zich meer conformeerden aan de internationaal-diplomatieke 
mores.

Tegelĳ kertĳ d speelden hier nationale overwegingen nog een veel cru-
cialere rol. Hoewel zowel in het IKV als in de Grünen onconventionele 
methoden in de omgang met de machthebbers voorkwamen, raakte alleen 
het IKV uit de gratie toen het interesse in de onafhankelĳ ke Oost-Europese 
vredesbeweging begon te tonen. De Oost-Europese regeringen bleven 
gedurende het hele decennium wel belangstelling hebben in een vorm 
van contact met de Grünen. Op het moment dat Mient Jan Faber voor het 
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WiP-congres van 1987 een visum werd geweigerd, kreeg Helmut Lippelt niet 
alleen een visum maar zelfs offfĳ iciële gesprekken in Warschau aangeboden. 
Hoe interessant de vredesstrĳ d in Nederland ook was, voor Oost-Europa 
was de Bondsrepubliek altĳ d belangrĳ ker.

Achteraf is de organisaties die het offfĳ iciële gespreksspoor boven contact 
met de oppositie verkozen, vaak voorgehouden dat zĳ  het bĳ  het verkeerde 
eind hebben gehad. Hervormingen van onderop zĳ n immers geenszins kans-
loos gebleken, maar speelden juist een belangrĳ ke rol in de omwentelingen 
van 1989. Naderhand is het verwĳ t snel gemaakt dat iedereen had kunnen 
weten dat je niet ongestraft democratische geestverwanten kunt negeren 
om met dictators te spreken. Het wantrouwen waarmee de nieuwe Poolse 
politici na 1989 de SPD tegemoet traden, is een trefffend voorbeeld van het 
feit dat wie zĳ n eigen waarden verloochent de rekening gepresenteerd krĳ gt.

Een dergelĳ k oordeel is begrĳ pelĳ k en in veel opzichten terecht. Historici 
die elke vorm van contact aanvallen blĳ ven echter, evenzeer als de historici 
die nog steeds álle contacten krampachtig verdedigen, vooral steken in 
het discours van de Koude Oorlog zelf. Veel meer is het de taak van de 
historicus een genuanceerd en niet-fĳ inalistisch perspectief te bieden. In 
de koudste jaren van de ‘Tweede Koude Oorlog’, in de eerste helft van de 
jaren tachtig, leek een plotselinge omwenteling onwaarschĳ nlĳ k. De Oost-
Europese machthebbers waren daarom onvermĳ dbare gesprekspartners, 
terwĳ l de oppositie, in het licht van de gebeurtenissen van 1953, 1956, 1968 
en 1980, weinig kans van slagen leek te hebben. In de context van de grote 
angst voor toenemende spanningen of zelfs een kernoorlog was de vraag 
op welke termĳ n Oost-Europa democratisch kon worden nauwelĳ ks aan de 
orde. Zelfs in de latere jaren van het decennium, na de introductie van de 
perestrojka en het INF-besluit, bleef de angst bestaan dat de veranderingen 
in Oost-Europa konden ontsporen. De beslissing van alle onderzochte 
organisaties om contact aan te gaan met de machthebbers is niet los te 
zien van de schĳ nbare uitzichtloosheid van het conflict en de overweging 
dat eerdere confrontatiestrategieën de beide delen van het continent alleen 
maar verder uit elkaar hadden gedreven. De constatering dat deze contacten 
voor velen onvermĳ delĳ k leken, is interessanter dan de morele veroordeling 
ervan achteraf.

Natuurlĳ k is het tegelĳ kertĳ d ook de taak van de historicus om gebruik 
te maken van zĳ n mogelĳ kheid de gebeurtenissen achteraf in zĳ n geheel 
te overzien. Met de blik van na 1989 valt op dat de toenadering tot de Oost-
Europese machthebbers vooral in de jaren zestig en zeventig tot belang-
rĳ ke successen leidden, die ook de bevolkingen in Oost-Europa ten goede 
kwamen. In de jaren tachtig verzandden die contacten in veel gevallen 
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echter in routine en vanzelfsprekendheid, waardoor de eerdere doelen 
naar de achtergrond verschoven en het behoud van de betrekkingen zelf 
het belangrĳ kste doel werd. Dat alle organisaties naar offfĳ iciële contacten 
streefden, is met een niet-fĳ inalistische blik te begrĳ pen. Achteraf valt 
echter wel degelĳ k te constateren dat sommige organisaties die blik te zeer 
verengden en daardoor de oppositie negeerden. Iedere organisatie maakte 
hierin naar gelang de eigen prioriteiten en het diplomatieke gewicht een 
afweging. Eigen projecties en politieke overwegingen kwamen daarbĳ  soms 
in de plaats van morele keuzes. Hoewel de oppositie inderdaad op korte 
termĳ n weinig kans van slagen leek te hebben, was zĳ  wel degene die onder 
moeilĳ ke omstandigheden de waarden democratie en vrĳ heid uitdroeg. Het 
immateriële belang daarvan bleef moeilĳ k af te wegen tegen de gevoelde 
noodzaak van realistische contacten aan de top. De gebeurtenissen van 
1989 logenstraften de overtuiging dat hervormingen in Oost-Europa slechts 
van bovenaf konden komen, maar lieten ook zien dat het idee dat Westerse 
contacten de machthebbers in Oost-Europa tot hervormingen konden 
aanmoedigen niet geheel ongefundeerd was. In verschillende combinaties 
bleken aanmoediging en druk van onderop en buitenaf noodzakelĳ k om 
de Oost-Europese regimes te laten hervormen of vallen.

De invloed van Poolse emigranten

De invloed die Poolse emigranten in beide landen op maatschappelĳ ke 
organisaties konden uitoefenen, verschilde zeer. In Nederland was de Poolse 
emigrantengemeenschap relatief klein. De band met Polen was traditio-
neel gering. De Polen werden echter gewaardeerd om hun bĳ drage aan de 
bevrĳ ding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog en hun weigering te 
berusten onder onderdrukking. Deze combinatie van welwillendheid en 
gebrek aan eigen expertise werkte in een periode van plotselinge interesse 
in Polen in het voordeel van de emigranten. Academisch opgeleide, goed 
Nederlands sprekende emigranten en emigrantenkinderen waren in deze 
omstandigheden de aangewezen Polenspecialisten in de Nederlandse pers 
en voor Nederlandse organisaties. Hierdoor waren zĳ  veelvuldig zichtbaar 
in Nederlandse media en werden zĳ  door een reeks van organisaties als 
specialisten geraadpleegd.

In de Bondsrepubliek waren de omstandigheden voor invloed en zicht-
baarheid in de media minder gunstig. Door de grote omvang van de emi-
grantengemeenschap en het belaste Duits-Poolse verleden wekten Poolse 
emigranten beduidend minder positieve belangstelling dan in Nederland. 
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Tegelĳ kertĳ d bestond vanwege dit belaste verleden een veel grotere groep 
Duitse Polenspecialisten, die vaak afkomstig waren uit de voormalig Duitse 
gebied die nu Pools geworden waren. Hoewel ook hier goed Duits sprekende, 
academisch opgeleide emigranten aanwezig waren, viel de taak om als 
specialist op te treden hen minder natuurlĳ k toe, alleen al omdat voor 
ieder van hen honderd anderen voorhanden waren. Die Poolse emigranten 
die zich als specialist uit de massa van de emigrantengemeenschap wisten 
op te werken, moesten vervolgens de concurrentie aangaan met Duitse 
experts. Dit maakte de toegang tot de West-Duitse media en organisaties 
voor Poolse emigranten moeilĳ ker.

Dit had niet alleen gevolgen voor de rol, maar ook voor de houding die 
de emigranten in beide landen innamen. In Nederland zagen Poolse emi-
granten, dankzĳ  hun nauwe betrokkenheid bĳ  Nederlandse organisaties, 
van dichtbĳ  de oprechte worsteling met de dilemma’s die de Poolse gebeur-
tenissen opwierpen. Zo ontwikkelden zĳ  begrip voor hun opvattingen, die 
vanuit Polen vaak onbegrĳ pelĳ k leken. Het aantal emigranten dat zich 
buitengesloten voelde omdat zĳ  geen Westerse talen beheersten en weinig 
van de Westerse samenleving wisten, was hier klein en nam nauwelĳ ks toe.

In de Bondsrepubliek nam de meerderheid van de Poolse emigranten de 
opstelling van de maatschappelĳ ke organisaties slechts van buitenaf waar. 
Zonder inzicht in de besluitvormingsprocessen keerden Poolse emigranten 
zich hier snel gedesillusioneerd af, vooral omdat in veel organisaties terug-
houdendheid en Ostpolitik overheersten. In plaats van de Westerse zorgen 
en overwegingen te leren begrĳ pen en vervolgens een bemiddelende rol 
aan te nemen, beten zĳ  zich vast in kritiek en trokken zĳ  zich terug in de 
eigen omvangrĳ ke en groeiende Poolse gemeenschap.

Dit had het inhoudelĳ ke gevolg dat in Nederland prominente emigranten 
zich inzetten voor het creëren van begrip tussen Oost en West, terwĳ l de 
meerderheid van de emigranten in de Bondsrepubliek zich beperkte tot het 
blootleggen van de verschillen. Activisten van Poolse komaf in Nederland, 
zoals Jan Minkiewicz en Jan Zielonka, breidden hun bemiddeling zelfs uit 
naar het internationale toneel. Emigranten in de Bondsrepubliek, zoals 
Andrzej Wirga, Edward Klimczak en Aleksander Zając, keerden zich juist 
af van de Westerse samenleving en verlegden hun focus vooral naar de 
radicalere delen van de Poolse ondergrondse.

Zo beïnvloedde de mate waarin maatschappelĳ ke organisaties en de pers 
in beide landen open stonden voor de boodschap van Poolse emigranten ook 
de boodschap zelf. Dankzĳ  de gunstigere omstandigheden konden Poolse 
emigranten in Nederland meer invloed en begrip verwerven en daardoor 
gemakkelĳ ker de rol van bruggenbouwer vervullen.
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Slaagden de emigranten er in het Polenbeleid van de onderzochte Westerse 
organisaties te beïnvloeden? Voor de vakbeweging is dat zeker het geval. 
De centrales voelden na december 1981 een grote verantwoordelĳ kheid om 
Solidarność-emigranten te ondersteunen. Zĳ  wilden bovendien graag, net 
als in 1981, zorgvuldig blĳ ven luisteren naar Solidarność. FNV en DGB on-
dersteunden daarom de lokale Solidarność informatiebureaus en schonken 
veel aandacht aan de vraag wie Solidarność het beste in het Westen verte-
genwoordigde. Vanwege het ontbreken van een alternatief legde de FNV 
de bewĳ slast hiervoor bĳ  de emigranten, terwĳ l de DGB zelf op zoek ging. 
De West-Duitse centrale koos uiteindelĳ k niet voor de hoogst geplaatste 
Solidarność-emigranten, maar voor de meer pragmatische en symbolische 
optie van de erkenning van de gestrande Solidarność delegatie in Bremen.

Toen in juli 1982 duidelĳ k werd dat Jerzy Milewski in Brussel een mandaat 
van de Poolse ondergrondse gekregen had, nam dat veel twĳ fels bĳ  de 
vakcentrales weg. Het zorgde er ook voor dat de centrales hun interesse van 
de lokale bureaus naar Brussel verplaatsten, vooral omdat de eigen informa-
tiebureaus, ondanks de fĳinanciering, niet zo professioneel opereerden als de 
centrales verwachtten. Milewski had eveneens een moeizame verhouding 
met de lokale bureaus. Hĳ  werd geconfronteerd met een bestaand netwerk 
van regionale bureaus die hun positie niet zomaar opgaven en niet zo ge-
makkelĳ k de centrale aansturing vanuit het coördinatiebureau in Brussel 
accepteerden. Hĳ  werd constant gedreven door de angst dat hun onvoor-
zichtige acties of verklaringen Solidarność in diskrediet konden brengen. 
Zĳ n wens zo veel mogelĳ k in eigen hand te houden, veranderde hem in feite 
van een bondgenoot van de informatiebureaus in een bondgenoot van de 
vakcentrales. De sterke focus van de centrales op een mandaat uit Polen 
en Milewski’s wens te centraliseren versterkten elkaar en zorgde ervoor 
dat behalve Milewski weinig andere Poolse emigranten invloed verkregen 
bĳ  de centrales.

Doordat de vakcentrales het liefst hun oor leenden aan de stem van 
Solidarność in het Westen die zĳ  voor het meest representatief hielden, 
beperkte de beïnvloeding van het vakbondsbeleid door emigranten zich tot 
slechts enkele personen. Dit zorgde weliswaar voor efffectieve samenwerking, 
maar ging voorbĳ  aan het symbolische belang van brede zichtbaarheid van 
Solidarność in de Westerse samenleving en aan de rechtmatige kritiek van 
verschillende emigranten. In de FNV nam pas met het aantreden van Leo 
Mesman, die naast vakbondsman ook vredesactivist was en de perikelen 
met het informatiebureau in Amsterdam niet van dichtbĳ  had meegemaakt, 
de nadruk op de vraag of Jan Minkiewicz wel namens Solidarność mocht 
spreken af.
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Voor de vredesbeweging is de vraag of emigranten het beleid beïnvloed-
den moeilĳ ker te beantwoorden. De vredesbeweging erkende de symbo-
lische rol van Jerzy Milewski in Brussel, maar hechtte minder waarde aan 
zĳ n vertegenwoordigende functie dan de vakbeweging. Net zo lief haalde 
ze haar informatie bĳ  andere emigranten of nog liever in Oost-Europa 
zelf. Dit maakte het gemakkelĳ ker Milewski’s adviezen naast zich neer te 
leggen en bĳ  verschillende opvattingen te ‘winkelen’. Er bestond voor de 
vredesbeweging geen hiërarchie in de ingewonnen informatie, waardoor 
onwelgevallige kritiek gemakkelĳ ker als irrelevant opzĳ  geschoven kon 
worden. Door de geringe aandacht van de vredesbeweging voor mandaten, 
verkreeg later Jan Minkiewicz als vertegenwoordiger van WiP nooit zo’n 
dominante positie als Milewski in de vakbeweging had. De Westerse 
vredesbeweging, die een voorkeur had voor contacten in Oost-Europa 
zelf, zal zich nauwelĳ ks gerealiseerd hebben hoe belangrĳ k Minkiewicz 
was voor haar ontvangst in Polen. Het directe contact in Polen wist te 
bereiken wat Poolse emigranten in het Westen niet voor elkaar kregen. De 
Oost-Europese kritiek die veel vredesactivisten in het Westen negeerden, 
leerden zĳ  uiteindelĳ k accepteren in de directe confrontatie met de Poolse 
oppositie.

De mate waarin de beide sociaaldemocratische partĳ en zich door Poolse 
emigranten lieten beïnvloeden, verschilde sterk. Terwĳ l de SPD contact 
met Poolse emigranten het liefst uit de weg ging, liet de PvdA zich in 1981 
door Michel Korzec overtuigen om halsoverkop hulp aan Solidarność te 
organiseren. Binnen de partĳ  gunde internationaal secretaris Maarten van 
Traa Poolse emigranten een podium, maar alleen zolang ze met construc-
tieve voorstellen kwamen. Kritiek op de uitgangspunten van het beleid had 
weinig duurzame invloed.

Voor alle organisaties geldt, dat zĳ  vooral over een luisterend oor voor 
emigranten beschikten zolang de suggesties en kritiek pasten bĳ  de eigen 
denkbeelden, wensen en twĳ fels. Organisaties luisterden vooral naar wat ze 
zelf wilden horen of waar ze zelf een lacune voelden. Concrete voorstellen 
voor ondersteuning en samenwerking hadden daarbĳ  de meeste kans op 
succes. Luide kritiek van Poolse emigranten buiten de eigen organisatie 
liep de grootste kans om genegeerd te worden. Het bleek efffectiever om 
de organisaties in direct contact met de oppositie in Polen te brengen en 
hen zo met de kritiek van de oppositie te confronteren. De muren waar 
de organisaties bĳ  de oppositie in Polen tegenaan liepen, bevestigden het 
gelĳ k van de kritische emigranten en brachten vanzelf een denkproces op 
gang. Hier leerden de organisaties de lessen die zĳ  in eigen land niet aan 
wilden nemen.
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Het belang van de juiste persoon op de juiste plek

De omgang van de onderzochte organisaties met Oost-Europa werd in sterke 
mate bepaald door structurele factoren als nationale belangen en institu-
tionele verantwoordelĳ kheid voor de ontspanningspolitiek. Tegelĳ kertĳ d 
laat dit onderzoek ook het belang zien van contingentie en agency: de rol 
van toevalligheden en individuele handelingsvrĳ heid in de geschiedenis. 
In het bĳ zonder blĳ kt dit bĳ  de DGB en de PvdA.

In de DGB vormde het ontstaan van Solidarność voor het hoofd van 
de buitenlandafdeling Erwin Kristofffersen een reden de formalistische 
en op ontspanning gerichte structuren van de centrale te doorbreken en 
de vaak ondergesneeuwde doelen vakbondsvrĳ heid en mensenrechten 
weer meer te benadrukken. Dankzĳ  zĳ n inzet legde de DGB een nadruk 
op symbolisch handelen die bĳ  de realpolitische SPD ontbrak. Zo hielp hĳ  
de vakcentrale zich op dit gebied van de SPD te emanciperen. Hĳ  bleef zich 
sterk bewust van het belang van ontspannen betrekkingen tussen Oost 
en West voor de Bondsrepubliek, vooral in de gevoelige relatie met Polen. 
Voor Solidarność trad hĳ  echter buiten de gebaande paden. Het bestuur 
tolereerde zĳ n escapades, maar beschikte zelf niet over een vergelĳ kbaar 
gevoel voor symboliek of de bereidheid tot het nemen van risico’s. Dit bleek 
vooral in de omgang van de DGB met de FDGB.

Vergelĳ kbaar was de situatie van Maarten van Traa. De structuren en 
het ontspanningsbeleid van de PvdA waren minder formeel, dwingend en 
vastomlĳ nd dan die van de DGB. Ook waren de risico’s en politieke belangen 
geringer. Desondanks overheerste in de PvdA eveneens een met angst om-
geven ontspanningsdiscours, dat Van Traa bereid was te doorbreken. Hĳ  
kapte de heftige debatten die de Poolse gebeurtenissen opriepen niet af met 
dooddoeners over het realpolitische belang van ontwapening en ontspan-
ning, maar stimuleerde de discussie over de plaats van mensenrechten 
binnen het ontspanningsconcept. Door Charta 77 te ondersteunen, redde 
hĳ  de naam van de PvdA als een organisatie die niet alleen ontspanning 
voorop stelde, maar in tegenstelling tot de SPD risico’s durfde te nemen en 
de waarde van democratische oppositie en symbolisch handelen erkende.

In de andere organisaties was het beleid minder afhankelĳ k van de inzet 
van enkele personen. Toch konden ook hier individuen en hun onderlinge 
samenspel een verschil maken. Vermoedelĳ k was het juist de combinatie van 
de op politieke invloed gerichte lĳ n van Wim Bartels en Ben ter Veer en het 
provocerende optreden van Mient Jan Faber die het tweesporenbeleid van 
het IKV gaande hield. Faber voorkwam dat het IKV zich liet inpakken door 
de machthebbers, maar had zonder zĳ n meer verzoenende tegenhangers 
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waarschĳ nlĳ k ongewild alle Oost-Europese deuren dicht laten slaan. Ook 
Leo Mesman beïnvloedde met een vleugje vredesactivisme de koers van 
de FNV. In de SPD lieten Hans Koschnick en Gert Weisskirchen zien dat 
binnen de grenzen van de voorzichtige sociaaldemocratie wel degelĳ k 
toenadering tot de oppositie mogelĳ k was. Als een minder voorzichtig 
politicus dan Hans-Eberhard Dingels de positie van international secretaris 
had bekleed, had de SPD mogelĳ k minder krampachtig aan de strategie van 
‘downgrading’ vastgehouden. In de jonge partĳ  de Grünen waren ten slotte 
de structuren nog zo in ontwikkeling dat het buitenlands beleid vrĳ wel 
geheel op individueel initiatief berustte.

Toenmalig betrokkenen wĳ zen er achteraf terecht op dat persoonlĳ ke 
karaktertrekken en het eigen zelfbeeld vaak even bepalend waren voor de 
opstelling in Oost-Europa als offfĳ icieel beleid en opvattingen. Niet iedereen 
had het in zich om steeds weer de offfĳ iciële gesprekspartners te bruuskeren 
en provoceren. Wie zichzelf zag als staatsman, was weinig geneigd Honecker 
te ontmoeten in een T-shirt van de oppositie, zoals Petra Kelly, of onaan-
gekondigd een vergadering binnen te lopen, zoals Faber. Wie in eigen land 
vooral tussen sandalen, linnen tasjes en spandoeken verkeerde, voelde zich 
vermoedelĳ k vanzelf ongemakkelĳ k bĳ  de Oost-Europese politiebegeleiding 
en copieuze diners.

Zo was het Oost-Europabeleid van de verschillende organisaties voor 
een belangrĳ k deel afhankelĳ k van toevalligheden als de karaktertrekken 
van de persoon die voor het beleid verantwoordelĳ k was. De marges waren 
gegeven door structurele factoren als nationale belangen en verantwoorde-
lĳ kheid voor de ontspanningspolitiek, maar personen bepaalden in welke 
mate de speelruimte binnen die marges werd gebruikt.

Drie bewegingen, twee landen: overeenkomsten, verschillen en 
wederzĳ dse beïnvloeding

In eerdere onderzoeken naar de Westerse maatschappelĳ ke reactie op de 
Poolse gebeurtenissen ging de aandacht uit naar ‘de samenleving’ als geheel, 
of naar de vakbeweging of de sociaaldemocratie. In dit onderzoek wordt 
de schĳ nwerper gezet op drie specifĳ ieke organisaties, waarvan er één, de 
vredesbeweging, tot nu toe in onderzoek onderbelicht is gebleven.

De gebeurtenissen in Polen droegen eraan bĳ  dat veel Westerse vredes-
activisten een breder vredesbegrip ontwikkelden, waarin ook vrĳ heid en 
mensenrechten een plaats hadden. Bilaterale en nationale factoren speelden 
in deze beweging een geringere rol dan in traditionele politieke organisaties. 
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Hier ontwikkelde zich een alternatief beeld van het Oost-Westconflict 
waarin de traditionele ontspanningspolitiek slechts een geringe rol speelde. 
Hierdoor konden vredesactivisten gemakkelĳ ker openlĳ k contact aangaan 
met de Oost-Europese oppositie en bĳ  de machthebbers protesteren. De 
vergelĳ king tussen gevestigde organisaties als de sociaaldemocratie en de 
vakbeweging en deze grass roots-beweging toont aan dat, in tegenstelling 
tot wat veel sociaaldemocraten en vakbondsactivisten constant beweerden, 
er wel degelĳ k een alternatief bestond voor hun ontspanningsdiplomatie. 
Die alternatieve weg was, door hun grotere internationale verantwoorde-
lĳ kheden, voor hen weliswaar moeilĳ ker te bewandelen dan voor vredes-
activisten, maar stappen in die richting waren niet onmogelĳ k. Dit bleek 
toen de vredesbeweging in de latere jaren tachtig haar invloed op gevestigde 
organisaties aan probeerde te wenden en hen tot onconventioneler contact 
met de oppositie wist te bewegen. De vergelĳ king laat echter vooral zien 
hoe zeer het diplomatieke gewicht van de organisaties invloed had op 
hun bereidheid en mogelĳ kheden zich buiten de gebaande paden van de 
ontspanning te begeven.

De vergelĳ king van de drie categorieën van organisaties over lands-
grenzen heen toont hoe weinig soms van een coherente opstelling per 
beweging gesproken kan worden. Beide vredesorganisaties vertoonden 
grote overeenkomsten in de discussies over vrede en mensenrechten die 
er uitgevochten werden. Tegelĳ kertĳ d bleek echter in veel opzichten niet 
de politieke partĳ  de Grünen, maar juist de kerkelĳ ke vredesorganisatie 
IKV de meest politieke omgang met de oppositie te hanteren. De beide 
sociaaldemocratische partĳ en kenmerkten zich door een grote gehechtheid 
aan de ontspanning, maar de PvdA was in tegenstelling tot de SPD niet 
bereid om de solidariteit met de oppositie daaraan ondergeschikt te maken. 
Zowel in Nederland als in West-Duitsland vertoonden de vakcentrales 
grote angst om door Westers handelen Solidarność te schaden, maar de 
DGB was ondanks de omstandigheden veel actiever in zĳ n toenadering 
tot Solidarność dan de FNV. Bovenal bestond in West-Duitse organisaties 
meer specifĳ ieke interesse in het land Polen. Dit uitte zich gedeeltelĳ k in een 
minder kritische toenadering van het regime, zoals bĳ  de SPD en een deel 
van de Grünen, maar ook in grotere kennis, betere contacten en nauwere 
betrokkenheid bĳ  de oppositie, zoals bĳ  de DGB en een ander deel van de 
Grünen.

Zo is de vergelĳ king tussen de bewegingen ook in belangrĳ ke mate een 
vergelĳ king tussen landen. Hieruit blĳ kt dat ook in Nederland het gevoel 
van verantwoordelĳ kheid voor vrede en ontspanning in Europa diep in de 
samenleving doorgedrongen was. Organisaties waren uiterst behoedzaam, 
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zonder dat er overigens zoveel op het spel stond als voor West-Duitse 
organisaties. Tegelĳ kertĳ d bevestigt de vergelĳ king met Nederland dat 
West-Duitse organisaties in de omgang met Polen waren blootgesteld aan 
bĳ zondere argwaan en interesse van de zĳ de van de Poolse machthebbers. 
Hun terughoudendheid was daarom begrĳ pelĳ ker dan bĳ  Nederlandse 
organisaties.

In de Bondsrepubliek stond de onderlinge politieke rivaliteit efffectief 
optreden vaak in de weg. Anders dan in Nederland kwam hier geen geza-
menlĳ ke demonstratie tegen de staat van beleg tot stand. De samenwer-
king en kruisbestuiving tussen organisaties in Nederland was beduidend 
intensiever dan in West-Duitsland. Zo kreeg het IKV een prominente rol 
in het Nederlandse politieke spectrum en wist het andere organisaties in 
de omgang met Oost-Europa te beïnvloeden, terwĳ l in de Bondsrepubliek 
de Grünen nog lange tĳ d een geïsoleerd buitenbeentje bleven, dat weinig 
aansluiting bĳ  andere organisaties zocht of vond.

Doordat in beide landen in verschillende mate kennis over Oost-Europa 
voorhanden was, gingen de organisaties in Nederland en de Bondsrepubliek 
verschillend met Poolse emigranten om en toonden zĳ  in uiteenlopende 
mate te beschikken over het vermogen te onderscheiden tussen verschil-
lende vormen van Oost-Europese oppositie. Door het relatief geringe directe 
belang van Oost-Europa voor Nederland was hier meer spontaan en oncon-
ventioneel optreden mogelĳ k. De geringere kennis en belangen weerhielden 
de Nederlandse organisaties er niet van om heftig over Polen te debatteren 
en radicale conclusies uit de gebeurtenissen te trekken. Solidarność speelde 
een belangrĳ ke rol in het terugbrengen van de mensenrechtencomponent 
in het denken over vrede en ontspanning in Nederlandse organisaties als 
het IKV en de PvdA. In minder directe mate was dit ook het geval in de 
West-Duitse organisaties DGB en de Grünen. Tegelĳ kertĳ d werd ‘Polen’ 
voor de Nederlandse organisaties nooit zo cruciaal en complex als voor 
de West-Duitse organisaties, hoeveel hoofdbrekens het hen ook bezorgde. 
De vergelĳ king tussen Nederland en de Bondsrepubliek bevestigt daarom 
vooral dat de speelruimte aan West-Duitse zĳ de geringer was.

Solidarność zette niet alleen veronderstellingen over het Oost-Westconflict 
op zĳ n kop, maar ook de gebruikelĳ ke verhouding tussen Westerse bewe-
gingen. Traditioneel keken veel Nederlandse organisaties naar hun zusteror-
ganisaties in West-Duitsland voor advies over de omgang met Oost-Europa. 
Dit gold vooral voor de sociaaldemocratie en de vakbeweging. Op het gebied 
van buitenlandse politiek richtte de vakbeweging zich bovendien vaak op 
de sociaaldemocratie.
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In de omgang met de gebeurtenissen in Polen waren de Nederlandse 
sociaaldemocratie en vakbeweging echter niet bereid het beleid van de 
West-Duitse zusterorganisatie zomaar te volgen. Ze achtten de West-Duitse 
aanpak te voorzichtig, te formeel en te veel op de machthebbers gericht. 
Beide Nederlandse organisaties bleven vertrouwen op de informatie en 
bemiddeling vanuit West-Duitsland, maar trokken politiek een eigen lĳ n.

Ook de verhouding tussen de sociaaldemocratie en de vakbeweging 
werd op zĳ n kop gezet. Door het vakbondskarakter van Solidarność was 
het nu eens niet de sociaaldemocratie, maar de vakbeweging die de meeste 
expertise bezat. Hierdoor emancipeerde zĳ  uit haar volgende rol in buiten-
landspolitieke kwesties. De PvdA wendde zich tot de FNV voor informatie, 
advies en praktische hulp aan Polen. De SPD gaf minder gemakkelĳ k haar 
leidende rol op. Kenmerkend voor het nieuwe zelfvertrouwen van de DGB 
in deze vakbondskwestie was dat de centrale geen gehoor gaf aan deze 
beïnvloedingspogingen van de SPD.

In de vredesbeweging waren de rollen tussen Nederland en de Bonds-
republiek sowieso al omgedraaid. Dankzĳ  haar vroege en succesvolle 
mobilisering vervulde de Nederlandse vredesbeweging een voorbeeldrol 
in West-Duitsland en andere delen van West-Europa. Dat gold in beperkte 
mate ook voor de omgang met Oost-Europa, waarin het IKV relatief vroeg 
voor de oppositie koos. Het IKV was zo overtuigd van dit nieuwe beleid, 
dat het zich niet beperkte tot beïnvloeding binnen de vredesbeweging, 
maar een zendingsdrang vertoonde die wars was van bestaande politieke 
mores en geen halt hield aan de grens. Vooral in de latere jaren tachtig 
probeerde het, met enig succes, de PvdA en de FNV tot een bredere, meer 
op contacten van onderop gerichte dialoog met Oost-Europa aan te zetten. 
Ook richtte het zĳ n pĳ len op zĳ n tegenpool binnen dit onderzoek, de SPD, 
dat zich door het IKV liet overhalen om een reeks seminars te organiseren 
waarin zĳ  eindelĳ k werd geconfronteerd met de onwelgevallige personen en 
standpunten die zĳ  tot die tĳ d uit de weg was gegaan. Ook gebruikte het IKV 
deze machtige partner om zĳ n ambitieuze plannen voor gesprekken tussen 
de Oost-Europese oppositie en regimes tot stand te brengen. Tegenover de 
SPD stelde het IKV zich volledig achter de Oost-Europese oppositie, terwĳ l in 
werkelĳ kheid nog aanzienlĳ ke meningsverschillen tussen beide bestonden.

Het is opvallend dat een kleine vredesorganisatie uit het buurland deze 
corrigerende rol ten opzichte van de SPD op zich nam en niet de Nederlandse 
zusterpartĳ  of de West-Duitse vredesbeweging, die eveneens contacten met 
de oppositie onderhielden. Niet alleen ontbrak het deze organisaties aan een 
vergelĳ kbare zendingsdrang, ook stonden hier traditionele beïnvloedings-
structuren en politieke rivaliteit in de weg.
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Voorbĳ  het Koude Oorlogsdiscours: nieuwe historiografĳische 
inzichten en aanvullingen

De historiografĳie over de Westerse reactie op de gebeurtenissen in Polen in 
de jaren tachtig is lange tĳ d sterk bepaald door discoursen die zich baseer-
den op nationale rivaliteit en persoonlĳ ke oordelen uit de tĳ d voor 1989. Dit 
onderzoek beoogde verder te kĳ ken dan de oude, aanvallende historiografĳie 
over het tekortschieten van het politieke protest in de Bondsrepubliek 
evenals de nieuwe rechtvaardigende historiografĳ ie over de West-Duitse 
humanitaire hulpverlening. Traditioneel zetten historici de reactie in de 
West-Duitse samenleving tegenover die in Frankrĳ k. Het grote contrast 
tussen beide stelde West-Duitse organisaties in een slecht daglicht. Door 
het geringere contrast tussen Nederlandse en West-Duitse organisaties 
komt de nadruk in dit onderzoek automatisch minder op oordelen en meer 
op verklaringen te liggen. Het laat zien hoe nationale verschillen vooral 
voortkwamen uit de uiteenlopende interesses, belangen en risico’s met 
betrekking tot Oost-Europa. Tegelĳ kertĳ d toont de vergelĳ king aan dat 
een voorzichtige, op ontspanning gerichte aanpak niet alleen voorkwam 
in dicht bĳ  het Oostblok liggende landen als West-Duitsland en Oostenrĳ k. 
Ook in Nederland was de zorg om de ontspanning groot en beïnvloedde dit 
het beleid, maar in minder sterke mate dan in de Bondsrepubliek. Bovenal 
kwam daar in West-Duitsland nog een directe historische en geopolitieke 
betrokkenheid bĳ  Polen bĳ , die zich echter vanwege de grotere risico’s in 
de bilaterale betrekkingen minder dan in Nederland in protest uitte, maar 
vooral in een ongeëvenaarde golf van humanitaire hulpverlening. Dat was 
echter geen volwaardige vervanging van politiek protest. Voor de oppositie 
kon symbolische erkenning net zo belangrĳ k zĳ n als medicĳ nen en voedsel.

Nationale studies naar de reactie op Solidarność besteden tot nu vooral 
aandacht aan rivaliserende vakcentrales, de relatie tussen de vakbeweging 
en de sociaaldemocratie en de tegenstelling tussen de regering en ‘de samen-
leving’. Doordat daar in dit onderzoek de vredesbeweging aan is toegevoegd, 
wordt de formele, diplomatieke en op ontspanning gerichte aanpak van 
de sociaaldemocratie en vakbeweging in perspectief gezet. Het laat zien 
hoe invloedrĳ k de gevoelde verantwoordelĳ kheid voor de ontspanning 
was. Daarnaast toont het aan hoe de vredesbeweging, mede onder invloed 
van de Poolse gebeurtenissen en dankzĳ  haar geringere diplomatieke 
gewicht, tot een alternatieve benadering van het Oost-Westconflict en 
een minder nationaal bepaalde omgang met Oost-Europa kon komen. Dit 
ontkracht de eerdere conclusie dat de Westerse omgang met Koude Oor-
logskwesties vooral een nationaal bepaalde aangelegenheid bleef en weinig 



CONCLUSIE 537

grensoverschrĳ dend activisme veroorzaakte. Voor de vakbeweging was 
dit het geval. De vredesbeweging wist zich hier echter aan te onttrekken.

Het historiografĳ ische debat over de transnationale dialoog tussen maat-
schappelĳ ke bewegingen in Oost en West is nog jong en sterk in ontwikke-
ling. Patrick Burke en Beatrice de Graaf hebben deze discussie beschreven 
vanuit de context van één West-Europese beweging. Dit onderzoek bekĳ kt 
die dialoog meer transnationaal vanuit meerdere Westerse landen en 
bewegingen. Het bevestigt enkele conclusies van bestaand transnationaal 
onderzoek naar de Oost-Europese zĳ de van de dialoog. Ook in het Westen 
was 1985 een keerpunt in de dialoog, dankzĳ  het ontstaan van WiP en de 
nieuwe ontspanning na het aantreden van Gorbatsjov, maar ook – een 
tot nu toe genegeerd element – door het einde van de kernwapenstrĳ d in 
Nederland. Nederlandse actoren als het IKV en Minkiewicz speelden later 
immers een cruciale rol in het Oost-West debat ‘van onderop’. Het onderzoek 
bevestigt de belangrĳ ke functie van emigranten in het Oost-Westdebat, die 
eerdere onderzoekers wel vermoedden, maar nooit concreet maakten. Het 
zet verder een kanttekening bĳ  de mate waarin de emigranten op voorhand 
misverstanden weg konden nemen: de meest efffectieve dialoog was toch 
de directe dialoog over het Ĳ zeren Gordĳ n heen.

De uitgebreide aandacht voor meningsverschillen en misverstanden in 
dit onderzoek vult eveneens een lacune in de historiografĳ ie. Het laat zien 
dat verschillen in habitus en opvattingen de discussies met de oppositie 
sterk beïnvloedden. Het toont aan dat de onderzochte organisaties zich 
in hun opstelling tegenover de Poolse oppositie vooral lieten beïnvloeden 
door hun eigen beeld van het Oost-Westconflict. In eerdere onderzoeken 
veel genoemde gevoelens over het vermeend katholieke, nationalistische of 
antisocialistische karakter van Solidarność speelden voor de onderzochte 
organisaties een relatief kleine rol. Dergelĳ ke terughoudendheid was vaak 
wel in delen van de organisatie te vinden. De verantwoordelĳ ken voor het 
Oost-Europabeleid probeerden deze gevoelens echter vaak juist te ontkrach-
ten in plaats van dat zĳ  er zelf naar handelden. Een veel grotere rol speelde 
wishful thinking, waarin niet de negatieve eigenschappen, maar de aan de 
Poolse oppositie toegeschreven positieve eigenschappen centraal stonden. 
Dit leidde in direct contact tot meningsverschillen en misverstanden over de 
verhouding tussen vrede en mensenrechten, de beoordeling van beide blok-
ken en de Duitse deling. Hoe onconventioneler en directer de dialoog met de 
oppositie, hoe meer wederzĳ dse beïnvloeding tot stand kwam. Dit onder-
zoek geeft een eerste aanzet in het blootleggen van die beïnvloeding, maar 
doet dit vooral vanuit Westerse zĳ de. Transnationaal transferonderzoek met 
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gelĳ kwaardige aandacht voor de wederzĳ dse adaptatie van ideeën in Oost 
en West is nodig om een beter beeld van de resultaten te krĳ gen.

Koude Oorlogsdilemma’s of vraagstukken van alle tĳ den?

De organisaties in dit onderzoek worstelden met problemen die sterk gevormd 
waren door de context van het Oost-Westconflict. Dat betekent niet dat de 
gevoelde onverenigbaarheid van waarden in de nieuwe veiligheidssituatie na 
het einde van de Sovjet-Unie niet meer bestaat. Het begrip ‘ontspanning’ is in 
onbruik geraakt, maar de afweging of oppositionele groepen meer gebaat zĳ n 
bĳ  onderhandelingen aan de top of openlĳ ke solidariteit bestaat nog steeds.

Er bestaat geen duidelĳ ke, tot een nationale regering herleidbare bedrei-
ging voor de vrede meer, zoals ‘de bom’ dat was. Hierdoor is het dramatische 
alternatief vrĳ heidsstrĳ d of kernoorlog verdwenen. Desondanks blĳ ft vrĳ heid 
soms strĳ dig met veiligheid. De angst voor de bom is daarbĳ  vervangen door 
angst voor terrorisme, immigratie of verschuivingen in de energiepolitiek. 
Het Amerikaanse ingrĳ pen in Irak en Afghanistan, de Arabische Lente en de 
oorlog in Syrië hebben discussies opgeroepen waarin vergelĳ kbare dilemma’s 
een rol speelden. De dilemma’s zĳ n minder vastomlĳ nd geworden, maar 
hebben niet aan kracht verloren. Zo leidde de Irak-oorlog van 2003 tot heftige 
discussies in het IKV. Faber sprak zich, vermoedelĳ k als gevolg van zĳ n erva-
ringen in de jaren tachtig, omwille van de vrĳ heid van de Iraakse bevolking 
uit voor een Amerikaanse invasie. De meerderheid van de organisatie koos 
echter voor het primaat van de vrede. Faber voelde nu de gevolgen van zĳ n 
eerdere gebrek aan interesse voor de vraag of de achterban zĳ n gedachtegang 
kon volgen en verloor zĳ n positie binnen de IKV-top.1

Oude ref lexen uit het Oost-Westconflict zĳ n ook zichtbaar in de re-
actie op de gebeurtenissen in Oekraïne in 2014. SPD-prominenten als de 
oud-kanseliers Schmidt en Schröder uiten de wens de betrekkingen met 
Rusland goed te houden en tonen begrip voor Poetin, terwĳ l de Grünen zich 
identifĳ iceren met de activisten van Maidan. Zelfs een echo van de Krefelder 
fractie is nog te horen in de betogen van de Linke over Westers imperialisme 
en haar verdediging van het Russische optreden.2

Het probleem dat dierbare waarden in de praktĳ k moeilĳ k te verenigen 
blĳ ken, is van alle tĳ den. Een blik op de omgang met deze vraagstukken 

1 Frank van Zĳ l, ‘Wel of niet ten oorlog: vredesbeweging verscheurd’, VK 15-2-2003. Marc van 
den Eerenbeemt, ‘Mient Jan Faber verlaat IKV na twintig jaar met grote tegenzin’, VK 21-5-2003. 
2 Zie o.a. Daniel Friedrich Sturm, ‘Die eitlen Alten der SPD nerven’, Die Welt 20-5-2014.
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in een tĳ d dat zĳ  geografĳ isch en gevoelsmatig zeer dichtbĳ  kwamen, laat 
zien dat het eigen belang op het internationale toneel een belangrĳ ke 
factor was in de keuze voor meer terughoudendheid, maar dat geen enkele 
organisatie zich daar geheel achter kon verschuilen. In alle organisaties 
bleef speelruimte om voor de symbolische solidariteit te kiezen die voor 
de oppositie uiterst belangrĳ k was.
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1. Zreszenia “Solidarność – West Berlin”, 

deklaracja ideowa.

ASF 97/2 (EZAB, Berlĳ n)
1. Joachim Garstecki, Vertraulich! Zum 

Gespräch zwischen kirchlichen Friedens-
aktivitäten in der DDR und christlichen 
Friedensbewegungen in Westeuropa, Mai 
82.

ASF 97/671 (EZAB, Berlĳ n)
1. Die europäische Friedensbewegung, 9. 

März 1982.

B.I.1 1120 (AgG, Berlĳ n)
1. Pressemitteilung Nr. 229/86.
2. Lukas Beckmann, Rundbrief Nr. 1, Bonn, 

den 13. Januar 1982.
3. Roland Vogt, Bonn, den 30. Januar 1982.
4. Pressemitteilung Nr. 798/85.
5. Die Grünen, Kreisverband Dortmund, 

Solidarität mit Solidarność, Erklärung 
zur aktuellen Lage in Polen, Dienstag, den 
15.12.81.

6. Anne Borgmann, Kurzmitteilung in Ergän-
zung des Protokolls von der gemeinsamen 
Sitzung zwischen Bundesvorstand und 
Fraktionsvorstand am 11. März 1985, 14. 
März 1985.

7. Lukas Beckmann/BuVo, Betr. Polnische 
Botschaft.

8. Lukas Beckmann/BuVo, Betr. Delegation 
der GRÜNEN nach Warschau am 23./24. 
Mai 1985.

9. Eberhard Walde, Gesprächsnotiz, 8. März 
1984.

10. Frieder/Büro Petra, an: Lukas, Milan, zur 
Kenntnis an: Gert, Elisabeth, 21. Juli 1986.

11. Polen Solidaritätstrefffen 5.1.82.
12. Polen, 2. Vorbereitungstrefffen am 15.1.82 in 

Bonn.
13. Malte Ristau, Bundessekretär der Juso-

Huchschulgruppen, an Die Grünen, Mün-
ster, 17.1.82.

14. Komitee für das Recht auf unabhängige 
Gewerkschaften, Kommuniqué, 9.9.82.
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15. Die Grünen im Bundestag, Pressemit-
teilung Nr. 798/85.

16. Komitee Solidarität mit Solidarność, 
Solidarität mit Solidarność.

17. Solidarität mit Solidarność Dortmund, 
den 15.12.1981, Aufruf an die deutschen 
Bürger und polnischen Bürger in der 
Bundesrepublik.

18. S. Kauker, Komitee zur Verteidigung des 
polnischen Volkes und seiner ‘Solidarność’ 
gegen die Militärdiktatur.

B.II.1 1617 (AgG, Berlĳ n)
1. Elisabeth Weber, Grüne Ost-Politik – gibt 

es das?
2. Arbeitskreis VIII/IX Abrüstung - Frieden 

– Internationales.
3. Elisabeth, An die AG Außenpolitik, Bonn, 

den 29.2.1988.
4. Helmut Lippelt, An AG Außenpolitik und 

AFI, 14.11.89.
5. Helmut Lippelt, An den Vorstand, Bonn, 

8.2.1988.

B.II.1 1643 (AgG, Berlĳ n)
1. Die Grünen im Bundestag, Entwurf eines 

Briefes an Lech Wałęsa, Bonn, den 17.11.1983.
2. Die Arbeitsgruppe Köln Solidarność lädt 

ein zur Diskussionsveranstaltung, Mitt-
woch, 4.9.85.

3. Jerzy Milewski, an Herrn Milan Horaček, 
MdB, 20 September 1985.

4. Jerzy Milewski, to Die Grünen im Bundes-
tag, 19 June 1985.

5. Dokumentation unser Hilferuf in eigener 
Sache, 25.April 1984.

B.II.1 1644 (AgG, Berlĳ n)
1. Konzept für eine Delegationsreise der 

Grünen nach Polen.
2. Helmut Lippelt, Bericht über meine WAR-

SCHAU-Reise 8.-12. Mai 1987, 19.05.1987.
3. Elisabeth an Helmut, Notiz zu deiner 

Polen-Reise, Bonn, den 6.5.1987.
4. Elisabeth, Bericht über eine Reise nach 

Warschau und Krakau im April 1987, Köln, 
den 20.4.1987.

5. Helmut Schäfer, Staatsminister im Auswär-
tigen Amt, an Herrn Dr. Helmut Lippelt.

6. Helmut Lippelt, 10.5.88.
7. Radosław Gawlik, Sehr geehrter Herr Lip-

pelt, Wrocław, den 23. 10. 1988.
8. Lukas Beckmann, An die Sprecher/innen 

der Fraktion, Bonn, den 30. November 1983.
9. Milan Horaček, Gespräch am 24.2.88 mit 

einer Delegation des polnischen Sejm.

B.II.1 1645 (AgG, Berlĳ n)
1. Lukas Beckmann, Hannegret Hönes, An-

nemarie Borgmann, An der Botschaft der 
Volksrepublik Polen, 30. Mai 1985.

2. Milan Horaček, Entwurf, Bericht über die 
Delegationsreise der GRÜNEN nach Polen 
vom 11.-16.9.1988.

3. Elisabeth Weber, Bericht über eine Reise 
nach Polen im März 1988, Köln, den 9.4.1988.

4. Elisabeth Weber, Bericht über eine Polen-
Reise vom 22.-29.6.1989, Köln, 9.7.1989.

5. Peter Sellin, Reisebericht von einer Delega-
tionsfahrt der Fraktion DIE GRÜNEN nach 
Polen vom 11. bis 16. September 1988.

6. Elisabeth Weber, Bericht an den AFI über 
eine Reise nach Warschau im März 1989, 
Köln, den 27.3.1989.

7. Elisabeth Weber, Bericht über eine kurze 
Polen-Reise im Dezember 1988 anläßlich 
der Gründung einer Grünen Partei in Polen, 
Köln den 27.12.1988.

B.II.1 1646 (AgG, Berlĳ n)
1. Helmut Lippelt, Polen. Die uns aufgege-

bene Nachbarschaft, 15.8.89.
2. Pressemitteilung Nr. 1050/89.
3. Pressemitteilung Nr. 877/89.

B.II.1 4618 (AgG, Berlĳ n)
1. Milan Horaček/Elisabeth, An die Fraktion 

der Grünen, Bonn, den 27.6.84.

B.II.1 5355 (AgG, Berlĳ n)
1. Elisabeth Weber, Gedanken zum Arbeits-

plan Ost-West, Köln 6.1.1987.
2. Volger Böge, Jürgen Reents, Irene Schülert, 

Fragen und Kritiken zum Leitantrag “Frie-
dens- und Sicherheitspolitik”, 30.4.86.
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B.II.1 5175 (AgG, Berlĳ n)
1. Osteu ropä i sche Er fa h r u ngen m it 

Deutschland: 1939-1989. Dokumentation 
eines Alternativ-Forums zu 40 Jahre Bun-
desrepublik Deutschland am 21. und 22. 
September 1989.

2. Christian Semler an Milan Horaček, Eli-
sabeth, Vorlage an den AFI für Diskussion 
über die Osteuropareise, Köln, Februar 1984.

3. Jürgen Schnappertz, Fragen des “Bund der 
Vertriebenen” an die Parteivorstände zur 
LTW in NRW, Bonn, 16.4.85.

B.II.3 1011 (AgG, Berlĳ n)
1. Dialog 13/86.

B.II.3 1030 (AgG, Berlĳ n)
1. Elisabeth Weber, Helmut Lippelt, Stellung-

nahme zum Vorschlag einer “European 
Assembly for Peace and Democracy”, Bonn, 
Oktober 1988.

2. Vertreter der Charta 77 nehmen an offfĳ iziel-
lem Friedenstrefffen in der ČSSR teil, Prag, 
den 16.5.1988.

3. Pressemitteilung nr. 336/88.
4. Milan Horaček, Das Wunder von Moskau 

oder: der zweite Sieg der sanfte Töne.
5. Elisabeth Weber, Brief aus Bonn.
6. Elisabeth Weber, An die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe 
Ost-West-Politik der Grünen, Bonn, den 
23.11.1988.

7. Milan Horaček, Elisabeth Weber, An die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Arbeitsgruppe Ost-West-Politik der Grünen, 
Bonn, den 30.8.1988.

8. Elisabeth Weber, An die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe 
Ost-West-Politik der Grünen, Bonn, den 
19.4.1988.

B.II.3 1066 (AgG, Berlĳ n)
1. Elisabeth, Frieder, Bericht an den AFI über 

eine Reise nach Polen im April 1986, 3.5.1986.
2. Pressemitteilung Nr. 658/89.
3. Elisabeth Weber, Bericht über eine Polen-

Reise im Oktober 1989, Köln, den 25.10.89.

4. Helmut Lippelt, Rede zum 1. September, 
4.8.89.

5. Günter Saathofff, 23.8.1989, Delegations-
reise nach Polen 30.8.-5.9.1989.

6. Walter Jakobs, Johannes Rau auf Versöh-
nungsreise, 2-9-1989.

B.II.3 1067 (AgG, Berlĳ n)
1. Konzept für eine Delegationsreise der 

Grünen nach Polen.
2. Helmut Lippelt, Konzept: Fraktionsdelega-

tion “Polen”, 1.10.1987.

B.II.3 1068 (AgG, Berlĳ n)
1. Informationen zur Fahrt nach Oświęcim 

(Auschwitz) vom 7.-9.5.1985.
2. Milan Horaček, Liebe Freundinnen und 

Freunde aus der Grünen Fraktion, Bonn, 
den 2.5.1985.

3. E., Lieber Uli.
4. Elisabeth, Lieber Milan, lieber Uli.
5. Elisabeth Weber, Liebe Hannegret, liebe 

Sabine, lieber Christian, den 3.5.1985.
6. Elisabeth, Liebe Freunde, Bonn, den 2.5.1985.
7. Hannegret Hönes, Sabine Bard, Christian 

Schmidt, An alle Fraktionärinnen und 
Fraktionäre, die mit nach Auschwitz 
fahren, Bonn, den 30.4.1985.

8. Jan Józef Lipski, Offfener Brief an alle 
Deutsche, die für die deutsch-polnische 
Versöhnung arbeiten wollen.

B.II.3 1069 (AgG, Berlĳ n)
1. Pazifĳ isten in Ost und West wollen stärker 

zusammenarbeiten, Mai 87, dpa.
2. AP: Warschauer Friedensseminar mahnt 

Menschenrechte an, 7.5.87.
3. Elisabeth Weber, An die AG Außenpolitik, 

Bonn den 30.3.1987.

B.II.3 1070 (AgG, Berlĳ n)
1. Elisabeth, Bericht über ein Gespräch 

mit  Piotr Niemczyk aus Warschau, am 
25.1.1986.

2. Persönliche Friedensverträge mit Mitglie-
dern der oppositionellen polnischen Frie-
densbewegung “Wolność i Pokój”, 28.12.1987.
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3. Stefan Philipp, Bericht über meine 
Polen-Reise 10.-18. November 1987, Ende 
Dezember 1987.

4. Gemeinsame Erklärung der Grünen und 
der Bewegung Freiheit und Frieden.

5. Ruch WiP, Radoslaw Huget, Liebe Freunde, 
Krakau 17.12.1985.

6. Serwis Informacyjny Ruchu “WiP” Nr. 2 
(22.10.86).

B.II.3 1071 (AgG, Berlĳ n)
1. Zygmunt Fura, Lieber Helmut, Kraków 

1989 08 03.
2. Der Osten wird grün? Interview mit Dr. 

Zygmunt Fura.

B.II.3 1072 (AgG, Berlĳ n)
1. Bericht über die Reise auf Einladung des 

tschechoslowakischen Friedenskomitees 
vom 5.-7. Juni 1985 nach Mariánske Lazne 
(ČSSR).

2. Frieder/Büro Petra, 21. Juli 1986.
3. Uli Fischer, Milan Horaček, An den Vorsit-

zenden der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, Herrn Willy Brandt, Bonn, 
den 30. 4.1986.

B.II.3 1107 (AgG, Berlĳ n)
1. Do partii Zielonych, 1987-6.
2. Edith, Besuch bei “Freiheit und Frieden”, 

23.10.86.
3. Edith Müller, An: Kommune, taz, Osteu-

ropa-Forum, Jan Minkiewicz, Elisabeth 
Weber, Frieder Wolf.

4. Edith Müller, An den Solidaritätsfonds z. Hd. 
Helmut Brandt, Infostelle Guatemala, Lieber 
Helmut, liebe Mitglieder des Solidaritäts-
fonds, 04.06.86.

5. Elisabeth Weber, Liebe Edith, Lieber Lukas, 
lieber Frieder, Bonn, den 18.1.1986.

6. Wojciech Jaron, Liebe Freunde!
7. Dietrich Wetzel, Hessischer Bundestags-

kandidat der Grünen, Von der polnischen 
Polizei verhinderte Rede am Grab von Otto 
Schimek in Machowa.

8. Gesprächsnotiz, Frieder 18.11.
9. Anja 20.3.86.
10. Ruch “Wolność i Pokój”, “WiP” a Zieloni.

11. Leszek Budrewicz, Marek Krukowski, 
Tomasz Wacko und andere Freunde von 
der Bewegung “Freiheit und Frieden” aus 
Wrocław, Liebe Freunde!, den 1. Juni 1987.

12. The Movement “Freedom and Peace”, To the 
Movements Gathered on the Conference in 
Amsterdam on the 26th of July, 1985.

13. Czas Przysły.

B.II.3 1109 (AgG, Berlĳ n)
1. Wolfgang Schenk, AL, Presseerklärung, 

Berlin, den 4. Juni 1986.
2. Pressemitteilung Nr. 362/86.
3. Pressemitteilung Nr. 488/86.
4. Wolfgang Schenk, Mitglied der AL-

Fraktion, 16. April 1986.
5. Lukas Beckmann, An den Ministerprä-

sidenten der Volksrepublik Polen, Herrn 
Wojciech Jaruzelski, Bonn, den 30. Juli 1986.

6. Arbeitsgruppe Solidarność-Köln e.V., 
Pressemitteilung.

B.II.3 1127 (AgG, Berlĳ n)
1. Lutz Rathenow an Petra Kelly.
2. Jürgen Fuchs an Milan, 21.9.84.

B.II.3 1154 (AgG, Berlĳ n)
1. Pressemitteilung Nr. 284/89.
2. Pressemitteilung Nr. 279/89.
3. Die Grünen Bonn, Pressedienst 50/89, 18. 

April 1989.
4. Polen nach den Gesprächen am “runden 

Tisch” - Hofffnung oder Skepsis? Vortrag 
und Diskussion mit Kazimierz Wóycicki.

5. Christof Hyla, Zur persönlichen Kennt-
nissnahme.

B.II.3 1155 (AgG, Berlĳ n)
1. Pressemitteilung Nr. 454/88.
2. Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden 

der Jungen Union, Hermann Binkert.
3. Service der SPD für Presse, Funk, TV, Mit-

teilung für die Presse, 8.5.1988.

BBo 048 (RHG, Berlĳ n)
1. Kongreß osteuropäische Oppositionsbewe-

gungen - westliche Friedensbewegungen, 
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Verbindungslinien/Widersprüche, 2.-4. 
Dezember 83, Osnabrück.

BBo 063 (RHG, Berlĳ n)
1. Lieber Lukas, Berlin, d. 12.11.83.
2. Bärbel, Lieber Lukas, Berlin, den 3.12.83.
3. Bürger beider deutscher Staaten appel-

lieren an den Bundestag, sagen Sie nein!, 
Berlin, den 10. Oktober 1983.

BBo 118 (RHG, Berlĳ n)
1. Wilhelm Knabe, Thesen zur deutsch-

deutschen Politik der Grünen im Lichte 
neuer Entwicklungen.

BBo 129 (RHG, Berlĳ n)
1. Die SPD im deutschen Bundestag, 16. Sep-

tember 1988, Ehmke: Ohne die Stabilität 
Polens kann es keine Stabilität Europas 
geben.

BBo 157 (RHG, Berlĳ n)
1. Bärbel, Liebe Petra.

BBo 159 (RHG, Berlĳ n)
1. M. Mielke, Persönlich an Genossen Egon 

Krenz, Berlin, 20.10.1989.

BdG 6 (Beatrice de Graaf) (IISG, Amsterdam)
1. H.A. van Munster, Bisschoppenkonferen-

tie, aan het Dagelĳ ks Bestuur Pax Christi/
Nederland.

2. A. Forrer, K. Sluiter, R. Kleĳ er, aan het 
Interkerkelĳ k vredesberaad, Emmen, 
Havelte, 7 maart 1983.

3. Verslag van uitspraken van bisschop W. 
Krusche op de bĳ eenkomst met de raad 
van Kerken te Amersfoort d.d. 7-9-‘82.

4. Werkoverleg internationaal – 18  januari 
1982.

BdG 11 (IISG, Amsterdam)
1. Alex J. van Bemmel, aan het Interkerkelĳ k 

Vredesberaad, Arnhem, 2 juli 1983.
2. Notulen van de vergadering van de werk-

groep internationaal op 29 april 1983.

BK 433.300 (Biuro Koordynacyjne NSZZ 
“Solidarność” w Brukseli) (Archiwum 
KK, Gdańsk)

1. Ernst Breit, Herrn Lech Wałęsa, Düsseldorf, 
den 9.12.1988.

BK 740.000 (Archiwum KK, Gdańsk)
1. Jan Minkiewicz, Ruchy pokojowe na 

zachodzie: ich charakter i znaczenie, 
Bruksela 8.06.1984.

2. Mient Jan Faber, To peace and freedom 
groups in Poland, ‘s Gravenhage, in No-
vember 1985.

3. Jan Minkiewicz, Minkiewicz: Krótkie 
sprawozdanie z pobytu w Japonii (30/7-18/8 
1986), Bruksela, 19-8-1986.

4. Jan Minkiewicz, Chernobyl and human 
rights in the communist World – workshop 
IV.

BK II D/1984 (Archiwum KK, Gdańsk)
1. Jerzy Lisiecki, do Kol. J. Milewskiego, 

Kolonia, 13.1.84r.
2. Joanna Pilarska, do Jerzego Lisieckiego, 

Bruksela, 19.01.1984.
3. Berlińskie “Towarzystwo Solidarność”.

BK II D/1984-1985 (Archiwum KK, Gdańsk)
1. Edward Klimczak, do Joanny Pilarskiej, 

Berlin 28.05.85.
2. Edward Klimczak, do Jerzego Milewskiego, 

Berlin 8.8.1985.

BK II D/do końca 1983 (Archiwum KK, Gdańsk)
1. Zbychu, Drodzy Jurku, Joanno, Bremen, 

dnia 8.11.83.
2. Kazimierz Kunikowski, an den Kollegen 

Jerzy Milewski, Bremen, den 24.3.1983.
3. Zenon Szelest, an Erwin Kristofffersen.
4. Komunikat nr. 2/11/83.
5. Jerzy Milewski, an das Informationsbüro 

Solidarität Bremen, Brüssel, den 7. April 
1983.

6. Do biura koordynacyjnego NSZZ Solidarność 
za granicą, Bremen, dnia 06.07.1983r.

7. JM, Drodzy Kaziku i Zbyszku, Bruksela, 
8/9.08.1983.
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8. Joanna Pilarska, do Andrzeja Wirgi, Bruk-
sela, 23.08.1983.

9. Andrzej Wirga, Drogi Mirku, Mainz, 
23.09.1983.

10. Thomas Meyer, an Jerzy Milewski, Darm-
stadt, 21.8.83.

11. Jerzy Milewski, to Jurgen Ludwig, Brussels, 
12.09.1983.

12. Joanna Pilarska, do Jerzego Lisieckiego, 
Bruksel, 17.11.1983.

13. Je r z y  L i s i e c k i ,  Gr up a  R ob o c z a 
“Solidarność”- Kolonia e.V., do Jerzego 
Milewskiego, Kolonia, 12.11.83r.

14. Krzysztof Kasprzyk, Szanowny Panie, 
Berlin Zachodni 29.03.1983.

15. Grupa Robocza NSZZ “Solidarność” Mo-
nachium, Do wiadomości biura koordyna-
cyjnego NSZZ “Solidarność” za granicą, 
Monachium, 19.07.1983r.

16. Jerzy Jankowski, do przedstawicieli prasy, 
radia, telewizji, München 14.06.1983.

17. Joanna Pilarska, do Kol. Krzysztofa 
Kasprzyka, Bruksela 25.04.1983.

18. Andrzej Wirga, Drogie Koleżanki i Koledzy, 
Mainz, 3.09.1983.

19. Andrzej Wirga, Drogi Mirku, Mainz, 
23.09.1983.

20. Konservative Aktion, Freiheit für Lech 
Wałęsa.

BK II NL (Archiwum KK, Gdańsk)
1. M. Dobrosielski, Some remarks concerning 

Ben ter Veer’s “Challenging Questions”.
2. Jan Zielonka, do Pana Andrzeja Chilec-

kiego, Geneva 28 luty 1985.

BK II NL/biuro do 1987 (Archiwum KK, 
Gdańsk)

1. J. Minkiewicz, Drodzy Jurku i Joasiu, 
Amsterdam, 27.03.1985.

2. Drogi kolego Jurku, Amsterdam, 24 luty 1983.
3. Jan Minkiewicz, Drodzy koledzy z KOS-u, 

Amsterdam, 26.3.1985.

BK III D/do końca 1984 (Archiwum KK, 
Gdańsk)

1. Telex Joanna do Krzysztofa.

2. Joanna Pilarska, do Pana Krzysztof Hyli, 
Bruksela, 26.10.1983.

3. Joanna Pilarska, do Pana Sławomira 
Magiera, Bruksela, 09.11.1983.

4. Joanna Pilarska, do Pana Henninga Hahna, 
Bruksela, 13.09.1983.

5. Joanna Pilarska, do Pana Andrzeja J. 
Chileckiego, Bruksela, 18 września 1983.

BK III D/1985 (Archiwum KK, Gdańsk)
1. Andrzej Chilecki, Droga Pani Joanno, 25 

pazdziernika 1985.
2. Andrzej J. Chilecki, do Pani Joanny Pilar-

skiej, 2 lipca 1985r.
3. Joanna Pilarska, do Pana Andrzeja J. 

Chileckiego, Bruksela, 22 lipca 1985.
4. Andrzej J. Chilecki, droga Pani Joanno! 13 

maja 1985r.
5. Alexander Tiplt, do Biura Koordynacyjnego 

NSZZ “Solidarność”, Unterhaching, 20.2.85.
6. Joanna Pilarska, do Alexandra Tiplta, 

Bruksela, 11.03.1985.
7. Andrzej J. Chilecki, Droga Pani Joanno, 31 

sierpnia 1985.
8. Andrzej J. Chilecki, Droga Pani Joanno!, 24 

września 1985r.
9. Andrzej J. Chilecki, Droga Pani Joanno, 

29.07.1985.
10. Joanna Pilarska, do Andrzeju J. Chilec-

kiego, Bruksela, 18 września 1985.
11. Weiß, Auswärtiges Amt, An Herrn Andrzej 

Chilecki, Bonn, den 28. Mai 1985.
12. Andrzej J. Chilecki, do Wielmożnej Pani 

Joanny Pilarskiej, 21 kwietnia 1985r.
13. Dr. Alois Mertes, an Herrn Andrzej Chi-

lecki, Bonn, den 16.04.1985.
14. Andrzej Chilecki, an Herrn Dr. Alois 

Mertes, 6. März 1985.

BK III D/1986 (Archiwum KK, Gdańsk)
1. Joanna Pilarska, do Pana Jacka Zielkie-

wicza, Bruksela, 11 września 1986.
2. Drogi Przyjacielu HHH, Bruksela, 10.06.1986.
3. Joanna Pilarska i Jurek Milewski, Drogi 

Hansie, Bruksela, 16 maja 1986.

BK III D/1988 (Archiwum KK, Gdańsk)
1. A.J. Chilecki, Droga Pani Joanno!, 28.10.87.
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BK IV D (Archiwum KK, Gdańsk)
1. Elisabeth, to Coordination Offfĳ ice abroad 

of NSZZ Solidarność, 10. VI. 1985.

BK IV D 2 (Archiwum KK, Gdańsk)
1. SPD Unterbezirk Düsseldorf, Erklärung 

zum 5. Jahrestag des Danziger Abkom-
mens, 30.8.85.

DGB AO 5/DGAL000095 (AdsD, Bonn)
1. Heinz Kluncker, an Heinz Oskar Vetter, 21. 

Januar 1982.
2. Karl Schwab, 30. Januar 1982 - Tag der 

Solidarität mit Solidarność, 19.1.1982.

DGB AV 5/DGBI003096 (AdsD, Bonn)
1. PPP 14. Dezember 1981 Interview Karsten 

Voigt: Proteste allein reichen nicht aus.
2. DGB Kreis Bremen, Pressemitteilung 18. 

Jan 1982.
3. Polendelegation: Abgesandte der Gewerk-

schaft Solidarität (Danziger Leninwerft).
4. Erwin Schmidt, an den DGB-Vorstand, 

20.1.82.

DGB IA 5/DGAJ000288 (AdsD, Bonn)
1. Heinz Oskar Vetter, An die Vorsitzenden 

der Gewerkschaften und Industriegewerk-
schaften, 9. Januar 1981.

2. Erwin Kristofffersen, an Kollegen Heinz O. 
Vetter, 19. September 1980.

3. Heinz O. Vetter, an S.E. dem Botschafter 
der Volksrepublik Polen, 28. Oktober 1980.

4. Erwin Kristofffersen, an Kollegen Heinz 
Vetter, Düsseldorf, den 8. Mai 1981.

5. Erwin Kristofffersen, an Kollegen Heinz 
Oskar Vetter, Düsseldorf, 22. Dezember 1980.

6. Internationale Abteilung, an Kollegen Heinz 
O. Vetter, Düsseldorf, den 23. Oktober 1981.

7. Heinz Oskar Vetter, An die Vorsitzenden 
der Gewerkschaften und Industriegewerk-
schaften, 9. Januar 1981.

8. Charles Kassman, Stricly confĳ idential. 
Report to the ICFTU on visits to Warschau 
and Gdansk 15.9.-18.9.1980.

9. Pressemeldung CSU 16. September, DGB 
misst mit zweierlei maß.

10. Franz Josef Strauss, an Herrn Heinz Oskar 
Vetter.

11. Erwin Kristofffersen, an Kollegen Heinz O. 
Vetter, Düsseldorf, den 17. November 1980.

12. Erwin Kristofffersen, Vermerk, Gespräch 
mit den Herren Masowiecki und Professor 
Geremek am 11.11.1981 in Brüssel, Düssel-
dorf, den 12.11.1981.

DGB IA 5/DGAJ000290 (AdsD, Bonn)
1. Erwin Kristofffersen, Bericht über den 

Besuch einer Delegation des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes beim Zentralrat in 
der VR Polen in der Zeit vom 7. bis 11. Januar 
1980, Düsseldorf, den 7. Februar 1980.

2. Polnische Gewerkschaftszeitung “Glos 
Pracy” vom 19/20. Januar 1980.

3. Heinz Oskar Vetter, an Herrn Władysław 
Kruczek, 20. Februar 1980.

4. DGB an den Zentralrat der polnischen 
Gewerksch., Düsseldorf, den 28.8.1980.

DGB IA 5/DGAJ000291 (AdsD, Bonn)
1. Erwin Kristofffersen, Bericht über meinen 

Besuch in Polen zur Teilnahme am ersten 
Nationalkongress der NSZZ Solidarność.

2. Jasiński u.a., Liebe Deutsche Kollegen, 
Gdańsk, den 22. Februar 1981.

3. Klaus Reifff, an Herrn Kristofffersen, 11. 
Januar 1981.

4. Erwin Kristofffersen an Klaus Reifff, 6.8.1981.
5. Erwin Kristofffersen, Grussbotschaft an-

lässlich des Kongresses des unabhängigen 
selbstverwalteten Gewerkschaftsbundes 
“Solidarität” in Polen vom 5. bis 7. Septem-
ber 1981.

6. Klaus Reifff, Lieber Kollege Kristofffersen, 
Warschau, den 12. Januar 1981.

7. Erwin Kristofffersen, Noch ist Polen nicht 
verloren.

8. Besuch von Witold Olszewski in der Ver-
bindungsstelle, Bonn, 16.9.80.

9. Erwin Kristofffersen, an Klaus Reif, 9. Juli 
1981.

10. Janusz Onyszkiewicz, an Herrn Erwin 
Kristofffersen, Warszawa, 15.IV.1981.
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11. Janusz Onyszkiewicz, Marek Chlebowicz, 
Herrn Erwin Kristofffersen, Warszawa, 
19.III.1981.

12. Niezależność Nr. 161 v. 29.10.1981.
13. Wiadomości Dnia v. 6.11.1981.
14. Klaus Reiff f an Erwin Kristofffersen, 8. 

November 1981.
15. Erwin Kristofffersen, an Heinz O. Vetter, 

Düsseldorf, den 4.12.1981.
16. Erwin Kristofffersen, an Heinz O. Vetter, 

Düsseldorf, den 26.11.1981.
17. Klaus Reifff, an Erwin Kristofffersen, 30. 

November 1981.
18. Heinz O. Vetter, Fernschreiben an Lech 

Wałęsa, Düsseldorf, 10. Dezember 1981.
19. Heinz O. Vetter, an Herrn Jan Szydlak, 17. 

Juli 1980.
20. Lech Wałęsa, an Heinz O. Vetter, Gdansk 

21.01.81.
21. Telex Heinz O. Vetter, an Otto Kersten, 

2.9.1981.
22. Erwin Kristofffersen an Herrn Zbigniew 

Bujak und Janusz Onyszkiewicz, 9. juli 1981.
23. Zbigniew Bujak, Lieber Kollege Kristof-

fersen, Warszawa, den 17.11.81.
24. Erwin Kristofffersen, Eindrücke vom 1. 

Kongreß der polnischen “Solidarität”.

DGB IA 5/DGAJ000292 (AdsD, Bonn)
1. Auswaertiges Amt, Polnische Presseveroef-

fentlichungen angeblichen Briefwechsels 
Milewski-Lis, 19 juni 1984.

2. Erwin Kristofffersen an Günter Schubert, 
12.03.1986.

3. Erwin Kristofffersen, an Herrn Günter 
Schubert, 11. Februar 1986.

4. Erwin Kristofffersen, an Herrn Andreas 
Körting, 11. Februar 1986.

5. Erwin Kristofffersen an Herrn Andreas 
Körting, 14. Juni 1985.

6. Günter Schubert, Lieber Erwin, Warschau, 
27.2.86.

7. Erwin Kristofffersen, Situation von “Ver-
tretern der polnischen Solidarität” in der 
Bundesrepublik und anderen westeuropäi-
schen Ländern.

8. Bericht an den DGB-Bundesvorstand über 
den Stand der Polen-Hilfsaktion.

9. Ernst Breit, an die Mitglieder des DGB-
Bundesvorstandes, 2. August 1982.

10. Bericht über ein Treff fen von in der 
Bundesrepublik ansässigen Angehörigen 
der polnischen NSZZ Solidarność am 
13./14.03.1982 in Düsseldorf.

11. Beschluss der am 13./14. März 1982 in 
Düsseldorf stattgefundenen 1. Koordinie-
rungstagung der Mitglieder und Funkti-
onäre der “Solidarność” über Aufgaben des 
Informationsbüro “Solidarność” in Bremen.

12. Telex Polen DGB Funktionär angeblich 
Verbindungsmann zum Untergrund, dpa.

13. Ernst Breit, an den Geschaftsträger a.i. der 
Volksrepublik Polen, 8. November 1982.

14. Erwin Kristofffersen, an Herrn Andreas 
Körting, 23. Mai 1985.

15. Erwin Kristofffersen, an Herrn Andreas 
Körting, 12.03.1986.

16. Bogumił Krol, Botschaftsrat, an Herrn Erwin 
Kristofffersen, Köln, den 24. November 1986.

17. Tadeusz Olechowski, an Herrn Ernst Breit, 
Köln, den 15. November 1985.

18. Telefonat von Peter Schneider/FES am 
24.11.82.

19. Erwin Kristofffersen, Herrn Ryszard Wojna, 
12.03.1986.

20. Erwin Kristofffersen, an Herrn Andreas 
Körting, 23. Mai 1985.

21. Erwin Kristofffersen, an Andreas Körting, 
31. Juli 1985.

22. Erwin Kristofffersen an Ernst Breit, 20. Juni 
1984.

23. Klaus Reifff an Herrn Erwin Kristofffersen, 
15. Januar 1983.

24. Zbigniew Bujak, Szanowny Panie, War-
szawa, 20.12.82r.

25. Pfefffer an DGB Bundesvorstand.
26. Vorschlage im Zusammenhang mit der 

Entwicklung in Polen und der Situation 
von Solidarność-Angehörigen in der Bun-
desrepublik, Düsseldorf, 18.03.1982.

27. Wojciech Gruszecki an die Deutschen 
Gewerkschaften.

28. Gesprächsnotiz vom 21.4.1983.
29. Günter Schubert, Liebe Freunde, Warschau 

26.11.83.
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30. Günter Schubert, Liebe Freunde, Warschau 
3.10.83.

DGB IA 5/DGAJ000293 (AdsD, Bonn)
1. DGB to Mr. Jerzy Milewski, 28th March 1983.
2. Erwin Kristofffersen an Seweryn Blum-

stein, 4.3.1982.
3. Erwin Kristofffersen to Mr. Jerzy Milewski, 

5th May 1983.
4. Erwin Kristofffersen an das Informations-

büro Solidarność, 21. Januar 1983.
5. Jerzy Milewski, Dear Erwin, Brussels, 

6 August 1986.
6. Er win Kristoff fersen to J. Milewski, 

20.07.1983.
7. Erwin Kristofffersen to Jerzy Milewski 9th 

September 1983.
8. Erwin Kristofffersen an Ernst Breit, Düs-

seldorf, den 12. Dez. 88.
9. Gespräch des Vorsitzenden des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes mit Kollegen 
Jerzy Milewski, am 21. Dezember 1982 in 
Düsseldorf.

10. Jerzy Milewski, to Mr. Erwin Kristofffersen, 
18 November 1983.

11. Jacek Kowalski, Polska Partia Socjalisty-
czna, 24.10.1983.

12. Edward Klimczak an Herrn Erwin Kristof-
fersen, den 4. Juni 1983.

13. Jerzy Milewski, to Mr. E. Breit, September 
21, 1982.

14. Jerzy Milewski, an das Informationsbüro 
Unabhängige Gewerkschaft Solidarität 
Polen Bremen, Brüssel, den 7. April 1983.

15. Jerzy Milewski, to Mr. Erwin Kristofffersen, 
31 March 1987.

16. Andrej Wirga, Lieber Kollege Kristofffersen, 
Mainz, 26.06.1983.

17. Erwin Kristofffersen, an Herrn Andrzej 
Wirga, 19.07.1983.

18. Jerzy Milewski to Mr. Erwin Kristofffersen, 
Brussels, 29 August 1983.

19. Kornel Morawiecki, An den Vorsitzenden 
der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands Herrn Willy Brandt.

DGB IA 5/DGAJ000294 (AdsD, Bonn)
1. Erwin Kristofffersen an das Informations-

büro, 16.4.1982.
2. Heinz O. Vetter, an die Mitglieder des DGB-

Bundesvorstandes und die Vorsitzenden der 
Landesbezirke- und Kreise, 19. März 1982.

3. Erwin Kristofffersen, Die Situation und Ar-
beit des Informationsbüros der Solidarność 
in Bremen, 27. Oktober 1982.

4. Erwin Kristofffersen, an Herrn Andrej 
Chilecki, 7. Dezember 1983.

5. Zbigniew Sieradzki, Kazimierz Kuni-
kowski, 2/09/83.

6. Erwin Kristofffersen an Erwin Schmidt, 9. 
September 1983.

7. Arbeiterkammer Bremen, Programm der 
“Solidaritäts”-gruppe in Bremen, den 11.1.82.

8. Erwin Kristofffersen, Betriff ft: Interna-
tionale Protestmaßnahme gegen das 
Verbot der polnischen Solidarność am 10. 
November 1982, 25. Oktober 1982.

9. Erwin Kristofffersen, Gesprächsvermerk, 
Düsseldorf, den 11.2.1982.

10. Erwin Kristofffersen an Herrn Musa, Landes-
bezirk Nordmark des DGB, 29. März 1982.

11. Henryk Jagielski, an das Büro der Auslands-
abteilung des DGB, Bremen, den 25.3.82.

12. Entwurf für ein Abkommen zwischen der 
DGB-Zentrale und dem Informationsbüro 
in Bremen.

13. Erwin Schmidt an Erwin Kristofffersen 3. 
Mai 1982.

14. Erwin Kristofffersen an Erwin Schmidt, 4. 
Juni 1982.

15. Erwin Schmidt an Herrn H.O. Vetter, 27. 
Januar 1982.

16. Bogdan Felski, Solidarność Bremen, an den 
Deutschen Gewerkschaftsbund, Bremen, 
den 22.2.82.

17. Marek Chlebowicz, Gesprächnotiz, Un-
terredungen mit der Solidarność-Gruppe 
Bremen (13./14.10) und dem Solidarność-
Büro Paris (15./16.10.1982).

18. Ernst Breit, Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, 10. November 1982.

19. Harald Simon, an Kollegen Ernst Breit, 
Düsseldorf, den 25. November 1982.
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20. Erwin Kristofffersen, an das Informations-
büro, 8. Februar 1983.

21. Erwin Kristofffersen, an Herrn Joachim 
Radtke, DGB-Kreis Bremen, 5. Dezember 
1983.

22. Zenon Szelest, an Erwin Kristofffersen.
23. Erwin Kristofffersen an Kollegin Ilse Brusis 

und Kollegen Ernst Breit, 7. November 1983.
24. Erwin Schmidt, DGB Kreis Bremen, an 

Koll. Kristofffersen, 14.09.1983.
25. Sieradzki Zbigniew, Kazimierz Kuni-

kowski, Koordinations-Informationsbüro 
NSZZ “Solidarność” in Bremen 2/09/83.

26. Erwin Kristofffersen an Erwin Schmidt, 20. 
Juni 1983.

27. Adressenliste der in der Bundesrepublik 
ansässigen Solidarność-Gewerkschafter 
mit Stimmrecht vom 1. Kongress am 
13.3.1982 in Düsseldorf.

DGB IA 5/DGAJ000295 (AdsD, Bonn)
1. Erwin Kristofffersen, Herrn Helmut Kohl, 

29. März 1983.
2. Anrufe “Situation in Polen” 18 XII 81.
3. Hartmut Reichardt, Evangelische Akademie 

Loccum, an Erwin Kristofffersen, 6.5.1983.
4. Edmund Hulsz an Wilhem Musa, DGB-

Landesbezirk Nordmark, 19.03.1982.
5. Wilhelm Musa an Edmund Hulsz, 25. März 

1982.
6. Hans Graf Huyn, CDU Bundestagfraktion, 

an Herrn Vetter, 4. März 82.
7. Erwin Kristofffersen an die Frankfurter 

Allgemeine, 30. Juli 1982.
8. Klaus Reifff an Herrn Erwin Kristofffersen, 

20. April 1982.
9. Albert Schunk, IG Metall, an Herrn Erwin 

Kristofffersen, 4. Juni 1982.

DGB IA 5/DGAJ000296 (AdsD, Bonn)
1. Erwin Kristofffersen an Ernst Breit, Düs-

seldorf, den 13. Feb. 1989.
2. Konrad Adenauer Stiftung, Information 

visit of a delegation of Solidarność in Bonn 
from July 6-8, 1989.

3. Erwin Kristofffersen to Bogdan Lis, 13.7.1989.
4. Lech Wałęsa to Mr. Ernst Breit, Gdańsk, 

24 April 1986.

5. Erwin Kristofffersen to Janusz Onyszkie-
wicz, January 23, 1989.

6. Lech Wałęsa to Mr. Ernst Breit, Gdansk, 
April 7, 1986.

7. Erwin Kristofffersen an Ernst Breit, 6.7.1988.
8. Erwin Kristofffersen an Ernst Breit, Düs-

seldorf, den 10. Dez. 1988.

DGB IA 5/DGAJ000423 (AdsD, Bonn)
1. Protokoll der Vorstandssitzung des Polen-

vereins am 18.1.1983.
2. Protokoll zur Polen-Vorstandssitzung am 

26.4.1983.
3. Lothar Adams an den Gewerkschaft ÖTV, 

Jan 1983.
4. Lothar Adams an Roswitha Gehl, 24. März 

1983.

DGB IA 5/DGAJ000424 (AdsD, Bonn)
1. Ausblick. Zeitschrift der Gewerkschaft 

Handel, Banken und Versicherungen, März 
1982.

2. Hilfe oder kalter Krieg? Druck und Papier, 
11.1.1982.

3. Heinz O. Vetter auf der zentralen Kundge-
bung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
“Solidarität mit Solidarność” am 30. Januar 
1982 in der Stadthalle Mülheim/Ruhr.

DGB IA 5/DGAJ000425 (AdsD, Bonn)
1. Mitglieder der Solidarność und das Komi-

tee für unabhängige Gewerkschaften rufen 
auf zur Veranstaltung am 12. September.

2. Komitee Solidarität mit Solidarność in 
Darmstadt, Die Unterzeichner fordern 
Freiheit für die dem dem 13.12.81 internier-
ten Gewerkschafter!

3. Klaus Reiff f an Erwin Kristofffersen, 6. 
Februar 1982.

4. Klaus Reiff f an Erwin Kristoff fersen, 1. 
Februar 1982.

5. Yoshiho Umeda, Solidarność Region Ma-
zowsze, an Erwin Kristofffersen, 9.3.1982.

6. Hartwig Zillmer an Lothar Adams, Ham-
burg, Anfang Januar 1983.
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DGB IA 5/DGAJ000426 (AdsD, Bonn)
1. Erklärung des Kollegen Siegfried Bleicher 

vor der 12. Ordentlichen DGB-Landesbe-
zirkskonferenz aus Anlaß des Tages der 
Solidarität mit “Solidarität” am 30. Januar 
1982.

2. Helmut Lenders, SPD Düsseldorf, an Erwin 
Kristofffersen, 19. Januar 1982.

3. Theodor Gier an Herrn Heinz Oskar Vetter, 
Hamburg, den 15.2.82.

4. Veranstaltungen am 30. Januar 1982, Düs-
seldorf, den 22.01.1982.

5. W.B. Kurzbericht über die DGB-Solidaritäts-
Veranstaltungen zugunsten der polnischen 
‘Solidarność’-Gewerkschafter am 30.1.1982, 
1. Februar 1982.

6. Ulrich Borsdorf, Aktennotiz Stand der 
Aktion “Solidarität fur Polen” am 25.1.1982.

DGB IA 5/DGAJ000428 (AdsD, Bonn)
1. Gerhard Schmidt an die DGB-Kreise, 30. 

März 1982.
2. Gespräch mit der deutschen Presse in 

Brüssel am 25.2.1982.
3. Erwin Kristofffersen, an Ernst Breit, Düs-

seldorf, den 15. Oktober 82.
4. Erwin Kristofffersen, an Ernst Breit, 4. 

November 1982.
5. Gerhard Schmidt, An die DGB-Kreise, 2. 

Februar 1982.
6. Ulrich Borsdorf, an Gerhard Schmidt, 

Düsseldorf, den 26.2.82.
7. Entwurf für ein Fernschreiben an die 

Mitglieder des DGB-Bundesvorstandes, 
Solidarität für Polen.

8. Ulrich Borsdorf, Aktennotiz für Kollegen 
Gerhard Schmidt, Düsseldorf, den 3. 
Februar 1982.

9. Ulrich Borsdorf, Lieber Erwin, Düsseldorf, 
den 3. Februar 1982.

10. Ulrich Borsdorf an IG Chemie-Papier-
Keramik Marl, 16. März 1982.

DGB IA 5/DGAJ000430 (AdsD, Bonn)
1. Erster Geschäftsbericht des Vorstandes des 

Vereins “Solidarität für Polen e.V. – DGB” 
an die Mitgliederversammlung.

2. Spendenaktion “Solidarität für Polen, 
Deutscher Gewerkschaftsbund”.

DGB IA 5/DGAJ000539 (AdsD, Bonn)
1. Erwin Kristoff fersen, an das Komitee 

zur Verteidigung und Verwirklichung 
Demokratischer Rechte und Freiheiten 
in Ost und West- in ganz Deutschland, 5. 
Oktober 1981.

2. Erwin Kristofffersen an Ernst Breit, 17. 
Februar 1983.

3. Karl-Heinz Jager, Harald Simon an Erwin 
Kristofffersen, 12. Februar 1980.

DGB IA 5/DGAJ000596 (AdsD, Bonn)
1. Harald Simon an Kollegen Heinz O. Vetter, 

Düsseldorf, den 22. Aug. 1980.
2. Harald Simon an Kollegen Heinz Oskar 

Vetter, Düsseldorf, 18. August 1980.
3. Jan Pawlak, CRZZ, an Kollegen Heinz 

Oskar Vetter, Warszawa, 20.03.1980.
4. Jan Szydlak an Herrn Heinz Oskar Vetter, 

23 07 1980.
5. Harald Simon, Vermerk für Heinz Oskar 

Vetter, Düsseldorf, 25. Aug. 1980.

DGB IA 5/DGAJ000642 (AdsD, Bonn)
1. Internationale Abteilung, Zur Entwicklung 

in Polen und der Haltung der freien Gewerk-
schaften, Düsseldorf, den 14. Januar 1981.

2. Heinz Oskar Vetter an die Mitglieder der 
Internationalen Kommission, 20. VIII. 1981.

3. Heinz O. Vetter, Statement zu den Be-
ziehungen des DGB zu Polen anlässlich 
des Jahrespresseempfangs des DGB-
Bundesvorstandes am 14. Januar 1981.

4. Dieter Wagner an Herrn Twelker, 23. jan 1981.

DGB IA 5/DGAJ000654 (AdsD, Bonn)
1. Harald Simon, Vermerk für Heinz O. Vetter, 

Düsseldorf, den 2. Januar 1980.

FNV CA (FNV Commissiearchief 1980, 636 
(IISG, Amsterdam)

1. Kort verslag van de vergadering van de 
Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 18 maart 1981.
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FNV CA 1980, 637 (IISG, Amsterdam)
1. FNV, Internationaal bulletin, oktober 1980, 

nr. 40.

FNV CA 1980, 639 (IISG, Amsterdam)
1. FNV, Verklaring inzake de gebeurtenissen 

in Polen, Amsterdam, 25 augustus 1980.
2. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van woensdag 11 maart 1980.
3. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van woensdag 20 februari 1980.
4. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van woensdag 20 augustus 1980
5. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van woensdag 8 oktober 1980.

FNV CA 1980, 640 (IISG, Amsterdam)
1. J. van Rens, Uitnodigingen voor congressen 

van Oost-Europese vakbondsorganisaties 
(m.n. de SZOT), 18-8-1980.

FNV CA 1981, 336 (IISG, Amsterdam)
1. J.M.W. van Greunsven, Betreft: Hulp aan 

Solidarność, Amsterdam, 29 april 1981.
2. Kort verslag van de vergadering van de 

Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 22 april 1981.

3. Kort verslag van de vergadering van de 
Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 19 augustus 1981.

FNV CA 1981, 337 (IISG, Amsterdam)
1. Kort verslag van de vergadering van de 

Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 12 november 1980.

FNV CA 1981, 338 (IISG, Amsterdam)
1. Notitie inzake de aansluiting van de FNV 

bĳ  het Internationaal Verbond van Vrĳ e 
Vakverenigingen (IVVV).

2. Johan van Rens, De ontwikkelingen in de 
Poolse vakbeweging, 10 april 1981.

3. Notitie inzake hulpverlening aan Polen.
4. Johan van Rens, Beknopt verslag van het 

24ste SZOT-congres (Budapest 12-14 decem-
ber 1980), 6-1-1981.

5. J.M.W. van Greunsven, Begeleidend schrĳ -
ven bĳ  de notitie inzake de hulpverlening 
aan Polen, 2-12-1981.

FNV CA 1981, 339 (IISG, Amsterdam)
1. Johan van Rens, Eerste oriënterende 

discussie inzake de verdere dialoog en 
contacten met vakorganisaties in Oost-
Europa, 2-12-1981.

FNV CA 1981, 340 (IISG, Amsterdam)
1. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van dinsdag 9 juni 1981.
2. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van woensdag 16 september 1981.

FNV CA 1981, 341 (IISG, Amsterdam)
1. FNV News no. 15 July 1981.

FNV CA 1981, 342 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van het gesprek met de Minister 

van Buitenlandse Zaken op 18 september 
1980 te Den Haag.

FNV CA 1981, 347 (IISG, Amsterdam)
1. Mededeling ter behandeling WIZ/81-130.

FNV CA 1981, 459 (IISG, Amsterdam)
1. Lech Wałęsa, Appeal to workers and trade 

unions of Western Europe.

FNV CA 1982, 118 (IISG, Amsterdam)
1. BIZ/82-56 Kort verslag van de vergadering 

van de Beleidsadviesraad Internationale 
Zaken van woensdag 20 oktober 1982.

2. BIZ/82-22 Kort verslag van de vergadering 
van de Beleidsadviesraad Internationale 
Zaken van woensdag 17 maart 1982.

3. BIZ/82-15 Kort verslag van de vergadering 
van de Beleidsadviesraad Internationale 
Zaken van woensdag 17 februari 1982.

4. BIZ/82-43 Kort verslag van de vergadering 
van de Beleidsadviesraad Internationale 
Zaken van woensdag 16 juni 1982.

5. BIZ/82-2 Kort verslag van de vergadering 
van de Beleidsadviesraad Internationale 
Zaken van woensdag 9 december 1981.
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6. J.M.W. van Greunsven aan de algemeen-
secretarissen van de bĳ  de FNV aange-
sloten bonden, circ. Nr. 1765, Amsterdam, 
26-10-1982.

7. Aan de Poolse ambassadeur in Nederland, 
44/212.

FNV CA 1982, 121 (IISG, Amsterdam)
1. Elementen voor de toespraken van Herman 

Bode op 30 januari 1982 en anderen in de 
komende tĳ d inzake de gebeurtenissen in 
Polen.

2. Wim Kok to S. Gáspár, Amsterdam, 26 Ja-
nuary 1982.

3. BIZ/82-9 telex Szot-FNV.

FNV CA 1982, 122 (IISG, Amsterdam)
1. BIZ/82-61, Oriënterende notitie inzake 

de voortzetting van de dialoog en de con-
tacten met werknemersorganisaties in de 
Oost-Europese sfeer, 8 december 1982.

2. BIZ/82-47-a, W. Wagenmans, Adoptieactie 
voor veroordeelde leden van Solidarność in 
Polen, 11-8-1982.

3. Continuering van het informatieburo 
Solidarność in Nederland, 94/145.

4. BIZ/82-64, J. van Rens, Agendapunt 8, 
8-12-1982.

FNV CA 1982, 123 (IISG, Amsterdam)
1. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internatio-

nale Zaken van woensdag 3 maart 1982, 
WIZ/82-44.

2. J. Szyguła, E. Nieborak, J. Minkiewicz, Aan 
de beleidsgroep Int. Zaken van de FNV, 
Amsterdam 13.06.1982.

3. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken van woensdag 7 juni 1982, WIZ/82-85.

4. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken van woensdag 18  november 1981, 
WIZ/82-1.

5. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken d.d. 20 januari 1982, WIZ/82-19.

6. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken d.d. 18 augustus 1982, WIZ/82-95.

7. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken d.d. 20 oktober 1982, WIZ/82-120.

8. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken van woensdag 17  november 1982, 
WIZ/82-146.

9. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internatio-
nale Zaken van dinsdag 2 februari 1982, 
WIZ/82-26.

10. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internatio-
nale Zaken van woensdag 3 maart 1982, 
WIZ/82-44.

11. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internatio-
nale Zaken van woensdag 6 oktober 1982, 
WIZ/82-114.

12. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken d.d. 14 april 1982, WIZ/82-64.

13. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken van woensdag 19 mei 1982, WIZ/82-75.

14. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internatio-
nale Zaken van woensdag 4 augustus 1982, 
WIZ/82-90.

FNV CA 1982, 125 (IISG, Amsterdam)
1. WIZ/82-15, Ondersteunende acties ten 

behoeve van de FNV/Polen-campagne.
2. I. Maligłówka, M. Maligłówka, Adoptie-

actie voor veroordeelden onder de staat 
van beleg in Polen.

3. Prad, communicatieve ondersteuning 
fondsenwervingsactie Nederlandse Stich-
ting Hulp Polen, najaar 1982, Amsterdam, 
13 oktober 1982.

FNV CA 1982, 126 (IISG, Amsterdam)
1. WIZ/82-36, Johan van Rens, Projecten voor 

Polen, 1-3-1982.
2. Beleidspunten Nederlandse Stichting Hulp 

Polen.

FNV CA 1982, 127 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz, Kontinuering van het 

informatieburo – verslag en motivering, 
Amsterdam, 1 aug. 1982.

2. W. Wagenmans, Continuering van het In-
formatiebureau Solidarność in Nederland, 
3-8-1982.

3. WIZ/82-87, M.C.M. van Laar, Herdenking 
verjaardag akkoorden van Gdansk op 
30 augustus, 2 augustus 1982.

4. W. Kok, to Mr. Zielonka, 22nd February 1984.
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FNV CA 1982, 128 (IISG, Amsterdam)
1. WIZ/82-124, Polen Komitee, Notulen 

vergadering d.d. 22 oktober.
2. WIZ/82-118, Polenkomitee Amsterdam, 

aan FNV, CNV etc., Amsterdam 14-10-82.
3. WIZ/82-150, J. van Rens, Begeleidende 

notitie inzake de adoptie-actie voor ver-
oordeelden in Polen, 13-12-1982.

4. WIZ/82-116, Johan van Rens, Notitie bĳ  de 
Prad-voorstellen voor een fondsenwer-
vingsactie t.b.v. Polen 22-28 november a.s., 
18 oktober 1982.

5. J.M.W. van Greunsven, Verslag en toe-
komstvisie Informatieburo Solidarność 
in Nederland, 25-1-1983.

FNV CA 1983, 15 (IISG, Amsterdam)
1. ICFTU executive board, Brussels, 30 No-

vember – 2 December 1983, 6.10.1983.
2. ICFTU executive board, Brussels, 30 No-

vember – 2 December 1983, 30.11.1983.
3. T. Etty, Notitie betrefffende de 84ste verga-

dering van het IVVV-bestuur, 30 november 
– 2 december 1983 te Brussel, 28-11-1983.

FNV CA 1983, 89 (IISG, Amsterdam)
1. Kort verslag van de vergadering van de 

Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van dinsdag 7 juni 1983, BIZ/83-42.

2. Kort verslag van de vergadering van de 
Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 13 april 1983, BIZ/83-36.

FNV CA 1983, 90 (IISG, Amsterdam)
1. Informatieburo Solidarność aan beleids-

groep Int. Zaken van de FNV, Amsterdam, 
7.10.1983.

2. Jan Minkiewicz, aan de Beleidsgroep Int. 
Zaken van de FNV, Amsterdam 7.01.1983.

FNV CA 1983, 91 (IISG, Amsterdam)
1. BIZ/83-64, Verantwoording materiële en hu-

manitaire steunverlening Polen, 28-11-1983.
2. BIZ/83-37, M. van Laar/J. van Rens, 

Nagekomen mededeling ter behandeling, 
Informatieburo Solidarność in Nederland, 
31-5-1983.

FNV CA 1983, 92 (IISG, Amsterdam)
1. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken d.d. 14 december 1982.
2. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van donderdag 1 september 1983.
3. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van vrĳ dag 19 augustus 1983.
4. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van donderdag 7 juli 1983.
5. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van donderdag 3 maart 1983.
6. De bond voorbĳ  Lobith. Een brochure over 

het internationale werk van de Voedings-
bond FNV.

7. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken d.d. 19 januari 1983.

8. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken van donderdag 6 januari 1983.

FNV CA 1983, 94 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz, Kort verslag aan FNV en 

CNV over bestaan, activiteiten en voortbe-
staan: Het informatieburo van 1.3-1.6 1983 
en daarna, Amsterdam 2 juni 1983.

FNV CA 1983, 95 (IISG, Amsterdam)
1. Johan van Rens, Enkele nadere aspecten van 

internationale ontwapeningsonderhande-
lingen, Amsterdam 26 september 1983.

FNV CA 1984, 65 (IISG, Amsterdam)
1. Kort verslag van de vergadering van de 

Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van dinsdag 6 december 1983.

2. Kort verslag van de vergadering van de 
Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 11 april 1984.

3. Kort verslag van de vergadering van de 
Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 16 mei 1984.

FNV CA 1984, 66 (IISG, Amsterdam)
1. Ireneusz Maligłówka, Mietek Maligłówka, 

Jan Minkiewicz, Waarde collega Wim Kok, 
Amsterdam 24 april 1984.
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FNV CA 1984, 67 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van het bezoek van een FNV-dele-

gatie aan het Joegoslavisch vakverbond SSJ, 
26-30 juni 1984.

FNV CA 1984, 68 (IISG, Amsterdam)
1. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van woensdag 27 juni 1984.
2. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken van vrĳ dag 8 juni 1984.
3. Mededelingen WIZ/84-21.
4. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 

Zaken d.d. 27 april 1984.

FNV CA 1984, 69 (IISG, Amsterdam)
1. Mededelingen WIZ/84-44.

FNV CA 1985, 78 (IISG, Amsterdam)
1. Besluitenlĳ st werkoverleg internationale 

zaken van woensdag 6 maart 1985.

FNV CA 1985, 80 (IISG, Amsterdam)
1. Leo Mesman, Verslag van het bezoek van 

een FNV-delegatie aan de Roemeense 
vakbeweging UGSR van 15 tot 17 oktober 
1985, 29-11-1985.

FNV CA 1986, 95 (IISG, Amsterdam)
1. FNV-bezoek aan de Szot, conclusies van 

de besprekingen in Hongarĳ e van 25 tot 
30 augustus 1985.

FNV CA 1986, 97 (IISG, Amsterdam)
2. Verslag van het oriënterend bezoek van 

een FNV-delegatie aan het Bulgaars vak-
verbond CCBTU, 15-12-1986.

FNV CA 1986, 98 (IISG, Amsterdam)
1. Leo Mesman, Notitie over een te sluiten 

samenwerkingsovereenkomst tussen 
“NSZZ Solidarność” in de regio Torun en 
het FNV-District Limburg, 13-5-1986.

FNV CA 1987, 57 (IISG, Amsterdam)
1. Korte inleiding ten behoeve van de be-

spreking van het agenda-punt “Oost-West-
verhoudingen” met de delegatie van de 
Hongaarse SZOT in de BAR-IZ op 26-8-1987.

FNV CA 1987, 58 (IISG, Amsterdam)
1. FNV-Informatie, mei 1982, FNV-Beleidsuit-

gangspunten inzake vrede en ontwapening.

FNV CA 1987, 60 (IISG, Amsterdam)
1. Oriënterende notitie over het FNV-beleid 

inzake vrede en ontwapening, WIZ 87/5.
2. Activiteitenplan Vredes- en ontwapenings-

vraagstukken 1983.

FNV CA 1988, 41 (IISG, Amsterdam)
1. Chiel Verduĳ n, Humanistisch vredesbe-

raad, 18 mei 1988.
2. Kort verslag van de vergadering van de 

Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van 21 september 1988.

3. Kort verslag van het FNV-Vredesberaad, 
gehouden op 20 april 1988.

4. Alex de Zwart, L.S., Amsterdam 21 juni 1988.

FNV CA 1988, 42 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag FNV-studieconferentie “Kruis-

raketten vermeden; FNV teVREDEn?” 
op 3 en 4  juni 1988 in congrescentrum 
Leeuwenhorst te Noordwĳ kerhout.

FNV CA 1988, 43 (IISG, Amsterdam)
1. Evaluatienota inzake de betrekkingen van 

de FNV met werknemersorganisaties in 
Oost-Europa.

2. Overzicht van de bilaterale contacten met 
werknemersorganisaties in Oost-Europa 
op FNV-niveau sinds maart 1985.

FNV CA 1988, 44 (IISG, Amsterdam)
1. Intervention by Leo Mesman. Netherlands 

Confederation of Trade Unions FNV in 
working group VII on trade union rights.

2. Persoonlĳ k verslag van FNV-vertegenwoor-
diger Leo Mesman van zĳ n deelneming 
aan de internationale mensenrechten-
conferentie van 25-28  augustus 1988 te 
Krakau/Nowa Huta.

3. Leo Mesman, Verslag van het gesprek FNV-
IKV d.d. 2 september 1988, te Den Haag.

4. Conclusies in verband met het bezoek van 
de SZOT-delegatie aan de FNV (12-14 maart 
1984).
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FNV CA 1988, 45 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van het Werkoverleg Internationale 

Zaken d.d. 7 september 1988.

FNV CA 1988, 48 (IISG, Amsterdam)
1. Leo Mesman, Voortgangsrapportage Oost-

Europa-contacten, 2-9-1988.

FNV CA 1989, 30 (IISG, Amsterdam)
1. Kort verslag van de vergadering van de 

Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 25 oktober 1989.

2. Kort verslag van de vergadering van de 
Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 24 mei 1989.

FNV CA 1989, 33 (IISG, Amsterdam)
1. Leo Mesman, Begeleidende notitie bĳ  de 

IVVV-notitie “Het hervormingsproces in 
de Sovjet-Unie en Oost-Europa”, 17 oktober 
1989.

2. Kort verslag van de vergadering van de 
Beleidsadviesraad Internationale Zaken 
van woensdag 25 oktober 1989.

3. Enkele impressies van het Solidarność 
seminar over Trade Union Organising te 
Gdansk – Polen van 27 november – 1 de-
cember 1989 door Piet Jeuken.

FNV CA 1989, 34 (IISG, Amsterdam)
1. FNV verdiept kontakten met Oost-Europa, 

IZ-Bulletin, tweede jaargang nummer 
4 februari 1989, 4-5.

2. Besluitenlĳ st Werkoverleg Internationale 
Zaken d.d. 6 december 1989.

FNV CA 1989, 35 (IISG, Amsterdam)
1. Leo Mesman, Steun aan Solidariteit, 23 juni 

1989.

FNV CA 1989, 36 (IISG, Amsterdam)
1. Leo Mesman, Toelichting bĳ  notitie ‘Een 

medefĳinancieringsorganisatie ten behoeve 
van Projecten in Midden- en Oost-Europa’, 
17 november 1989.

2. Leo Mesman, Financiën vredesaktivitei-
ten/nieuwe subsidieaanvragen, 20-10-1989.

FNV HA 1980, 106 (IISG, Amsterdam)
1. Johan van Rens aan Mevr. A.E. Schellekens, 

21 november 1980.
2. Tom Etty, To the ICFTU, 23rd December 1981.
3. J.M.W. van Greunsven, aan de Internatio-

nale Kommunistenbond, 7 oktober 1980.
4. Wim Kok aan de Kunstenbond FNV, 

24 september 1981.
5. H.R. Verploeg, NVJ, aan FNV, 5 augustus 1981.
6. Johan van Rens, aan de heer D. Postuma, 

26 mei 1981.
7. J.M.W. van Greunsven, aan Dienstenbon-

den FNV, 15 oktober 1981.
8. J.M.W. van Greunsven, hulpverlening aan 

Polen, Amsterdam 7 december 1981.
9. W. Kok, aan de buitengewoon en gevol-

machtigd ambassadeur van Polen in 
Nederland, Amsterdam, 15 december 1981.

10. Jan Pawlak, CRZZ, to Mr. J.M.W. van 
Greunsven, Warszawa, 10.10.1980.

11. J.M.W. van Greunsven, to CRZZ, 1st Decem-
ber 1980.

12. John Sprangers, Federatie ABVA-KABO, 
aan FNV, 26-12-1981.

13. Besluit ‘80-33 FNV-FB 8/9/80.
14. Internationale Kommunistenbond aan 

de besturen van PvdA, CPN, PSP, PPR, 
BAZ, BVD, GML, CNV, FNV, Amsterdam, 
22 augustus 1980.

15. J. van Rens, aan Federatie ABVA/KABO, 
1 december 1981.

FNV HA 1982, 72.
1. Ontwerp-resolutie inzake vrede en ontwa-

pening, voorgesteld aan het EVV-Congres 
door LO-Noorwegen, TUC en FNV.

FNV HA 1982, 81 (IISG, Amsterdam)
1. J.M.W. van Greunsven an Herrn H. Tisch, 

22. März 1982.

FNV HA 1982, 82 (IISG, Amsterdam)
1. J. van Rens to Mr. Zdablasz, Mr. Niezgoda, 

Mr. Bernat, 12th May 1982.
2. W. Kok to the ambassador of Poland, 13th 

January 1982.
3. W. Kok to the Polish ambassador in the 

Netherlands, 5th March 1982.
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4. J.M.W. van Greunsven, aan F. Thomassen, 
Dienstenbond, 7 september 1982.

5. J.M.W. van Greunsven to the ambassador 
of Poland, 6th October, 1982.

6. M.C.M. van Laar aan J. Drĳ fhout, 27 de-
cember 1982.

7. J.M.W. van Greunsven to the ICFTU, 18th 
March 1982.

8. Wim Kok to the Bishop of Tarnów, 16th 
February 1982.

9. J.M.W. van Greunsven aan de vreemdelin-
gendienst, 21 januari 1982.

10. J.M.W. van Greunsven aan de gemeente-
lĳ ke sociale dienst, 17 februari 1982.

11. M.C.M. van Laar aan het Informatiebureau 
Solidarność, 29 december 1982.

12. Jerzy Milewski to Mr. Wim Kok, September 
21, 1982.

FNV HA 1982, 83 (IISG, Amsterdam)
1. Elementen van de inleiding van W. Kok, 

voorzitter van de Federatie Nederlandse 
Vakbeweging, in het Populierdebat “Het 
Westen en Polen” op zondag 12 december 
1982 in de Balie te Amsterdam.

2. Johan van Rens, Notitie in verband met 
de reeds besloten activiteiten rond Polen, 
5 oktober 1982.

3. Johan van Rens, Notitie inzake de stand 
van zaken van de Polen-activiteiten en de 
verdere ontwikkeling daarvan, 8 februari 
1982.

4. De beleidsgroep internationale zaken, No-
titie inzake de balans van onze activiteiten 
betrefffende Polen.

5. Gemeente Amsterdam, Bewĳ s van ken-
nisgeving, 27 januari 1982.

6. Petition presented to the Ambassador of 
Poland on the occasion of a demonstration 
in The Hague on 30 August 1982.

7. Verklaring in verband met de tweede 
verjaardag van Solidarność.

8. J.M.W. van Greunsven, Notitie inzake 
de oproep om ondersteunde activiteiten 
t.b.v. Solidarność op 10  november 1982, 
21 oktober 1982.

9. Telex, Wim Kok att Mr. Bugur, 6th October 
1982.

10. Telex, Wim Kok att Mr. S. Gaspar, 6th 
October 1982.

11. Johan van Rens, notitie voor Wim Kok en 
Jan van Greunsven, 25 juni 1982.

FNV HA 1982, 84 (IISG, Amsterdam)
1. Johan van Rens, Notitie voor Wim Kok ten 

behoeve van de persconferentie over Polen 
op dinsdag 12 januari 1982 in Nieuwspoort 
te Den Haag.

2. Nederlandse Stichting Hulp Polen, Normen 
voor een projectbeschrĳ ving.

FNV HA 1983, 88 (IISG, Amsterdam)
1. M. Baart aan de Partĳ  van de Arbeid, 

1 augustus 1983.
2. J.M.W. van Greunsven aan de Ambassadeur 

van de Poolse Volksrepubliek, 30 augustus 
1983.

3. Tine Lochtenbergh aan het Informatieburo 
Solidarność, Beste Jan, 7 januari 1983.

4. Jerzy Milewski to Mr. Wim Kok, Brussels, 
5 December 1983.

5. Jerzy Milewski to Johan van Rens, Brussels, 
9 December 1983.

6. Jerzy Milewski, Dear Friend, Brussels, 
10 September 1984.

7. Johan van Rens, aan Prof. dr. A.T. Schwei-
zer, 15 september 1983.

FNV HA 1984, 74 (IISG, Amsterdam)
1. Henk Kroeze, Druk en Papier Groningen, 

aan het FNV, 17-3-1984.
2. M.C.M. van Laar aan Druk en Papier 

Groningen, 13 juni 1984.
3. M.C.M. van Laar aan Federatieve Spoorweg 

Vakvereniging, 6 augustus 1984.
4. J.M. Corĳ n, Ministerie van Buitenlandse 

Zaken, aan J.M.W. van Greunsven, 4 mei 
1984.

5. Johan van Rens, Notitie inzake het tot 
stand brengen van samenwerking tussen 
een Poolse en een Nederlandse vakbonds-
regio, 6 november 1984.

6. Verslag van het bezoek van een FNV-dele-
gatie aan het Joegoslavisch vakverbond SSJ, 
26-30 juni 1984.
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7. Dr. Jan Zielonka to Mr. Wim Kok, Was-
senaar, 06-02-1984.

FNV HA 1985, 70 (IISG, Amsterdam)
1. Leen Worms, Mĳ ne Heren, Gouda, 11 no-

vember 1985.
2. Leen Worms, Mĳ ne Heren, Gouda, 13 no-

vember 1985.
3. J.M.W. van Greunsven, Geachte heer 

Worms, 6 december 1985.
4. Besluitenlĳ st 1985/43 FNV Federatiebe-

stuur 4/11/1985.
5. J.M.W. van Greunsven to Charity Commis-

sion St. Brigida Paro, 20th December 1985.
6. J.M.W. van Greunsven aan de Minister van 

Buitenlandse Zaken, 4 november 1985.
7. Johan van Rens aan Utrecht helpt Ka-

towice, 13 maart 1985.
8. Iwona, Dear Johan, Utrecht, Dec 16th ‘85.

FNV HA 1985, 77 (IISG, Amsterdam)
1. Statement of Mr. Kees Marges, Netherlands 

trade union representative in the third 
committee on Tuesday, 26 November 1985.

FNV HA 1986, 72 (IISG, Amsterdam)
1. J.M.W. van Greunsven to Mr. J. Vanderve-

ken, 6th January 1986.
2. Leo Mesman aan FNV Dictrict Limburg, 

17 juli 1986.
3. Leo Mesman aan FNV District Limburg, 

21 mei 1986.
4. Leo Mesman aan J. Minkiewicz, 20 oktober 

1986.
5. Telex attention state president gen. W. 

Jaruzelski, Amsterdam, 29th August 1986.
6. J.M.W. van Greunsven to Mr. J. Vanderve-

ken, 7th February 1986.

FNV HA 1987, 50 (IISG, Amsterdam)
1. T. Lochtenbergh to the Women’s Interna-

tional Democratic Federation (DDR), 16th 
June 1987.

FNV HA 1988, 64 (IISG, Amsterdam)
1. Johan Stekelenburg to Mr. Lech Wałęsa, 

24th August 1988.

2. ICFTU to Mr. John Stekelenburg, 20 June 
1988.

3. T. Lochtenberg aan de heer C. Verkoelen, 
23 februari 1988.

4. T. Lochtenberg aan de Heer Chr. Janssen, 
10 augustus 1988.

FNV HA 1989, 68 (IISG, Amsterdam)
1. Aan de leden van het Federatiebestuur, 

Van Leo Mesman, Betreft Bĳ drage FNV 
aan scholingsprogramma voor het Poolse 
vakverbond Solidarność.

2. Besluitenlĳ st 1989/44, FNV Federatiebe-
stuur 20/11/1989.

3. H. van Eekert aan de heer Van der Burgt, 
11 december 1989.

4. T. Etty, Kort verslag van een overleg met 
Solidarność-vertegenwoordigers over 
steunverlening door IVVV-lid organisaties 
aan Solidarność (Brussel, 19  september 
1989), 20 september 1989.

5. Tom Etty to NSZZ Solidarność, May, 29th 
1989.

6. Bogdan Lis to Mr. Johan Stekelenburg, May 
15, 1989.

7. L. van der Schoor, AbvaKabo Hardenberg, 
30-3-89.

8. Solidarność seminar on trade union orga-
nising, Gdansk Poland, 27 November-1 De-
cember 1989, Summary of the contribution 
of Piet Jeuken, secretary FNV 2000.

FNV VFF 103 (FNV Vergaderstukken fede-
ratiebestuur en federatieraad) (IISG, 
Amsterdam)

1. Besluitenlĳ st 1981-53 van de op 14 decem-
ber 1981 gehouden vergadering van het 
FNV-Federatiebestuur.

2. Besluitenlĳ st 1982-1 van de op 4  janu-
ari 1982 gehouden vergadering van het 
FNV-Federatiebestuur.

3. Besluitenlĳ st 1982-31 van de op 9 augus-
tus 1982 gehouden vergadering van het 
FNV-Federatiebestuur.
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FNV VFF 104 (IISG, Amsterdam)
1. Kort verslag 1982-1 van de op 11  janu-

ari 1982 gehouden vergadering van de 
FNV-Federatieraad.

2. Kort verslag 1982-6 van de op 15  febru-
ari 1982 gehouden vergadering van de 
FNV-Federatieraad.

FNV VFF 105 (IISG, Amsterdam)
1. Kort verslag van de op 3 mei 1982 gehouden 

vergadering van de FNV-Federatieraad.
2. Kort verslag 1982-28 van de op 1 novem-

ber 1982 gehouden vergadering van de 
FNV-Federatieraad.

FNV VFF 106 (IISG, Amsterdam)
1. Besluitenlĳ st 1981/53 FNV-Federatiebe-

stuur 14/12/1981.

GPo 012 (RHG, Berlĳ n)
1. Liebe Freunde!

GPo 014 (RHG, Berlĳ n)
1. European Network for East-West Dialogue, 

Protokoll der Koordinationssitzung des Net-
zwerkes vom 5./6. Oktober ‘85 in Mailand.

2. Ljubljana Peace Group, Roland Jahn, Jan 
Minkiewicz, We, citizens of a still divided 
Europe.

GPo 016 (RHG, Berlĳ n)
1. Elisabeth Weber, Lieber Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer der Ost-West-Gruppe der 
Grünen, Bonn, den 5.2.1986.

2. Wolfgang Schenk, Realer Opportunismus? 
Zum jüngsten Besuch einer “Grünen”-
Delegation in der DDR, 11.9.1986.

3. Wolfgang Schenk, Presseinformation. 
Persönliche Erklärung zum Austritt aus 
der AL, 2. Oktober 1987.

4. Jan Minkiewicz, Einige kurze Bemer-
kungen zu der heutigen Lage in Polen, 
Ettlingen, 15.01.1986.

5. Rainer Eppelmann an Herrn Jürgen 
Schnapperz, Berlin den 27.01.86.

6. Gerd Poppe, An die Fraktion der Grünen, 
Berlin, d. 5.2.86.

GPo 017 (RHG, Berlĳ n)
1. Grüne Friedenspolitik in den Beziehungen 

zur DDR, Entwurf Roland Jahn.

IB Sol Bremen 1.1 (FSO, Bremen)
1. Zygmunt Przetakiewicz, Bruksela, 7 

wrzesnia 1982r.
2. Komitee für das Recht auf unabhängige 

Gewerkschaften, Rundbrief Nr. 14/15, Sept 
82.

3. Komitee Solidarität mit dem Polnischen 
Volk, Pressemitteilung nr. 5, 16.4.1982.

4. Es ist ein Hohn, von Erleichterungen in 
Polen zu reden, Westfalen-Blatt.

IB Sol Bremen 1.2 (Informationsbüro 
Solidarność Bremen) (FSO, Bremen)

1. An den Deutschen Gewerkschaftsbund – 
Bundesvorstand, Bremen, den 4.5.82.

2. Kazimierz Kunikowski, an Herrn Dr. Al-
bert Schulk, IG Metall, Bremen, den 21.1.83.

3. Kazimierz Kunikowski an Michael Roeh-
nert, Bremen, den 2. Juni 1982.

4. Biuro Infor macy jno-Koordy nacy jne 
Solidarność, Ks. Henryk Jankowski, Bre-
men, dn. 5.05.1982r.

5. An Solidarität mit “Solidarität”, Bremen, 
den 4.5.82.

6. Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność za 
granicą, Jerzy Milewski, Pokwitowanie.

7. The members of the Informations Offfĳ ice of 
the “Solidarność” in Bremen to Mr. Ronald 
Reagan, Bremen, July 4th 1982.

8. Biuro Infor macy jno-Koordy nacy jne 
“ S ol id a r no ś c i ”  Br emen,  A pel  do 
społeczeństwa niemieckiego.

9. Biuro Infor macy jno-Koordy nacy jne 
NSZZ “Solidarność” w Bremie do Jerzego 
Studzińskiego, Bremen, dn. 2.07.82r.

10. Henryk an Herrn dr. Otto Henning [Ottfried 
Hennig], Bremen, den 25.5.82.

11. Henryk Jagielski an Herrn Hans Koschnick, 
Bremen den 7. März 1983.

12. An SPD Landesverband Nordrhein-
Westfalen, Reinhold Mars, 27.09.1982r.

13. An den deutschen Gewerkschaftsbund 
Kreis Ludwigshafen, Bremen, den 8.5.82.
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14. Henryk Jagielski an der Deutschen Ge-
werkschaftsbund, Bremen den 16. Juli 1982.

15. An der Deutschen Gewerkschaftsbund, 
Bundesvorstand, Bremen, den 6.5.82.

16. Mikołajczuk an DGB Landesbezirk 
Nordrhein-Westfalen, 13. September 1982.

17. Henryk Jagielski, Kazimierz Kunikowski 
an alle Delegierten des DGB-Kongresses 
in Berlin: Appell, Berlin, den 20. 05.1982.

18. Do Tadeusza Podgórskiego, Bremen, dn. 
24.05.82r.

19. An den Vorstand des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, Bremen, den 28. VI. 1982.

20. Biuro Infor macy jno-Koordy nacy jne 
“Solidarność” w Bremie, do Grupy Robocz-
ej “Solidarność”, Bremen, dn. 25.05.82r.

21. Marek Mikołajczuk an Erwin Schmidt, 16. 
September 1982.

22. An Herrn Erwin Kristofffersen, Bremen, 
den 21.1.83.

23. Henryk Jagielski an Herrn Erwin Kristof-
fersen, Bremen, den 18.1.83.

24. An Herrn Erwin Kristofffersen, Bremen, 
den 7. März 1983.

25. Kazimierz Kunikowski an den DGB – Soli-
darität für Polen e.V, Bremen, den 7.12.82.

26. An den DGB Bundesvorstand, Bremen, den 
15.11.82.

27. Kazimierz Kunikowski an Eugen Loderer, 
Bremen, 17. 05. 1983.

IB Sol Bremen 1.3 (FSO, Bremen)
1. Solidarität mit Solidarność, Frankfurt am 

Main, an das Informationsbüro Solidarność.
2. SPD Landesverband Nordrhein-Westfalen, 

Plakatsammlung “Noch ist Polen nicht 
verloren”.

3. RCDS, Informations- und Koordinations-
büro der Solidarität in Bremen, Koordina-
tionskomitee polnischer Studenten in der 
Bundesrepublik Deutschland, Pressemit-
teilung Nr. 29, 28. Juli 1982.

IB Sol Bremen 1.4 (FSO, Bremen)
1. Protokół, Düsseldorf dn. 13.03.82r.
2. Oświadczenie.
3. Krzysztof Kasprzyk, Cześć, West Berlin, 

24.02.1982.

4. Hans Koschnick an die Solidarność-
Delegation zur Zeit Bremen, Bremen, den 
22. Februar 1982.

5. Bodo Hombach, SPD Landesverband 
Nordrhein-Westfalen, an Herrn Jagielski, 
9. Februar 1982.

6. Rupert Schröter do Niemieckich Związków 
Zawodow ych DGB, Berlin, dn. 25-go 
stycznia.

7. C z ł on ko w ie K om i s j i  Z a k ł ado w ej 
NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej 
przebywający czasowo w Bremen do Szefa 
Działu Zagranicznego Kristofffersen DGB, 
Bremen, 23.01.1982r.

8. Unabhängige, selbstverwaltende Gewerk-
schaft “Solidarność” an den Deutschen Ge-
werkschaftsbund, Bremen 1, den 09.02.1982.

9. Zielvorstellungen und Aufffassungen über 
unsere Tätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland.

10. Erwin Schmidt, DGB Kreis Bremen, An die 
Delegation der Solidarność der Danziger 
Leninwerft, 26. Febr. 1982.

11. In Berlin hat vom 16.-22.Mai der 12. Kon-
gress des DGB stattgefunden.

12. Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, Ortsverband Osterholz, Solidarität 
mit Solidarność.

13. Lech Wałęsa an Peter Bertelsheimer, 
Gdansk 4.02.81.

IB Sol Bremen 2 (FSO, Bremen)
1. Protokół wolnego zebrania “Grupy robocz-

ej Solidarność – Kolonia”, dnia 17.01.1983.
2. Informationsbüro von Solidarność in 

Bremen, Appell an die Regierung und an 
die politischen Gruppierungen in der BRD, 
Bremen 19.4.1982.

3. Entschliessung, Köln, den 3.02.1983.

IB Sol Bremen 9 (FSO, Bremen)
1. Oświadczenie grupy roboczej ‘Solidarność’ 

w Berlinie Zachodnim.

IKV 142 (IISG, Amsterdam)
1. Werkoverleg d.d. 14-12-’81.
2. Werkoverleg 21 december 1981.
3. Werkoverleg van 6 juli ’81.
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IKV 197 (IISG, Amsterdam)
1. Józef Halbersztadt, Dear Mient Jan, May 19, 

1985.
2. Wolfgang Müller an Lukas Beckmann, ‘s 

Gravenhage 6. Juni 1985.

IKV 198 (IISG, Amsterdam)
1. Minutes East-West Committee Meeting 

May 17, 1985 Brussels Friday Evening.

IKV 200 (IISG, Amsterdam)
1. The Relations between the END Liaison 

Committee and the German Preparatory 
Committee for the 2nd END Convention.

2. Wolfgang Müller, Die Berliner Konferenz – 
Vorbereitingsstruktur, Organisationsstand 
und Inhalte – Diskussionspapier des IKV, 
30.9.82.

3. Towards a Berlin convention. Jürgen 
Graalfs, Rudolf Steinke, Klaus Wolschner

4. Walther Grunwald, Jürgen Graalfs, Dear 
Mary, Berlin, 24. August 1982.

IKV 201 (IISG, Amsterdam)
1. Mient Jan Faber, De BRD en de DDR. Een 

kernwapenvrĳ e zone?, 10 april 1983.

IKV 202 (IISG, Amsterdam)
1. Dieter Esche, Jürgen Graalfs, Walther 

Grunwald, Some remarks about the contro-
versy concerning the East-West-dialogue, 
Berlin, 27.2.1984.

IKV 219 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de door het interkerkelĳ k vre-

desberaad en Pax Christi georganiseerde 
Polendag dd. 14-4-1984.

2. Piotr Niemczyk, Jan Minkiewicz, aan IKV/
IKVOS, Amsterdam, 5 december 1985.

3. Interview Mient Jan Faber met Jacek Kuroń.
4. Sasza Malko, Polen in Nederland. Dromen 

van Terugkeer, Haagse Post.
5. Redebeitrag Seweryn Blumsztajns zum 

Tübinger Friedensfestival am 5. Juni 1982.

IKV 220 (IISG, Amsterdam)
1. Gonda Rĳ ksen, Het I.K.V. en de contacten 

naar landen in Oost-Europa, april 1982.

2. Verslag gesprek met Roland Jahn en Doro-
thea Rost op vrĳ dag 23 september 10.00 op 
het IKV-secretariaat.

3. Minutes of the meeting of the external rela-
tions sub-committee with representatives of 
the Eastern Peace Councils, Brussels 19/5/84.

IKV 249 (IISG, Amsterdam)
1. Felle demonstratie eist ophefffĳ ing staat van 

beleg in Polen, 21-12-1981.

IKV 250 (IISG, Amsterdam)
1. Ben ter Veer, Een reactie op Atlantisch 

Nieuws.

IKV 329 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de vergadering van het CWI 

van het IKV dd 2-10-’85.
2. Mient Jan Faber, Suggesties voor het IKV-

Internationaal beleid, 85/30.
3. Verslag van de vergadering van de Werk-

groep Internationaal van 6 maart 1985.
4. Pieter van Dĳ ke, Verslag van de vergade-

ring van de Werkgroep Internationaal van 
1 mei 1985.

5. Verslag van de vergadering van de Werk-
groep Internationaal van 6 februari 1985.

6. JvP, Ontspanning en mensenrechten, hoe 
verhouden deze zich tot elkaar?, 10-2-85.

7. Laurens Hogebrink, Consensus- en dissen-
suspunten t.a.v. O. Europa beleid, 3 april 
1985.

8. Verslag van de vergadering van de Werk-
groep Internationaal, CWI 85-7.

9. Verslag van de vergadering van de Coördina-
tiegroep van de Werkgroep Int. dd 29-5-85.

10. Wolfgang Müller, Notitie voor het interna-
tionaal overleg, 23 september 1985.

11. WOEP, Pax Christi, Aan de genodigden 
voor de studiedag over Oost-Europa, ’s 
Gravenhage, 15 maart 1985.

IKV 331 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag werkgroep int. kontakten - verga-

dering 25 juni 1980.
2. Verslag vergadering van de werkgroep 

internationale kontakten 5 maart 1980
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IKV 332 (IISG, Amsterdam)
1. IKV-kernendag over kontakten met de 

DDR - 22 november 1980.
2. Verslag werkgroep intern. kontakten - 

vergadering 29 sep 1980.

IKV 333 (IISG, Amsterdam)
1. Gisela Ennen, Verslag over mĳ n werk op 

het IKV sekretariaat, Den Haag, april 1981.
2. Werkgroep Internationaal: vergadering 

van do. 20 augustus [1981].
3. Werkgroep Internationaal d.d. 26 juni 1981.
4. Verslag van de Vergadering wgr. Intern. van 

3 april.
5. Verslag werkgroep internationaal - verga-

dering 6 febr. ‘81.

IKV 334 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de vergadering van de Werk-

groep Internationaal 8.4.82.
2. Alex van Bemmel, aan Wim Bartels, 

Arnhem, 29 januari 1982.
3. Vergadering Oost-Europa-groep van 18-3-82.
4. Notulen van de vergadering van de Werk-

groep Internationaal op 26.2.82.

IKV 335 (IISG, Amsterdam)
1. Werkgroep Internationaal IKV, Notulen 

van de vergadering op 1-10-1982.
2. Notulen vergadering werkgroep internati-

onal 26.6.1982.
3. Rinse Reeling Brouwer, aan het Dagelĳ ks 

Bestuur, 15 oktober 1982.
4. G. Arbatov to Mr. W. Bartels, July 28, 1982.
5. Voor IKV werkgroep int./Oost-Europa d.d. 

29 juni 1982, Voorstel tot Polen werkplan 
1982/1983.

6. Freek, Werkgroep Internationaal, Notulen 
van de vergadering op 5-11-1982.

IKV 336 (IISG, Amsterdam)
1. Notulen van de vergadering op 7 januari 

1983.
2. Wim Bartels, De inzet van het IKV in de 

Oost-Westbetrekkingen.
3. Verslag van de bĳ zondere vergadering van de 

werkgroep internationaal van het IKV over 
Oost-Europakontakten op 22 januari 1982.

4. Aad Jansen, Verslag van de vergadering 
van de Werkgroep Internationaal op 
7 december 1983.

5. Aan beraad en campagneraad van het IKV, 
Notitie Oost-West discussie WI 83/09.

6. Wolfgang Müller, Geachte heer Brinkman, 
‘s Gravenhage, 11 november 1983.

7. Verslag van de vergadering van de Werk-
groep Internationaal op 26 oktober 1983.

8. Notulen van de vergadering van de werk-
groep internationaal op 19 april 1983.

IKV 337 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de vergadering van de werkgroep 

internationaal van het IKV op 29 maart 1984.
2. Notulen van WI 25 januari 1984.
3. Verslag van de vergadering van de werk-

groep internationaal op 24 april 1984.
4. Alex J. van Bemmel, Commentaar op de 

brief aan Erich Honecker, Arnhem, 20 fe-
bruari 1984.

5. Wolfgang Müller, Bericht der Konsultation 
zwischen der Bundespartei “Die Grünen” 
und dem Interkirchlichen Friedensrat am 
19. März 1984 in Bonn.

IKV 338 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de vergadering van de Werk-

groep Internationaal van 19 december 1984.
2. Verslag van de vergadering van de Werk-

groep Internationaal op 26 september 1984.
3. IKV, Characteristics of the present situa-

tion in Europe, october 1984.
4. Verslag van de vergadering van de Werk-

groep Internationaal op 23 mei 1984.
5. Verslag van de vergadering van de Werk-

groep Internationaal op 29 augustus 1984.
6. Verslag en besluitenlĳ st van WI-vergade-

ring d.d. 27 juni 1984.
7. Terug in Moskou, een journaal door Wim 

Bartels, internationaal sekretaris IKV.
8. Verslag van de vergadering van de Werk-

groep Internationaal van 7 november 1984.

IKV 339 (IISG, Amsterdam)
1. IKV, Pax Christi, Open letter to Jacek 

Kuroń, January 1985.
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IKV 340 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de vergadering van de CWI van 

het IKV dd 4 december [1985].
2. Protokoll des Gespräches zwischen IKV, 

Pax Christi (NL) und der SPD am 12. März 
in Bonn, WI 86/13.

IKV 341 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de vergadering van de WI, dd. 

21 maart 1986.
2. The Helsinki process, or how can we pro-

mote and root a new phase in East-West 
detente?, 14th of November 1986.

3. Verslag van de vergadering van de WI, dd. 
21 maart 1986.

4. L.J. Hogebrink, An die Botschaft der DDR, 
‘s Gravenhage, den 14. Januar 1986.

5. Verslag Werkgroep Internationaal 2/9/1986.
6. DB-advies in verband met de prioriteit 

ontspanning.

IKV 342 (IISG, Amsterdam)
1. Jaarverslag internationaal 1987-1988.
2. Verslag werkgroep internationaal 15 de-

cember 1987.
3. Letter from Gwido Zlatkes (WiP) to IKV 

and Pax Christi, 5.1.1988.
4. Hongarĳ e 20-26 november.
5. Verslag werkgroep Internationaal 15 no-

vember 1988.
6. Mient Jan Faber, De FNV en de Oost-West 

verhouding, juni 1988.
7. Polen 2-8 december 1987.
8. Verslag WI-vergadering van 22 maart 1988.
9. Prof. Hieronim Kubiak, Ogólnopolski 

Komitet Pokoju, to Mr Wim Bartels, 
Warszawa, dn. 1988.XI.28.

10. Mient Jan Faber, Budapest 20-26 November 
1987.

11. Verslag werkgroep Internationaal 23 febru-
ari 1988.

12. Dear Wim, W’wa 26.01.1988.
13. Ver slag werkg roep i nter nat ionaa l 

27-09-1988.
14. Verslag WI-vergadering van 25 oktober 1988.

IKV 343 (IISG, Amsterdam)
1. Nieuwsbrief. Informatieblad van de Am-

sterdamse studentenekklesia, december 
1986, no 4.

2. Verslag WI van 29 september 1987.
3. Jan van Putten aan het Dagelĳ ks Bestuur 

IKV, 17 maart 1987.
4. Jan van Putten, Geacht DB, 17 maart 1987.
5. Liaison Committee of the END-Convention, 

Resolution submitted by IKV (the Nether-
lands) and Freedom and Peace (Poland).

6. Verslag van de vergadering van de Werk-
groep Internationaal d.d. 7 april 1987.

7. Verslag WI van 29 september 1987.
8. Wim Bartels, Glasnost, Perestroika and the 

Peace Commitees in East Europe, 1 sept. 87.
9. Verslag van de werkgroep Internationaal 

d.d. 2 december 1986.
10. Wim Bartels, verslag van reis naar Polen 

en Hongarĳ e, 9-19 januari 1987 door Wim 
Bartels.

11. Verslag van de vergadering van de werk-
groep internationaal d.d. 1 september 1987.

12. Verslag van de vergadering van de werk-
groep Internationaal d.d. maart 1987.

13. Prof. Hieronim Kubiak to Mr Jan Faber, 
Warszawa, dn. June 23d, 1987.

14. Wim Bartels, De vredesbeweging 1977-1987- 
spiritualiteit, ideologie en maatschappĳ .

IKV 470 (IISG, Amsterdam)
1. Christian Semler, East-West dialogue in 

Warsaw. Report on the Peace Seminar 
organised by the group “Freedom and 
Peace” in May 1987.

2. Mient Jan Faber, Wolfgang Müller to the 
Peace and Freedom group Warszawa, ’s 
Gravenhage, 23 January 1986.

3. Janneke Houdĳ k to Jacek Czaputowicz, ’s 
Gravenhage, March 5th, 1987.

4. Jacek Szymanderski, Dear Sir, Warsaw, 11 
IV 1987.

5. Jacques van der Meer to ‘Freedom and 
Peace’, Warsaw Group, Den Haag 13.11. 87.

6. Polish Peace Committee, International 
meeting of peace movements, Warsaw, De-
cember 4-6, 1987 registration form, 3/12/1987.
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7. Wolność i Pokój, IKV, Pax Christi, END, 
Nei til Atomvapen, Peace is a human right 
that is more important than any national 
or ideological interests.

8. Jan Minkiewicz, Update on the situation of 
“Freedom and Peace”, Amsterdam, 13.10.1987.

9. Józef Halbersztadt, Dear Mient Jan, Dear 
Wim, Warszawa March 8 1987.

IKV 471 (IISG, Amsterdam)
1. Mient Jan Faber to Mr. Janusz Onyszkie-

wicz, ’s Gravenhage, 3 December 1985.
2. Mient Jan Faber to Mr. Janusz Onyszkie-

wicz, ’s Gravenhage, 14 september 1984.
3. Polen Correspondentie – Index.
4. Jos Uitenbogaard, Pierre Karsten, Polen 

komitee, Aan: PvdA, CDA. V VD, FNV, 
D’66, IKV, Pax Christi, PSP, CPN & PPR, 
Amsterdam, 12 januari 1983.

5. Mient Jan Faber an den Botschafter der 
Volksrepublik Polen in den Niederlanden, 
’s Gravenhage, 21. Februar 1986.

6. Arie en Bas, IKV Oostzaan, aan IKV se-
cretariaat, t.a.v. Gisela Ennen, Oostzaan, 
16 november 1981.

7. Freek Bakker, IKV, aan IKV-kern Oostzaan, 
’s Gravenhage, 18 november 1981.

8. Mient Jan Faber, Wim Bartels, IKV, to: 
The Solidarność Offfĳ ice, Amsterdam, and 
The coordinating Offfĳ ice Abroad ISTO, 
Solidarność, ’s Gravenhage, 26 October 1982.

9. Gied ten Berge, IKV, aan Polenkomitee 
Amsterdam, ’s Gravenhage, 20 oktober 1982.

10. Aad Janssen, IKV, aan Jan Minkiewicz, ’s 
Gravenhage, 21 december 1983.

11. Mient Jan Faber to the independent Trade 
Union Solidarność, att. Lech Wałęsa, ’s 
Gravenhage, 21 December 1983.

12. Janusz Onyszkiewicz to Mient Jan Faber, 
Warsaw June 25th, 1985.

13. Lech Wałęsa do Pana Mienta Jana Fabera, 
Gdańsk, 16 IV 1984.

14. Mient Jan Faber, Jan ter Laak to Lech Wałęsa, 
‘s Gravenhage, 7 March 1985.

15. Lech Wałęsa, do Panów Mient Jan Faber, 
Jan ten Laak, Gdańsk, 11 kwietnia 1985.

16. END-Convention in Amsterdam to Lech 
Wałęsa, Amsterdam, July 6 1985.

17. Aleksander Gieysztor, to IKV, Warsaw, 
November 8th, 1988.

18. The Convenors, November 12 1984, Note for 
the East-West Committee.

19. Mient Jan Faber, Beste Wolfgang.

IKV 472 (IISG, Amsterdam)
1. BtV, Polen. Enkele overwegingen en (uit-

gangs)punten voor een nieuw beleid van 
het IKV.

2. Johan van Rens, Polen, 11-1-1982.
3. Toespraak tot het Presidium van de Chris-

telĳ ke Vredesconferentie te Noordwĳ ker-
hout op 24 oct. 1981 door de Voorzitter van 
het Interkerkelĳ k Vredesberaad de Heer 
B.J.Th. ter Veer.

4. Koos van der Bruggen, De vredesbeweging 
na Polen.

5. B.J.Th. Ter Veer, Polen en het Westen, 9 dec 
’80.

6. Resolutie aangenomen op de bĳ eenkomst 
van FNV en CNV in de Koopmansbeurs te 
Amsterdam op 14 december 1981.

7. W. Kok, beknopte notitie inzake de directe 
hulpverlening aan Polen.

8. Polen Komité, Beginselverklaring, Amster-
dam, 14 januari 1982.

IKV 475 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag Hongarĳ e-dag 17 maart 1984: zesde 

Oost-Europadag van het IKV.
2. Verslag zevende Oost-Europadag op 

10-11-1984 in het Bonifatiuscollege te Utrecht.
3. Achtste Oost-Europadag van het IKV.

IKV 554 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz, Gesellschaftliche Alter-

nativen zwischen Realität und Utopie, 
Amsterdam, den 30. Oktober.

2. Jacques van der Meer, Notitie n.a.v. de 
bĳ eenkomst van het European Network 
for East-West Dialogue die plaatsvond op 
5 en 6 oktober, te Milaan.

3. Europäische Koordination für den Ost-
West Dialog, Protokoll des ersten Koordi-
nationstrefffens in Perugia am 21. Juli 1984.
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4. Jan Minkiewicz, Amsterdam, 14 november 
1985, A few remarks on the Helsinki-
process: ‘the Polish position’.

IKV 555 (IISG, Amsterdam)
1. Wolfgang Müller, Dutch Promotion 

Campaign for East-West Memorandum, 
26 August 1986.

2. Jan Minkiewicz, Draft for a short version 
of the memorandum.

3. Georg Breuer, Dear Mient Jan, 12.2.86.
4. Georg Breuer, Lieber Wolfgang Müller, 

12.2.86.
5. European Network for East-West Dialogue, 

Circular on the memorandum project, 
Berlin, 1 July 1986.

IKV 597 (IISG, Amsterdam)
1. Conference of European Churches “Europe, 

our common house” from 13-18 September, 
1988, Driebergen.

IKV 598 (IISG, Amsterdam)
1. Janneke Houdĳ k, Het Oost-Europa beleid 

van het IKV.
2. Frank van der Fluit, Kort verslag van 

“het IKV-deel” van de hoorzitting van 
de vaste Kamercommissie over de Oost-
Europanotitie van minister Van den Broek 
(5 oktober 1988).

3. Kanttekeningen van het Interkerkelĳ k 
Vredesberaad bĳ  de Notitie over het beleid 
ten aanzien van de Oosteuropese landen 
alsmede Joegoslavië en Albanië.

4. Pax Christi Nederland, Visit of the Polish 
Peace Committee to Pax Christi Nether-
lands, 19-22 October 1988.

5. Herbart Ruitenberg, Report on the human 
rights conference Cracow 26-28 August 1988.

IKV 660 (IISG, Amsterdam)
1. Voorlopig verslag werkoverleg 13 maart 1989.
2. Werkoverleg 2-5-’88.
3. Verslag werkoverleg 6 maart 1989.

IKV 689 (IISG, Amsterdam)
1. Mient Jan Faber, Vrede in Europa.

2. Jan ter Laak, an Prof. Dr. H. Ehmke, Den 
Haag 24-12-85.

3. Karlheinz Koppe, an Herrn Jan ter Laak, 
Bonn, 26. Januar 1986.

IKV 735 (IISG, Amsterdam)
1. Ben ter Veer, Begin Februari is Polen geen 

voorpaginanieuws meer.
2. Wolfgang Müller, Enige resultaten van 

het overleg tussen de ASF en het IKV, 
8-10 januari 1982 in West-Berlĳ n.

3. Tekst die in het Pools vertaald is, en door 
de BBC-radio is uitgezonden naar Polen, 
Report of Ben ter Veer.

4. Ben ter Veer, N.a.v. Heldring’s kolom van 
22 januari.

5. Holandia IKV, gepubliceerd in ‘Nasza 
Droga’ - onze weg - tĳ dschrift van de Poolse 
basisbeweging, 1980 nr. 6.

6. Pax Christi-delegatie: escalatie mogelĳ k in 
Polen, Den Haag 5 augustus 1982.

7. Haagse initiatiefgroep Polen, Beste vrien-
den, Den Haag, 18-8-1982.

8. J.L. Heldring, ‘Polen: Voordeel van de twĳ fel’.

IKV 736 (IISG, Amsterdam)
1. Mient Jan Faber, to the independent trade-

union Solidarność, attn. Lech Wałęsa, 
August 26, 1982.

2. Gesprek in Brussel 29/7/’82, Mary Kaldor, 
MJF, WB en Solidarność.

3. Ontwerp-toespraak van Freek Thomas-
sen, voorzitter van de dienstenbond FNV, 
namens de FNV op de demonstratie ter 
gelegenheid van de tweede verjaardag van 
Solidarność voor de Poolse ambassade te 
Den Haag.

4. Informatieburo Solidarność Nederland, 
Informatiebulletin nr. 1, 24 febr. 1982.

IKV 756 (IISG, Amsterdam)
1. Wolfgang Müller, Bericht der Gespräche 

in Polen, die vom 13. bis 18. April 1985 von 
Mient Jan Faber und Wolfgang Müller für 
den IKV geführt wurden, 24. April 1985.

2. Janneke (met inspraak van Wim), Polen 
2-8 december 1987, 13 januari.
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3. Pax Christi Nederland, Verslag van de Po-
lenreis van 26 februari t/m 11 maart 1987 van 
Jacques van der Meer, Nĳ megen 01.04.87.

4. Pax Christi Nederland, Verslagen van de 
Polenreis van Lineke Schakenbos, Jan ter 
Laak, Cor Arends, Joost Eskes, Den Haag, 
27 augustus 1984.

5. Janneke (met inspraak van Wim), Polen 
2-8 december 1987, 13 januari.

6. Jan Minkiewicz to the I.P.C.C., Amsterdam, 
15.4.1986.

7. Members of DIE GRÜNEN and the move-
ment FREEDOM and PEACE from Krakow. 
Wroclaw and Warszawa discussed aspects 
of peace in Europe and worldwide.

8. Jan Minkiewicz to the I.P.C.C., Amsterdam, 
15.4.1986.

IKV 757 (IISG, Amsterdam)
1. Mient Jan Faber, Polen, 28-30  oktober, 

Warschau, november 1988.
2. Ania Myśłakowska, Report of the visit of 

Lamentowicz, March 23, 1989.
3. Verklaring van Boedapest, mei 1988.
4. Verklaring van Warschau.
5. IKV-delegatie na bezoek aan Polen: “lega-

lisering Solidariteit onontkoombaar”.
6. Mient Jan Faber aan dr. Zbigniew Romas-

zewski, ’s Gravenhage, 29-12-1988.
7. Reisverslag Mient Jan Faber, 1-5 september, 

Polen, 7 september 1989.
8. Jan ter Laak, L.S., Den Haag 11 oktober 1988.
9. Ania Myśłakowska, For dear M.J., Poland.
10. Ania Myśłakowska, Reis naar Polen met 

jongerengroep 4-13 augustus 1989, 5 sep-
tember 1989.

11. Ania Myśłakowska, Den Haag, 22, 10, 1988.
12. Artur Hajnicz, Geehrter Herr Mient Jan 

Faber, Warszawa, 14 Februar 1989.
13. ICTFU, WCL, CSC, FNV, LD, UIL, CGIL, 

CISL, CFDT, CFTC, FO, UST, JJPTUC, 
SOHYO, TDDSZ, Declaration project.

14. Verslag Conferentie Polish Peace Research 
Council: “Visions of a Future Europe”, 
Krakau, 19-21/04/89.

15. Ulrike Ackermann und Gert Weisskirchen, 
Solidarność braucht unsere Hilfe.

IKV 787 (IISG, Amsterdam)
1. Greet Westenbrink, Beste Mensen, Roden, 

1 nov ’88.
2. Kort verslag van de bĳ eenkomst van 

11 november 1988.

IKV 803 (IISG, Amsterdam)
1. Ben ter Veer, Pugwash under martial law, 

voor Wim.
2. Ben ter Veer, The new international peace 

movement, some challenging questions, 
Warschau 26-31 August 1982.

IKV 813 (IISG, Amsterdam)
1. Mient Jan Faber, Zo ver van God en zo dicht 

bĳ  West-Europa.

IKV 823 (IISG, Amsterdam)
1. Mient Jan Faber, De naoorlogse geschiede-

nis van het Oost-Westconflict, juli 1988.

IKV 859 (IISG, Amsterdam)
1. Oost- en West-Europa na het einde van de 

Koude Oorlog, rede Wim Kok, 1 september 
1989.

IKV 1014 (IISG, Amsterdam)
1. Jan ter Laak, Pax Christi Nederland, Verslag 

bezoek Warschau 3 t/m 6 december 1987, 
Den Haag, 7 december 1987.

2. Mient Jan Faber, to Prof. H. Kubiak, ‘s 
Gravenhage, 7 August 1987.

Korespondencja LW 197-36 (Korespondencja 
Lecha Wałęsy) (Archiwum KK, Gdańsk)

1. Lech Wałęsa, do Pana Erwina Kristof-
fersena, Gdańsk 1986 04 07.

Korespondencja LW 197-43 (Archiwum KK, 
Gdańsk)

1. Wim Kok, H. van Eekert to Mr. Lech 
Wałęsa, 27th August 1984.

2. Lech Wałęsa, Panie Przewodniczący, 
Gdańsk, 14.09.1984.
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Korespondencja LW 197-44 (Archiwum KK, 
Gdańsk)

1. Mient Jan Faber, Jan ter Laak to Lech 
Wałęsa, ‘s Gravenhage 7 March 1985.

2. J.M., Chciałbym poinformować L.W.

MvT 146 (Maarten van Traa) (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, PvdA-fractie motie over 

Polen.

MvT 147 (IISG, Amsterdam)
1. Polenavond 17/2/82.
2. BKB, Polendiscussie, 8-2-’82.

MvT 225 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, Bĳ drage voor de open 

forum pagina van de Volkskrant.

NL 7.1 landencomités Polen (IISG, Amsterdam)
1. 19 december Polendemonstratie.
2. Landelĳ k overleg Polen Komitees voor 

Solidarność, Solidair met Solidarność.
3. Beweging voor Socialistisch Zelfbestuur, 

13 december 1981.
4. Polen Verklaring van de VVDM en de BVD.
5. Beweging voor Socialistisch Zelfbestuur, 

13 december 1981.

OWK 01 (RHG, Berlĳ n)
1. Abschrift der Tonbandprotokolle der DDR-

Veranstaltung in der Fraktion DIE GRÜNEN 
IM BUNDESTAG am 12. April 1988 (Auszug).

2. Waltraud Schoppe, Fraktionssprecherin 
DIE GRÜNEN, An das Politbüro des Zen-
tralkomitees der SED, Offfener Brief, Bonn, 
den 24.11.87.

3. Beitrag zur Deutschlandpolitik der Grünen 
von Wilhelm Knabe.

OWK 02 (RHG, Berlĳ n)
1. Klaus Croissant, Mittwochsrunde, Pres-

semitteilung vom 31.8.1987.

OWK 09 (RHG, Berlĳ n)
1. Das Helsinki-Abkommen mit wirklichem 

Leben erfüllen. Ein Memorandum, gemein-
sam erarbeitet von unabhängigen Gruppen 
und Personen in Ost- und Westeuropa, 

Herausgegeben vom Europäischen Net-
zwerk für den Ost-West Dialog.

OWK 10 (RHG, Berlĳ n)
1. Wolfgang Müller, END Convention, East-

West Committee meeting in Madrid, 
2 February 1985.

2. Lukas Beckmann, Die GRÜNEN, An den 
IKV, Bonn den 23. Mai 1985.

PA Bartels (Amsterdam)
1. IPCC, an efffort to stimulate international 

communication and cooperation between 
peace movements.

PA De Graaf (Utrecht)
1. Laurens Hogebrink, Vrede tegenover vrĳ -

heid? Een persoonlĳ k gekleurd verslag van 
een conferentie in het Duitsland Instituut 
in Amsterdam, 8-10 maart 2002.

PA Knade (Hamburg)
1. Wiedervereinigung sehr wünschenswert. 

Interview mit Jan Józef Lipski, Warschau, 
23.2.1988.

2. Ausgewählte Beispiele meiner Tätigkeit 
beim DLF.

PA Lilla (Düsseldorf)
1. Sozialistisches Osteuropakomitee, Diskus-

sionsveranstaltung mit Jan Minkiewicz, 
22.5.84.

PA Mesman (Utrecht)
1. David Sogge, Het probleem omkeren. 

Evaluatierapport van het projectenbeleid 
van FNV Mondiaal in Oost-Europa en 
de voormalige Sovjet-Unie 1994 – 2003 
(Amsterdam 2 november 2004).

PA Reifff (Bad Honnef)
1. O n gepu bl ic e e r d  b o e k m a nu s c r i p t 

(memoires).

PA Seideneck (Frankfurt/Main)
1. Michael Fichter, Maria Kurbjuhn, In-

terview mit Peter Seideneck, Deutscher 
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Gewerkschaftsbund Bundesvorstands-
verwaltung, Berlin 20.11.1992.

PA Ten Berge (Maarssen)
1. Interview Ben ter Veer 2004 (op cassette).

PA Tuge (Amsterdam)
1. Komisja Charytatywna, Kochana Iwono, 

Gdańsk, 18 II 1986.

PA Van Bennekom (Amsterdam)
1. Ongepubliceerd boekmanuscript (biogra-

fĳ ie Van Traa).

PA Van Rens (Ouderkerk a/d Amstel)
1. FNV nota voor vrede en ontwapening, 

reacties van de bonden.
2. Passage inzake ontwapening uit het 

slotcommuniqué van de IVe Oost/West-
vakbondsconferentie gehouden op 23 en 
24 november 1981 te Genève.

3. Verslag van een bezoek van een FNV-
delegatie aan het Hongaars Vakverbond 
(SZOT) van 5 tot 9 mei 1980.

4. Schriftelĳ ke bevestiging van ons telefoon-
gesprek van 25 januari 1983.

5. J.M.W. van Greunsven, Begeleidend schrĳ ven 
bĳ  de notitie betrefffende de ontwikkelingen 
in Polen en onze verdere opstelling terzake 
en die inzake de voortzetting van de dialoog 
en de contacten met werknemersorganisa-
ties in de Oosteuropese sfeer, 26-9-1983.

PvdA 5 (IISG, Amsterdam)
1. Besluitenlĳ st van de 19e vergadering van 

het dagelĳ ks bestuur, gehouden op 28 ja-
nuari 1980 te Amsterdam.

2. Besluitenlĳ st van de 29e vergadering van 
het dagelĳ ks bestuur, gehouden op maan-
dag 13 december 1982 te Amsterdam.

3. Besluitenlĳ st van de 49e vergadering van 
het dagelĳ ks bestuur, gehouden op maan-
dag 31 augustus 1981 te Amsterdam.

4. Besluitenlĳ st van de 8e vergadering van het 
dagelĳ ks bestuur, gehouden op maandag 
1 februari 1982 te Amsterdam.

5. Besluitenlĳ st van de 44e vergadering van 
het dagelĳ ks bestuur, gehouden op dinsdag 
9 juni 1981 te Amsterdam.

6. Besluitenlĳ st van de 3e vergadering van het 
dagelĳ ks bestuur, gehouden op maandag 
1 november 1982 te Amsterdam.

7. Besluitenlĳ st van de 24e vergadering van 
het dagelĳ ks bestuur, gehouden op dinsdag 
8 april 1980 te Amsterdam.

8. Besluitenlĳ st van de 72e vergadering van 
het dagelĳ ks bestuur, gehouden op maan-
dag 23 februari 1987 te Amsterdam.

9. Besluitenlĳ st van de 40e vergadering van 
het dagelĳ ks bestuur, gehouden op maan-
dag 16 maart 1981 te Amsterdam.

PvdA 27 (IISG, Amsterdam)
1. Notulen van de 46ste vergadering van het 

partĳ bestuur, 16 februari 1981.
2. Notulen van de 4e vergadering van het 

partĳ bestuur, gehouden op maandag 
14 december 1981 te Amsterdam.

3. Notulen van de 8e vergadering van het 
partĳ bestuur van de Partĳ  van de Arbeid, 
gehouden op maandag 25 januari 1982 te 
Amsterdam.

4. Notulen van de 55ste vergadering van het 
partĳ bestuur, maandag 29 juni 1981.

5. Notulen van de 63e vergadering van het 
partĳ bestuur van de Partĳ  van de Arbeid, 
gehouden op maandag 19 oktober 1981 te 
Amsterdam.

PvdA 70 (IISG, Amsterdam)
1. Aan het partĳ bestuur van: Maarten van 

Traa, De Oost-West situatie, de mensenrech-
ten en de Olympische boykot, 17 april 1980.

2. Maarten van Traa, De PvdA en de boycot 
van de Olympische spelen, 30 januari 1980.

3. Aan het PB, Van: Maarten van Traa, 
25-8-1980.

PvdA 74 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, Polen en de PvdA, 

2 februari 1981.

PvdA 76 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, Polen, 15 oktober 1981.
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PvdA 77 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, De PvdA en het buiten-

land, de geloofwaardigheid van de politiek, 
10 januari 1982.

2. Maarten van Traa, Naar aanleiding van en-
kele opmerkingen in het Dagelĳ ks Bestuur 
over de notitie PB 105, 19 januari 1982.

PvdA 2336 (IISG, Amsterdam)
1. Martin van den Heuvel aan Maarten van 

Traa.
2. Maarten van Traa to Mr. Kristow Os-

trowski, 25.7.1980.
3. Mieczysław Grudziński to Maartin van 

Tra, Warszawa 09.V.1980r.

PvdA 2337 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de tiende BKB-vergadering d.d. 

23 april 1981.
2. H.E. Ruitenberg, aan het partĳ bestuur van 

de PvdA, 29 november 1980.

PvdA 2338 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, Regime in Polen en de 

regimes in Oost-Europa.
2. M. Korzec, aan Oebele de Jong, Polen en 

het bibbersocialisme, 31-7-1981.
3. E. Groendĳ k, Geachte men. v Traa, Schier-

monnikoog, 20 Dec 1981.
4. J. Voogd, Polen en de ontspanning, Eind-

hoven, 12-2-’82.
5. Maarten van Traa aan Jan Beerenhout, 

21 september 1982.
6. Theodore Feifer, Embassy of the United 

States of America, to Mr. Maarten van Traa, 
January 6, 1982.

PvdA 2339 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, aan Jos Kessen, 29 juni 

1984.
2. Gina van Tĳ n-Siegel aan de Europakom-

missie van het Werelddiakonaat, Drs. 
T.N.A. van der Voort, 5.7.1984.

3. Maarten van Traa to Dr. Antonin Kaspar, 
21.2.1984.

4. Dick Oosting, Directeur van de Ned. Sectie 
van A.I. aan de heer H. van den Berg, Am-
sterdam, 3-10-’83.

5. Gina van Tĳ n aan Marcel Kienhuis, 
26.11.1983.

6. Bart, Aan: Maarten van Traa, Eindhoven, 
7 maart 1983.

PvdA 2340 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa aan Peter Beeks, 19 au-

gustus 1986.
2. Maarten van Traa to Jan Zielonka, 7 juni 

1985.
3. Jan Zielonka to Mr. Maarten van Traa, 

Leiden, 3 May 1985.
4. Gina van Tĳ n-Siegel aan dr. Kranenborg, 

28.1.1985.
5. Dr. C. V. Lafeber aan De Heer M. van Traa, 

Goirle, 21 mei 1985.

PvdA 2341 (IISG, Amsterdam)
1. Inhoud studiedag Nederland en Europa, 

23 september 1988, Driebergen.
2. The Dutch Labour Party to mr. Vaclav 

Havel, 4.10.1986.
3. Jef Helmer, Info over Charta 77, Dag Maar-

ten, Driebergen, 17-9-’86.
4. Jan Marinus Wiersma to Mr. Z. Szymański, 

18-3-1988.
5. Henk Jans aan Jan Marinus Wiersma en 

Leden Brede Kommissie Buitenland van 
de PvdA, Gendt, 27 september 1987.

6. Jan Marinus Wiersma aan Wim Kok, 
12.10.1987.

7. Maarten van Traa, Dear Comrades, 1.12.1986.
8. Jan Marinus Wiersma aan de lid-organisa-

ties van de KKN, 19.10.1987.

PvdA 2342 (IISG, Amsterdam)
1. Herbart Ruitenberg aan Jan Marinus 

Wiersma, 16 augustus 1988.
2. Herbart Ruitenberg, Beste Jan Marinus, 

18 oktober 1988.
3. Jan Marinus Wiersma aan de ambassadeur 

van Tsjechoslowakĳ e, 23 februari 1989.
4. Jan Marinus Wiersma, Beste Herbart, 

15 januari 1988.
5. Jan Marinus Wiersma aan Wim van Velzen, 

Secretaris PvdA-Eurodelegatie.
6. Jan Marinus Wiersma to Mr. P. Marciniak, 

5.4.1990.
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7. Jan Marinus Wiersma aan de PvdA Rivie-
renbuurt, 7 december 1989.

8. Jan Marinus Wiersma aan Felix Rotten-
berg, 14 juli 1988.

9. Herbart Ruitenberg aan Jan-Marinus 
Wiersma, 11 januari 1988.

PvdA 2355 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de vergadering van de BKB op 

15 januari 1981 in Utrecht.
2. Maarten van Traa, Pen op Papier, De PvdA 

en Polen.
3. Ger Verhoeve, Aan de leden van de Brede 

Kommissie Buitenland, 2 maart 1981.
4. Verslag van de negende BKB-vergadering 

d.d. 12 maart 1981, te Utrecht, PvdA 2355
5. Van: Brede Kommissie Buitenland, Aan: het 

Partĳ -bestuur, Amsterdam, 24 maart 1981.
6. Maarten van Traa, Voortgangsverslag in-

ternationaal sekretariaat juni-september 
1980, 7 september 1980.

7. Berend Jan van den Boomen, Aan de leden 
van de fraktiecommissies Buitenlandse 
Zaken en Defensie, Oost-West verhouding 
(5e versie).

8. Maarten van Traa, Voortgangsnotitie van 
de Internationaal secretaris ten behoeve 
van de BKB, 7 juni 1980.

9. Marcel van Herpen, aan Ger Verhoeve, 
Eĳ sden, 18 april 1981.

PvdA 2356 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag werkzaamheden internationaal 

secretaris, 15 december 1981-heden.
2. Maarten van Traa, Notitie voor het Partĳ -

bestuur inzake de oppositiestrategie op 
het gebied van de buitenlandse politiek, 
25 november 1982.

3. Verslag van de 15e vergadering van de Brede 
Kommissie Buitenland op 28 januari 1982 
in Utrecht.

4. Verslag van de twaalfde BKB-vergadering 
d.d. 10 september 1981.

5. Verslag van de 16e vergadering van de Brede 
Kommissie Buitenland op 11 maart 1982 in 
Utrecht.

6. Maarten van Traa, Enige aanvullende 
opmerkingen bĳ  werkplan internationaal 
sekretariaat, 18 januari 1982.

7. Verslag van de bĳ eenkomst van de werk-
groep buitenland van de PvdA N.Brabant/
Oost d.d. 5 maart 1982.

8. BJvdB, JMW, Aan de leden van de fraktie-
groep Buitenland.

PvdA 2357 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, Verslag internationaal 

secretariaat, ten behoeve van de BKB-
vergadering van 20 juni 1985.

2. Werkgroep buitenland, gewest Amster-
dam, mensenrechten in het buitenlands 
beleid, maart 1987.

PvdA 2398 (IISG, Amsterdam)
1. Leo Mesman, aan de leden van het 

overlegorgaan tegen de kernbewapening, 
8 oktober 1987.

PvdA 2565 (IISG, Amsterdam)
1. Naar een nieuwe Oost-Europapolitiek? 

Studiedag 23 september 1988.
2. Marjanne Sint en Jan Marinus Wiersma, De 

sociaaldemocratie en de ontwikkelingen in 
Oosteuropa.

3. Aan: Arie Oostlander, Jan ter Laak, Mient-Jan 
Faber, voorstel opzet seminar 23 september.

PvdA 2575 (IISG, Amsterdam)
1. Brussels, 30-3-85 East West Committee 

Saturday morning.
2. East West Committee Afternoon session, 

March 29, 1985.
3. Wolfgang Müller, July 22, 1985, The END 

Convention – an amateur adventure?
4. Mient Jan Faber, A Few lessons from the 

END Convention.
5. Minutes of the END Liaison Committee 

meeting in Brussels on 4/5 April 1987.
6. Minutes of END Liaison Committee mee-

ting, 23rd/24th May 1987.
7. Minutes of END Liaison Committee mee-

ting held in Antwerp, 3/4 October 1987.
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8. Minutes of the European Nuclear Disarma-
ment Liaison Committee held in Brussels 
in 22nd/23rd September 1984.

9. Wolfgang Müller, East-West Committee, 
Minutes of meeting 22 January 1985.

10. Wolfgang Müller, East-West Committee – 
Minutes of meeting 17 November 1984.

11. Goedele de Keersmaker, East-West Liaison 
Committee morning session, 4-4-85.

12. Pieter Los, Vredeswerk in de Partĳ  van de 
Arbeid voor ontspanning.

13. Ken Coates, To Mr. Marten van Traa, 28th 
October 1981.

14. Provisional Liaison Committee Meeting 
Brussels, Feb 19th 1982.

15. Notitie voor BKB over European Nuclear 
Disarmament Convention.

16. Willemien, Hallo Maarten.
17. Willemien, Verslagje vergadering END 

Convention d.d. 19-2-82.
18. Eckhart Fischer, Gert Weisskirchen, to Ken 

Coates, Ken Fleet, 12.3.1987.

PvdA 2576 (IISG, Amsterdam)
1. Pieter Los, END-Conventie, Coventry, 

Engeland 15-18 juli.
2. Aan: Partĳ bestuur, van: Walter Bohle, Be-

treft: Verslag 6e END-Conventie (Coventry, 
15-18 juli 1987).

3. Walter Bohle, to the END Liaison Commit-
tee, Enschede, August 7, 1987.

4. East West Committee Afternoon session, 
March 29, 1985.

5. Pieter Los, De END-Conventie in Lund.
6. Anton Revenboer, Verslag van de zevende 

END Conventie in Lund, Zweden.

PvdA 2615 (IISG, Amsterdam)
1. Ien van den Heuvel, Bezoek aan de DDR, 

24-10-1975.

PvdA 2616 (IISG, Amsterdam)
1. Aantekeningen bezoek Honecker [vermoe-

delĳ k van Jan Marinus Wiersma].
2. Maarten van Traa an das Z.K. der Sozia-

listischen Einheitspartei Deutschlands, 
24.3.1986.

3. Adressen Boettger en Poppe.

PvdA 2642 (IISG, Amsterdam)
1. Aan: het partĳ bestuur, van: Maarten van 

Traa, PB nr 88-A, 1980-1981.
2. Naschrift Michel Korzec.
3. Marcel van Herpen, De PvdA tussen 

Solidariteit en Detente, 12/3/81.
4. Herbart aan Marnix Krop, 19 januari 1982.
5. Gregor Niessen, Kort verslag van de extra 

BKB-vergadering, Polen en de Ontspan-
ning 17 februari 1982.

6. Kort verslag van de vergadering van het 
‘Polenoverleg’ op 1 februari 1982.

7. Maarten van Traa, Polen en de Ontspan-
ning, 25 januari 1982.

8. Bart Tromp, PvdA, Polen en de Oost-
Westverhoudingen, 30 december 1981.

9. Maarten van Traa, stellingname Polenbeleid.
10. Gregor Niessen, Aan de leden van de Brede 

Kommissie Buitenland, 13 januari 1982.
11. Maarten van Traa, aan Relus ter Beek, Harry 

van den Bergh, Willem van de Zandschulp, 
Dirk Vlasblom, 2 november 1981.

12. Gina van Tĳ n, aan Marcel van Herpen, 
29.2.1984.

13. Marcel van Herpen aan Gregor Niessen, 
Maastricht 10 jan. 1983.

14. Telex IKV in Polen, Dienst Geestelĳ k Leven.
15. Ger Verhoeve, Hallo Maarten, 2 juli 1981.
16. Herbart aan Marnix Krop, 19 januari 1982.
17. Internationaal secretariaat PvdA, Polen en 

de ontspanning.
18. Maarten van Traa, aan Relus ter Beek, Harry 

van den Bergh, Willem van de Zandschulp, 
Dirk Vlasblom, 2 november 1981.

19. Kort verslag van de vergadering ‘Polenover-
leg’, 24 maart 1982.

20. Telex Joop M. den Uyl, Maarten van Traa 
to Mr. A. Bartoszek, 21/8/1980.

21. Congres 26-28 februari 1981.
22. Bob Suurhofff, Beste Collegae, 17-12-81.
23. Maarten van Traa, Ontwikkelingen in 

Oost-Europa.
24. Willy Brandt, Bernt Carlsson, Socialist 

International Press Release No. 31/81, 
December 17, 1981.

25. J. Beerenhout azn, aan Maarten van Traa, 
Amsterdam, 7 oktober 1982.
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26. Marcel van Herpen, Rapport over de situ-
atie van de politieke gevangenen in Polen, 
Maastricht december 1983.

27. Laurens Wüst, Geachte heer van Traa, 
Utrecht 14-4-’80.

28. Józef Cyrankiewicz, to Major General M.N. 
von Meyenfeldt, Dr. C.V. Lafeber, 8.11.1984.

29. Zbigniew Zymański, Charge d’Afffaires a.i. 
of the Polish People’s Republic, to Mr. Jan 
Marinus Wiersma, The Hague, March 2nd, 
1988.

30. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej do Holenderskej Partii 
Pracy, Komitet Centralny, Amsterdam, 
Warszawa, dnia 13.10.1987 r.

31. Mieczysław r. Rakowski, I Sekrektarz 
Komitetu Centralnego PZPR do Krajowego 
Komitetu Wykonawczego Partii Pracy 
Holandii, Warszawa, 27 grudnia 1989 r.

32. K. Majkowski, PPS, centralny komitet 
zagraniczny, 20th January 1988.

33. Maarten van Traa, 17 nov 1981.
34. Michel Korzec aan Oebele de Jong, 

Voorwaarts.
35. Marĳ ke Linthorst, Ger Verhoeve, aan: Paul 

Brill, Hendrik de Jong, Jan Minkiewicz, 
André Roelofs, Paul Schefffer, Willem van 
de Zandschulp, 22 juni 1981.

36. Maarten van Traa aan Drs. H.E. Ruitenberg, 
4.3.1982.

37. Michel Korzec, Beste Maarten, 15-2-1982.
38. Verslag van de vergadering van 27 april 1982 

van het Polenoverleg.
39. Maarten van Traa aan de leden van het 

“Polen-overleg”, 28.10.1982.
40. Riet van der Zedde aan de leden van het 

Polenoverleg, 1 juni 1982.
41. Michel Korzec, namens de gezamen-

lĳ ke Polenkomité’s, het informatieburo 
Solidarność, Geachte Maarten van Traa, 
Amsterdam 3 mei 1983.

42. E. Brassem, Geachte dames en heren, 
Amsterdam, 9-5-’88.

43. Jan Minkiewicz aan Maarten, Amsterdam, 
7 maart 1984.

44. Maarten van Traa to Professor Zbigniew 
Messner, 28.1.1986.

45. FNV-verklaring, Amsterdam, 6 oktober 1982.

46. FNV-verklaring, 11 oktober 1982.
47. J. Bloemarts, J. van Rens, Globale reactie 

op hoofdpunten op de nieuwe vakbonds-
wetgeving in Polen, ibidem. Aan de Poolse 
Ambassadeur in Nederland, t.a.v. de heer 
A. Bartoszek.

PvdA 2845 (IISG, Amsterdam)
1. Korte samenvatting van de vergadering 

van de ‘Praaggroep’ op 15 sept 1983.
2. Memo van Max, voor: Wim van Velzen, 

Riet v.d. Zedde, Jopie Rikkelman, Piet 
Knollema, 24-12’81.

3. Aktie CNV en FNV betr. Polen.
4. Maarten, Beste Max, 20.12.1981.
5. Max van den Berg, Maarten van Traa, Dear 

Willy Brandt, Dear president, 21/12/81.

RHi 06 (RHG, Berlĳ n)
1. Bernward Hippel, Erklärung zu der Aktion 

für die Aufhebung aller Einreiseverbote, 
Berlin, 20.6.85.

RJ 01 (RHG, Berlĳ n)
1. Roland Jahn, Es ist schon sehr komisch.

RJ 04 (RHG, Berlĳ n)
1. Jürgen Fuchs, Rede auf der Friedensdemon-

stration am 27.11.84 in Kopenhagen

RJ 19 (RHG, Berlĳ n)
1. Lukas Beckmann, Vertraulich an Dieter E., 

Elisabeth, Anne S., F.W., Petra K., Antje V., 
Milan H., Uli F.

2. Irena Kukutz, Liebe Antje Vollmer, Berlin, 
den 30.1.85.

3. Wilhelm Knabe, Um Glaubwürdigkeit und 
Perspektive der Friedensbewegung; Beitrag 
zur BHA-Sitzung am 4.4.1982 in Bonn.

4. Die Grünen, Kreisverband Emden, An die 
Grünen, 2.4.1982.

5. Irena Kukutz, Liebe Antje Vollmer, Berlin, 
den 30.1.85.

6. Klaus Croissant, Verteiler: Lukas Beck-
mann, Lothar Probst, Henning Schierholz, 
Irene Schülert, Antje Vollmer, Otto Schily, 
12.11.1986.
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7. Kongress für ein anderes Europa, 29.-
30.11.1986, Lieber Klaus Croissant, Bonn, 
den 24.11.1986.

8. Gerd Poppe, An die Grünen, Fraktion und 
Bundesvorstand, Berlin (DDR), d. 1.2.85.

RR 03 (RHG, Berlĳ n)
1. Eure U. [Ulrike], Liebe Freundinnen, Liebe 

Freunde!
2. Dieter Esche, Marie-Luise Lindemann, 

European Network for the East-West 
Dialogue, an Rüdiger Rosenthal.

RR 07 (RHG, Berlin)
1. European Network for the East-West Dia-

logue, Vorstellung des Netzwerkes und des 
Forums.

RR 08 (RHG, Berlĳ n)
1. Dirk Schneider, Einige Bemerkungen zur 

“Vorlage für die Fraktion” zur Deutsch-
landpolitik, 30.10.83.

2. Werner Stanglmaier, Uwe Tietz, Vorlage für 
die Fraktion der AL im AH zur aktuellen 
Berlin- und Deutschlandpolitik, 24.10.1983.

3. Dirk Schneider, An den Geschaftsführen-
den Ausschuß der AL Berlin, Bonn, 23.1.84.

SI 1099A (Socialist International) (IISG, 
Amsterdam).

1. Cable Bernt Carlsson, 16.1.82 2105 Hrs.

SI 1152A (IISG, Amsterdam).
1. BPA Nachrichtenabteilung 8.12.80: Willy 

Brandt über die Lage in Polen.
2. Hans-Eberhard Dingels an Bernt Carlsson, 

18/12.
3. Draft for Socialist Afffairs 1/82, 29 1 82.
4. Bernt Carlsson, to Willy Brandt, January 25 

1982.
5. Leszek Kołakowski, Alexander Smolar, 

to: the members of the presidium of the 
Socialist International, 28th December 1981.

SI 1152B (IISG, Amsterdam).
1. Jan Józef Lipski, Hochgeehrter Herr Carl-

son, London 1 VII 1982.

2. Bernd Carlsson to Ms Maria Borowska, 
August 12 1982

3. International internal Note, From C to B, 
19.8.82.

Sol mit Sol 1 (H A-PL Solidarität mit 
Solidarność 1) (FSO, Bremen)

1. Hartmut Regenstein, Erfahrungsbericht 
und Diskussionsbeitrag, 2.2.82.

2. Solidarität mit Solidarność, Delegation-
Demonstration zur polnischen Botschaft 
in Köln am 10.4.1981.

3. Gerd Koenen, Sehr geehrte Damen und 
Herren, Frankfurt/M., 20.11.83.

4. Polnisch-deutsche Solidaritätsgruppe, 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Dort-
mund, den 9.1.1982.

5. Teleg ramm, Deutsche Bundespost , 
polnische und deutsche Teilnehmer der 
Hungerwoche Propsteikirche.

6. Beilage der Arbeiterstimme, 4. April 1981.

Sol mit Sol 2 (FSO, Bremen)
1. Komitee für das Recht auf unabhängige 

Gewerkschaften, Rundbrief nr. 6 april 1981, 1.
2. Thesen von Jan Minkiewicz zur Veranstal-

tung “Perspektiven der Friedensbewegung 
in Ost und West” am 6.10.1983 in Düsseldorf.

3. Komitee für das Recht auf unabhängige 
Gewerkschaften, Rundbrief Sondernum-
mer Dez 82.

Sol NL 27 (Solidarność in Nederland) (IISG, 
Amsterdam)

1. Krzysztof R. Apt, Rotterdam, 18 wrzesnia 
1981, Sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności fundacji merpol.

2. Merpol, Solidarność, Correspondentie: 
Kempenaar 01-28.

3. Merpol, Laat weten hoe u ons wilt helpen!?

Sol NL 28 (IISG, Amsterdam)
1. Reinier de Lang, Notulen Polenavond in 

wĳ kwinkel Zuilen te Utrecht op vrĳ dag 
22-1-’82.

2. Verslag van de vergadering van het bestuur 
van merpol van 7 dec. 1981 ten huize van 
Ela Oryszczyn te Wormerveer.
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3. Jan Minkiewicz, Verslag van werkbezoek 
aan Polen – voor intern gebruik binnen 
merpol, Amsterdam 29-11-1981.

4. Verslag van de Merpol-Vergadering van 3 
jan. 1982 te Amsterdam.

5. Verslag van de vergadering van het Merpol-
bestuur van 16 januari 1982 te Lelystad om 
14.00 uur te huize van Henryk Recko.

6. Voorstel voor ondersteuning van de 
Informatiecentrum van de Solidariteit in 
Amsterdam.

7. Kort verslag van de vergadering van het 
bestuur van de stichting Merpol van 
13 februari 1982 ten huize van Ton van den 
Hout te Naarden.

8. Joram Krozer, Verslag van de Landelĳ ke 
Vergadering van Initiatiefgroepen Polen 
op 15-3-1982.

9. Polend ag ,  zaterd ag 8  mei 19 82 , 
Binnengasthuisterrein.

10. Paul Schefffer, Sasza Malko, Jan Minkie-
wicz, Aan de leden van de vaste commissie 
voor Buitenlandse Zaken, Amsterdam, 
19 october 1982.

11. Verslag van de vergadering van het Merpol-
bestuur van 16-11-1981 ten huize van Jan 
Boogaard.

12. Paul Schefffer, Sasza Malko, Jan Minkie-
wicz, aan de leden van de Vaste Commissie 
voor Buitenlandse zaken, 19 october 1982.

13. Joram Krozer aan Polenkomités, uitno-
diging voor de landelĳ ke vergadering op 
6 oktober a.s., 20-9-1982.

14. Maud de Leeuw, Jan Minkiewicz, Paul 
Schefffer, Amsterdam 20 sept. 1982, Beste 
vrienden en vriendinnen.

15. Polenkomitee Amsterdam.
16. Landelĳ k overleg polen-comitees voor 

solidarność, Polen: het einde van de 
ontspanning?

Sol NL 29 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz, Stanowisko Holandii 

Wobec Problemu Polskiego – Materiał 
dyskusyjny.

2. Krótki przegląd struktury politycznej 
Holandii.

3. Odezwa Biura Informacyjnego NSZZ 
Solidarność w Holandii, Amsterdam, 
13.01.1982.

4. Jan Minkiewicz, “Solidarity” Information 
offfĳ ice, Mr Ronald Reagan, Amsterdam, 
June 10th 1982.

5. Sasza Malko, Dick Verkĳ k, Merpol, Notitie 
aan de Tweede Kamer der Staten Generaal 
met betrekking tot de Hoorzitting over 
Polen.

6. Utrecht solidair, Solidarność, uitgave 
Polenkomitee Utrecht 30-1-1982.

Sol NL 30 (IISG, Amsterdam)
1. Biuro Informacyjne NSZZ “Solidarność” w 

Holandii, Amsterdam, czerwiec 1982.
2. Beschluß der Internationalen Konferenz 

der Solidarność-Gruppen in Westeuropa, 
Brüssel, am 9. Januar 1982.

3. Zespół działania NSZZ “Solidarność” w 
składzie (Konferencja Brukselska, dn. 
8-9.I.82 r).

4. Informatieburo Solidarność in Nederland, 
Amsterdam, 16 februari 1982.

5. Maarten van Traa, Max van den Berg, 
Verklaring van het DB van de PvdA.

6. Informatieburo Solidarność in Nederland, 
Vraag van dhr. Wallage over hulp aan Polen 
in Nederland.

7. Schriftelĳ k antwoord op enkele vragen van 
de leden van de Vaste Tweede Kamercom-
missie voor Buitenlandse Zaken, gesteld 
aan leden van het Informatieburo NSZZ 
Solidarność Nederland tĳ dens de hoor-
zitting op 3  februari 1982, Amsterdam, 
13 februari 1982.

8. Sasza Malko, Jan Minkiewicz, Paul Schef-
fer, aspekten van het Poolse probleem, die 
wĳ  onder de aandacht van de vaste Tweede 
Kamercommissie Buitenlandse Zaken wil-
len brengen, 22 juni 1982.

9. Verklaring van het Informatieburo NSZZ 
Solidarność in Nederland, Amsterdam, 
8 oktober 1982.

10. FNV, J. Bloemarts, J. Van Rens, Globalna 
ocena w punktach głównych nowej ustawy 
o zw. zaw. w Polsce.
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Sol NL 31 (IISG, Amsterdam)
1. Gied, aan Jan, Protest tegen de processen 

tegen Solidarność.
2. Solidariteit, extra informatiebulletin, pro-

cessen tegen de adviseurs van Solidarność.
3. Solidarność Stakingsbulletin in Nederland, 

Amsterdam, 05.05.88 #1.

Sol NL 32 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz, Enkele opmerkingen bĳ  

de Oosteuropa notitie van de Minister van 
Buitenlandse zaken en bĳ  de Oosteuropa 
discussie zoals die nu in Nederland plaats-
vindt in partĳ en, organisaties en media.

2. Vrĳ heid voor de politieke gevangenen in 
Polen! Geen politieke processen!

Sol NL 33 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz, Kort verslag aan FNV en 

CNV over bestaan, activiteiten en voortbe-
staan: Het informatieburo van 1.3-1.6 1983 
en daarna, Amsterdam 2 juni 1983.

2. Toespraak van W. Kok, voorzitter van de 
Federatie Nederlandse Vakbeweging, ter 
gelegenheid van de bĳ eenkomst over Polen 
op woensdag 10 november 1982 in het SER-
gebouw te ’s Gravenhage.

3. FNV-uitgave voor de protestdemonstratie 
14  december 1981, FNV: vrĳ heid voor 
Solidarność.

4. Notitie betrefffende de ontwikkelingen in 
Polen en onze verdere opstelling terzake, 
22-9-1983.

5. Notitie inzake de voortzetting van de 
dialoog en de contacten met werknemers-
organisaties in de Oosteuropese sfeer.

6. Verslag van een gesprek tussen CNV, FNV 
en het Informatieburo Solidarność in 
Nederland, donderdag 16 december 1982 
te Amsterdam, M. van Laar (FNV).

7. Ja n M i n k ie w ic z ,  I n for m at iebu r o 
Solidarność Nederland, Overzicht activi-
teiten van het informatieburo, Amsterdam 
26 juni 1982.

8. A. Hordĳ k en J.M.W. van Greunsven, aan 
Informatieburo Solidarność in Nederland, 
25 januari 1983.

9. Józef Szyguła, Sprawozdanie z biura infor-
macyjnego NSZZ “Solidarność” w Holandii, 
15.07.1982r.

10. Jan Minkiewicz, Irek Maligłówka, Am-
sterdam, 10 maart 1983, Kort verslag van 
de activiteiten van het Informatieburo 
1.1.1983-1.3.1983.

11. Ja n M i n k ie w ic z ,  I n for m at iebu r o 
Solidarność Nederland, Overzicht activi-
teiten van het informatieburo, Amsterdam 
26 juni 1982.

12. Jan Minkiewicz, Kontinuering van het 
Informatieburo, verslag en motivering, 
Amsterdam 1 augustus 1982.

13. Agenda voor het gesprek tussen vertegen-
woordigers van FNV, CNV, Informatie-
bureau Solidarność in Nederland en een 
groep Poolse werknemers op woensdag 
26 april 1982 om 14.30.

14. Jozef Szyguła do Biura Koordinacyjnego 
NSZZ Solidarność ZaGranica w Brukseli, 
Amsterdam, 28 kwietnia 1983.

15. Informatieburo NSZZ Solidarność aan FNV 
en CNV, Amsterdam, 18 oktober 1983.

16. Solidarność Informatieburo Nederland 
aan FNV – Internationale Zaken, Kosten-
raming informatie-bulletin Solidarność.

17. Solidariteit informatiebulletin, nr 0, 12-82, 
uitgave gezamenlĳ ke Polenkomitees.

18. Druk en Papier Solidair met Solidarność! 
DP-Functionarissendag 7 november 1981.

19. AbvaKabo (C.A. Vrins, Bondssecretaris) 
aan de kaderleden PTT, t.k.n. de regionale 
groepsbesturen PTT, Zoetermeer, 2 novem-
ber 1982.

20. FNV Regio Limburg, NSZZ “Solidarność” 
Regio Toruń, Antoni Stawikowski, Stefan 
Koral, Overeenkomst tussen de regionale 
kommissie NSZZ “Solidarność” in Toruń 
en het bestuur van de regio Limburg van 
de FNV.

21. Ewa Glapińska, Zbigniew Glapiński, 
Amsterdam 23.02.1982.

22. O ver zicht kosten I n for mat iebu ro 
Solidarność 1  februari 1982-31 december 
1982.
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23. J.M.W. Van Greunsven, secretaris, FNV, aan 
Informatieburo Solidarność in Nederland, 
24 juni 1983.

24. Jan Minkiewicz, aan IKON-Bestuur, Am-
sterdam 31 oktober 1982.

25. Joram Krozer aan Hela Liefting of Paulus 
Plas van de vakbondskrant.

26. P.A.M. van Buul, algemeen secretaris 
Bondsbestuur Druk en Papier, 24 februari 
1984.

27. P.A.M. van Buul, algemeen secretaris 
Bondsbestuur Druk en Papier, aan Infor-
matiebureau Solidarność, 10  november 
1983.

28. J. Marks, voorzitter, Fr. Gĳ sbers, sekre-
taris, namens de C.A. Zuidooster aan 
het algemeen bestuur van de Federatie 
Nederlandse Vakbeweging, 29 juni 1984.

29. Solidarność Informatieburo Nederland 
aan FNV – Internationale Zaken t.a.v. J. 
van Greunsven Kostenraming informatie-
bulletin Solidarność.

30. Jan Minkiewicz, namens het Informatiebu-
ro Solidarność in Nederland, Amsterdam 
7 februari 1983.

31. J.M.W. van Greunsven to Mr. J. Milewski, 
12th September, 1985.

32. Jerzy Milewski to J.M.W. van Greunsven 
FNV, 30th September 1985.

33. Jerzy Milewski to Mr. Wiel Friedrichs and 
Mr. Mat Janssen, Limburg District, Brussels 
17 February 1986.

34. Leo Mesman, Internationale Zaken FNV 
aan FNV District Limburg, 21 mei 1986.

35. FNV-opvattingen inzake mensenrechten, 
Amsterdam 11 januari 1980.

36. OVB, Solidarność, Een visie naar aanlei-
ding van een bezoek van het onafhanke-
lĳ kverbond van bedrĳ fsorganisaties op 
uitnodiging van Solidarność aan Polen, 
sept. okt. 1981.

37. Generaal pinochelski spreekt het Poolse 
Volk toe, Nie Censurowano.

Sol NL 35 (IISG, Amsterdam)
1. Solidair met Solidarność, Solidariteit met 

Solidarność.

Sol NL 36 (IISG, Amsterdam)
1. Petra de With, Amsterdam, 7 juli 1981.
2. Jan Minkiewicz, Het dilemma van de 

ontspanning.
3. Henry van Maasakker, Beste Jan, 24-8-‘83.

Sol NL 37 (IISG, Amsterdam)
1. Dirk Vlasblom, De Pvd A en Polen, 

de noodzaa k van een dy namisch 
ontspanningsbegrip.

2. W i l l e m  v a n  d e  Z a n d s c h u l p , 
Uitgangspunten.

3. Herbert Ruitenberg, Polenoverleg: op-
merkingen t.b.v. de as. Nota Oost-West, 
7 november 1982.

4. Maarten van Traa, Korte notitie ten be-
hoeve van Polen Overleg op 30 november 
1982 in de Tweede Kamer, Den Haag, 
Amsterdam 25 november 1982.

5. Riet van der Zedde, Aan de leden van het 
Polen-Overleg, 1 juni 1982.

6. Maarten van Traa PvdA, aan de leden van 
het Polenoverleg, 26.11.1982

7. Verslag van de vergadering van 27 april 1982 
van het Polenoverleg.

8. Kort verslag van de vergadering ‘Polenover-
leg’ 23 maart 1982.

9. Jan Minkiewicz, Het probleem van “Yalta” 
en hoe er een oplossing voor te vinden, 
21 maart 1982.

10. Jan Minkiewicz, Post-Helsinki politiek 
vereist moed en creativiteit.

11. Maarten van Traa, Aan de leden van het 
Polen-overleg, 5.11.1982.

12. 10 concrete voorstellen.
13. Informatieburo Solidarność, Korte notitie 

voor Polen-vergadering 30 november 1982.
14. H.E. Ruitenberg, Opmerkingen ten 

behoeve van de Polen-bĳ eenkomst PvdA 
17 februari 1982.

Sol NL 38 (IISG, Amsterdam)
1. H.E. Ruitenberg, Het IKV over mensen-

rechten en democratie, 26 mei 1987.
2. Herbart, Beste Jan, 3 juli 1987.
3. Herbart Ruitenberg, Beste Jan, 27 mei 1987.
4. Maarten van Traa, Beste Jan, 24  januari 

1986.
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5. Jurroel Bugel werkgroep Buitenland PvdA 
gewest Amsterdam, Beste Jan, Amsterdam 
10 mei 1988.

Sol NL 39 (IISG, Amsterdam)
1. André Gerrits, Mensenrechten in Oost-

Westperspectief, concept, september 1988.
2. Duco Hellema en Bob de Ruiter, De Sowjet-

Unie en Oost-Europa, Concept-notitie naar 
aanleiding van de Oost-Oost discussie 
binnen de Brede Kommissie buitenland 
van de PvdA.

3. Verslag van de conferentie ‘Sociaal-de-
mocratie, mensenrechten en buitenlands 
beleid’, WBS/EVS, op 15  oktober 1988 in 
Hotel Casa te Amsterdam.

4. Jan Minkiewicz aan Maarten van Traa, 
Amsterdam 7 maart 1984.

5. Marcel van Herpen, Beste Jan, Maastricht, 
10-1-1984.

Sol NL 44 (IISG, Amsterdam)
1. Internationale Kommunistische Stroming, 

Polen: er is maar één vorm van solidariteit, 
14 december 1981.

2. Federatiebestuur PSP Amsterdam, pers-
verklaring, 2 mei 1984.

Sol NL 45 (IISG, Amsterdam)
1. Sasza Malko, aanbod Van Agt S. Malko, 

Voorstellen suggesties aanbevelingen 
mogelĳ kheden.

Sol NL 47 (IISG, Amsterdam)
1. Han Horstink, Onder Polen, verslag van 

mĳ n kontakten in Polen in juli 1987, 
Steenwĳ k, augustus 1987.

2. Jerzy Milewski, Joanna Pilarska, do Kol. 
Jana Minkewicza, Bruksela, 16.02.1984.

3. Solidarna, Beste Jan, 03-03-’83.
4. Bezetting van Poolse reisburo.
5. Werkgroep antimilitarisme overal! Gro-

ningen, Oost-oost- en Oost-West-contacten 
in Polen.

6. B. en B., Reisverslag van een bliksembezoek 
aan Polen, een atheïst aanbidt de katho-
lieke kerk.

7. Amersfoort, 16 januari 1982, Solidariteits-
avond: “Solidair met Solidarność”.

Sol NL 48 (IISG, Amsterdam)
1. Kopie van de akte houdende oprichting 

stichting, van de stichting Informatieburo 
NSZZ Solidarność Nederland, Akte d.d. 
27 januari 1982.

Sol NL 55 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz aan J. Hartmans, Amster-

dam, 16 januari 1983.
2. Vluchtelingenwerk Nederland. Memo van 

Maartje aan Marĳ ke, datum 13-12-84.

Sol NL 66 (IISG, Amsterdam)
1. Andrzej Wirga, Drogie Koleżanki i Koledzy, 

Mainz 12.05.1983.
2. Andrzej Wirga, Mainz, 15.05.1983.
3. A ndrzej Wirga, Informacja, Mainz 

3.06.1983.
4. Hi l fskomitee Sol idar ność, A ndrzej 

Wirga, Wie können wir Polen helfen und 
“Solidarność” unterstützen?

5. Andrzej Wirga, Drogie Koleżanki i Koledzy, 
Mainz 15.05.1983.

6. Gesprächsbericht über gewerkschaftliche 
Initiativen und Aktivitäten für Solidarność 
und verfolgte Solidarność-Mitglieder.

7. Hilfskomitee Solidarność Mainz, Infor-
macja, Mainz, 3.06.1983.

Sol NL 67 (IISG, Amsterdam)
1. Offfener Brief an SPD und DGB-Vorstand 

Köln, Solidaritätskundgebung.
2. DGB Jugend, Wir leisten konkret Solida-

rität für Polen.
3. Kauker, Komitee zur Verteidigung des 

polnischen Volkes und seiner “Solidarność” 
gegen die Militärdikatur.

Sol NL 74 (IISG, Amsterdam)
1. Jerzy Milewski, Joanna Pilarska, do Kol. 

Jana Minkewicza, Bruksela, 16.02.1984.

Sol NL 80 (IISG, Amsterdam)
1. Klassenstrĳ d bulletin. Solidariteit met de 

Poolse vakbond Solidariteit.
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Sol NL 112 (IISG, Amsterdam)
1. Mient Jan Faber, Wim Bartels, Joint Com-

muniqué, July 29, 1982 Brussels.
2. Wim, Beste Janek en Barbara, 13 jan ’88.
3. Wim Bartels aan Jan Minkiewicz, 6 juli ’84.
4. IKV (Wolfgang) aan Jan Minkiewicz, ’s 

Gravenhage, 6. mei 1985.
5. Bartels aan gen. W. Jaruzelski, 13 juni 1985.
6. Wim Bartels to Adam Michnik, Wladyslaw 

Frasyniuk and Bogdan Lis, ‘s Gravenhage, 
13 June 1985.

7. F. Trip, J. ter Laak, B. ter Veer, M.J. Faber, 
aan de weledele Heer A. Bartoszek, Den 
Haag, 13 juli 1984.

8. Jan Minkiewicz aan Mr. Asmus, Amster-
dam, 31.08.1983.

9. 15 maart 1986, Polen-dag, informatie en 
uitwisseling, Bonifatiuscollege Utrecht.

10. Jan Minkiewicz, Brief in antwoord op 
“Vredesberaad voor de keus” van Heldring 
in NRC 31 mei, 1 juni 1983.

Sol NL 113 (IISG, Amsterdam)
1. Wilco de Jonge, Pluralisme in Oost en West, 

2e Oost-Westseminar, 22 september 1989.
2. Joint END/IKV/WiP Proposal to the END 

liaison committee, 16th July 1987.
3. Programma Oost-Europadag zaterdag 

16 april, Utrecht.

Sol NL 116 (IISG, Amsterdam)
1. “Solidarność war eine linke Bewegung”. 

Rede auf der Solidaritätsveranstaltung 
am 1. Dezember 1982 in Köln.

Sol NL 121 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz, do Jerzego Milewskiego, 

Amsterdam, 25.11.1985.
2. Jan Minkiewicz, Sprawozdanie z udziału 

w sympozjum Wschód/Zachód w Bern, 
2-3.11.1985.

Sol NL 125 (IISG, Amsterdam)
1. J. H. Emck to Mr. Dieter Esche, 23 January 

1986.

Sol NL 126 (IISG, Amsterdam)
1. AL, Auf der Suche nach Strategien für ein 

friedliches Europa.

Sol NL 132 (IISG, Amsterdam)
1. L.W. Gdańsk 7 lipca.

Sol NL 134 (IISG, Amsterdam)
1. Jacek, Dear Wim, W’wa 8.01.1988r.
2. Jacek Czaputowicz, Dear Wim, 2.1.1988.
3. Wolność i Pokój, Jan Minkiewicz, With 

satisfaction we hereby present to you a 
fĳ irst set of documents.

4. Petra K. Kelly, Jan Minkiewicz, zur Infor-
mation, 14.10.1986.

Sol NL 135 (IISG, Amsterdam)
1. To all whom it may concern, 23th February, 

1986.

Sol NL 136 (IISG, Amsterdam)
1. Leszek Budrewicz, Małgorzata Krukowska, 

Ruppert Schröter, Wspólne oświadczenie.

Sol NL 139 (IISG, Amsterdam)
1. Wolność i Pokój, Jan Minkiewicz, Letter 

of Jacek Czaputowicz to Mient Jan Faber, 
received by telephone on 27.9.86.

2. Wolność i Pokój, Jan Minkiewicz, To the 
E.N.D. Liaison-Commitee, Warsaw, 2 April 
1987.

3. Jan Minkiewicz, Niet alleen kontakt, ook 
ondersteuning is nodig, Amsterdam, 25 
febr. 1986.

4. Do sygnatariuszy Memorandum Europe-
jskiej Sieci Dialogu Wschód-Zachód.

5. Z Janem Minkiewiczem, przedstawicielem 
ruchu “Wolność i Pokój” na Zachodzie, 
rozmawia w Amsterdamie Barbara Malak.

6. Wolność i Pokój, Jan Minkiewicz, Freedom 
and Peace to the world congress devoted to 
the international year of peace, Copenha-
gen October 15-19 1986.

Sol NL 140 (IISG, Amsterdam)
1. Piotr Niemczyk, Dear Mient Jan Faber, 

Warszawa, 1987.08.06.
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2. Aaron Epstein, Frankfurt, den 30. Juni 
1987, Bericht über das Friedensseminar in 
Warschau vom 7.-9. Mai 1987.

3. Peace and Human Rights, END Coventry 
July 1987.

Sol NL 141 (IISG, Amsterdam)
1. Jan Minkiewicz, “Wolność i Pokój”, 

Freedom and Peace brings forwards the 
following points.

2. Wolność i Pokój, Jan Minkiewicz, Dear 
Friends, Amsterdam, August 24 1986.

Sol NL 142 (IISG, Amsterdam)
1. Błoga prośba do całego ruchu, Amsterdam, 

30.1.1988.
2. Marxistische Gruppe, Freiheitsapostel Jan 

Minkiewicz.

Sol NL 146 (IISG, Amsterdam)
1. Edith Müller, Lieber Jan Minkiewicz, 

04.09.86.

Sol NL 152 (IISG, Amsterdam)
1. Leo Mesman, Beste Jan, Amsterdam 1-9-88.

Sol NL 153 (IISG, Amsterdam)
1. Gert Weisskirchen, An die Teilnehmer 

der gemeinsamen Veranstaltung von 
Solidarność und Freiheit und Frieden, 1. 
Juli 88.

Sol NL 189 (IISG, Amsterdam)
1. Hulp van particulieren aan Polen vertoont 

tekenen van achteruitgang.

Sol NL 190 (IISG, Amsterdam)
1. V.d. Stoel: ‘Turkĳ e is Polen niet’, 1-2-1982.
2. Laat het het hier telegrammen regenen!

Sol NL 219 (IISG, Amsterdam)
1. Verslag van de door het interkerkelĳ k vre-

desberaad en Pax Christi georganiseerde 
Polendag dd. 14-4-1984.

SPD PV 10709 (SPD Parteivorstand) (AdsD, 
Bonn)

1. Veronika Isenberg, Vermerk an Burkhard 
Reichert, 4.2.1982.

SPD PV 10774 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, an Herrn Wolf-

gang Roth, 14. August 1981.
2. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Hans-

Jürgen Wischnewski, 22.1.1981.

SPD PV 10805 (AdsD, Bonn)
1. Veronika Isenberg, Vermerk an Egon Bahr, 

11.11.1980.

SPD PV 10814 (AdsD, Bonn)
1. Veronika Isenberg, Vermerk an Hans-

Eberhard Dingels, 20.8.1981.
2. Heinz Schmude, Studienreise nach Polen 

vom 25.5.-3.6.1981.
3. Veronika Isenberg, Vermerk an Hans-

Jürgen Wischnewski, 10.3.1981.
4. Alexander Tiplt an den Parteivorstand der 

SPD, 18.6.1981.

SPD PV 10908 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Willy 

Brandt, Hans-Jürgen Wischnewski, Egon 
Bahr, 8.12.1980.

2. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Willy 
Brandt, 18.1.1980.

3. PPS, Aide-Memoire on situation in Poland.

SPD PV 10919 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Willy 

Brandt, Hans-Jürgen Wischnewski, Egon 
Bahr, 10.9.1980.

2. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Hans-
Jürgen Wischnewski, 23.9.1980.

SPD PV 10920 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Hans-

Jürgen Wischnewski, 6.1.1981.
2. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk Hans-

Jürgen Wischnewski, 6. April 1981.
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SPD PV 10921 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Hans-

Jürgen Wischnewski, 5. Oktober 1981.
2. Hartmut Reichardt, Evangelische Aka-

demie Loccum, an Herrn Willy Brandt, 
24.9.1981.

3. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Hans-
Jürgen Wischnewski, 13. August 1981.

4. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Hans-
Jürgen Wischnewski, 17. Dezember 1981.

SPD PV 10926 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, Entwurf Brief von 

Peter Glotz an Tomas Kosta, 15.2.1982.
2. Jiří Kosta, Tomas Kosta, Adolf Müller, 

Michal Reiman, An das Präsidium der SPD, 
25. Januar 1982.

3. Tomas Kosta, Geschäftsführer BUND-
VERLAG GMBH, an Herrn Willy Brandt, 
Köln, 26. Januar 1982.

SPD PV 10927 (AdsD, Bonn)
1. Wolfgang Biermann, Vermerk, Bonn, den 

4.6.1982.

SPD PV 10930 (AdsD, Bonn)
1. Wolfgang Biermann, Vermerk für Peter 

Glotz, Bonn, den 10.10.1984.

SPD PV 11041 (AdsD, Bonn)
1. VI 19.5.81.
2. Hans-Eberhard Dingels, an Herrn Alexan-

der Tiplt, 21.5.1981.

SPD PV 11145 (AdsD, Bonn)
1. Veronika Isenberg, Vermerk an Hans-

Eberhard Dingels, 10.3.1982
2. Walter Polkehn, Volker Neumann (MdB), 

Programm und Bericht unserer Reise 
nach Warschau vom 3. bis 7. Mai 1982 auf 
Einladung des Polnischen Parlaments.

3. Internationaler Sekretär, Vermerk an 
Hans-Jürgen Wischnewski, 4. Februar 1982.

4. Sozialdemokratischer Pressedienst, Leh-
ren aus den polnischen Ereignissen.

5. Informationen der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion, Polenpakete, 2 . 
August 1982.

6. Walter Polkehn an Willy Brandt, 19.5.82.
7. Veronika Isenberg, Vermerk an Hans-

Jürgen Wischnewski, 10.2.1982.
8. Walter Hacker an Herrn Hans-Eberhard 

Dingels, 1982 11 25.
9. Wojciech Jaruzelski, Sehr geehrter Herr 

Vorsitzender!
10. Willy Brandt an Herrn General Wojciech 

Jaruzelski, 14. Januar 1982.
11. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Hans-

Jochen Vogel, Bonn, 3. Dezember 1982.
12. Fraktion der SPD, Arbeitskreis I, Herrn 

Manfred Balz, Büro Hans-Jochen Vogel, 
30. November 1982.

13. Burkhard Reichert, Vermerk für Hans Jo-
chen Vogel, Gespräch mit Herrn Micewski, 
Bonn, 3.12.1982.

14. Hans-Eberhard Dingels, to chairman S. 
Wasik, Polish Socialist Party, 5.11.1982.

SPD PV 11146 (AdsD, Bonn)
1. Politische Öfffentlichkeitsarbeit der Bot-

schaft Warschau in den Jahren 1980-1983, 
Tätigkeitsbericht des Pressereferenten 
Klaus Reifff, den 24. November 1983.

SPD PV 11156 (AdsD, Bonn)
1. Klaus Reifff, Polen April 1984.
2. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk, Rainer 

Stura, 9.7.1984.
3. Klaus Reifff, an Frau Veronika Isenberg, 8. 

Nov. 1984.

SPD PV 11501 (AdsD, Bonn)
1. SPD, Mitteilung für die Presse, 19.8.1981.

SPD PV 11643 (AdsD, Bonn)
1. Wolfgang Biermann, Vermerk für Hans-

Jochen Vogel, Bonn, den 18. November 1982.

SPD PV 11929 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Willy 

Brandt, Bonn, 7. November 1984.

SPD PV 11930 (AdsD, Bonn)
1. Klaus Lindenberg, Reise des SPD-Vorsit-

zenden Willy Brandt und seiner Delegation 
nach Warschau, 5. Dezember 1985.
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2. Entwurf Artikel Willy Brandt, 10. Jahrestag 
Charta 77 und Menschenrechte, Bonn, 15. 
Dezember 1986.

SPD PV 11941 (AdsD, Bonn)
1. Helmut G. Schmidt, Vermerk für Peter 

Glotz, 17. Dezember 1984.
2. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Peter 

Glotz, Bonn, 19. Februar 1985.

SPD PV 11942 (AdsD, Bonn)
1. Internationaler Sekretär, Vermerk für Peter 

Glotz, Bonn, den 18. August 1986.

SPD PV 11944 (AdsD, Bonn)
1. Mögliche Auslandsreisen von Ministerprä-

sident Johannes Rau 1985-1986, Düsseldorf, 
21. Mai 1985.

SPD PV 11955 (AdsD, Bonn)
1. Internationaler Sekretär, Die internatio-

nalen Beziehungen der SPD, Bonn, 2. März 
1984.

SPD PV 11970 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk Veronika 

Isenberg, 31.7.1984.

SPD PV 12068 (AdsD, Bonn)
1. “intern”-Manuskriptpapier, Patenschaften 

für verfolgte Polen.

SPD PV 12083 (AdsD, Bonn)
1. Entwurf, Beziehungen zu regierenden 

kommunistischen Parteien.
2. W. Biermann, Vertraulicher Vermerk 

über END-Konferenz in Perugia vom 17.-
22.7.1984, Bonn, den 26.7.1984.

3. Informationen der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion, Vogel über seine 
Gespräche in Polen, 9. November 1984.

SPD PV 12178 (AdsD, Bonn)
1. KHR, Vermerk für HJV, 11.4.1984.
2. Helga Timm, An alle Fraktionsmitglieder, 

15. März 1984.
3. Hans-Eberhard Dingels, an S.E. Herrn 

Tadeusz Olechowski, 18.04.1984.

4. Hans-Eberhard Dingels, an Herrn Eugen 
Selbmann, 4. Mai 1984.

SPD PV Bgf AF 2/PVDZ000146 (AdsD, Bonn)
1. Hans-Eberhard Dingels, Gespräche Hans 

Koschnicks in Warschau 11./12. Juni 1989.
2. Hans-Eberhard Dingels, Vermerk an Hans-

Jochen Vogel, 07.03.1989.
3. Internationaler Sekretär, internationale 

Vertretung auf dem Programmparteitag 
der SPD Bremen, Bonn, 26. Oktober 1989.

4. Hans Eberhard Dingels, An die Mitglieder 
der Koordinierungsgruppe für die laufen-
den internationalen Kontakte der SPD, 10. 
Juli 1989.

SPD PV Bgf PG 2/PVEH000416 (AdsD, Bonn)
1. Gerd Greune, Vermerk für Hans Eberhard 

Dingels, 25. Februar 1987.

SPD PV Bgf PG 2/PVEH000447 (AdsD, Bonn)
1. Frank Dahrendorf, Vermerk für Hans-

Jochen Vogel, Bonn, den 6. Dezember 1982.

SPD PV Bgf PG 2/PVEH000459 (AdsD, Bonn)
1. Karl-Heinz Klär, Vermerk f. Peter Glotz, 19. 

November 1984.

TK fractie PvdA 345 (Archief Tweede Kamer-
fractie PvdA) (IISG, Amsterdam)

1. M. van der Stoel, Aan de leden van de 
Fractiecommissie Buitenlandse Zaken, ’s 
Gravenhage, 2 juni 1980.

2. B.J. van den Boomen, Aan de leden van de 
fraktie, Den Haag, 2 juni 1980.

3. Aan de leden van de fraktie, Den Haag, 
12 maart 1980.

4. Berend Jan van den Boomen, Aan de leden 
van de fraktiecommissie Buitenlandse 
Zaken en Defensie, Den Haag, 21 februari 
1980.

TK fractie PvdA 346 (IISG, Amsterdam)
1. W. Pattje, B.J.v.d.B., Aan de leden van de 

Fraktiekommissies C.R.M. en Buitenlandse 
Zaken, Den Haag, 8 mei 1981.
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TK fractie PvdA 347 (IISG, Amsterdam)
1. Aan de leden van de fraktiecommissie 

Buitenlandse Zaken, Den Haag, 2 februari 
1982.

TK fractie PvdA 956 (IISG, Amsterdam)
1. Aan de leden van de fraktiecommissie 

Buitenlandse Zaken, Van: Berend-Jan van 
den Boomen, Den Haag, 6 december 1983.

TK fractie PvdA 958 (IISG, Amsterdam)
1. Aan de fraktiecommissie Buitenlandse 

Zaken, verslag vergadering d.d. 12-12-1984, 
27 december 1984.

TK fractie PvdA 962 (IISG, Amsterdam)
1. Aan: FC Buza, Van: Jacq. Wallage, Betr.: 

reisverslag Oost-Europareis.
2. Van Maarten van Traa, Aan: fractiecom-

missie BuZa en J.M.Wiersma, Den Haag, 
21 februari 1989.

TK fractie PvdA 1353 (IISG, Amsterdam)
1. B.J. v.d. Boomen, aan Kees Koudstaal, Den 

Haag, 14 mei 1984.

TK fractie PvdA 1771 (IISG, Amsterdam)
1. Maarten van Traa, Verslag werkzaamheden 

internationaal secretaris, zomer 1982-janu-
ari 1983, 17 februari 1983.

UP 038 (RHG, Berlĳ n)
1. Frieder, Reader zur Frage der Menschen-

rechte, 17. Dezember 1985.

Verzameling Klimczak (Verzameling Ed-
ward Klimczak) (Stiftung Aufarbeitung, 
Berlĳ n)

1. Edward Klimczak, An alle Mitglieder der 
“Gesellschaft Solidarność” e.V.

2. Satzung der Gesellschaft Solidarność e.V., 
Berlin (West).

3. Edward Klimczak an den Herrn Dr. Helmut 
Kohl, Berlin, den 8. April 1989.

4. Edward Klimczak, Presseerklärung vom 
08.04.1989 zum DM 50,- Einreiseverbot für 
polnische Staatsbürger.

5. Gründungserklärung des Westberliner 
Komitees “Solidarität mit Solidarność”, 
Westberlin 2. April 1981.

Verzameling Klimczak, Satzung (Verzame-
ling Edward Klimczak, map met opschrift 
Satzung) (Stiftung Aufarbeitung, Berlĳ n)

1. Tätigkeitsbericht 1984 des ersten Vorsitzen-
den der Gesellschaft Soldarnosc e.V. für die 
Jahreshauptversammlung am 15.4.1985.

2. Tätigkeitsbericht 1988 des ersten Vorsitzen-
den der Gesellschaft Soldarnosc e.V. für die 
Jahreshauptversammlung am 2.04.1989.

3. Tätigkeitsbericht 1989 des ersten Vorsitzen-
den der Gesellschaft Soldarnosc e.V. für die 
Jahreshauptversammlung am 25.09.1990.

Ver za mel i ng K l i mcza k, Sol ida r ność 
(Verzameling Edward Klimczak, map 
met opschrift Solidarność) (Stiftung 
Aufarbeitung, Berlĳ n)

1. Polen Arbeitsgruppe der AL, Reader aus 
Anlaß der Mitgliederversammlung der AL 
am 12.2.1982 zum Thema Solidarität mit 
Solidarność.

2. Jörg Bohmfalk, Dieter Esche, Wulf Niepold, 
Klaus-Jürgen Schmidt, Michael Wendt, 
Antrag an die außerordentliche Mitglie-
derversammlung der AL, 25.1.1982.

3. Rolf Brunhild Eckemann, Norbert Illes, 
Peter Kaufmann, German Meneses, 
Eckard Robarick, Dirk Schneider, Jürgen 
Schulz, Walter Süß, Entschließungsantrag 
zum MVV am 12.2.82, Solidarität mit dem 
polnischen Volk, Berlin 23.1.82.

4. Alternative Liste Berlin, Solidarität mit 
dem polnischen Volk! Demonstrationsauf-
ruf, 30. Januar 1982.

5. Peter Brandt, Wolfgang Kaiser, Frank 
Mittag, Arno Nickel, Otto Schily, Ände-
rungsanträge mit Bezug auf den Antrag A 1.

6. Dieter Liehmann, Bezirksgruppe Tiergar-
ten, Noch ist Polen nicht verloren!

7. Georg Dübbert, Gunnar Grugelke, Kritik 
am Antrag von Jörg Bohmfalk u.a. an die 
a.o. MVV.

8. Komitet Obrony “Solidarności”, Unterstüt-
zungskomitee für freie und unabhängige 
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Gewerkschaften, An die AL-Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus, Berlin, 
23.3.82.

9. Unterstützungskomitee für Freie und 
Unabhängige Gewerkschaften, Die Ver-
antwortung von SPD und DGB.

10. Unterstützungskomitee für freie und 
unabhängige Gewerkschaften, Berliner 
Bulletin Nr 2. Mai 82.

11. Internationale Sozialistische Arbeiteror-
ganisation, Solidarität mit dem polnischen 
Volk.

12. ASTA FU, Westberliner-Komitee Solida-
rität mit Solidarność, 30. Januar 1982.

13. GIM, Sozialistische Linke, Solidarität mit 
Solidarność!

14. Unterstützungskomitee für freie und 
unabhängige Gewerkschaften, Berliner 
Bulletin, März 1982 nr 1.

15. Günter Grass, Die Klampfen nehme ich in 
Kauf.

Zeitungsarchiv Polen Berichte: Presse zur 
Systemkrise 1981 (FSO, Bremen).

1. Herr Kluncker, warum f liegen Sie nicht 
nach Polen?, Stern.
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 Samenvatting

In de jaren tachtig hadden de bevolkingen van Oost- en West-Europa een 
zeer uiteenlopende kĳ k op het Oost-Westconflict. In het Westen koesterden 
velen de overtuiging dat een stabiele situatie in Oost-Europa noodzakelĳ k 
was voor de vrede op het continent. Dat betekende de voorlopige accep-
tatie van het Ĳ zeren Gordĳ n en de communistische dictaturen. Voor de 
Oost-Europeanen die in onvrĳ heid leefden, was het moeilĳ ker zich met de 
status quo te verzoenen. De weigering zich bĳ  de bestaande situatie neer te 
leggen, uitte zich in periodieke opstanden, stakingen en de oprichting van 
de onafhankelĳ ke vakbond Solidarność in Polen in 1980. Gedurende 1980 
en 1981 probeerde de nieuwe vakbond het land van onderop te hervormen, 
totdat generaal Wojciech Jaruzelski op 13 december 1981 hier een einde aan 
maakte door de staat van beleg uit te roepen.

Opstanden als deze stelden de Oost-Westdeling ter discussie en confron-
teerden het Westen met lastige dilemma’s. Het bleek niet gemakkelĳ k de 
Oost-Europese bevolking te steunen in haar roep om meer vrĳ heid, omdat 
de Oost-Europese regimes Westerse mensenrechtenkritiek en openlĳ ke 
steun aan de oppositie onverenigbaar verklaarden met een goede Oost-
Westrelatie. Vanaf de jaren zeventig beschouwden veel West-Europeanen 
een ontspannen relatie met de Oost-Europese regeringen als een voor-
waarde voor het behoud van vrede in Europa. De ontspanningspolitiek had 
er gedurende de jaren zeventig voor gezorgd dat het wantrouwen tegenover 
Oost-Europa sterk was afgenomen. Veel Westerse organisaties waren een 
dialoog met de Oost-Europese machthebbers aangegaan die geleidelĳ k 
een soort routine was geworden. Kritiek bleef steeds meer achterwege. 
Dit gebeurde juist op het moment dat de Oost-Europese oppositie zich als 
zelfstandige gesprekspartner aandiende. Met de oprichting van Solidarność 
werd voor veel organisaties de vraag urgent, of zĳ  ook contacten met Oost-
Europese oppositiebewegingen moesten aanknopen. Daarnaast zagen zĳ  
zich geconfronteerd met de keuze tussen het geven van prioriteit aan vrede 
en ontspanning of het risico te nemen met openlĳ ke solidariteit met de 
vrĳ heidsstrĳ d van de oppositie de goede betrekkingen met de regeringen 
in Oost-Europa te ondermĳ nen.

In deze studie gaat het om de vraag hoe linkse organisaties in Ne-
derland en West-Duitsland met deze dilemma’s omgingen en hoe zĳ  de 
mogelĳ kheden voor het aangaan van een transnationale, onafhankelĳ ke 
dialoog inschatten. De context wordt gevormd door de ontwikkeling van 
de oppositie in Polen tussen 1980 en 1989. Dit onderzoek focust op linkse 
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organisaties, omdat zĳ  zowel grote waarde hechtten aan ontwapening en 
ontspanning, als aan solidariteit en vrĳ heidsstrĳ d. De gekozen cases zĳ n 
het Interkerkelĳ k Vredesberaad (IKV) en de Grünen als deel van de vredes-
beweging, de sociaaldemocratische partĳ en Partĳ  van de Arbeid (PvdA) en 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) en de vakcentrales Federatie 
Nederlandse Vakbeweging (FNV) en de Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). 
In alle zes de organisaties leidde de verhouding tussen vrede, ontspanning, 
solidariteit en vrĳ heid en de dialoog met de oppositie tot hoofdbrekens.

Voor het IKV vielen de uitzonderlĳ ke ontwikkelingen in Polen samen met 
een massamobilisatie tegen kernwapens in eigen land. Om deze reden was 
het geneigd de stakingen en hervormingen in Polen als een tegenhanger 
van de eigen strĳ d in het Westen te zien. De staat van beleg bracht het 
IKV vervolgens tot het inzicht dat voor een ‘natuurlĳ k bondgenootschap’ 
met de oppositie in Oost-Europa ook rechtstreeks contact nodig was. Door 
tegenwerking van de Oost-Europese regimes en gebrek aan interesse van de 
Oost-Europese oppositie, bleek het nog niet zo gemakkelĳ k dergelĳ ke con-
tacten aan te knopen. Daarnaast bestond in de eigen organisatie angst dat 
de nieuwe koers de vredesstrĳ d en de offfĳ iciële contacten met Oost-Europa 
zou schaden. Pas in 1985, toen ook in Nederland het besluit tot plaatsing 
van nieuwe kernwapens gevallen was en in Oost-Europa meer interesse in 
de vredesbeweging ontstond, kon het IKV meer invulling aan dit nieuwe 
‘bondgenootschap’ geven. De leiding van het IKV achtte werkelĳ ke vrede 
en ontspanning niet te bereiken zonder de bevolking daarbĳ  te betrekken, 
maar bleef ook de institutionele dialoog met de machthebbers in Oost-
Europa daarvoor van belang achten. Voor het IKV stonden alle contacten 
met Oost-Europa, zowel ‘van onderop’ als ‘bovenaf’, in dienst van het zoeken 
van een politieke oplossing voor de wapenwedloop en de deling van Europa. 
Solidariteit met de Oost-Europese oppositie was een belangrĳ k bĳ efffect 
daarvan, maar nooit het enige doel.

In de Bondsrepubliek bracht de staat van beleg in Polen een tweedeling 
aan het licht in de toch al weinig homogene partĳ  de Grünen. Aan de ene 
zĳ de stonden partĳ leden die zich alleen bezig wilden houden met de in 
het Krefelder Appell vastgelegde strĳ d voor eenzĳ dige ontwapening. Aan 
de andere zĳ de stonden activisten die het conflict bĳ  de wortel wilden 
aanpakken, zoals vastgelegd in het European Nuclear Disarmament (END)-
appel. In 1983 verschoof de balans in de partĳ  van een overwicht van de 
END-activisten naar een dominantie van de voorstanders van ‘Krefeld’. 
Dit uitte zich in afnemende openlĳ ke solidariteit met de oppositie en meer 
toenadering tot de machthebbers in Oost-Europa. In de omgang met Polen 
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als slachtofffer van de Tweede Wereldoorlog stelden veel grüne politici 
zich op als de facto bondgenoten van de regering in Warschau. Doordat 
de interesse van grote delen van de partĳ  zich beperkte tot de DDR en de 
slachtoffferrol van Polen in de oorlog, kon in de marge echter toch nauw 
contact ontstaan tussen END-activisten en de Oost-Europese oppositie.

In de PvdA maakte in de jaren zeventig de Atlantische oude garde ge-
leidelĳ k plaats voor een jongere generatie die zich meer met ontspanning 
bezig wilde houden. Dit leidde er toe dat de partĳ  offfĳ icieel vastlegde dat 
ontwapening op de korte termĳ n boven mensenrechten ging. Het idee 
hierachter was dat ontspanning op de lange termĳ n vanzelf tot liberali-
sering in Oost-Europa zou leiden, omdat staten die zich niet van buitenaf 
bedreigd voelden gemakkelĳ ker intern de teugels zouden laten vieren. 
Solidarność zette deze veronderstelling op losse schroeven, wat leidde 
tot heftige discussies tussen ‘solidaristen’ en ‘detentisten’ in de PvdA. De 
nieuwe internationaal secretaris Maarten van Traa probeerde een mid-
denweg tussen deze posities te vinden met zĳ n politiek van ‘dynamische’ 
ontspanningspolitiek, waarin mensenrechtenactivisme en contact met de 
oppositie een belangrĳ ke rol speelden naast de dialoog met de machtheb-
bers. Met het succesvol ondersteunen van de oppositie in Tsjechoslowakĳ e 
liet de PvdA zien dat ook een partĳ  die groot belang hechtte aan vrede en 
ontspanning de oppositie kon steunen. Al met al bleven deze activiteiten 
echter toch een voetnoot bĳ  de offfĳ iciële dialoog over ontspanning met de 
machthebbers.

Voor de SPD, die aan de basis stond van de Europese ontspanningspoli-
tiek, woog het behoud van de vrede en ontspanning nog zwaarder dan in de 
PvdA. Na het ontstaan van Solidarność vreesden veel partĳ leden voor een 
herhaling van het neerslaan van de opstanden van 1956 in Boedapest en 1968 
in Praag. Dit zou de goede contacten met de Oost-Europese machthebbers in 
gevaar brengen die de SPD noodzakelĳ k achtte voor het behoud van vrede en 
ontspanning in Europa. Om dit te voorkomen was de partĳ  bereid heel ver 
te gaan. Zo toonde zĳ  zich na het uitroepen van de staat van beleg in Polen 
uitzonderlĳ k verzoenend. De SPD wilde de beloftes van de Poolse leiders dat 
zĳ  de hervormingen zouden voortzetten maar al te graag geloven, omdat zĳ  
geen andere manier zag om de situatie in Oost-Europa te veranderen dan 
geleidelĳ k van bovenaf. Openlĳ k protest was in haar optiek contraproduc-
tief. Alleen met diplomatie achter de schermen zouden de machthebbers 
overtuigd kunnen worden om te liberaliseren. Hiermee miskende de SPD 
de symbolische waarde van een openlĳ ke politieke stellingname voor de 
Oost-Europese oppositie. Uit angst dat onafhankelĳ ke contacten de offfĳiciële 
dialoog over de ontspanningspolitiek in gevaar zou kunnen brengen, ging 
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de SPD contact met de oppositie uit de weg. Dit zorgde voor een langdurig 
wantrouwen van de Oost-Europese oppositie tegenover de SPD. Desondanks 
bleven veel SPD’ers overtuigd dat zĳ  met de ontspanningspolitiek indirect 
de beste hulp aan de oppositie hadden geleverd.

Ook voor de FNV was de dialoog met de vertegenwoordigers van de 
regimes in Oost-Europa in de loop van de jaren zeventig zo vanzelfsprekend 
geworden, dat zĳ  niet geneigd was dat na de oprichting van Solidarność op 
te geven. Tegelĳ kertĳ d beschouwde zĳ  Solidarność niet als een potentieel 
gevaar voor de ontspanning. Haar angst was vooral dat onvoorzichtige 
Westerse reacties tot een Sovjet-invasie zouden kunnen leiden. Hoewel 
de FNV solidariteit met de nieuwe zusterorganisatie voor de hand vond 
liggen, stelde zĳ  zich daarom aanvankelĳ k terughoudend op en kwam 
contact met Solidarność pas laat op gang. Na 13 december 1981 protesteerde 
de FNV fel en weigerde zĳ  betrekkingen aan te gaan met de nieuwe offfĳ iciële 
Poolse vakcentrale. De dialoog van de FNV met andere regimegetrouwe 
Oost-Europese vakcentrales leed echter weinig onder de gebeurtenissen 
en in de organisatie ontstond maar weinig discussie over hoe solidariteit 
en ontspanning te combineren waren.

In West-Duitsland zag de DGB, die jarenlang trouw het buitenlands 
beleid van de SPD had gesteund, net als de FNV niet de Poolse arbeiders, 
maar de Westerse reactie als grootste potentiële gevaar voor vrede en 
ontspanning. Vooral West-Duitsers zouden gemakkelĳ k het verwĳ t van 
revanchisme op zich kunnen laden. Desondanks legde de DGB sneller con-
tact met Solidarność dan de FNV. De daaruit voortvloeiende hulpverlening 
verliep, in overleg met Solidarność, grotendeels in stilte om geen anti-Duitse 
propagandacampagne uit te lokken. Hierdoor kon in de West-Duitse media 
het idee ontstaan dat de DGB zich uit angst voor schade aan de ontspanning 
verre hield van de strĳ d van de Poolse arbeiders. Dit beeld werd bevestigd 
door het feit dat de DGB na het uitroepen van de staat van beleg weinig 
zag in demonstraties en protest. Met zĳ n weigering om contacten met de 
nieuwe offfĳiciële Poolse vakcentrale aan te gaan, gaf de DGB echter toch blĳ k 
van gevoel voor symboliek. In de luwte van offfĳ iciële regels en trouw aan de 
ontspanningspolitiek van de SPD bleek contact met de ondergrondse Poolse 
vakbondsleiding en hulpverlening wel degelĳ k mogelĳ k.

De keuzes in de dilemma’s en de dialoog met Oost-Europa werden bĳ  alle 
zes de organisaties sterk beïnvloed door de mate waarin zĳ  zich verant-
woordelĳ k voelden voor het behoud van de ontspanning in de wereld. Als 
grote politieke partĳ  in een frontstaat van het Oost-Westconflict zag de SPD 
het als haar taak om de wereld voor een kernoorlog te behoeden. Vanuit de 
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overtuiging dat verandering ‘van onderop’ de stabiliteit op het continent in 
gevaar zou kunnen brengen, hield zĳ  zich verre van openlĳ ke solidariteit 
met de oppositie.

Ook de PvdA en de vakbeweging in beide landen voelden een maatschap-
pelĳ ke verantwoordelĳ kheid voor het behoud van de ontspanning. Anders 
dan de SPD waren zĳ  echter minder bereid op de korte termĳ n de vrĳ heid 
van de Oost-Europeanen daarvoor op te geven. Met behoedzaam optreden 
probeerden zĳ  Solidarność politiek en moreel te steunen zonder haar of de 
ontspanning te schaden.

Een deel van het IKV en de Grünen verkoos wel solidariteit boven ont-
spanning. Als tegenbeweging kon de vredesbeweging zich gemakkelĳ ker en 
met minder gevolgen aan de maatschappelĳ k breed gevoelde verantwoor-
delĳ kheid voor ontspanning onttrekken. Voor steeds meer vredesactivisten 
had de traditionele detente afgedaan. Vanuit een positie van ‘equidistantie’ 
koesterden zĳ  vergelĳ kbare argwaan tegenover de machthebbers in beide 
blokken, die zĳ  steeds vaker als inwisselbaar beschouwden. Om deze reden 
waren zĳ  weinig geneigd het oplossen van de problemen tussen Oost en West 
alleen aan toppolitici over te laten en stelden zĳ  hun hoop in ontspanning 
tussen bewegingen ‘van onderop’.

Alle organisaties onderhielden contact met de machthebbers in Oost-
Europa, die in het grootste deel van de jaren tachtig onvermĳ delĳ ke ge-
sprekspartners leken te zĳ n. De organisaties vertoonden grotere verschillen 
in de vraag op welke manier zĳ  contact met de oppositie moesten aangaan. 
Dit had ook inhoudelĳ ke gevolgen voor de dialoog. Organisaties die de op-
positie onconventioneel en informeel tegemoet traden, werden in een vroeg 
stadium geconfronteerd met meningsverschillen, maar konden daardoor 
aan respect en wederzĳ ds begrip werken. Meer formele organisaties die 
vooral contact met de oppositie aangingen in de marge van een offfĳ icieel 
programma, hadden vaak niet de tĳ d en openheid om het wederzĳ dse 
wantrouwen en onbegrip uit te spreken en te overwinnen. Verschillen uitten 
zich ook in de solidariteit. Gevestigde en formeel opererende organisaties 
als SPD, DGB en FNV waren zo gericht op efffectieve hulpverlening dat 
symbolisch handelen vaak het onderspit delfde. Dat gold minder voor ad 
hoc handelende organisaties als het IKV, de Grünen en verrassend genoeg 
ook de PvdA. Voor de oppositie was efffectieve materiële hulp belangrĳ k, 
maar symbolische politieke erkenning uit het Westen was misschien wel 
net zo cruciaal.

Zowel in Nederland als in West-Duitsland speelden Poolse emigranten 
een rol in de discussies over de dilemma’s en het tot stand komen van de 
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transnationale dialoog. In Nederland bestond weinig eigen kennis over 
Polen, waardoor emigranten veelgevraagd werden in de media en organi-
saties. In de Bondsrepubliek was dit door de aanwezigheid van meer eigen 
expertise over Polen veel minder het geval. Terwĳ l Poolse emigranten in 
Nederland door hun nauwere betrokkenheid bĳ  de besluitvorming begrip 
voor Westerse standpunten ontwikkelden en een brugfunctie gingen 
vervullen, bleven de genegeerde Poolse emigranten in de Bondsrepubliek 
steken in onbegrip.

De mate waarin deze emigranten invloed wisten te verkrĳ gen op or-
ganisaties verschilde sterk per beweging. De vakbeweging was bereid te 
luisteren, maar alleen naar offfĳiciële vertegenwoordigers van Solidarność. De 
vredesbeweging en de PvdA legden hun oor te luister in de bredere Poolse 
gemeenschap, maar omdat de soms tegengestelde adviezen en kritiek niet 
de autoriteit van een directe boodschap van Solidarność hadden, voelden 
zĳ  zich minder noodzaak deze ook ter harte te nemen. De SPD was ten 
slotte geneigd de Poolse emigrantengemeenschap, die niet het netwerk, 
de naam en de kennis van de sociaaldemocratische mores had om door de 
SPD gehoord te worden, geheel te negeren. Voor alle organisaties gold dat 
zĳ  vooral bereid waren te luisteren naar dat wat hun eigen denkbeelden, 
wensen en twĳ fels bevestigde. Het bleek voor emigranten het meest efffectief 
om hun Westerse gesprekspartners in direct contact te brengen met de 
oppositie in Polen. De misverstanden en muren van onbegrip waar zĳ  daar 
tegen aanliepen, dwongen hen ertoe in Polen de lessen te leren die zĳ  van 
emigranten in eigen land niet aan hadden willen nemen.

Dit onderzoek past in een trend in de geschiedwetenschap waarin het Oost-
Westconflict steeds meer op het niveau van civil society en transnationale 
verbindingen wordt beschreven. Het laat zien hoe diplomatieke concepten 
als ontspanning ook op het niveau van de transnationale betrekkingen 
tussen maatschappelĳ ke organisaties doordrongen en een eigen betekenis 
kregen. De casus van de vredesbeweging, die in het meeste onderzoek over 
de Westerse reactie op Solidarność achterwege blĳ ft, illustreert bovendien 
dat de Westerse reactie op de gebeurtenissen in Polen niet altĳ d ingebed was 
in nationale overwegingen, maar ook belangrĳ ke transnationale componen-
ten kon hebben. Het onderzoek laat daarnaast zien dat terughoudendheid 
uit angst voor schade aan de ontspanning een breed gedragen fenomeen was 
dat niet alleen in de Bondsrepubliek voorkwam, maar daar vanwege de te-
rechte angst voor anti-Duitse propagandacampagnes wel beter te begrĳ pen 
was dan in andere landen. Door de betrokkenheid bĳ  Polen hoofdzakelĳ k 
via humanitaire hulp te uiten, verwaarloosden West-Duitse organisaties 
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de eveneens cruciale politiek-symbolische steun aan de Poolse oppositie. 
Ten slotte laat het proefschrift zien dat de Westerse houding tegenover 
Solidarność vaak veel minder te maken had met negatieve vooronderstel-
lingen dan met wishful thinking over wat zĳ  zou moeten zĳ n. Slechts de 
directe dialoog over het Ĳ zeren Gordĳ n heen, kon beide onderuit halen. 
Daarbĳ  gold in veel gevallen: hoe onconventioneler de dialoog, hoe suc-
cesvoller zĳ  was in het doorbreken van misverstanden, mythes en onbegrip. 
Alle organisaties worstelden in eigen gelederen met de vraag of vrede of 
vrĳ heid prioriteit had. Alleen de organisaties die bereid waren de absolute 
priorisering van vrede te nuanceren, waren in staat tot een antwoord te 
komen dat aansloot bĳ  dat van de Poolse oppositie. Vrĳ heid gold daarin 
niet als vervolg op vrede, maar als een noodzakelĳ ke voorwaarde voor een 
vrede die die naam ook verdiende.



 Summary

In the 1980s the populations of Eastern and Western Europe had widely 
divergent views on the East-West conflict. In the West many were convinced 
that a stable situation in Europe was necessary to maintain peace on the 
continent. That amounted to the temporary acceptance of the Iron Curtain 
and of the existence of communist dictatorships. For the Eastern Europeans 
who had to live in an unfree situation, it was much more difffĳ icult to consent 
to the status quo. This refusal to accept the current situation was expressed 
in periodic uprisings in Eastern Europe, such as the strikes in Poland in 1980 
and the subsequent creation of the independent trade union Solidarność. 
Throughout 1980 and 1981 the new trade union attempted to reform the 
country from below, until General Wojciech Jaruzelski put an end to these 
developments by declaring martial law on 13 December 1981.

These kinds of uprisings challenged the East-West divide and presented 
the West with difffĳicult dilemmas. Supporting the Eastern European popula-
tions’ call for freedom was not easy as long as the Eastern European regimes 
considered Western human rights criticism and open support to their 
internal opponents incompatible with good relations between East and 
West. From the 1970s onwards many Western Europeans considered détente 
with the Eastern European regimes to be a condition for maintaining peace 
in Europe. The détente policy of the 1970s had diminished the level of dis-
trust towards Eastern Europe. Many Western organizations had started a 
dialogue with the Eastern European authorities which had slowly become 
routine. Criticism was increasingly omitted. This happened at the same 
moment that the Eastern European opposition appeared as an independent 
conversation partner. The establishment of Solidarność raised the question 
in these Western organisations whether they should contact the opposition 
as well. Besides that, it confronted them with the choice between prioritiz-
ing peace and détente or taking the risk of undermining the good relations 
with the governments in Eastern Europe by openly showing solidarity with 
the freedom struggle of the opposition.

This study focuses on the question of how left-wing organizations 
dealt with these dilemmas and how they sized up the possibilities to 
start a transnational, independent dialogue. The context is given by the 
developments of the opposition in Poland between 1980 and 1989. The 
research focuses on left-wing organizations, because they cherished both 
disarmament and détente as well as solidarity and freedom struggle highly. 
The chosen case studies are the Interchurch Peace Council (Interkerkelijk 
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Vredesberaad; IKV) and the West German Greens as examples for the peace 
movement, the social democrat parties Dutch Labour Party (Partij van de 
Arbeid; PvdA) and the German Social Democrat Party (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands; SPD) and the trade union confederations Netherlands 
Trade Union Confederation (Federatie Nederlandse Vakbeweging; FNV) and 
the German Confederation of Trade Unions (Deutsche Gewerkschaftsbund; 
DGB). In all six organizations Solidarność caused worries about the relation-
ship between peace, détente, solidarity and human rights, and the dialogue 
with the opposition.

For the IKV the exceptional developments in Poland happened simultane-
ously with the mass mobilization against nuclear weapons in the Nether-
lands. For this reason it was inclined to see the strikes and reforms in Poland 
as the counterpart of their own struggle in the West. Martial Law led to the 
emerging insight that direct contact was needed for a ‘natural alliance’ with 
the opposition in Eastern Europe. Counteraction by the Eastern European 
regimes and lack of interest in the Eastern European opposition hindered 
the establishment of these contacts. Also anxiety existed in their own ranks 
that the new strategy might hurt the peace struggle and the offfĳicial contacts 
with Eastern Europe. Only in 1985, when the deployment decision was also 
taken in the Netherlands and the interest in the peace movement in the 
Eastern European opposition grew, could the IKV truly start to breathe 
life into its new strategy. The IKV leadership considered true peace and 
détente to be unattainable without involvement of the population but it also 
continued to cherish the institutional dialogue with the Eastern European 
leadership. To the IKV all contacts with Eastern Europe, ‘from below’ and 
‘above’, were part of the search for a political solution to the arms race and 
the division of Europe. Solidarity with the Eastern European opposition 
was an important side efffect of that, but never the only goal.

In the Federal Republic martial law in Poland made a split visible in 
the already barely homogeneous Green party. On the one side there were 
party members who wanted to occupy themselves only with the struggle 
for unilateral disarmament, as stated in the Krefeld Appeal. On the other 
side there were activists who wanted to address the roots of the conflict, 
as formulated in the European Nuclear Disarmament (END) Appeal. In 
1983 the balance in the party shifted from a majority position for the END-
activists to dominance of the Krefeld faction. This expressed itself in a 
decline of open solidarity with the opposition and more rapprochement 
towards the Eastern European authorities. In dealing with Poland’s past 
as a victim of the Second World War many Green politicians behaved as 
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de facto allies of the government in Warsaw. Because large sections of the 
Green party were only interested in the GDR and Poland as a victim of the 
war, the END activists could create close contact with the Eastern European 
opposition in the margin.

In the PvdA in the 1970s the Atlantic old guard was slowly replaced by a 
younger generation that wanted to give more priority to détente. This led to 
the offfĳicial declaration by the party that in the short term disarmament had 
priority over human rights. In the long term détente would automatically 
lead to liberalization in Eastern Europe, because states that did not feel 
threatened from outside would more easily liberalize internally. Solidarność 
challenged this assumption, which led to fĳ ierce discussions between 
‘solidarists’ and ‘détentists’ in the PvdA. The new International Secretary 
Maarten van Traa tried to fĳ ind a middle ground between these positions 
with his policy of ‘dynamic’ détente policy in which human rights activism 
and contact with the opposition would play an important role next to the 
dialogue with the authorities. By successfully supporting the opposition 
in Czechoslovakia the PvdA showed that also a party which valued peace 
and détente highly could support the opposition. In the end, however, these 
activities remained a footnote to the offfĳ icial détente dialogue with the 
authorities.

For SPD, which stood at the basis of European détente, the maintenance 
of peace and détente was even more important than for the PvdA. After the 
establishment of Solidarność many party members feared a repetition of the 
crackdown on the uprisings in Budapest in 1956 and in Prague in 1968. This 
would endanger the good relations with the Eastern European authorities 
which the SPD deemed necessary to maintain peace and détente in Europe. 
The party was prepared to go a long way to prevent this. It was remarkably 
conciliatory after the declaration of martial law. The SPD was very eager to 
believe the promises of the Polish leadership that it would continue reforms, 
because it did not see another way to change the situation in Eastern Europe 
other than through gradual changes from above. It considered open protest 
to be counterproductive. Only diplomacy behind the scenes would be able 
to convince the authorities to liberalize. This way the SPD ignored the 
symbolic value of political positioning for the Eastern European opposition. 
Anxious that the offfĳ icial dialogue about détente could be harmed, the SPD 
avoided contact with the opposition. This caused long-lasting mistrust of 
the Eastern European opposition towards the SPD. Nonetheless many in 
the SPD remained convinced that its détente policy indirectly provided the 
most optimal support to the opposition.
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Also for the FNV during the 1970s the dialogue with the authorities had 
become so self-evident that it was not inclined to give that up after the 
establishment of Solidarność. At the same time the FNV did not consider 
Solidarność to be a threat for détente. It was however anxious that a careless 
Western reaction could prompt a Soviet invasion. Although it was obvious 
for the FNV that it would contact Solidarność, its fĳ irst stance was reticent and 
genuine contact therefore started offf late. After 13 December 1981 the FNV 
protested fĳ iercely and refused relations with the new offfĳ icial Polish trade 
union confederation. The dialogue of the FNV with other Eastern European 
trade union confederations that remained loyal to their regimes, however, 
was hardly hindered at all by the events. Inside the organization there was 
remarkably little discussion about how to combine solidarity and détente.

In West Germany the DGB, which for years had loyally supported the 
foreign policy of the SPD just like the FNV, now considered the Western 
reactions, not the Polish workers, the greatest potential threat for peace 
and détente. West Germans in particular could too easily be branded 
as revanchists. The ensuing support was mainly conducted in silence, 
in agreement with Solidarność, in order not to provoke an anti-German 
propaganda campaign. This way in the West German media the idea could 
come into existence that DGB kept itself far from the struggle of the Polish 
workers out of fear of harming détente. This image was confĳirmed by the 
fact that the DGB was little interested in demonstrations and protest after 
the declaration of martial law. By its refusal to establish contacts with 
the new offfĳ icial Polish trade union confederation, it, however, showed it 
understood the importance of symbolic choices. Beyond rules and loyalty 
to the SPD contact with the Polish underground trade union leadership and 
risky actions, however, appeared possible.

The choice the six organizations made in the dilemmas and the dialogue 
was heavily influenced by the extent to which they considered themselves 
to be responsible for the maintenance of détente. The SPD, as a big political 
party in state at the front of the East-West conflict, considered it its duty to 
prevent a nuclear war. It was convinced that attempts to create change in 
Eastern Europe ‘from below’ would endanger the stability on the continent 
and it therefore refrained from open solidarity with the opposition.

Also the PvdA and the labour movement in both countries felt a social 
responsibility for the maintenance of détente. Contrary to the SPD they 
were however less prepared to sacrifĳice the freedom of the people in Eastern 
Europe for it. With cautious behaviour they tried to support Solidarność 
politically and morally without harming the Polish trade union nor détente.



SUMMARY 635

A part of the IKV and the Greens explicitly chose solidarity over détente. 
As countermovement the peace movement could more easily and with fewer 
consequences detach itself from the broadly felt responsibility for peace 
and détente in society. Many peace activists valued the traditional détente 
less and less. From a position of ‘equidistance’ they equally mistrusted the 
authorities in both blocs, and ever more frequently considered them to be 
interchangeable. For this reason they were little inclined to leave the solu-
tion to the problems between East and West only to high-level politicians 
and instead placed their hopes in détente between movements ‘from below’.

All organizations maintained contacts with the authorities in Eastern 
Europe, which throughout the majority of the 1980s the Eastern European 
authorities seemed to be unavoidable conversation partners. The organiza-
tions difffered more in how they dealt with contact with the opposition. 
This also influenced the content of the dialogue. Organizations that had 
an unconventional, informal approach in contacting the opposition were 
often confronted with diffferences of opinion in an early stage, but that way 
could work to create respect and mutual understanding. Organizations 
that favoured a formal approach and mainly contacted the opposition in 
the fringes of an offfĳ icial programme, did not have the time nor openness 
to speak out and overcome the mutual mistrust and lack of understanding. 
Similar diffferences were visible in showing solidarity. The more established 
and formally operating SPD, DGB and FNV were also so focused on efffective-
ness of support that symbolic actions were subordinated to it. This was less 
the case for organizations such as the IKV, the Greens and surprisingly also 
the PvdA, that dealt with things on a more ad hoc basis. To the opposition 
efffective material help was important, but symbolic and political recogni-
tion from the West was perhaps just as crucial.

Both in the Netherlands and West Germany, Polish emigrants played a 
role in the discussions about the dilemmas and the establishment of a 
transnational dialogue. In the Netherlands very little knowledge about 
Poland existed. This way emigrants could become desired conversation 
partners in the media and organizations. In the Federal Republic this was 
less the case because of the existence of more expertise on Poland. Polish 
emigrants in the Netherlands developed understanding for the Western 
point of view and could play a bridging role, because they were close to the 
decision making process. At the same time Polish emigrants in the Federal 
Republic remained stuck in misunderstanding.

The extent to which these emigrants were able to gain inf luence in 
organizations difffered among the movements. The labour movement was 
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willing to listen, but only to offfĳicial representatives of Solidarność. The peace 
movement and the PvdA were open to the broader Polish community, but 
because of the fact that the sometimes contradictory advice and criticism 
did not have the authority of a direct message from Solidarność, they felt 
less inclined to follow up on it. The SPD tended to ignore the Polish emigrant 
community, which did not have the network, reputation or knowledge of the 
social democrat habitus needed to be heard by the SPD, almost totally. All 
organizations were mainly willing to listen to what suited their own point 
of view, wishes and doubts. For emigrants it was most efffective to confront 
their Western conversation partners directly with the opposition in Poland 
itself. The misunderstandings and walls of incomprehension that they ran 
into in contact with the opposition, forced them to learn the lessons that 
they had refused to accept from the emigrants at home.

This research is part of a recent tendency to write the history of the East-West 
conflict on the level of civil society and transnational connections. It shows 
how diplomatic concepts such as détente also gained a role on the level of 
transnational relations between social organizations and gained a new 
meaning. The case of the peace movement, that is usually left out in research 
on the Western reaction to Solidarność, illustrated that the Western reaction 
to the events in Poland was not always determined by national factors, 
but could also have important transnational components. The research 
furthermore shows that reticence out of fear of harming détente was a 
widely existing phenomenon that did not only exist in the Federal Republic, 
but was more understandable there than in other countries, because of 
the justifĳ ied fear of anti-German propaganda campaigns. However, by 
showing their attachment to Poland mainly through humanitarian help, 
West German organizations disregarded the equally crucial political 
symbolic support to the Polish opposition. Lastly, this thesis also shows 
that the way the West dealt with Solidarność often had far less to do with 
negative presumptions than with wishful thinking. Only the direct dialogue 
across the Iron Curtain was able to tackle both. In most cases the more 
unconventional an organization was in this dialogue, the more successful 
it could be in eradicating misunderstanding, myths and incomprehension. 
All organizations struggled with the question of whether peace or freedom 
had priority over the other. Only those that were prepared to nuance their 
own attachment to peace were able to fĳ ind an answer that suited the answer 
of the Polish opposition. Freedom, in that answer, was not a result of peace, 
but a necessary condition for a peace truly worthy of that name.
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