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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.
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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.



POLEN IN HET WESTEN 127

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. 
Esselink, Vollaers, Witte, ‘Met een kaars voor het raam’ (1995) 139. 
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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, 
Kłopotliwa Panna “S” (2013) 474, 491-494, 592, 714, 724-725, 829, 831-832. Domber stelt dat, in 
tegenstelling tot andere liberaliseringen, druk uit het Westen sterk bĳ droeg aan de amnestie 
van 1986: Domber, ‘Rumblings in Eastern Europe’ (2008) 53, 57-59.
149 Bingen, Die Polenpolitik (1998) 199-201. Świder, ‘Bońskie spojrzenie’ (2010) 236, 242. Sjursen, 
The United States (2003) 31, 36, 39, 42-51, 108, 110-115, 140. Garton Ash, In Europe’s name, 290-293.
150 Świder, ‘Bońskie spojrzenie’ (2010) 230-232. 
151 Świder, “Wann werden die Sowjets” (2011) 395, 400-402. 
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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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rechts’, in: Friedbert Pflüger, Winfried Lipscher, Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten 
der deutsch-polnischen Nachbarschaft (Bonn 1993) 193-203, aldaar 197. Interview Klaus Reifff, 
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Małgorzaty Świder ed., Opolskie drogi do Niepodległości (Opole 2007) 157-171, aldaar 170.
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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 
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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).
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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, 



152   

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. 


