
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Vrede of Vrijheid? Dilemma’s, dialoog en misverstanden tussen Nederlandse en
West-Duitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in de jaren tachtig

Miedema, C.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Miedema, C. (2015). Vrede of Vrijheid? Dilemma’s, dialoog en misverstanden tussen
Nederlandse en West-Duitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in de jaren tachtig. [,
Universiteit van Amsterdam]. Amsterdam University Press.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/vrede-of-vrijheid-dilemmas-dialoog-en-misverstanden-tussen-nederlandse-en-westduitse-linkse-organisaties-en-de-poolse-oppositie-in-de-jaren-tachtig(2f43b1f0-dff6-4a48-a96a-f73147717633).html


Vooral niet schaden…
de vakbeweging



Wim Kok staat de pers te woord op Schiphol na terugkeer uit Polen op 13 december 1982. Bron: 
Nationaal Archief, Hans van Dijk/ANEFO, 2.24.01.05, bestanddeelnummer 931-8570, licentie 
CC-BY-SA.



7 ‘Doodskus’?
De FNV tussen terughoudendheid en solidariteit1

Op 13 december 1981 landde een vliegtuig op luchthaven Schiphol waar 
een groot aantal journalisten reikhalzend naar uitkeek. Aan boord waren 
FNV-prominenten Wim Kok en Johan van Rens, die zojuist terugkwamen 
van een bezoek aan Solidarność. Van 10 tot 12 december 1981 hadden zĳ  
de nationale vergadering van de Poolse vakbond in Gdańsk bezocht. Op 
12 december waren zĳ  uit Gdańsk vertrokken en hadden zĳ  zich verwon-
derd over de grote hoeveelheid militair materieel die hen op weg naar 
het vliegveld tegemoet gekomen was. Verder niets vermoedend, waren zĳ  
vervolgens naar Hongarĳ e gevlogen voor een kort overleg met de voorman 
van de offfĳ iciële Hongaarse vakcentrale Sándor Gáspár. Toen zĳ  de volgende 
ochtend op 13 december naar Nederland vlogen, hadden zĳ  nog geen weet 
van het feit dat die nacht in Polen de staat van beleg was uitgeroepen en 
hun gesprekspartners van de dag ervoor allen geïnterneerd waren. De 
meute journalisten op Schiphol was de eerste indicatie dat er iets was 
gebeurd. Vakbondsjournalist Gerard Arninkhof mocht kort zĳ n collega’s 
voorgaan om Kok en Van Rens in het zojuist gelande vliegtuig op de hoogte 
te stellen van de gebeurtenissen in Polen. Direct daarna verwachtten de 
overige journalisten een eerste reactie van de overdonderde Nederlandse 
vakbondsmannen.2 Vanaf Schiphol begonnen Kok en Van Rens direct 
met de organisatie van een protestdemonstratie tegen deze aanval op hun 
gesprekspartners.3 Hoe ging deze vakcentrale gedurende de jaren tachtig 
om met het verschĳ nen van een zusterorganisatie in Oost-Europa en de 
daarop volgende onderdrukking van vakbondsactivisten achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n?

1 Delen van dit hoofdstuk zĳ n eerder gepubliceerd in: Miedema, ‘Holenderska solidarność 
z “Solidarnością”’ (2013) 380-396, Miedema, ‘Laveren tussen ontspanning en solidariteit’ (2013) 
363-377 en Miedema, ‘The transnationality of Dutch solidarity’ (2011) 1307-1330.
2 ‘Wie heeft langste adem in Polen?’, VBK 7 (1982) nr. 31, 7. IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). 
Interview Johan van Rens, 4-2-2011 en 2-5-2011, Ouderkerk aan de Amstel. Interview Tuge, 
12-4-2011.
3 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982).
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I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Vakbonden tussen Oost en West

De omgang van de vakbeweging met Oost-Europa was niet los te zien 
van het Oost-Westconflict. Vakbonden raakten na 1945 onvermĳ delĳ k 
verstrikt in het mĳ nenveld van de zich ontwikkelende Koude Oorlog. Al 
na enkele jaren strandde de optimistische poging van de World Federation 
of Trade Unions (WFTU) om vakbonden met verschillende ideologische 
achtergronden te verenigen. Na jaren van groeiende spanningen verlieten 
de niet-communistische vakcentrales uit onenigheid de Marshallhulp in 
1949 de coalitie.4 De WFTU ontwikkelde zich vervolgens tot een door 
Oost-Europa overheerste vakbondsinternationale. De uitgetreden centrales 
stichtten de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), wier 
anticommunistische oriëntatie al bleek uit het gebruik van het nieuwe 
strĳ dbegrip ‘vrĳ ’. De oorspronkelĳ k christelĳ ke vakbondsinternationale 
World Confederation of Labour (WCL) probeerde tussen de twee kemphanen 
haar onafhankelĳ kheid te bewaren.5

Ook de Nederlandse vakbeweging was volgens vergelĳ kbare patronen ver-
deeld. Het sociaaldemocratische Nederlandse Verbond van Vakverenigingen 
(NVV) was geafffĳilieerd met de ICFTU. Het Christelĳ k Nationaal Vakverbond 
(CNV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV)6 waren lid van de 
WCL en de communistische Eenheidsvakcentrale (EVC) behoorde tot de 
WFTU. Het sterke anticommunisme van de ICFTU kenmerkte ook het NVV. 
Het bood geen plaats aan CPN-leden en stond een krachtige Atlantische 
buitenlandse politiek voor. De ICFTU verbood het leggen van contacten 
met Oost-Europese vakcentrales, maar het NVV had een dergelĳ k extern 
verbod niet nodig om van contacten af te zien.7

4 Denis MacShane, ‘The rise and fall of international solidarity in the trade union movements’, 
History Today 40 (1990) nr. 9, 5-7. Ernest Hueting, Frits de Jong Edz., Rob Neĳ , Naar groter eenheid. 
De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981 (Amsterdam 1983) 
218-222. 
5 MacShane, ‘The rise and fall’ (1990) 6. Hueting, De Jong, Neĳ , Naar groter eenheid (1983) 
222-224. Kim Christiaens, ‘The ICFTU and the WCL. The International Coordination of Soli-
darity’, in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 101-127, aldaar 101-102. Tot 1968 heette de 
WCL, die uit het interbellum dateerde, de International Federation of Christian Trade Unions 
(IFCTU) en was zĳ  dus nog wel expliciet confessioneel.
6 Tot 1964 Katholieke Arbeidersbeweging (KAB).
7 Hueting, De Jong. Neĳ , Naar groter eenheid (1983) 212-214, 227-228, 334-335. Studiecentrum, 
Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 11-14. Van Liere, Het NVV en de Oost-West tegenstelling (1979) 
1-2, 20, 27-28.
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Oorspronkelĳ k deelden de sociaaldemocratische vakbondsactivisten 
met de communisten hun wens tot vakbondseenheid, maar de ideologi-
sche tegenstellingen in het ontluikende Koude Oorlogsklimaat maakte 
de uitvoering daarvan onmogelĳ k. In de late jaren vĳ ftig kwamen de drie 
niet-communistische vakcentrales wel tot een doorbraak in de vorm van een 
permanent ‘overlegorgaan’. Het daarop volgende proces van samensmelting 
ging de CNV uiteindelĳ k te ver, zodat in 1976 alleen de sociaaldemocratische 
NVV en de katholieke NKV zich tot de Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(FNV) verenigden. In 1982 fuseerden beide centrales offfĳ icieel en hielden het 
NVV en de NKV op te bestaan.8

Gedurende de jaren zestig en zeventig kwam het sterke anticommunisme 
van de ICFTU onder druk te staan. Een groeiend aantal West-Europese 
lidcentrales besloot, tegen de regels in, informeel contact op te nemen met 
Oost-Europese vakcentrales. Dit leidde tot heftige discussies. De ICFTU 
keurde deze contacten af, maar moest met lede ogen aanzien hoe steeds 
meer aangesloten vakcentrales de dialoog met de offfĳ iciële centrales in 
Oost-Europa aangingen. Voor de invloedrĳ ke Amerikaanse vakcentrale 
AFL/CIO was deze ontwikkeling in 1969 één van de redenen om uit de 
internationale te treden. Pas in 1982 werd zĳ  weer lid.9 Onder invloed van 
de achterban stelde de ICFTU zich geleidelĳ k minder afwĳ zend op tegenover 
contacten met de communistische vakbeweging en ging zĳ  uiteindelĳ k tot 
regulering van de betrekkingen over.10

Ook in Nederland dempte de ontspanningspolitiek het anticommunisme. 
Op verzoek van centrales in Joegoslavië en Roemenië ging het NVV na lange 
discussie in de loop van de jaren zestig enkele terughoudende, informele 
contacten aan. Daarbĳ  speelde het een rol dat deze twee landen een grote 
mate van onafhankelĳ kheid tegenover Moskou vertoonden. In 1965 ontving 
de NVV ook de Sovjetvakcentrale voor een informeel gesprek. Bĳ  deze 
voorzichtige opening richting Oost-Europa liet het NVV zich leiden door bui-
tenlandse zusterorganisaties die het ICFTU-verbod op dergelĳ ke contacten 
al langer overtraden. Binnen het NVV bleef het Oost-Europese communisme 
een mikpunt van kritiek, maar groeide tegelĳ kertĳ d ook het onbehagen 

8 Hueting, De Jong, Neĳ , Naar groter eenheid (1983) 159-171, 205-212, 364-367. Van Liere, Het 
NVV en de Oost-West tegenstelling (1979) 12-16.
9 Ton de Korte, Joost Latiers, Internationale Solidariteit? Het internationale beleid van het NVV/
de FNV 1945-1980 (Utrecht 1982) 80, 86-87. Studiecentrum, Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 
22-26.
10 Studiecentrum, Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 28-29. Van Liere, Het NVV en de Oost-West 
tegenstelling (1979) 32-33. 
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over het starre anticommunisme van de AFL/CIO.11 De maatschappelĳ ke 
radicalisering van de jaren zestig en zeventig ging aan de vakcentrales, in 
het bĳ zonder aan het NVV, niet voorbĳ . Dit nieuwe activisme uitte zich 
vooral in de wens de Westerse samenleving grondig te hervormen en zich 
solidair te betonen met de derde wereld en had minder gevolgen voor de 
omgang met Oost-Europa.12

De langzaam gestarte informele dialoog kreeg op de NVV-verbondsver-
gadering van 11 november 1971 een offfĳ iciële basis. De vergadering besloot, 
dat offfĳ iciële contacten met Oost-Europa ‘in principe niet uit de weg gegaan’ 
moesten worden. Dit was deel van een algemene verzachting van de op-
stelling tegenover het communisme: ook het lidmaatschapsverbod voor 
CPN-leden werd opgeheven. Met het aangaan van een offfĳ iciële dialoog met 
Oost-Europa wilde de centrale bĳ dragen aan een proces van liberalisering 
achter het Ĳ zeren Gordĳ n en misvattingen tussen Oost en West uit de weg 
ruimen. Het NVV legde zich nog wel strenge regels op om te voorkomen 
dat het zich politiek zou compromitteren.13

Voor de confessionele vakcentrales was de worsteling minder intensief. 
Ook zĳ  kenden een geschiedenis van sterk anticommunisme, maar waren 
eerder bereid tot dialoog met Oost-Europa en hadden het communisme 
minder als concurrent te vrezen. Binnen het gezamenlĳ ke overlegorgaan 
lieten beide confessionele centrales het NVV, dat het meest over zĳ n eigen 
schaduw heen moest stappen, de toon aangeven. Dit veranderde in 1976 
toen NVV en NKV gelĳ kberechtigde partners binnen de FNV werden en 
de grotere bereidheid tot dialoog van het NKV een belangrĳ kere rol ging 
spelen.14

11 Studiecentrum, Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 18-24, 30-32. De Korte, Latiers, Inter-
nationale solidariteit? (1982) 80-82, 85, 87, 141. Van Liere, Het NVV en de Oost-West tegenstelling 
(1979) 30-33, 47-48.
12 Sjaak van der Velden, Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bĳ  
het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (Amsterdam 2005) 
145-146, 153-154. 
13 Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 29ste verslag ’71 (Amsterdam 1971) 75-77. De Korte, 
Latiers, Internationale solidariteit? (1982) 82-83. Van Liere, Het NVV en de Oost-West tegenstelling 
(1979) 34-35.
14 Hueting, De Jong, Neĳ , Naar groter eenheid (1983) 228, 335-336. Interview Van Rens, 4-2-2011 
en 2-5-2011. Hans Righart, ‘“Die ene ongedeelde KAB”. Vrome wens of werkelĳ kheid?’, in: Jan Roes 
e.a. ed., Katholieke Arbeidersbewegung. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke 
ontwikkeling van Nederland na 1945 (Baarn 1985) 79-131, aldaar 83, 89-90. Van Liere, Het NVV en 
de Oost-West tegenstelling (1979) 2-4.
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Ontspanning, vrede en mensenrechten

Deze grotere bereidheid tot dialoog in de jaren zeventig en tachtig was deel 
van het sterk toegenomen belang van de ontspanningspolitiek binnen de 
centrales. Dit ging gepaard met een groeiende afkeer van anticommunisme. 
De FNV sprak haar frustratie uit over ‘haviken in Oost en West [die] pro-
beren steeds weer roet in het eten te gooien en de Koude Oorlog in ere te 
herstellen.’ Zĳ  verweet vooral Reagan te makkelĳ k afstand te nemen van de 
ontspanning en uit te zĳ n op de destabilisering van Oost-Europa. Zelf pleitte 
de FNV voor ‘een zorgzame en realistische benadering’ tegenover het Oost-
blok. Zĳ  wilde ‘alle moeite doen om het meer ontspannen internationaal 
klimaat niet alleen te handhaven, maar onomkeerbaar te maken’. Bĳ  het 
teruglezen van teksten uit de vroege jaren zeventig verwonderden FNV’ers 
zich inmiddels over het wantrouwen tegenover de machthebbers in Oost-
Europa dat hier nog uit sprak.15 Deze ontwikkeling ging de vredesbeweging 
nog niet ver genoeg. Faber en anderen verweten de FNV eind jaren tachtig 
niet volledig afscheid te hebben genomen van het taalgebruik van de Koude 
Oorlog. Binnen de context van de eigen organisatie waren de sinds de jaren 
vĳ ftig gezette stappen echter aanzienlĳ k.16

Het gegroeide onbehagen ten opzichte van het anticommunisme keerde 
zich ook tegen de eigen internationale. Meer en meer toonde de FNV ergernis 
over de ‘koude-oorlog-mentaliteit’, het ‘vĳ anddenken’ en de ‘gelĳ khebberige 
toon’ van de ICFTU, die te veel naar de pĳ pen van de Amerikaanse centrale 
zou dansen.17 Desondanks sloot de FNV zich na de defĳ initieve fusie in 1982 
aan bĳ  de ICFTU, en niet bĳ  de WCL, waar het NKV lid van was geweest. 
Deze keuze, in hetzelfde jaar dat de AFL/CIO weer tot de ICFTU toetrad, 
was dan ook meer pragmatisch dan ideologisch gemotiveerd.18 Als gemengd 
sociaaldemocratisch-katholieke centrale voelde de FNV zich vooral thuis 

15 ‘Federatie Nederlandse Vakverenigingen’, in: Boeker, Van Ophuĳ sen, Tulp, Oost-West (1985) 
139-142. Zie ook FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV CA 1988, 43 – 1 
(Evaluatienota). FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden, 1988). Werken aan Solidariteit. 
De FNV en internationale samenwerking (Amsterdam 1983) 14-15. Kees Marges, ‘Perestrojka 
verdient steun van de FNV’, DW 7-1-1989, Plus 7. Interview Leo Mesman, 11-1-2011, Amsterdam.
16 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden, 1988). FNV CA 1988, 41 – 1 (Verduĳ n, 1988). 
IKV 342 – 6 (Faber, Oost-West verhouding, 1988). 
17 De Korte, Latiers, Internationale solidariteit? (1982) 94, 96. FNV CA 1981, 338 – 1 (aansluiting 
IVVV). FNV CA 1989, 30 – 1 (BIZ 25-10-1989). Interview Van Rens, 25-7-2011, Ouderkerk aan de 
Amstel. 
18  Werken aan Solidariteit (1983) 10-11. De Korte, Latiers, Internationale solidariteit? (1982) 95-96. 
FNV CA 1981, 338 – 1 (aansluiting IVVV). Wel bleef de FNV de WCL fĳ inancieel ondersteunen.
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bĳ  de regionale European Trade Union Confederation (ETUC) die open stond 
voor centrales van verschillende internationales.19

De FNV was zich zeer bewust van de grote verschillen tussen de bĳ  de 
ICFTU aangesloten centrales. Ze defĳ inieerde haar opvatting over de ont-
spanning als een middenweg tussen het zeer restrictieve dialoogbeleid van 
de AFL/CIO en de Franse Force Ouvrière (FO) en het zeer soepele beleid van 
de Duitse, Oostenrĳ kse en Finse centrales. De FNV leunde wat informatie 
over Oost-Europa betreft overigens wel sterk op de West-Duitse DGB, die 
door zĳ n brede offfĳ iciële contacten goed geïnformeerd was.20

Toen de vredesmobilisatie in Nederland in 1981 op zĳ n hoogtepunt was, 
besloot de FNV zich ook met het onderwerp bezig te gaan houden. Ze 
startte een consultatieproces onder haar bonden en leden over de vraag 
welke rol de centrale te spelen had op vredesgebied. Een dergelĳ k proces 
was van belang omdat de opvattingen, belangen en prioriteiten tussen 
de bonden ver uiteen liepen. Als resultaat hiervan gaf de FNV in 1982 een 
verklaring uit dat kernwapens geen veiligheid of stabiliteit garandeerden. 
Daarmee volgde zĳ  een internationale vakbondsresolutie van die strek-
king. Dit was een duidelĳ ke breuk met de Atlantische koers van de jaren 
vĳ ftig.21 Pas een jaar later ondernam de vakcentrale concrete actie door 
een coördinatiewerkgroep op te richten en actief mee te organiseren aan 
de landelĳ ke demonstratie van 1983. Aan de demonstratie van 1981 hadden 
FNV’ers in afwachting van de uitkomst van het consultatieproces slechts 
op persoonlĳ ke titel deelgenomen.22

Vrede stond voor de vakcentrale niet los van andere kwesties. In de of-
fĳ iciële uitgangspunten van de FNV waren vrede en mensenrechten geen 
concurrerende begrippen, maar concepten die met elkaar verbonden waren. 
Voor het bereiken van duurzame vrede en ontspanning in Europa achtte 

19 Werken aan solidariteit (1983) 11. De Korte, Latiers, Internationale solidariteit? (1982) 33, 
52-57, 87, 94-104. 
20 ‘Federatie Nederlandse Vakverenigingen’ (1985) 141-142. Interview Van Rens, 4-2-2011. 
Interview Mesman, 11-1-2011. Voorbeelden van consultatie van de DGB: FNV CA 1981, 340 – 1 
(BIZ 9-6-1981). FNV CA 1980, 639 – 2 (BIZ 11-3-1980). FNV CA 1980, 639 – 3 (BIZ 20-2-1980).
21 FNV, Verslag fusiejaar 1981 (Amsterdam 1982) 17. FNV jaarverslag 1982 (Amsterdam 1983) 18. 
FNV VFF, 105 – 1 (FR 3-5-1982). PA Van Rens – 1 (vredesnota). FNV, Voor vrede en ontwapening, de 
betrokkenheid van de FNV, discussienota over vraagstukken van vrede, veiligheid en defensie (Am-
sterdam 1981). Ten Berge, De slag om Genève (1983) 42-45. FNV CA 1987, 58 – 1 (FNV-Informatie, 
1982). PA Van Rens – 2 (slotcommuniqué IVe Oost/West-vakbondsconferentie, 1981). 
22 FNV, Verslag fusiejaar 1981 (1982) 17. FNV jaarverslag 1983 (Amsterdam 1984) 14. FNV 
jaarverslag 1985 (Amsterdam 1986) 27. FNV CA 1983, 95 – 1 (Van Rens, internationale ontwape-
ningsonderhandelingen, 1983). FNV CA 1987, 60 – 1 (Oriënterende notitie vrede en ontwapening). 
Benschop, Vredesbeweging en politiek (1983) 39. 
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de FNV zowel veiligheid als mensenrechten en sociale gerechtigheid van 
belang.23 Deze verbinding tussen vrede en mensenrechten was binnen 
de FNV, in tegenstelling tot de IKV of de PvdA, niet controversieel en er 
ontstond dan ook nauwelĳ ks discussie over dit onderwerp.24

Dit verschil laat zich onder andere verklaren uit de aard van de FNV, die 
sterk verschilde van andere organisaties in Nederland. Met één miljoen 
leden was de FNV een beduidend loggere en stabielere organisatie dan de 
tien keer zo kleine PvdA. De FNV hechtte eraan zorgvuldig en geleidelĳ k 
te werk te gaan om iedereen in de organisatie bĳ  elkaar te houden. Dat was 
niet vreemd voor een zojuist gefuseerde overkoepelende organisatie van 
vakbonden met ieder hun eigen besluitvormingsproces. De beleidswĳ zigin-
gen over vrede en de omgang met Oost-Europese centrales kwamen in een 
langdurig consultatieproces met de bonden tot stand. Omdat nieuw beleid 
zo beduidend geleidelĳ ker en met meer ruimte voor inbreng uit de achterban 
tot stand kwam dan in de PvdA en het IKV, was het draagvlak groter.25 
Bovendien waren vrede en buitenlandse politiek geen core business van de 
vakcentrale, die zich immers vooral op binnenlandse sociaaleconomische 
kwesties richtte. Dat maakte de discussies erover minder heftig dan over 
daadwerkelĳ ke vakbondskwesties en zorgde er ook voor, dat het bĳ  mooie 
uitspraken kon blĳ ven. Anders dan het buitenlands beleid van een politieke 
partĳ  werden de uitgangspunten van de FNV veel minder met de politieke 
realiteit geconfronteerd en stuitte een verkondiging van de verbondenheid 
van vrede, ontspanning en mensenrechten minder snel op de onderhavige 
dilemma’s.

Houdingen tegenover Solidarność: solidariteit of terughoudendheid?

Achter deze afwezigheid van het waardendilemma vrede of vrĳ heid, slui-
merde echter wel het handelingsdilemma ontspanning of solidariteit. De 
gebeurtenissen in Polen in de vroege jaren tachtig brachten de tegenstelling 
naar de oppervlakte.

Voor de vakbond stond vooral het belang van terughoudend optreden 
voorop. Ongevraagde hulpverlening en andere ‘poeha’ uit het Westen zou-
den de nieuw ontstane vakbond eerder schaden dan helpen. FNV-voorzitter 

23 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). FNV CA 1987, 60 – 1 (FNV-beleid vrede). 
FNV CA 1987, 60 – 2 (Activiteitenplan 1983). FNV HA 1982, 72 – 1 (Ontwerp-resolutie). FNV CA 
1982, 121 – 1 (toespraken Bode, 1982). Werken aan solidariteit (1983) 5, 14-15. FNV CA 1987, 58 – 1 
(Beleidsuitgangspunten vrede). FNV CA 1987, 57 – 1 (delegatie SZOT, 1987). 
24 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). Interview Mesman, 11-1-2011. 
25 De Korte, Latiers, Internationale Solidariteit? (1982) 79-85. PA Van Rens – 1 (vredesnota). 
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Wim Kok verkondigde kort voor de ondertekening van de akkoorden van 
Gdańsk eind augustus 1980 nog, dat het Westen vooral niet op de te radicale 
eis van onafhankelĳ ke vakbonden in moest zetten om compromissen niet 
in gevaar te brengen.26

Ook nadat deze inschatting achterhaald bleek, bleef de FNV voorzichtig: 
‘Een al te uitbundige westerse omhelzing van Wałęsa kan voor hem en 
zĳ n beweging een doodskus betekenen,’ waarschuwde vakbondsjournalist 
Gerard Arninkhof in De Vakbondskrant.27 Beleidsmedewerker Johan van 
Rens, die in de eerste helft van de jaren tachtig verantwoordelĳ k was voor 
de contacten met Oost-Europa, wilde niet ‘provocerend optreden door 
(openlĳ k) steun aan Solidarność aan te bieden’. De achterliggende angst 
was dat Westerse inmenging of zelfs hulpverlening een Sovjet-ingrĳ pen 
uit zou kunnen lokken. De sympathie voor Solidarność moest tĳ delĳ k in de 
wacht gezet worden, om elke indruk van Westerse interventie te voorkomen. 
De FNV wilde daarom pas na expliciet geuite wensen van Solidarność in 
actie komen.28

Deze terughoudendheid was een vorm van ontspanningspolitiek uit 
solidariteit, die zich baseerde op een inschatting van het Oost-Westconflict, 
waarin het Oostblok een hoofdzakelĳ k reactieve rol kreeg toebedeeld. 
Vooral Westers handelen zou mogelĳ k negatieve gevolgen kunnen hebben. 
De FNV vond daarom het anticommunistische optreden van Reagan en de 
ICFTU bĳ zonder riskant. Opvallend is dat de FNV daarentegen nauwelĳ ks 
bang was dat Solidarność’ strĳ d voor meer democratie een invasie af zou 
kunnen roepen. Solidarność’ eisen moesten volgens de FNV juist volledige 
steun krĳ gen:

‘Bĳ  al onze activiteiten zullen we erop bedacht moeten zĳ n, dat de 
overheid en de partĳ  geen kans mogen krĳ gen om de repressie weer op 

26 Eckhart Wiemers, ‘Was Moskau nicht toleriert. Interview mit dem EGB-Präsidenten Wim 
Kok’, WdA 28-8-1980.
27 Arninkhof, ‘Doodskus’ (1980) 3.
28 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV HA 1980, 106 – 1 (Van Rens 
aan Schellekens, 1980). ‘FNV-steun voor Solidariteit’, VBK 6 (1981) nr. 12, 1. Interview Van Rens, 
4-2-2011. Interview Madeleine van Laar, 26-4-2011, Utrecht. FNV CA 1980, 637 – 1 (Internationaal 
bulletin, 1980). Aantekeningen Van Rens, ‘Donderdag 23 april 1981. Gesprek Hongaarse Delegatie 
Szot op FNV kantoor’, B53-54, PA Van Rens. (Hierbĳ  gaat het om de aantekeningen van Van Rens 
uit de jaren tachtig waarvan hĳ  zelf een selectie heeft gemaakt. Gedeeltelĳ k zĳ n het kopieën 
en gedeeltelĳ k door hem overgeschreven versies van de aantekeningen, voorzien van eigen 
nummering. De originele aantekeningen zĳ n in bezit van Van Rens en zĳ n in verschillende 
interviews met de auteur besproken. De genummerde kopieën zĳ n in bezit van de auteur. Evenals 
de interviews zelf, dienen de aantekeningen vooral als aanvulling op gedrukte bronnen). 
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te voeren, maar met respect voor het werk van Solidarność actief met 
deze jonge organisatie moet samenwerken. Aangezien voorts de ontwik-
kelingen in Polen het draaipunt vormen in de Oost-West-verhoudingen, 
moet ervoor gezorgd worden dat er een positieve consolidatie van de 
democratische verworvenheden plaatsvindt en moet voorkomen worden 
dat de situatie door haviken in Oost en West misbruikt wordt, dan wel 
dat onnodig geprovoceerd wordt.’29

Anders dan in veel andere linkse organisaties sloeg dit negatieve beeld 
van het anticommunistische Westen niet om naar een positief beeld van 
de Oost-Europese machthebbers. Na 13 december 1981 noemde de FNV 
Jaruzelski’s ingreep een groter gevaar voor de ontspanning dan Solidarność 
ooit was geweest. ‘Ik denk wel dat de [Poolse] regering erg veel risico’s heeft 
genomen en daarmee juist datgene gedaan heeft wat Solidariteit altĳ d 
verweten is’, verklaarde Kok kort na 13 december 1981. De democratische 
verworvenheden van Solidarność hadden de ontspanning juist kunnen 
bevorderen. De staat van beleg was voor de FNV evenwel geen reden om de 
ontspanningspolitiek en de afkeer van anticommunistische confrontatie 
los te laten. ‘Haviken in oost en west moet geen kans gegund worden Polen 
tot een jachtterrein te maken’, stelde Kok in hetzelfde artikel.30

De luide steunbetuigingen van rechts aan Solidarność ergerden de FNV. 
De politieke tegenstander pronkte met de vakbondssolidariteit die de FNV 
graag wilde geven, maar die zĳ  te gevaarlĳ k achtte. De irritatie uitte zich 
in heftige aanvallen op de selectiviteit van rechts.31 Zelf probeerde de FNV 
aanvallen van links te voorkomen door Polen regelmatig in één adem te 
noemen met Zuid-Afrika, Chili en Turkĳ e.32 Selectiviteit was echter ook 
de FNV niet vreemd. Haar terughoudende opstelling gold namelĳ k vooral 
de in het Oost-Westconflict verwikkelde nieuwe Poolse vakbond en niet 
de strĳ dende vakbondscollega’s in Latĳ ns-Amerika. Dit blĳ kt trefffend uit 

29 FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen).
30 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV CA 1988, 42 – 1 
(Kruisraketten vermeden). FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen). ‘Federatie Nederlandse 
Vakverenigingen’ (1985) 139-141. Interview Mesman, 11-1-2011. FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 
1982). Sol NL 33 – 2 (toespraak Kok, 1982). FNV CA 1982, 121 – 1 (toespraak Bode, 1982). “Kneveling 
van Poolse volk gevaar voor de ontspanning”, DW, 2-2-1982. ‘Kok wil pressie op regime Polen’, 
Trouw 14-12-1981, 6. Zie ook FNV CA 1986, 97 – 1 (bezoek FNV aan CCBTU, 1986). 
31 Sol NL 33 – 2 (toespraak Kok, 1982). ‘Schĳ nheilig’, VBK 7 (1982) nr. 2, 8. ‘Regeren’, ibidem.
32 FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 1982). ‘Sovjets proberen toespraak FNV’er in VN te 
verstoren’, VK 28-11-1985. ‘Incident om FNV’er in VN’, DW 29-11-1985. FNV HA 1985, 77 – 1 (State-
ment Kees Marges, 1985). ‘Protestbetoging Polen telde niet meer dan ruim honderd personen’, 
LC 4-1-1982.
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een pagina uit De Vakbondskrant van 1982, waar naast een artikel over de 
voorzichtige humanitaire hulp aan Polen een artikel prĳ kte over het leveren 
van wapens aan de bevrĳ dingsbeweging in El Salvador.33

Rationele kosten-baten overwegingen en de angst om Solidarność te 
schaden, wonnen het binnen de formele FNV-structuur van spontane solida-
riteit. Gevoelsmatig botsten deze beleidsoverwegingen met de instinctieve 
vakbondssolidariteit. Medewerkster Internationale Zaken Madeleine van 
Laar herinnert zich:

‘Uit persoonlĳ ke interesse (…), maar ook natuurlĳ k als vakbeweging, 
dacht iedereen “wat gebeurt daar?” en “spannend!”. (…) Ik vroeg me af, 
kunnen we steunen, kunnen we iets doen? (…) Beleidsmatig is het ook 
heel logisch dat een organisatie afwacht om te kĳ ken (…) wat voor vlees 
hebben we in de kuip? (…) Toen was eigenlĳ k het beleid van, wĳ  wachten 
af totdat zĳ  ons benaderen. Dat is eigenlĳ k de houding geweest, heel lang. 
En, ja, ik herinner me ook nog wel dat ik daar zelf nogal (…) gefrustreerd 
over raakte.’34

In het openbaar bleef zĳ  echter verdedigen dat de FNV terughoudend moest 
optreden om ‘de mensen in Polen zelf de gelegenheid te geven hun zaken 
op te lossen en niet door allerlei sympathiebetuigingen uit het Westen de 
boel op te kloppen.’35

Uit haar herinneringen blĳ kt dat de terughoudendheid niet alleen 
voortkwam uit angst Solidarność te schaden, maar ook uit formele twĳ fels 
of Solidarność zich tot een echte vakbeweging zou ontwikkelen.36 Dergelĳ ke 
twĳ fel bestond ook in de achterban, soms in zeer radicale vorm. Zo kreeg 
het FNV-bestuur een boze brief na een donatie aan de Poolse oppositie in 
1985 waarin de auteur ageerde tegen ‘Solidaritas’:

‘Om Solidaritas steun te geven – een door de wettige (…) Poolse regering 
o.l.v. President Jaruzelski verboden verklaarde vereniging, die alleen tot 
doelstelling heeft onrust onder de Poolse bevolking te zaaien (…). Weet 

33 ‘In El Salvador gaat het moorden door’, VBK (1982) nr. 35, 7. ‘Nieuwe start actie Polen’, ibidem.
34 Interview Van Laar, 26-4-2011.
35 Koper, ‘Waar blĳ ft die bestelauto?’, DGA 15-7-1981. Interview Van Laar, 26-4-2011.
36 Interview Van Rens 2-5-2011. Interview Van Laar, 26-4-2011. ‘Solidarność meer dan een 
vakbond’, VBK 6 (1981) nr. 34, 7. FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). 
FNV CA 1981, 336 – 2 (BIZ 22-4-1981). 
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het F.N.V. dan niet dat met uw daad de pro-Westerse deel onder Poolse 
bevolking – dat gelukkig niet groot is – in hun handelen versterkt?’.37

De proef op de som: Hulpverlening tussen terughoudendheid en 
solidariteit

De angst van de FNV dat Westers handelen de Poolse ontwikkelingen in 
gevaar kon brengen, uitte zich duidelĳ k in haar voorzichtige solidariteit 
en hulpverlening. Op 25 augustus 1980 gaf het Federatiebestuur een eerste 
solidariteitsverklaring uit, waarin het net als de SPD en de PvdA sterk 
de nadruk legde op het belang van geweldloosheid, discipline en het bin-
nenlandse karakter van de gebeurtenissen.38 Het bescheiden karakter 
van de eerste reacties van de FNV kwam voort uit een gevoel dat de eigen 
mogelĳ kheden gering waren. Daarnaast had de centrale een afkeer van 
Westerse borstklopperĳ . De FNV besloot niet met openlĳ ke hulpverlening 
te ‘provoceren’ tot er een duidelĳ ke wens door Solidarność geformuleerd 
was. De FNV wees daarom geldinzamelingen zoals die van de AFL/CIO 
voorlopig af. Van Rens suggereerde dat de Poolse vakbond helemaal geen 
prĳ s zou stellen op fĳ inanciële steun en zag geen noodzaak tot protestacties 
bĳ  de Poolse overheid. De FNV zag deze afwachtende opstelling niet als 
desinteresse, maar als nauwe betrokkenheid bĳ  de ware belangen van de 
Poolse arbeiders.39

De FNV voelde zich mogelĳ k in haar inschattingen bevestigd doordat 
de hulpaanvragen vanuit Solidarność op zich lieten wachten. Van alle 
Westerse vakcentrales was de FNV voor Solidarność echter niet de eerste 
en meest voor de hand liggende aanspreekpartner. In november 1981 kreeg 
de FNV via de confessionele internationale WCL een aanvraag binnen om 
vakbondsinformatie te leveren, wat de zĳ  prompt deed.40

37 Bĳ  uitzondering zĳ n hier de spelfouten in de tekst gelaten omdat ze erg typerend zĳ n 
voor de hele tekst. De onderstrepingen komen uit het origineel. FNV HA 1985, 70 – 1 (Worms, 
Mĳ ne Heren, 1985). FNV HA 1985, 70 – 2 (Worms, Mĳ ne Heren, 1985). FNV HA 1985, 70 – 3 (Van 
Greunsven aan Worms, 1985). 
38 FNV CA 1980, 639 – 1 (FNV Verklaring, 1980).
39 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV CA 1980, 639 – 1 (Ver-
klaring Polen, 1980). ‘FNV-steun voor Solidariteit’, (1981) 1. FNV/NVV/NKV jaarverslagen 1980 
(Amsterdam 1981) 29. FNV CA 1980, 637 – 1 (Internationaal bulletin, 1980). FNV HA 1980, 106 – 3 
(Van Greunsven aan IKB, 7-10-1980). FNV HA 1980, 106 – 1 (Van Rens aan Schellekens). FNV CA 
1980, 639 – 5 (BIZ 8-10-1980). FNV CA 1981, 340 – 1 (BIZ 8-4-1981). FNV CA 1981, 341 – 1 (FNV News 
1981). Interview Van Rens, 4-2-2011. Interview Van Laar, 26-4-2011. 
40 FNV CA 1980, 637 – 1 (BIZ 12-11-1980). FNV HA 1980, 106 – 1 (Van Rens aan Schellekens, 1980). 
FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok 1982).
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Uiteindelĳ k liet de gerichte hulpaanvraag waar de FNV op rekende tot 
maart 1981 op zich wachten. Op uitnodiging van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg bracht Solidarność-presidiumslid Stefan Lewandowski een bezoek 
aan Nederland. In een ontmoeting met Kok zegde de FNV 30.000 gulden 
aan drukmateriaal toe. De centrale verzocht de bonden dit bedrag te 
verhogen.41

De FNV-bonden reageerden wisselend op dit verzoek. Bĳ  enkelen 
overheerste enthousiasme. Grote bonden zoals de Bouw- en Houtbond 
en Druk en Papier schonken zelfs een hele offfsetpers. Druk en Papier za-
melde bovendien op creatieve wĳ ze extra geld in door haar actieve leden 
op de functionarissendag te laten gokken met ‘in-lechjes’. Andere bonden 
bleven echter bang voor schade aan de offfĳ iciële contacten en argwanen 
tegenover Solidarność zelf.42 De vrĳ gevigheid van de enthousiaste bonden 
was voldoende om het FNV-bedrag te verdubbelen. Van dit bedrag stuurde 
de centrale drie drukpersen en drukmateriaal naar Polen en betaalde zĳ  
de delegatiereizen van Solidarność-leden naar Nederland. Bĳ  hun bezoek 
aan Polen in december 1981 namen Kok en Van Rens bovendien in hun 
persoonlĳ ke bagage kantoorartikelen mee waar Solidarność expliciet om 
had gevraagd.43

De beslissing van de FNV te wachten op een hulpverzoek van Solidarność 
was in internationaal opzicht niet uitzonderlĳ k. Ook de Zweedse en West-
Duitse vakcentrales leden onder de angst dat Westerse hulpverlening de 
Poolse arbeiders schade zou kunnen berokkenen.44 Die afwachtende 
houding hield zĳ , ook in vergelĳ king met deze centrales, opvallend lang 
vol. De FNV maakte niet volledig gebruik van de mogelĳ kheden tot contact 
en ondersteuning via de internationales ICFTU en WCL, die al eerder dan de 

41 ‘Polen’, VBK (1981) nr. 11, 7. ‘FNV-steun voor Solidariteit’ (1981) 1. FNV CA 1981, 341 – 1 (FNV 
News). FNV CA 1981, 336 – 1 (Van Greunsven, Hulp, 1981). De CNV beloofde bĳ  dezelfde gelegen-
heid 15.000 gulden.
42  FNV CA 1981, 336 – 1 (Van Greunsven, Hulp, 1981). Voor de bedragen per bond zie: FNV 
HA 1981, 106. Zie ook: FNV CA 1981, 336 – 2 (BIZ 22-4-1981). FNV HA 1981, 106 – 4 (Kok aan 
Kunstenbond, 1981). FNV HA 1981, 106 – 5 (Verploeg aan NVJ, 1981). FNV HA 1981, 106 – 6 (Van 
Rens aan Postuma, 1981). Zie voor de Druk en Papieractie: FNV HA 1981, 106 -1 (Van Buul aan FNV, 
1981). ‘Solidair met Solidarność’, Druk en Papier. Vakbondskrant voor grafĳisch en papierverwerkend 
Nederland, 3 (1981) nr. 22, 1, 5-6. Sol NL 33 – 18 (Druk en Papier, Solidair, 1981). FNV CA 1982, 
118 – 5 (BIZ 9-12-1981).
43 Aantekeningen Van Rens: ‘Informatie van Iwona Mikulska’, B48, PA Van Rens. FNV HA 1981, 
106 – 15 (Van Rens aan ABVA/KABO, 1981). Besluitenlĳ st 1981/54 FNV-Federatieraad 22/6/1981, 
ibidem. Sol NL 33 – 3 (FNV: vrĳ heid voor Solidarność). Interview Tuge, 12-4-2011. Interview Van 
Rens, 4-2-2011 en 2-5-2011.
44 Klaus Misgeld, ‘Sweden. Focus on Fundamental Trade Union Rights’, in: Goddeeris, Solidarity 
with Solidarity (2010) 19-50, aldaar 23-28, 39. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 164-166.
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FNV contact met de Poolse vakbondsactivisten onderhielden. Uit afkeer van 
het heroplevende anticommunisme in de ICFTU trok de FNV zich weinig 
aan van de vroegtĳ dige aanzienlĳ ke hulpverlening aan Solidarność door 
deze internationale. Hoewel de FNV uiteindelĳ k bĳ  de ICTU aangesloten 
zou blĳ ven, richtte ze zich liever op de meer terughoudende WCL.45

De FNV beoordeelde de eigen hulpinspanningen en die van zusteror-
ganisaties sterk naar hun mate van bescheidenheid, terughoudendheid en 
onbaatzuchtigheid. Volgens Van Rens werd het merendeel van de Westerse 
hulp ‘met gepaste verantwoordelĳ kheid’ verleend en door de Poolse rege-
ring onterecht als antisocialistisch bestempeld. Kritisch bleef hĳ  over de 
naar zĳ n mening provocerende en zelfprofĳilerende hulpverlening door de 
Amerikanen. De FNV bleef ook na het van start gaan van de hulpverlening 
voorzichtig, om de regeringen in Warschau en Moskou op geen enkele 
manier te provoceren. De FNV pleegde bĳ  elke stap nauw overleg met de 
Poolse vakbond, om haar op geen enkele manier in diskrediet te brengen. 
Zo volgde zĳ  de wens van Solidarność om niet te veel met solidariteitsiniti-
atieven buiten de vakbondswereld samen te werken. Ook steunde de FNV 
pas na consultatie met Solidarność de Nobelprĳ svoordracht van Wałęsa.46

Een nieuwe hulpaanvraag bereikte de FNV in het najaar van 1981, in de 
vorm van Wałęsa’s oproep aan de Westerse wereld om Polen met huma-
nitaire hulp de winter door te helpen.47 De FNV, die voorheen al lobbyde 
voor structurele fĳ inanciële hulp aan het hervormende Polen, besloot een 
eigen humanitaire inzamelingsactie op te zetten. Ook dit deed zĳ  in nauwe 
samenwerking met Solidarność. Het laatste overleg voor de beoogde start 
van de actie vond plaats tĳ dens het bezoek van Kok en Van Rens in Gdańsk 
in december 1981.48

45 De Korte, Latiers, Internationale Solidariteit? (1982) 33, 87, 94-104. Christiaens, ‘The ICFTU 
and the WCL’ (2010) 103-110. Het is opvallend dat de FNV in november 1980 reageerde op een 
informatieaanvraag via de WCL, terwĳ l volgens Christiaens beide internationales dit verzoek 
doorstuurden en de NVV het dus via de ICFTU moet hebben ontvangen.
46 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). FNV CA 1981, 338 – 3 (hulp-
verlening Polen). ‘FNV betuigt steun aan Solidarność’, VBK 6 (1981) nr. 27, 7. ‘FNV naar Polen’, 
ibidem, nr. 29, 8. Aantekeningen Van Rens, ‘Periodiek gesprek met Minister van BZ Max vd Stoel 
op 3-12-1981’, B15-B18 en ‘Donderdag 23 april 1981’, B53-B54, PA Van Rens. FNV CA 1981, 347 – 1 
(mededeling WIZ/81-130). FNV CA 1981, 340 – 2 (BIZ 8-9-1981).
47 FNV CA 1981, 459 – 1 (Wałęsa, Appeal). FNV CA 1981, 459 – 2 (ICFTU Circular 1981). 
48 FNV HA 1981, 106 – 7 (Van Greunsven aan Dienstenbonden, 1981). FNV CA 1981, 338 – 3 
(hulpverlening Polen). FNV HA 1981, 106 – 8 (Van Greunsven, hulpverlening, 1981). IKV 472 – 1 
(Van Rens, Polen, 1982). Aantekeningen Van Rens, ‘Bezoek Solidariteit op 10, 11, 12 december 
1981’, B5-B12, PA Van Rens.
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Toen bĳ  hun terugkeer uit Polen bleek dat die nacht de staat van beleg was 
afgekondigd, lag de eerste prioriteit bĳ  protest. Op 14 december 1981 vond 
een door FNV en CNV georganiseerde manifestatie in de Koopmansbeurs 
in Amsterdam plaats. De FNV verspreidde in allerĳ l gedrukte krantjes met 
een drie dagen eerder genomen foto van Kok en Wałęsa. In een protestre-
solutie eisten FNV en CNV een herstart van het democratiseringsproces 
in Polen en uitten zĳ  hun zorg over de gevolgen ‘voor vrede, ontspanning, 
vertrouwen en ontwapening tussen Oost en West’.49 Op 19 december waren 
de vakcentrales prominent vertegenwoordigd op de landelĳ ke demonstratie 
in Amsterdam.50

Tegelĳ kertĳ d heerste er nu onduidelĳ kheid over de geplande humani-
taire actie. Juist nu actie dringend nodig was, zorgde het wegvallen van 
consultatie- en samenwerkingspartner Solidarność voor grote verwarring. 
Aanvankelĳ k schortte de FNV de geplande actie op. Eind december ging de 
campagne ‘De Polen hebben u broodnodig’ alsnog van start.51 De eerste 
resultaten waren bemoedigend: half januari was er al 100.000 gulden bin-
nen gekomen en in maart riep Wim Kok op tot het bereiken van de kwart 
miljoen. Uiteindelĳ k bleef de teller steken op 185.000 gulden en leverde een 
protestkaartenactie van de bonden een teleurstellende 10.000 gulden op.52

De protestbereidheid erodeerde snel. De FNV rekende bĳ  de organisatie 
van de solidariteitsdemonstratie op 30 januari 1982 aanvankelĳ k op 5000 
deelnemers. Uiteindelĳ k vroeg ze een vergunning aan voor 1500 mensen 
en kwamen er slechts enkele honderden opdagen. De FNV was desondanks 
positiever dan andere organisatoren en verbloemde haar teleurstelling 
over de opkomst door de nadruk te leggen op het waardige karakter van 
het protest en te spreken over een ‘redelĳ k geslaagde’ eigen actie voor de 
ambassade.53

49 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). IKV 472 – 6 (Resolutie FNV en CNV 1981). FNV HA 1981, 
106 – 2 (Etty aan ICFTU, 1981). FNV HA 1981, 106 – 9 (Kok aan ambassadeur, 1981). Sol NL 33 – 3 
(FNV: vrĳ heid voor Solidarność)
50 NL 7.1 – 1 (Polendemonstratie).
51 FNV HA 1982, 83 – 2 (Van Rens, Notitie, 1982). FNV VFF 103 – 1 (FB 14-12-1981). FNV HA 1981, 
106 – 1 (FB 14-12-1981). IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). FNV HA 1981, 106 – 2 (Etty aan ICFTU, 
1981). Interview Van Rens, 4-2-2011. 
52 De opbrengst moest zelfs naar beneden bĳ gesteld worden omdat per ongeluk ook donaties 
van bonden op de rekening terecht waren gekomen. FNV HA 1982, 83 – 3 (Van Rens, Polenacti-
viteiten, 1982). FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). ‘Stand FNV-actie Polen: f. 100.000’, 
VBK 7 (1982) nr. 1, 7. ‘Hulp aan Polen niet laten verslofffen’, VBK (1982) nr. 10, 7. IKV 472 – 1 (Van 
Rens, Polen, 1982). 
53 FNV HA 1982, 83 – 3 (Van Rens, Polenactiviteiten, 1982). FNV CA 1982, 125 – 1 (Ondersteu-
nende acties). FNV HA 1982, 83 – 5 (Gemeente Amsterdam, Bewĳ s, 1982). “Kneveling van Poolse 
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De FNV overlegde haar hulp- en protestactiviteiten nauw met Europese 
zusterorganisaties binnen de ETUC, waar Wim Kok op dat moment voorzit-
ter van was. Na de demonstraties van december en januari besloten zĳ  
verder in te zetten op protest bĳ  de Poolse ambassade. De vele bezoeken 
van de FNV aan de Poolse ambassadeur dienden nog een ander doel. Kok 
lobbyde ook voor een visum dat hem als ETUC-voorzitter in staat zou stellen 
persoonlĳ k polshoogte te nemen in Polen. Toen in maart 1982 de ambas-
sadeur eindelĳ k zĳ n verzoek honoreerde, bleek hĳ  van de Poolse autoriteiten 
echter geen toestemming te krĳ gen om met Solidarność-leiders te spreken. 
Kok weigerde verontwaardigd en bleef met hulp van de West-Duitse en 
Hongaarse vakcentrales lobbyen voor een bezoek zonder voorwaarden.54

Dit nieuwe, op de ambassade gerichte protestrepertoire paste beter in een 
context van geleidelĳ k afnemende publieke interesse in Polen. Desondanks 
hadden de eerdere protestvormen niet geheel afgedaan. Gedurende 1982 
bracht de FNV enkele openlĳ ke protestverklaringen uit en steunde ze een 
initiatief voor een demonstratie twee jaar na de akkoorden van Gdańsk, 
waarvan de opkomst haar ernstig tegenviel.55

De aandacht voor Polen kende een kleine opleving toen de afkondiging 
van een nieuwe vakbondswet op 8 oktober 1982 Solidarność illegaal maakte. 
De FNV reageerde met een bezoek aan de ambassadeur, verontwaardigde 
commentaren in de vakbondspers en een grondige analyse van het onwet-
tige karakter van de nieuwe maatregelen.56 Op verzoek van de ICFTU sloot 
de FNV zich aan bĳ  een internationaal gecoördineerde protestactie op 
10 november, twee jaar na de offfĳiciële registratie van Solidarność. De post- en 

volk”, DW 2-2-1982. FNV HA 1982, 83 – 6 (Petition 1982). FNV CA 1982, 123 – 5 (BIZ 20-1-1982). 
‘Demonstreer op 30 januari!’, VBK (1982) nr. 1, 7. 
54 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). FNV HA 1982, 82 – 2 (Kok aan ambassadeur, 1982). FNV 
HA 1982, 82 – 3 (Kok aan ambassadeur, 1982). FNV CA 1982, 118 – 3 (BIZ 17-2-1982). FNV CA 
1982, 118 – 4 (BIZ 16-6-1982). Sol NL 190 – 2 (Laat het het hier telegrammen regenen!). ‘Ambas-
sadeur: “Solidarność bestaat niet meer!”’, VBK (1982) nr. 6, 8. ‘Hou je visum maar…’, DW 17-2-1982. 
‘Verontwaardiging over Polen’, VBK (1982) nr. 1, 7. 
55 FNV CA 1982, 123 – 3 (WIZ 7-6-1982). FNV CA 1982, 127 – 3 (Van Laar, Herdenking, 1982). 
FNV CA 1982, 123 – 6 (WIZ 18-8-1982). FNV HA 1982, 83 – 7 (Verklaring Solidarność). FNV HA 
1982, 82 – 4 (Van Greunsven aan Thomassen, 1982). ‘Kaarten-actie voor Polen’, VBK (1982) nr. 7, 
2.
56 FNV HA 1982, 82 – 5 (Van Greunsven aan ambassadeur, 1982). PvdA 2642 – 45 (FNV-
verklaring, 1982). PvdA 2642 – 46 (FNV-verklaring, 1982). PvdA 2642 – 47 (Bloemarts, Van 
Rens, Globale reactie). FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-10-1982). Aantekeningen Van Rens, ‘14.10.1982 
Gesprek Poolse Ambassadeur Bartoszek – W. Kok’, 53-57, PA Van Rens. ‘Ontsteld over Polen’, VBK 
(1982) nr. 29, 1. ‘Onaanvaardbaar’, VBK (1982) nr. 30, 8. ‘Vakbondswet Polen grove schending’, 
VBK (1982) nr. 31, 7. 



424   

transportbedrĳ ven boycotten voor één dag Polen.57 Op 13 december 1982 
was de FNV één van de organisatoren van een bĳ eenkomst om aandacht 
te vragen voor de situatie in Polen na een jaar staat van beleg.58 Blĳ kbaar 
raakten de verwachtingen binnen de FNV over de resonantie van dergelĳ k 
activiteiten steeds minder hooggespannen. Want hoewel de opkomst relatief 
laag bleef, werd het oordeel van de FNV positiever.59

De humanitaire hulpverleningscampagne veranderde na de eerste 
hectische weken eveneens snel van karakter. Op initiatief van het Rode 
Kruis verenigden de voornaamste geld inzamelende instanties zich in de Ne-
derlandse Stichting Hulp aan Polen (NSHP). De FNV nam een belangrĳ ke rol 
in binnen haar initiatief. Ondanks pogingen om het vakbondskarakter van 
haar hulpverlening in deze bredere context niet onder te laten sneeuwen, 
kreeg puur humanitaire en niet-politieke hulpverlening op deze manier 
toch de overhand.60

Om naast deze humanitaire campagne ook de vakbondssolidariteit 
levend te houden en de eigen leden erbĳ  te betrekken, besloot de FNV in 
juni 1982 een adoptiecampagne op te zetten. Vakbondsleden zouden daarbĳ  
geïnterneerden moreel kunnen ondersteunen.61 Voor sommigen bleek 
dit een gelegenheid om de eerder gevoelde tegenstelling tussen terughou-
dendheid en solidariteit op te lossen. Zo mondde de door de FNV beoogde 
morele steunverlening in enkele gevallen uit in fĳ inanciële ondersteuning 
van geïnterneerden, of zelfs van ondergrondse vakbondsstructuren. Hoewel 
dit niet de intentie van de centrale was geweest, liet de FNV zich uiteindelĳ k 

57 FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-10-1982). FNV VFF 105 – 2 (FR 1-11-1982). Sol NL 33 – 19 (AbvaKabo 
aan kaderleden PTT, 1982). FNV CA 1982, 118 – 6 (Van Greunsven aan bonden, 1982). FNV CA 
1982, 118 – 7 (Aan Poolse ambassadeur). FNV CA 1982, 123 – 7 (WIZ 20-10-1982). FNV HA 1982, 
83 – 8 (Van Greunsven, Notitie, 1982). ‘FNV-adoptiecampagne’, VBK (1982) nr. 32, 1. ‘Protest tegen 
onderdrukking’, VBK (1982) nr. 34, 8. 
58 FNV CA 1982, 128 – 2 (Polenkomitee Amsterdam aan FNV, CNV 1982). FNV CA 1982, 128 – 1 
(Polen Komitee, 22-10-1982). FNV CA 1982, 123 – 8 (WIZ 17-11-1982). ‘Beleg’, VBK (1982) nr. 37, 7. 
59 FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 15-12-1982). 
60 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV HA 
1982, 83 – 2 (Van Rens, activiteiten Polen). FNV VFF, 104 – 1 (FR 11-1-1982). FNV VFF 103 – 2 (FB 
4-1-1982). FNV HA 1982, 84 – 1 (Van Rens, Notitie, 1982). FNV CA 1982, 126 – 1 (Van Rens, Projecten 
voor Polen, 1982). FNV CA 1982, 118 – 2 (BIZ 17-3-1982). Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen, 1983). 
FNV CA 1982, 128 – 4 (Van Rens, Prad-voorstellen, 1982). 
61 ‘Adoptie-actie’, VBK (1982) nr. 22, 4. FNV HA 1982, 83 – 2 (Van Rens, activiteiten Polen). FNV 
HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 122 – 2 (Wagenmans, Adoptieactie, 1982). 
FNV CA 1983, 92 – 1 (WIZ 14-12-1982). FNV CA 1982, 128 – 3 (Van Rens, adoptie-actie, 1982).
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overhalen via deze weg de ondergrondse Solidarność-structuren enige steun 
te geven.62

Dit laat zien dat de FNV in staat was verder te kĳ ken dan de voorzichtige 
opstelling uit de legale maanden van Solidarność. Nu de balance-act om 
Solidarność als legale organisatie te handhaven voorbĳ  was, werd de FNV 
uitgesprokener in haar houding tegenover de machthebbers in Polen dan zĳ  
voorheen was geweest. In 1982 twĳ felde zĳ  geen moment over het steunen 
van een nieuwe Nobelprĳ svoordracht van Wałęsa. Ook discussieerden FNV-
medewerkers openlĳ k over de vraag of samenwerking met het Poolse Rode 
Kruis niet te systeembevestigend was en wees Wim Kok het visumvoorstel 
van de Poolse ambassadeur resoluut af. In het kader van de adoptieactie voor 
geïnterneerden toonde de FNV geen angst meer voor mogelĳ ke protesten 
van de zĳ de van de Poolse regering. De FNV liet zich bovendien niet tot een 
positievere houding verleiden door de vrĳ lating van Wałęsa en geruchten 
over het ophefffen van de staat van beleg. Zĳ  besloot aan haar afwĳ zing 
vast te blĳ ven houden tot alle geïnterneerden waren vrĳ gelaten. Bĳ  deze 
fermere houding hield de FNV nauwlettend in de gaten houden, dat zĳ  op 
geen enkele manier de humanitaire hulpverlening en individuele activisten 
in gevaar bracht. Daarvoor bleef selectieve stilte noodzakelĳ k.63

De institutionele zorgvuldigheid van voorheen bleef echter in stand: 
De FNV maakte een strikt onderscheid tussen humanitaire en vakbonds-
gerichte hulp. Het gedurende 1981 ingezamelde geld voor de opbouw van 
Solidarność mocht onder geen beding voor humanitaire activiteiten worden 
ingezet. Zo bleef meer dan 100.000 gulden geoormerkt in de wacht staan, 
inclusief de 20.000 gulden van de PvdA-bestelbus. Het voorstel was om dit 
geld via een door Jerzy Milewski van het Solidarność coördinatiebureau in 
Brussel bemiddelde regionale samenwerking aan Solidarność te besteden. 
Verrassend genoeg berichtte buitenlandmedewerkster Van Laar in 1984 dat 
al 8000 gulden in kleine hoeveelheden kantoorartikelen ‘via vertrouwelĳ ke 
kanalen’ naar Polen was gestuurd.64 Waar Van Laar met deze uitspraak 

62 FNV HA 1982, 82 – 6 (Van Laar aan Drĳ fhout, 1982). FNV HA 1984, 74 – 1 (Kroeze aan FNV, 
1984). FNV HA 1984, 74 – 2 (Van Laar aan Druk en Papier, 1984). 
63 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV HA 1982, 83 – 2 (Van Rens, activiteiten 
Polen). FNV CA 1982, 121 – 1 (toespraak Bode, 1982). FNV VVF, 104 – 1 (FR 11-1-1982). FNV CA 1983, 
89 – 1 (BIZ 15-12-1982). FNV VVF 104 – 2 (FR 15-2-1982). FNV HA 1982, 82 – 7 (Van Greunsven aan 
ICFTU, 1982). FNV CA 1982, 123 – 9 (WIZ 2-2-1982). ‘Vredesprĳ s terecht naar Polen’, VBK 8 (1983) 
nr. 30, 12. 
64 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 123 – 10 (WIZ 3-3-1982). FNV 
CA 1983, 91 – 1 (Verantwoording steunverlening Polen, 1983). FNV HA 1984, 74 – 3 (Van Laar aan 
Federatieve Spoorweg Vakvereniging, 1984). FNV CA 1983, 92 – 2 (WIZ 1-9-1983). FNV CA 1982, 
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op duidde, blĳ ft onduidelĳ k. De afwezigheid van verdere bewĳ zen zou 
voort kunnen komen uit de grote angst van de FNV om Solidarność te 
kunnen compromitteren, maar was slecht verenigbaar met de wens van 
de FNV altĳ d zorgvuldig en formeel te werk te gaan.65 Mogelĳ k is dat met 
de ‘vertrouwelĳ ke kanalen’ het Solidarność-bureau in Amsterdam bedoeld 
werd. Minkiewicz stelt achteraf dat hĳ  informeel kleine bedragen werd 
toegeschoven, maar dat de FNV verder niets met zĳ n smokkelactiviteiten 
te maken wilde hebben: ‘Ze wisten donders goed dat ik dat soort dingen 
deed, maar offfĳ icieel deden ze daar dan niet aan mee.’66

Een tweede mogelĳ kheid is dat de FNV geld stuurde Iwona Mikulska, 
die in 1981 de offfĳ iciële contactpersoon binnen Solidarność voor de FNV 
was geweest en met wie Van Rens tĳ dens de staat van beleg het contact 
herstelde. Inderdaad stuurde de FNV in 1985 via haar 10.000 gulden naar 
Gdańsk voor rechtskundige hulp aan aangeklaagde activisten. Tekenend 
voor het formele optreden van de FNV was het feit dat zĳ  zelfs voor een 
noodzakelĳ k cryptisch gestelde ontvangstbevestiging moest zorgen. Van 
Rens twĳ felde geen moment aan de goede besteding van het geld, ‘maar 
je moet toch zorgvuldig met de middelen van je organisatie omgaan’, stelt 
hĳ  achteraf. Aangezien er vergelĳ kbare ontvangstbevestigingen van voor 
die tĳ d ontbreken, is het zeer de vraag of dit ook de manier was waarop de 
FNV tussen 1982 en 1984 hulp verleende.67

De FNV uitte zich in het openbaar nog vager. In de Vakbondskrant van 
10 juni 1982 verkondigde ze: ‘De steun die de FNV geeft aan de wederopbouw 
van het vrĳ e vakverbond Solidarność gaat door’, zonder verder concreet te 
worden. Op andere momenten ontkende de FNV juist het bestaan van voort-
gezette hulp.68 Binnen de NSHP spraken de verschillende partners af politiek 

118 – 4 (BIZ 16-6-1982). FNV CA 1982, 123 – 1 (WIZ 3-3-1982). Het is onduidelĳ k of het geld van de 
PvdA ooit aangekomen is. FNV HA 1983, 88 – 1 (Baart aan PvdA, 1983). 
65 Desgevraagd blĳ ken Van Rens en Van Laar geen concrete herinneringen aan deze hulpver-
lening meer te hebben, maar sluiten ze niet uit dat het plaats heeft gevonden. Interview Van 
Rens, 2-5-2011. Interview Van Laar, 12-4-2011.
66 Interview Minkiewicz, 15-6-2010 en 6-1-2012. Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 
16-12-1982). Aantekeningen Van Rens ‘11.03.1983 gesprek informatiebureau S + B Pronk (CNV)’, 
22, PA Van Rens. 
67 FNV HA 1985, 70 – 4 (FB 4-11-1985). FNV HA 1985, 70 – 5 (Van Greunsven aan Charity 
Commission, 1985). PA Tuge – 1 (Komisja Charytatywna aan Tuge, 1986). Het briefĳ je verwees 
naar ‘3.500 paczek z produktów amerikańskich’: 3.500 pakjes met Amerikaanse producten. 
Daarmee werd 3.500 dollar bedoeld, maar het sturen van geld was beduidend omstredener dan 
het sturen van humanitaire hulp. Interview Van Rens, 2-5-2011 en 25-7-2011. Interview Iwona 
Tuge, 6-5-2011, Amsterdam.
68 FNV CA 1982, 128 – 1 (Polenkomitee). ‘FNV-hulp aan Solidarność gaat door’, VBK (1982) nr. 19, 
7. 
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getinte hulp ‘geruisloos’ te laten geschieden. De FNV gaf echter tegelĳ kertĳ d 
wel ruchtbaarheid aan een in februari 1982 verzonden transport van 453 
pakketten voor families van geïnterneerden in de regio Tarnów.69

Deze zwenkende beweging tussen het ontkennen van en pronken met 
hulpverlening, laat zien dat de FNV zich in een lastig pakket bevond. Zĳ  
was nog steeds huiverig ‘als een olifant door de internationale porseleinkast 
te stormen’ en wilde de ondergrondse activisten niet met ondoordachte 
uitingen in gevaar brengen. Ondanks de afkeer van borstklopperĳ  wilde 
de FNV wel aan de buitenwereld laten zien, dat zĳ  de vakbondssolidariteit 
serieus nam: ‘We zullen moeten doorgaan met steun om een democratische 
en onafhankelĳ ke vakbeweging in Polen te krĳ gen,’ stelde Kok strĳ dbaar 
in december 1982. De FNV was dan ook erg verontwaardigd over berichten 
in De Telegraaf dat de inbreng van de Nederlandse vakcentrales voor Polen 
‘nihil’ was en zich beperkte tot deelname aan de NSHP en ‘vrĳ blĳ vende 
stukjes’ in de vakbondspers.70

In de loop van 1983 nam de activiteit ten behoeve van Solidarność sterk af. 
De FNV nam zich nog wel voor ‘in de publiciteit naar onze leden en – voor 
zover mogelĳ k – naar Polen toe een signaal te geven van onze betrok-
kenheid’, maar in de praktĳ k kwam hier echter weinig van terecht.71 In 
De Vakbondskrant verschenen in 1983 nog maar vier artikelen over Polen, 
tegenover tientallen in de tĳ d daarvoor. In de hele periode 1984-1989 daalde 
dat aantal zelfs naar twee.72 De activiteiten die nog plaatsvonden waren sterk 
afhankelĳ k van initiatieven uit de Solidarność-bureaus in Amsterdam en 
Brussel of de ICFTU.73 Op het internationale niveau bleef de FNV overigens 
wel zeer actief. Vooral binnen de International Labour Organisation (ILO) 
kwam de FNV sterk op voor Solidarność. Met het grotendeels wegvallen 

69 FNV CA 1982, 118 – 2 (BIZ 17-3-1982). FNV CA 1982, 118 – 3 (BIZ 17-2-1982). FNV HA 1982, 83 – 4 
(BIZ, balans activiteiten). FNV HA 1982, 82 – 8 (Kok aan Bishop of Tarnów, 1982). FNV CA 1982, 
126 – 1 (Van Rens, Projecten voor Polen, 1982). 
70 Sol NL 28 – 9 (Polendag, 1982). FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding 1982). ‘Polen-aktie. Krant pakt 
bondsleden’, VBK (1983) nr. 1, 15. Ook De Groene Amsterdammer had kritiek: Koper, ‘Waar blĳ ft 
die bestelauto?’, DGA 15-7-1981, 17. 
71 FNV HA 1984, 74 – 1 (Van Rens, verzoek informatiebureau, 1984). FNV HA 1984, 74 – 2 
(Hordĳ k, Van Greunsven aan informatiebureau, 1984). FNV CA 1982, 123 – 2 (Szyguła, Nieborak, 
Minkiewicz aan BIZ, 1982).
72 VBK 1980-1989. 
73 Voorbeelden: FNV CA 1983, 92 – 2 (Milewski aan Kok, 1983). FNV CA 1983, 92 – 3 (Verklaring, 
1983). FNV CA 1983, 92 – 3 (WIZ 19-8-1983). FNV HA 1983, 88 – 2 (Van Greunsven aan ambassadeur, 
1983). FNV HA 1985, 70 – 6 (Van Greunsven aan Minister BZ, 4-11-1985). FNV HA 1985, 70 – 4 (FB 
4-11-1985). FNV CA 1983, 92 – 4 (WIZ 7-7-1983). FNV CA 1984, 68 – 1 (WIZ 27-6-1984). FNV CA 
1984, 69 – 1 (Mededelingen WIZ/84-44). FNV HA 1986, 72 – 1 (Van Greunsven aan Vanderveken, 
1986).
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van nationale protestacties, was dit internationale toneel de plek waar 
de kritiek van de FNV het meest uitgesproken bleef. Zo haalde een FNV-
vertegenwoordiger in 1985 zich de woede van Oost-Europese regeringen op 
de hals, toen hĳ  tegenover de VN in één adem de regeringen van Zuid-Afrika, 
Chili en Polen van onderdrukking van vakbondsactivisme betichtte.74

Een uitzondering op de relatieve passiviteit van de FNV binnen Nederland 
vormde de reactie op een initiatief van Milewski. Hĳ  deed al in 1983 aan 
de FNV het verzoek Solidarność te steunen door middel van een regionaal 
uitwisselingsproject. In 1984 ging de FNV op zoek naar een Nederlandse 
vakbondsregio, die discreet zou kunnen opereren en de fĳinanciële middelen 
had.75 Begin 1985 toonde het FNV District Limburg, waar traditioneel 
veel Poolse mĳ nwerkers actief waren, voorzichtige interesse. Het zou nog 
een jaar duren voordat het besluit tot een partnerschap met de Poolse 
regio Toruń viel. De zorgvuldigheid van de FNV uitte zich in dit geval in 
traagheid. Het district Limburg kreeg van de FNV opstartsubsidie uit de 
in 1981 ingezamelde Solidarność-gelden, maar moest de verdere kosten zelf 
dragen. Het aanvankelĳ ke plan om dit ingezamelde geld via een regionale 
uitwisseling aan Solidarność toe te laten komen, leek vergeten. Op een 
toeristenvisum reisden de Limburgse vertegenwoordigers in 1986 naar 
Polen, waar zĳ  afspraken Solidarność Toruń bĳ  te staan met publiciteit 
en materiële hulp ‘voor de verdediging van de menselĳ ke waardigheid, de 
rechten van volkeren op zelfbestuur en internationale vrede.’76

Net als in veel andere organisaties nam de activiteit van de FNV pas 
weer toe met het uitbreken van nieuwe stakingen in 1988. In een brief 
aan Wałęsa uitte de FNV ‘its full solidarity with your organization and its 
just struggle for re-legalization.’77 Meteen viel de FNV echter terug in de 
afwachtende en formele houding van 1980-1981. Het liefst had zĳ  voor elke 
stap de toestemming van Solidarność gevraagd. Hoewel Solidarność hier 
ongetwĳ feld prĳ s op stelde, was deze instelling in de chaotische maanden 
van 1989 niet altĳ d realistisch. Aan lokale initiatieven, die van de FNV 
subsidie voor hun humanitaire transporten naar Polen verwachtten, liet zĳ  

74 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV HA 1984, 74 – 4 (Corĳ n aan Van Greuns-
ven, 4-5-1984). ‘Sovjets proberen toespraak’, VK 28-11-1985. FNV CA 1988, 44 – 1 (Intervention 
Mesman).
75 FNV CA 1984, 65 – 1 (BIZ 6-12-1983). FNV CA 1984, 68 – 2 (WIZ 8-6-1984). FNV HA 1984, 74 – 5 
(Van Rens, Notitie, 1984). 
76 FNV HA 1986, 72 – 2 (Mesman aan FNV Limburg, 1986). FNV HA 1986, 72 – 3 (Mesman aan 
FNV Limburg, 1986). FNV CA 1986, 98 – 1 (Mesman, Notitie, 1986). Sol NL 33 – 20 (FNV Limburg, 
Solidarność Toruń, Overeenkomst). 
77 FNV HA 1988, 64 – 1 (Stekelenburg aan Wałęsa, 1988). 
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formalistisch weten dat het geld dat voor humanitaire actie geoormerkt was 
op was. Nu kwam echter wel het in 1981 ingezamelde geld ter ondersteuning 
van de vakbond vrĳ . Dit geld ging vooral naar door de ICFTU gecoördineerde 
vakbondstrainingen in Polen. Vanwege de nadruk die zĳ  zelf en Solidarność 
op het multilaterale niveau legden, deed de FNV pas eind 1989 onderzoek 
naar de mogelĳ kheden van eigen ondersteuningsprogramma’s. In de latere 
jaren negentig uitte dit zich in duurzame betrokkenheid bĳ  de vakbonds-
ontwikkelingen in Oost-Europa.78

Het zorgvuldige en voorzichtige optreden van de FNV was in veel opzich-
ten succesvol. Meer dan de bestelbus van de PvdA kwam de hulpverlening 
van de FNV tegemoet aan een wens vanuit Solidarność. Als vakbeweging 
was de FNV in een betere uitgangspositie dan de PvdA om hulp te leveren, 
maar uiteindelĳ k was haar bereidheid eerst naar de wensen van de Poolse 
arbeiders te luisteren vermoedelĳ k de belangrĳ ke reden haar grotere succes. 
Tegelĳ kertĳ d vormde de terughoudende, reactieve en formalistische opstel-
ling van de FNV echter ook een belemmering voor spontaan en niet-offfĳicieel 
handelen dat hulpverlening in een vroeger stadium of tĳ dens de staat van 
beleg makkelĳ ker zou hebben gemaakt.

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

De dialoog met ‘werknemersorganisaties’ in Oost-Europa

Eenzelfde drang naar regels en zorgvuldigheid toonde de FNV in haar 
dialoogbeleid. In 1972 viel in het overlegorgaan van NVV, NKV en CNV het 
besluit om het taboe op formele contacten met Oost-Europese vakcentrales 
op te hefffen. Dit bleef echter aan strenge richtlĳ nen gebonden. Zo moesten 
delegaties contacten met de partĳ leiding mĳ den, mochten zĳ  geen uitnodi-
gingen van niet-vakbondsorganisaties accepteren en moesten ze erop alert 
zĳ n niet voor propaganda misbruikt te worden. Daarbĳ  lieten de centrales 
vooral relatief hooggeplaatste vakbondsvertegenwoordigers naar Oost-
Europa afreizen, die niet zo snel buiten hun boekje zouden gaan. Bovendien 

78 FNV jaarverslag 1989 (Amsterdam 1990) 23-27. FNV CA 1989, 30 – 1 (BIZ 20-9-1989). FNV 
HA 1989, 68 – 1 (Mesman aan FB). FNV HA 1989, 68 – 2 (FB 20-11-1989). FNV HA 1988, 64 – 3 
(Lochtenberg aan Verkoelen, 1988). FNV HA 1989, 68 – 3 (Van Eekert aan Van der Burgt, 1989). 
FNV CA 1989, 30 – 2 (BIZ 24-5-1989). FNV HA 1989, 68 – 4 (Etty, Kort verslag, 1989). FNV CA 1989, 
35 – 1 (Mesman, Steun aan Solidariteit, 1989). FNV CA 1989, 36 – 1 (Mesman, Toelichting, 1989). 
PA Mesman – 1 (Sogge, Evaluatierapport, 2004). FNV HA 1989, 68 – 5 (Etty aan Solidarność, 1989). 
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beperkte het overlegorgaan de dialoog uit fĳ inanciële overwegingen tot 
Roemenië, Hongarĳ e en Joegoslavië. Die landen waren mede uitgezocht op 
grond van hun onafhankelĳ ke opstelling ten opzichte van Moskou. Naast 
het stimuleren van de ontspanning speelde namelĳ k ook het stimuleren 
van liberalisering en onafhankelĳ ke vakbondsactiviteit aanvankelĳ k een 
belangrĳ ke rol. Zo waren de eerste bezoeken aan Oost-Europa zeker niet 
onkritisch op het gebied van mensenrechten. In 1974 stelde het NVV dat

‘de Oosteuropese vakbeweging duidelĳ k gemaakt moeten worden dat 
de verdere ontwikkeling van de ontspanning en samenwerking tussen 
Oost- en Westeuropese staten, volken en ook vakbewegingen zeker op den 
duur begrensd zal worden door een onvoldoende erkenning en toepassing 
van mensenrechten.’

Deze kritische houding uitte zich ook in de aanduiding ‘werknemersor-
ganisaties’ voor deze instanties die de naam vakcentrale in Nederlandse 
ogen niet verdienden.79

Gedurende de jaren zeventig en tachtig verdween deze kritische toon 
steeds verder naar de achtergrond ten gunste van een meer aftastende 
dialoog.80 Vooral met de Hongaarse vakcentrale ontwikkelde de FNV 
een bĳ zonder warme band, omdat de FNV bĳ  haar een grote openheid 
bespeurde.81

Die vanzelfsprekendheid leidde in 1980 tot de eerste stappen voorbĳ  de 
richtlĳ nen van 1972. Aanleiding daarvoor waren een uitnodiging voor het 
congres van de Hongaarse ‘werknemersorganisatie’ en een uitnodiging van 
Poolse zĳ de. Vakbondscongressen in Oost-Europa behoorden tot de poli-
tieke evenementen die de Nederlandse vakcentrales hadden afgesproken 

79 Citaat in: Van Liere, Het NVV en de Oost-West tegenstelling (1979) 31, 33-35, 38-39, 44, 47-48. 
Studiecentrum, Het NVV en de Koude Oorlog (1976) 33-34. De Korte, Latiers, Internationale 
Solidariteit? (1982) 79-85. Sol NL 33 – 5 (voortzetting dialoog). IKV 475 – 2 (Oost-Europadag, 
1984). FNV CA 1988, 43 – 1 (evaluatienota). FNV CA 1981, 336 – 2 (BIZ 22-4-1981). Interview Van 
Rens, 4-2-2011. Interview Mesman, 11-1-2011. NVV, 29ste verslag ’71 (1971) 75-77. 
80 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). Interview Mesman, 11-1-2011. Wel bleef een 
deel van de voorheen vastgestelde regels vanzelfsprekend bestaan: Zie bĳ v. FNV CA 1983, 89 – 2 
(BIZ 13-4-1983). FNV HA 1987, 50 – 1 (Lochtenbergh aan Women’s International Democratic 
Federation, 1987).
81 Sol NL 33 – 5 (voortzetting van de dialoog). FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwik-
kelingen, 1981). PA Van Rens – 3 (Bezoek SZOT, 1980). ‘Wens ‘onderkoning’ Hongarĳ e: gesprek 
Oost-West over ontspanning’, VBK 6 (1981) nr. 16, 7. Aantekeningen Van Rens, ‘Bezoek SZOT 
delegatie olv S. Gaspar aan FNV op 23 april 1981’, B50-B51, PA Van Rens. Van Rens, 4-2-2011, 
2-5-2011 en 25-7-2011. FNV/NVV/NKV jaarverslagen 1980 (1981) 35.
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te mĳ den. Het goede contact met de Hongaren maakte het echter steeds 
pĳ nlĳ ker om de uitnodiging te blĳ ven afslaan. De FNV, die zustercentrales 
in andere Westerse landen wel naar de conferenties zag afreizen, had het 
gevoel het braafste jongetje van de klas te zĳ n. Met een eerste, als uitzon-
dering bedoeld, bezoek in 1980 startte de FNV een praktĳ k van selectieve 
congresdeelname in Oost-Europa.82

Een andere zelfopgelegde regel die de FNV in 1980 besloot te versoepelen, 
was de beperking tot drie landen. Een uitnodiging van de Poolse offfĳ iciële 
vakorganisatie CRZZ vormde een welkome aanleiding om ook hier een 
experiment aan te gaan. Polen stond bekend als een land met een grote 
interesse in de ontspanning en een relatief onafhankelĳ ke vakcentrale. 
Mogelĳ k hadden ook de stakingen van 1970 en 1976 de belangstelling van 
Nederlandse vakbondsfunctionarissen gewekt, zoals Van Rens achteraf sug-
gereert.83 Het bestaan van onafhankelĳ ke vakbondsinitiatieven in Polen 
speelde echter in de besluitvorming verrassend genoeg geen enkele rol. 
Niemand verwees zelfs maar naar het uitgebreide artikel over de arrestatie 
van vakbondsactivist Edmund Zadrożynski en de onderdrukking van KOR, 
dat begin 1980 nog in de Vakbondskrant had gestaan.84 Het positieve beeld 
van de vakbondsontwikkelingen in Polen overheerste.

Deze blinde vlek voor onafhankelĳ k vakbondsactivisme wreekte zich 
toen in de zomer van 1980 stakingen in Polen uitbraken. De gebeurtenissen 
waren voor de FNV geen reden om de reis af te gelasten, maar ze nam zich 
wel voor om tĳ dens het bezoek ook met onafhankelĳ ke vakbondsactivisten 
te praten. Het feit dat de FNV op geen enkel moment overwoog de CRZZ 
ten gunste van Solidarność te laten zitten, laat zien hoe vanzelfsprekend 
de dialoog van bovenaf sinds de vroege jaren zeventig was geworden. 
De Vakbondskrant liet een CRZZ-vertegenwoordiger uitgebreid aan het 
woord over de Poolse gebeurtenissen en de FNV reageerde begripvol toen 
de CRZZ begin oktober om uitstel van het bezoek vroeg. De FNV bleef nog 
aandringen op een nieuw datumvoorstel toen de CRZZ onder invloed van 
de nu dominante vakbond Solidarność al alle betekenis had verloren.85

82 FNV CA 1980, 639 – 4 (WIZ 20-8-1980). FNV CA 1980, 641 – 1 (Van Rens, Uitnodigingen, 
1980). Sol NL 33 – 5 (voortzetting van de dialoog). Inderdaad was ook bĳ voorbeeld de Franse 
vakcentrale CFDT, die bekend zou worden om zĳ n uitgesproken solidariteit met Solidarność, 
op dit congres aanwezig: Cwalba, Czasy ‘Solidarności’ (1997) 42.
83 FNV CA 1980, 640 – 1 (Van Rens, Uitnodiging, 1980). Van Rens, 4-1-2011 en 25-7-2011. FNV 
CA 1982, 122 – 1 (voortzetting dialoog, 1982). 
84 ‘Ook Polen schendt werknemersrechten’, VBK 5 (1980) nr. 5, 7.
85 FNV CA 1980, 639 – 4 (WIZ 20-8-1980). FNV HA 1980, 106 – 10 (Pawlak aan Van Greunsven, 
1980). FNV HA 1980, 106 – 11 (Van Greunsven aan CRZZ, 1980). FNV CA 1981, 342 – 1 (gesprek 
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Opvallend is niet alleen dit vasthouden aan de offfĳ iciële dialoog in een 
tĳ d dat een democratische gesprekspartner zich luidkeels aandiende, maar 
ook het feit dat hierover nauwelĳ ks discussie ontstond. De Vakbondskrant 
verwees naar de Britse TUC (Trades Union Congress) die al langere tĳ d 
betrekkingen met de CRZZ onderhield en ook voor de herfst van 1980 een 
uitnodiging van haar had geaccepteerd. Net als de FNV besloot de TUC aan 
het bezoek vast te houden, maar in tegenstelling tot in Nederland leidde 
dit tot aanzienlĳ ke kritiek vanuit de bonden en de Britse pers. De discussie 
ging al snel over de houding tegenover het communisme in het algemeen. 
Uiteindelĳ k zegde ook hier de CRZZ het bezoek af.86

Waarom ontbrak in de FNV een dergelĳ ke gepolariseerde discussie? De 
sleutel ligt in het feit dat de TUC als eenheidsvakbond het hele arbeiders-
spectrum van communistisch links tot conservatief rechts verenigde en 
al voor 1980 een beduidend onkritischer contactbeleid voerde. Dat leidde 
tot onvrede in het meer conservatieve deel van de achterban.87 In de FNV 
verklaren de aanvankelĳ k meer restrictieve omgang met Oost-Europa en de 
grotere ideologische homogeniteit het ontstaan van een grotere consensus 
over de Oost-Westdialoog. Dit zorgde ervoor dat een uitzondering op het 
beleid, zoals het bezoek aan Polen, vermoedelĳ k beter bediscussieerd en 
onderbouwd was dan de reis van de TUC. Die consensus was ontstaan in 
een geleidelĳ ke ontwikkeling onder invloed van de ontspanningspolitiek. 
Zelfs het verschĳ nen van een echt vrĳ e gesprekspartner in Polen wist daar 
vervolgens geen bres meer in te slaan.

De legale maanden van Solidarność beïnvloedden de offfĳ iciële Oost-
Europese contacten van de FNV nauwelĳ ks.88 Zelfs de staat van beleg 
achtte de FNV slechts ‘een lelĳ ke streep (…) door de opgaande lĳ n in de 
vakbondscontacten en vakbondsdialoog’. Het doorgaan van de dialoog 
stond niet ter discussie, wel won het bewustzĳ n dat kritiek soms nodig was 
weer aan terrein. De afdeling Internationale Zaken nam zich voor meer de 
nadruk te leggen op ‘een realistische, eerlĳ ke, waar nodig harde dialoog, 

Minister BZ, 1980). FNV CA 1980, 639 – 5 (BIZ 8-10-1980). ‘Offfĳ iciële Poolse vakbeweging: ‘Er is 
niet naar ons geluisterd’’, VBK 5 (1980) nr. 27, 12. ‘Beraad over bezoek Polen’, VBK 5 (1980) nr. 26, 
1. ‘Onzekerheid over FNV-bezoek aan Polen’, VBK 5 (1980) nr. 31, 11. ‘FNV-bezoek Polen gaat niet 
door’, VBK 5 (1980) nr. 33, 11. ‘Vakbonden zeggen lidmaatschap op. Offfĳ iciële bond Polen wordt 
opgeheven’, ibidem. 
86 Stefan Berger, Norman LaPorte, ‘Great Britain. Between Avoiding Cold War and Supporting 
Free Trade Unionism’, in: Goddeeris, Solidarity with Solidarity (2010) 129-157, aldaar 129-133. 
87 Berger, LaPorte, ‘Great Britain’ (2010) 129-133, 149. 
88 FNV CA 1981, 338 – 4 (Van Rens, SZOT congres). FNV CA 1981, 336 – 1 (BIZ 18-3-1981). 
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of zelfs confrontatie met als inzet het bevorderen van ontspanning en het 
leveren van een bĳ drage tot duurzame vrede.’89

Het baarde de FNV grote zorgen dat verschillende centrales binnen de 
ICFTU nog harder wilden optreden. Samen met op ontspanning gerichte 
zusterorganisaties zoals de West-Duitse DGB wist de FNV de zaak wat te 
sussen. Een voorstel om na gebeurtenissen in Polen alle Oost-Europese 
contacten te verbreken, werd omgebogen in een resolutie om slechts de 
contacten te herzien met Oost-Europese centrales die geen duidelĳ ke 
positie innamen tegenover Polen. Andere contacten zou men juist moeten 
gebruiken om de Westerse erkenning van Solidarność te benadrukken. Zo 
zou de dialoog met de offfĳ iciële vakbondsvertegenwoordigers de Poolse 
oppositie ten goede komen.90

Inderdaad verzocht de FNV haar partners uit het Oostblok om een reactie 
op de Poolse gebeurtenissen. De Roemeense centrale bleef een antwoord 
schuldig, maar de Hongaren stelden de FNV niet teleur. Van Rens schreef 
ongetwĳ feld met opluchting:

‘De Hongaarse opstelling loopt niet geheel parallel met de onze, maar 
is erg positief in vergelĳ king met die van b.v. de FDGB uit de DDR, die 
aan de Engelse TUC een reactie hebben gegeven, waar de honden geen 
brood van lusten.’

De TUC zag zich genoodzaakt de banden met de FDGB te verbreken. De 
FNV besloot, ondanks de ICFTU-resolutie die zĳ  zelf had voorgesteld, niet 
dezelfde stap te zetten ten opzichte van de Roemeense centrale.91

Wel hield de FNV zich trouw aan het voornemen om offfĳ iciële contacten 
te gebruiken om aandacht voor de Poolse situatie te vragen. Tot ver in de 
jaren tachtig was het noemen van Polen één van de favoriete manieren van 
de FNV om in gesprekken met Oost-Europese vakcentrales haar kritische 
houding te tonen.92 Toen de FNV eind jaren tachtig de contacten met 

89 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 122 – 1 (voortzetting dialoog, 
1982). FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok 12-12-1982). 
90 FNV CA 1983, 15 – 1 (ICFTU executive board, 1983). FNV CA 1983, 15 – 2 (ICFTU executive 
board, 1983). FNV CA 1983, 15 – 3 (Etty, IVVV-bestuur, 1983).
91 Joegoslavië maakte geen deel uit van het Oostblok en werd daarom niet om een reactie 
gevraagd. FNV HA 1982, 83 – 3 (Van Rens, Polenactiviteiten). Berger, ‘Great Britain’ (2010) 140. 
FNV HA 1982, 83 – 9 (Kok aan Bugur, 1982). FNV CA 1982, 121 – 3 (Szot-FNV). FNV CA 1982, 121 – 2 
(Kok aan Gaspar).
92 Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen). FNV 
CA 1982, 123 – 11 (WIZ 6-10-1982). FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-1-1982). FNV HA 1982, 81 – 1 (Van 
Greunsven aan Tisch, 1982). FNV CA 1984, 67 – 1 (bezoek SSJ, 1984).
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Roemenië inruilde voor banden met Bulgarĳ e nam zĳ  de nieuwe partner 
onder meer de maat over zĳ n opvattingen over Polen.93 Ook weigerde de 
FNV uit solidariteit met Solidarność de nieuwe offfĳ iciële Poolse centrale 
OPZZ te accepteren als dialoogpartner.94 De aandacht voor Polen stond 
het hartelĳ ke contact met de Hongaarse centrale niet in de weg. Voorzitter 
Gáspár bood aan in Warschau te lobbyen ten behoeve van Koks voornemen 
om als ETUC-voorzitter Polen te bezoeken. Gáspár groeide uit tot een 
belangrĳ ke informatiebron voor de FNV over Polen.95

Uiteindelĳ k hadden de Poolse gebeurtenissen niet meer dan een kort-
stondig dempend efffect op de contacten van de FNV met Oost-Europa. Eind 
jaren tachtig formuleerde de FNV als doel van de dialoog ‘begrip te krĳ gen 
voor elkaars opstelling, taak, rol en positie in de samenleving, open te staan 
voor kritiek, te geraken tot eerlĳ ke samenwerking en tot een autonome 
bĳ drage aan het proces van vrede en ontwapening’. Daarvoor ontwikkelde 
de FNV ook ‘informele’ contacten met centrales die zĳ  voorheen had geme-
den, waaronder de OPZZ. De afdeling Internationale Zaken had het in 1982 
al goed gezien: meer dan een kortstondige ‘streep’ door de ‘opgaande lĳ n’ 
van vakbondscontacten, zouden de Poolse gebeurtenissen niet worden.96

De FNV en de ‘onafhankelĳ ken’ in Oost-Europa

De Poolse gebeurtenissen waren wel van grote invloed op het dialoogbeleid 
van de FNV tegenover onafhankelĳ ke partners in Oost-Europa. Gezien 
het verbod op niet-vakbondscontacten dat de FNV zich had opgelegd, was 
Solidarność als eerste door een Oost-Europees regime erkend onafhankelĳ k 
vakbondsinitiatief de eerste kennismaking met niet-offfĳ iciële contacten 

93 FNV CA 1985, 80 – 1 (Mesman, bezoek UGSR, 1985). FNV CA 1986, 97 – 1 (bezoek CCBTU, 
1986). FNV CA 1984, 67 – 1 (delegatie Joegoslavië). 
94 Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). Interview Van Rens, 4-2-2011 en 25-7-2011. Interview 
Mesman, 11-1-2011. PA Mesman – 1 (Sogge, Het probleem omkeren, 2004) 28-29, 51, 54. FNV 
jaarverslag 1988 (1989) 29. FNV CA 1989, 36 – 2 (Mesman, Financiën, 1989).
95 FNV CA 1984, 67 – 1 (delegatie Joegoslavië). FNV CA 1984, 66 – 4 (bezoek SZOT-delegatie, 
1984). FNV HA 1982, 83 – 10 (Kok aan Gaspar, 1982). FNV CA 1983, 92 – 5 (WIZ 3-3-1983). FNV CA 
1987, 57 – 1 (bespreking SZOT). FNV CA 1986, 95 – 1 (bezoek aan SZOT, 1985). Aantekeningen 
Van Rens, ‘concept SZOT-bezoek eind 08-1985’, 5a, ’13.06.1984. Gesprek Jozef Timmer (SZOT)’, 
9, ’25-2-1983. Overleg S. Gaspar in Budapest’, 18-19, ‘29 mei 1982. Gesprek Gaspar’, 24-25, ‘Bureau 
in NL’, 26-28, PA Van Rens. PA Van Rens – 4 (bevestiging telefoongesprek, 1983).
96 Sol NL 33 – 5 (voortzetting van de dialoog). FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 1982). FNV 
HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1981, 339 – 1 (Van Rens, verdere dialoog, 1981). 
FNV CA 1985, 78 – 1 (BIZ 6-3-1985). PA Van Rens – 5 (Van Greunsven, ontwikkelingen in Polen, 
1983). FNV CA 1984, 65 – 2 (BIZ 11-4-1984). FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 20-9-1983). FNV CA 1988, 
43 – 2 (bilaterale contacten, 1985).
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achter het Ĳ zeren Gordĳ n. Die offfĳ iciële erkenning door het Poolse regime 
was van belang: op eerdere ondergrondse vakbondsinitiatieven had de FNV 
weinig acht geslagen.

Uit angst Solidarność te schaden, wachtte de FNV ook bĳ  het leggen van 
het eerste contact op initiatief van Poolse zĳ de. Daar kon ze, gezien de prio-
riteiten van Solidarność, lang op wachten. Pas toen Solidarność-bestuurder 
Lewandowski in maart 1981 een bezoek bracht aan de Tilburgse Hogeschool 
kwam het eerste contact tot stand.97 Vanaf dat moment was de FNV bĳ  de 
Poolse vakbond op de radar. Van Rens kreeg een vaste aanspreekpartner 
binnen de internationale afdeling in Gdańsk. Met haar overlegde hĳ  over 
hulpverlening aan Polen.98 Daarnaast ging de FNV er toe over om op eigen 
kosten Poolse vakbondsdelegaties naar Nederland uit te nodigen.99

De FNV was er veel aan gelegen de betrekkingen te behouden en inten-
siveren. Om deze reden stuurde ze in juni Solidarność een uitnodiging voor 
haar congres in november, waar de Poolse vakbond gehoor aan gaf.100 Niet 
veel later kreeg de FNV een tegenuitnodiging voor het Solidarność-congres 
in september. Dit bleek een uitstekende gelegenheid om met vakbonds-
prominenten als Bronisław Geremek te spreken en de betrekkingen met 
Solidarność-contactpersoon Iwona Mikulska te identifĳ iceren. Voor haar 
werd Van Rens een belangrĳ ke vraagbaak op het gebied van internationale 
vakbondsvraagstukken.101 Van Rens nodigde haar uit naar Nederland, waar 
hĳ  haar met verschillende bonden in contact bracht.102

Dit gegroeide wederzĳ dse vertrouwen was voor Mikulska aanleiding Kok 
en Van Rens voor vergadering van het nationale comité van Solidarność 
uit te nodigen van 10 tot 12 december 1981. Toen op het vliegveld de vraag 
opkwam of Kok ook offfĳ iciële vakbondsvertegenwoordigers zou ontmoe-
ten, lieten Van Rens en hĳ  die beslissing aan haar over, herinnert zich 
Mikulska achteraf. Dit was voor haar een belangrĳ k teken van de ontstane 

97 ‘Polen’ , VBK (1981) nr. 11, 7. FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). 
98 FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen, 1981). Aantekeningen Van Rens, 
‘Informatie van Iwona Mikulska’, B48, PA Van Rens. Interview Tuge, 12-4-2011.
99 FNV CA 1981, 341 – 1 (FNV News). Aantekeningen Van Rens, ‘Poolse delegatie op 11 september 
1981’, B42-B43, ‘Gesprek Poolse delegatie’, B44-46, PA Van Rens.
100 FNV CA 1981, 340 – 1 (WIZ 9-6-1981). ‘Poolse gast op FNV-congres’, VBK 6 (1981) nr. 30, 7.
101 FNV CA 1981, 340 – 2 (WIZ 16-9-1981). ‘FNV naar Polen’, (1981) 8. Aantekeningen Van Rens, 
‘Solidarność-congres 26 september 1981 Gdańsk’, B38-B40, PA Van Rens. Interview Van Rens, 
4-2-2011. Interview Tuge, 12-4-2011.
102 FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen). ‘Solidair met Solidarność’ (1981) 5-6. FNV CA 
1981, 336 – 3 (BIZ 19-8-1981). FNV CA 1983, 92 – 6 (brochure Voedingsbond FNV). FNV CA 1981, 
338 – 5 (Van Greunsven, hulpverlening aan Polen, 1981). Interview Tuge, 12-4-2011. 
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vertrouwensband.103 Het bezoek diende vooral om de wederzĳ dse betrek-
kingen te verdiepen. Kok en Van Rens gebruikten de gelegenheid om met 
Solidarność-activisten als Bujak, Onyszkiewicz en Geremek te discussiëren 
over de Oost-Westbetrekkingen en de situatie in Polen. Kok had bovendien 
een fotomoment met Wałęsa en hield een korte toespraak om de Poolse 
vakbond in deze gespannen tĳ d een hart onder de riem te steken. Hoe zeer 
dat nodig was, toonde de coup van Jaruzelski in de nacht van hun vertrek.104

De dialoog met Solidarność kwam vervolgens vrĳ wel tot stilstand. In 
de loop van de staat van beleg slaagde Van Rens er wel in het persoonlĳ ke 
contact met Mikulska te herstellen.105 Meer offfĳ icieel vakbondscontact 
kwam pas weer in de tweede helft van de jaren tachtig tot stand met het 
ondersteuningsproject vanuit Limburg.106 De FNV bleef Wałęsa wel uitno-
digen voor haar vakbondscongres. De Solidarność-leider stuurde in 1984 een 
lange, sympathieke brief, om het bezoek om voor de hand liggende redenen 
af te slaan. Hĳ  memoreerde hierin aan het feit dat Kok de laatste Westerse 
vakbondsleider was die hĳ  in levende lĳ ve had gesproken.107

Het duurde lang voordat dergelĳ k briefcontact praktische voortzetting 
kreeg. Op verzoek van de ICFTU reisde in augustus 1988 Leo Mesman, die 
Van Rens opvolgde als de verantwoordelĳ ke voor het contact met Oost-
Europa, naar de door Solidarność en WiP georganiseerde internationale 
mensenrechtenconferentie in Nowa Huta bĳ  Krakau.108 Mesmans bezoek 
op een toeristenvisum aan een niet-toegestane conferentie, waar niet al-
leen vakbonden aan deelnamen, was voor een vakcentrale als de FNV niet 
vanzelfsprekend. De twĳ fels over het visum, het programma en de mogelĳ ke 
schadelĳ ke gevolgen, delfden echter het onderspit. De mogelĳ kheid om 
eindelĳ k weer direct contact te kunnen leggen met Solidarność was belang-
rĳ ker. Mogelĳ k speelde ook Mesmans achtergrond in de vredesbeweging 
hier een rol. Hĳ  besprak de haalbaarheid van een bezoek vooraf met collega’s 
uit deze hoek. Zo versoepelde de FNV haar formele opstelling mogelĳ k 

103 Interview Tuge, 12-4-2011.
104 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). ‘Wie heeft langste adem in Polen?’ (1982) 7, Aantekeningen 
Van Rens, ‘gesprek Geremek’, B2-B4, ‘Bezoek Solidariteit op 10.11.12 december 1981’, B5-B12, PA 
Van Rens. IKV 472 – 7 (Kok, hulpverlening aan Polen). Interview Van Rens, 4-2-2011, 2-5-2011 en 
25-7-2011. Interview Tuge, 12-4-2011. 
105 FNV CA 1984, 68 – 3 (Mededelingen WIZ/84-21). Interview Van Rens, 2-5-2011 en 25-7-2011.
106 FNV CA 1986, 98 – 1 (Mesman, samenwerking Toruń). Interview Mesman, 11-1-2011.
107 Korespondencja LW 197/43 – 1 (Kok, Van Eekert aan Wałęsa, 1984). Korespondencja LW 
197/43 – 2 (Wałęsa aan Kok, 1984). Zie meer correspondentie in Korespondencja LW 197/36. 
108 FNV HA 1988, 64 – 2 (ICFTU aan Stekelenburg, 1988). FNV HA 1988, 64 – 1 (Stekelenburg 
aan Wałęsa, 1988).
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dankzĳ  inspiratie uit de vredesbeweging.109 Grote zusterorganisaties als de 
DGB en de TUC hadden geen afvaardiging gestuurd. Voor Mesman was de 
conferentie met zĳ n politieke diversiteit en geïmproviseerde karakter een 
hele belevenis. Hĳ  stelde zich expliciet op als vakbondsvertegenwoordiger 
die vooral solidariteit met Solidarność wilde tonen en de verloren betrek-
kingen wilde herstellen.110

Mesman voelde duidelĳ k het stĳ lverschil tussen de spontaner optredende 
vredesbeweging en de voorzichtige institutionele vakbonden, zo herinnert 
hĳ  zich achteraf:

‘Als we daar [in Oost-Europa] op uitwisseling waren hadden we ook het 
gevoel (…) we moeten het niet escaleren, we moeten geduld hebben. 
Toch een soort andere sfeer dan ik uit de (…) vredesbeweging kende en 
meemaakte. (…) Dat heeft misschien ook met de vakbondscultuur te 
maken. Het feit dat ik in 1988 op een toeristenvisum naar Polen ging (…) 
dat was eigenlĳ k amper toegestaan hier bĳ  het bestuur [lacht]. (…) Dat 
verbaasde mĳ  toen weer (…) dat er zo strikt, zo formeel en eigenlĳ k zo 
risicovrĳ  werd geopereerd (…) vanuit een soort establishmentdenken. 
Ja, dat is toch een groot verschil, denk ik, tussen de vakbondscultuur en 
de echte vredesbeweging.’

Naar eigen zeggen was hĳ  verbaasd over de relatieve inactiviteit van de 
vakbonden tegenover Polen in de tweede helft van de jaren tachtig, omdat 
de vredesbeweging zich in deze tĳ d juist op het land stortte. De nieuwe 
contacten met Solidarność voedden bĳ  hem de hoop, dat de FNV in Oost-
Europa ‘toch meer [kon] doen dan alleen informatieve contacten in een 
wat rare ontspanningssfeer.’111

Ook op andere gebieden was de nieuwe Oost-Europapolitiek van de 
vredesbeweging van invloed op de opstelling van de FNV. Het IKV voerde in 
het kader van haar nieuwe campagne eind jaren tachtig de druk op de FNV 
op om haar een beleid te verkopen dat sterk op het eigen tweesporenbeleid 
leek. Het IKV vond in Mesman een partner die bereid was om verder te 
kĳ ken dan de strenge vakbondsrichtlĳ nen en om binnen de FNV te pleiten 
voor samenwerking met niet-vakbondsorganisaties en verbreding naar 

109 FNV HA 1988, 64 – 2 (ICFTU aan Stekelenburg). FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie 
Nowa Huta). Interview Mesman, 11-1-2011.
110 FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie Nowa Huta). FNV CA 1988, 41 – 1 (BIZ 21-9-1988). 
FNV CA 1988, 48 -1 (Mesman, Oost-Europa-contacten, 1988). FNV CA 1989, 34 – 1 (IZ-Bulletin, 
1989) 4-5 . Interview Mesman, 11-1-2011.
111 Interview Mesman, 11-1-2011.
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lagere niveaus. Naar het IKV toe hield hĳ  desondanks de formele opstelling 
van de vakbond in stand en klaagde hĳ  over de manier waarop het IKV 
de vakbeweging in zĳ n eigen straatje probeerde te duwen. In 1987 liet hĳ  
zich desondanks, na eerdere weigeringen, overhalen tot deelname aan een 
Tsjechoslowaaks vredesseminar.112

Hiermee zette Mesman de deur open voor een eigen tweesporenbeleid 
van de FNV. Door het vroegtĳ dig afsterven van de offfĳ iciële Poolse vakcen-
trale in 1980 en het gebrek aan onafhankelĳ ke vakbonden in de andere 
landen waar de FNV contact mee onderhield, waren tot eind jaren tachtig 
nooit tegelĳ kertĳ d twee contactsporen in één land ontstaan. Mesman achtte 
de offfĳiciële contacten in Hongarĳ e en Joegoslavië nu echter goed genoeg om 
een tweede, ondergeschikt, spoor naast de offfĳiciële contacten toe te kunnen 
staan. Dat hoefden niet meer noodzakelĳ kerwĳ s vakbondsorganisaties te 
zĳ n. De FNV bleef meer dan het IKV geloven in de prioriteit van ontspanning 
en de mogelĳ kheid de offfĳ iciële Oost-Europese centrales van bovenaf te 
hervormen. Als grote, geïnstitutionaliseerde organisatie voelde ze sterke 
verantwoordelĳ kheid voor de mogelĳ ke gevolgen die informele contacten 
voor de ontspanning en haar eigen offfĳ iciële dialoog in het bĳ zonder konden 
hebben.113

Het bleek daarom gemakkelĳ ker contacten aan te gaan met onafhan-
kelĳ ke organisaties in landen waar de FNV niet een dergelĳ ke dialoog 
onderhield. Zo reageerde Mesman in 1988 heel wat toeschietelĳ ker op een 
verzoek om contact van een Leningrads vakbondscomité, dan op toenade-
ringspogingen van een Hongaars onafhankelĳ k vakbondsinitiatief, omdat 
hĳ  daar nog kansen zag bĳ  de offfĳ iciële binden iets te bewerkstelligen:

‘de FNV bewerkstelligt liever een kleine verbetering bĳ  de [offfĳ iciële 
Hongaarse vakcentrale] SZOT (die nog altĳ d 4 miljoen werknemers ver-
tegenwoordigt) dan dat zĳ  nauwe relaties aangaat met de [onafhankelĳ ke 

112 FNV CA 1987, 57 – 1 (bespreking SZOT). FNV CA 1987, 60 – 1 (FNV-beleid vrede). FNV CA 1988, 
43 – 1 (evaluatienotitie betrekkingen). IKV 342 – 6 (Faber, FNV). IKV 342 – 13 (WI 27-09-1988). 
IKV 342 – 14 (WI 25-10-1988). PvdA 2398 – 1 (Mesman aan overlegorgaan tegen kernbewapening, 
1987). Interview Mesman, 11-1-2011.
113 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). FNV CA 1988, 43 – 1 (evaluatienotitie 
Oost-Europa). FNV CA 1989, 33 – 1 (Mesman, IVVV-notitie, 1989). FNV CA 1988, 41 – 3 (FNV-
Vredesberaad, 20-4-1988). FNV CA 1988, 45 – 1 (WIZ 7-9-1988). FNV CA 1988, 44 – 3 (Mesman, 
gesprek FNV-IKV, 1988). Voorbeeld van contact met een niet-vakbondsorganisatie (Neues 
Forum): FNV CA 1989, 34 – 2 (WIZ 6-12-1989). 
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vakcentrale] TDDSZ (met 2.000 leden) en de relatie met de SZOT op het 
spel zet.’114

De druk van de vredesbeweging had wel enig resultaat, maar bleek niet 
voldoende om de eenzĳ dige aandacht van de FNV voor institutionele 
contacten en haar omzichtige houding tegenover haar onafhankelĳ ke 
partners helemaal op te hefffen. Een volwaardig tweesporenbeleid kwam 
niet tot stand.115

Emigranten in actie: contactpersoon Minkiewicz

De politiek actieve Poolse gemeenschap in Nederland, die zich had verenigd 
in Merpol, speelde een bemiddelende rol tussen de FNV en Solidarność. De 
organisatie was nauw betrokken bĳ  het bezoek van Lewandowski waarbĳ  
het eerste contact werd gelegd en bemiddelde bĳ  het op gang komen van 
de hulpverlening. Aanvankelĳ k ging contactpersoon Jan Minkiewicz 
ervan uit dat zĳ n bemiddeling aan beide zĳ den op prĳ s werd gesteld. Op 
de duur merkte hĳ  terughoudendheid aan Poolse zĳ de. Bĳ  haar bezoek aan 
Nederland bevestigde Solidarność-contactpersoon Mikulska dat zĳ  liever 
rechtstreeks met de FNV communiceerde en andere initiatieven die zĳ  niet 
direct kon plaatsen, wilde vermĳ den. Inmiddels was het contact tussen Van 
Rens en Mikulska bovendien zo goed, dat zĳ  bemiddeling van buitenaf niet 
meer nodig vonden.116

Na 13 december 1981 kwam Merpol weer in beeld als mede-organisator 
van demonstraties en vangnet voor gestrande Solidarność-activisten. Samen 
met de contactpersoon Minkiewicz verschoof deze rol vervolgens naar het 
Solidarność informatiebureau in Amsterdam.117

114 FNV CA 1988, 42 – 1 (Kruisraketten vermeden). FNV CA 1988, 48 – 1 (Mesman, Oost-Europa-
contacten). FNV CA 1988, 44 – 3 (Mesman, FNV-IKV). FNV CA 1988, 43 – 1 (evaluatienotitie Oost-
Europa). FNV CA 1989, 33 – 1 (Mesman, IVVV-notitie). FNV CA 1988, 41 – 3 (FNV-Vredesberaad, 
20-4-1988). FNV CA 1988, 41 – 4 (De Zwart, L.S., 1988). FNV CA 1988, 45 – 1 (WIZ 7-9-1988).
115 FNV HA 1988, 64 – 1 (Stekelenburg aan Wałęsa). FNV HA 1989, 68 – 6 (Lis aan Stekelenburg, 
1989). FNV CA 1989, 30 – 2 (BIZ 28-6-1989). FNV CA 1989, 30 – 3 (Lochtenbergh aan BIZ, 1989). 
116 Sol NL 28 – 11 (Merpol 16-11-1981). Sol NL 28 – 3 (Minkiewicz, werkbezoek, 1981). Interview 
Minkiewicz, 8-4-2010. Interview Van Rens, 4-2-2011. Interview Tuge, 12-4-2011. Interview Apt, 
26-4-2012.
117 Sol NL 28 – 4 (Merpol 3-1-1982). FNV HA 1981, 106 – 11 (Sprangers aan FNV, 1981). IKV 472 – 1 
(Van Rens, Polen, 1982). Interview Minkiewicz, 8-4-2010. Interview Van Rens, 4-2-2011. Minkie-
wicz was zozeer de belangrĳ kste contactpersoon dat Van Rens zich de naam Merpol achteraf 
niet eens meer herinnert. In zĳ n aantekeningen en notities uit 1981-1982 duikt ze echter wel 
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Verschillende Merpolleden waren ook kritisch op de FNV. Sasza Malko 
hekelde in krantenartikelen de terughoudendheid van de FNV en de onkri-
tische opstelling tegenover de offfĳ iciële vakcentrale CRZZ. Hĳ  bekritiseerde 
als één van de weinigen in Nederland de FNV-beslissing het CRZZ-bezoek 
in 1980 toch voort te zetten. Hĳ  was ook teleurgesteld over de houding van 
de FNV na het uitroepen van de staat van beleg.118 Dat oordeel deelde hĳ  
met Joram Kroser van het Polenkomitee Amsterdam, die de hulp van de 
grote vakcentrales te terughoudend en kleurloos vond.119

Minkiewicz toonde meer begrip voor de terughoudende opstelling van de 
FNV. Dat kwam niet alleen door het feit dat hĳ  in het algemeen een sterkere 
rol als bruggenbouwer ambieerde dan Malko, maar mogelĳ k ook door het 
feit dat zĳ n informatiebureau fĳ inancieel volledig afhankelĳ k was van de 
vakcentrales. Zo reageerde hĳ  uiterst verzoenend op de weigering van de 
FNV om in te stemmen met zĳ n voorstel voor selectieve sancties.120 Jan 
Minkiewicz en Michel Korzec zĳ n achteraf positief over de FNV. ‘De FNV 
heeft zich uiterst fatsoenlĳ k opgesteld. Zonder voorbehoud’, stelt Korzec 
achteraf in sterk contrast met zĳ n kritiek op de PvdA en het IKV.121

Wel had de FNV op haar beurt kritiek op het Solidarność informatiebu-
reau, omdat zĳ  als formele verwachtingen koesterde die het informatiebu-
reau niet waar kon maken. Zo rekende de FNV op een duidelĳ k mandaat 
van Solidarność, een proces richting zelfffĳ inanciering en een professioneel 
functionerend bureau. Gedurende de twee jaar dat de centrales het bureau 
fĳ inancierden, groeide de kritiek van FNV-zĳ de sterk.

Aanvankelĳ k overheerste enthousiasme. Al op 11 januari 1982 schreef 
Van Rens: ‘Indien het Comité van Solidarność-mensen, dat onlangs werd 
opgericht, met voorstellen tot samenwerking komt, zullen we zo mogelĳ k 
hieraan gehoor geven.’122 Toen Minkiewicz de FNV en CNV om ondersteu-
ning verzocht, kwamen zĳ  snel een maandelĳ kse toelage van 1500 gulden 
en huisvesting in het in Amsterdam gevestigde gebouw van de FNV-bond 
Druk en Papier overeen.123 FNV en CNV achtten het bestaan van een goed 

degelĳ k op: FNV CA 1981, 338 – 3 (hulpverlening Polen). Aantekeningen Van Rens, ‘06-07-1982. 
Gesprek Informatiebureau S’, 33-34, PA Van Rens.
118 Malko, ‘Nederland staat te vrĳ blĳ vend’, NRC, 27-10-1980. Malko, ‘Waar blĳ ft PvdA’, NRC, 
27-2-1981. Interview Malko, 21-9-2011 en 26-1-2012.
119 Sol NL 28 – 9 (Polendag, 1982).
120 FNV HA 1982, 82 – 1 (Minkiewicz aan Van Rens, 1982).
121 Minkiewicz, ‘Stan wojenny’ (2011). Interview Korzec, 25-8-2012.
122 IKV 472 – 1 (Van Rens, Polen, 1982). 
123 Sol NL 28 – 5 (Merpol 16-1-1982). Sol NL 33 – 8 (Hordĳ k, Van Greunsven aan het informatie-
bureau, 1983).
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functionerend Solidarność-bureau van belang. Toen kort na de oprichting 
van het bureau een groep Polen de representativiteit betwistte, deden de 
centrales hun uiterste best om de problemen op te lossen.124 De centrales 
hielpen bovendien in de moeilĳ ke persoonlĳ ke situatie van de gestrande 
Solidarność-leden die bĳ  het bureau betrokken waren, door bĳ  overheids-
instanties navraag te doen naar hun verlaat uitbetaalde uitkeringen en een 
goed woordje voor hen te doen.125

Ondanks deze doortastendheid en dit enthousiasme ontstonden ook al 
snel de eerste twĳ fels. De FNV had haar nadruk op juiste procedures niet 
losgelaten. De vakcentrale was niet vergeten hoe zeer Solidarność hechtte 
aan juiste vertegenwoordiging. Ook wist ze dat Solidarność terughoudend 
was geweest tegenover Merpol. Om deze redenen drong de afdeling In-
ternationale Zaken bĳ  Minkiewicz aan op een mandaat van Solidarność. 
Van Laar herinnert zich achteraf: ‘Wĳ  waren een hele formele organisatie, 
dus die formele organisatie wilde een formeel mandaat waarmee hĳ  kon 
aantonen: ik ben gemandateerd namens Solidarność in Polen om namens 
Solidarność met de FNV te gaan overleggen.’ Zolang het bureau niet kon 
aantonen offfĳ icieel door Solidarność afgevaardigd te zĳ n, bleven twĳ fels 
bestaan, hoewel zĳ n inzet voor de goede zaak buiten kĳ f stond. De claims 
van de groep rivaliserende Polen en andere aantĳ gingen vanuit de Poolse 
gemeenschap versterkten deze twĳ fels mogelĳ k nog meer.126

De mandaatskwestie vormde een belangrĳ k onderwerp bĳ  de eerste 
evaluaties in de eerste helft vam 1982 tussen het bureau en de centrales. 
Minkiewicz probeerde de twĳ fels weg te nemen door te verwĳ zen naar de 
richtlĳ nen van de de Solidarność-emigranten in Zürich en Brussel. Ook 
probeerde hĳ  uit te leggen, dat de ingreep op de dertiende december geheel 
onverwacht was gekomen en daardoor alle Solidarność-leden slechts bĳ  
toeval in het Westen waren, zonder vooraf opgesteld mandaat. De FNV 
wilde haar formele richtlĳ nen niet loslaten. Hoopvol was de oprichting 
van het ondergrondse coördinatiecomité TKK in april 1982. Toen dat 
vervolgens daadwerkelĳ k een mandaat afgaf aan Milewski om in Brussel 

124 FNV CA 1982, 123 – 12 (WIZ 14-4-1982). FNV CA 1982, 123 – 13 (WIZ 19-5-1982). Sol NL 33 – 13 
(Agenda gesprek 1982). FNV HA 1982, 82 – 1 (Van Rens aan Zdablasz e.a. 1982). Interview Van 
Laar, 12-4-2011. 
125 FNV CA 1982, 127 – 1 (Minkiewicz, Kontinuering, 1982). FNV HA 1982, 82 – 2 (Minkiewicz 
aan Van Laar, 1982). FNV HA 1982, 82 – 9 (Van Greunsven aan de vreemdelingendienst, 1982). 
FNV HA 1982, 82 – 10 (Van Greunsven aan gemeentelĳ ke sociale dienst, 1982). Zie meer brieven 
aan de gemeente in FNV HA 1982, 82. 
126 Interview Van Laar, 26-4-2011. Interview Van Rens, 2-5-2011. Interview Minkiewicz, 6-1-2012. 
Sol NL 33 – 21 (Glapińska, Glapiński, 1982). 
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een coördinatiebureau op te richten, schonk dat de duidelĳ kheid waar 
de FNV op had gewacht. Het Amsterdamse informatiebureau probeerde 
hiervan te profĳ iteren door zich als ‘verlengstuk’ van Brussel in Nederland 
voor te stellen.127 Hoewel het de vraag is of dit alle twĳ fels wegnam, was 
de mandaatskwestie echter van tafel.128

Over het algemeen was het oordeel van de FNV over het informatiebureau 
na dit eerste halve jaar gematigd positief: ‘Voor zover wĳ  de activiteiten uit 
eigen waarneming kunnen beoordelen, zĳ n wĳ  van mening dat het Infor-
matieburo als contactpunt voor Polenactiviteiten de afgelopen maanden 
een redelĳ k nuttige functie heeft vervuld.’ Het bureau voorzag de FNV 
van informatie en was de initiator achter de adoptiecampagne, waartoe 
de centrale in 1982 besloot.129 Omdat Minkiewicz veel eigen geld moest 
bĳ leggen, verhoogden de centrales de toelage tot 2000 gulden per maand. 
Wel gaven zĳ  aan dat die maandelĳ kse fĳ inanciering een tĳ delĳ k karakter 
moest hebben.130

In aanloop naar de herdenking twee jaar na de akkoorden van Gdańsk 
eind augustus 1982 bleek opnieuw hoeveel stĳ l- en cultuurverschillen er 
tussen de offfĳ iciële, institutionele vakcentrales en het meer chaotische 
informatiebureau bestonden. Op verzoek van het bureau ondersteunde 
de FNV de geplande demonstratie. Ze leverde een spreker, promootte de 
bĳ eenkomst, bracht een verklaring uit en een deel van de kosten. Over de 
opzet van de demonstratie bestonden echter verschillende ideeën. De FNV 
gaf duidelĳ k aan voorkeur te hebben voor een manifestatie in een zaal, zoals 
zĳ  zelf op 14 december 1981 had georganiseerd. Het informatiebureau en 
de Polencomités kozen echter voor een demonstratie voor de ambassade. 
Deze kleine basiscomités hadden beperktere institutionele en fĳ inanciële 

127 FNV CA 1982, 127 – 1 (Minkiewicz, verslag 1-8-1982). FNV CA 1982, 118 – 4 (BIZ 16-6-1982). 
FNV CA 1982, 127 – 3 (gesprek met Blumsztajn, 1982). Sol NL 33 – 6 (gesprek CNV, FNV en Infor-
matiebureau, 1982). FNV CA 1983, 94 – 1 (Minkiewicz, Kort verslag, 1983). FNV CA 1982, 127 – 2 
(Wagenmans, Continuering, 1982). FNV CA 1982, 123 – 2 (Szyguła e.a. aan BIZ). Aantekeningen 
Van Rens, ‘26-04-1982 Informatiebureau S’, 24, ‘06-07-1982. Gesprek Informatiebureau S’, 33-37, 
PA Van Rens.
128 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 127 – 2 (Wagenmans, Conti-
nuering, 1982). FNV CA 1982, 122 – 3 (Continuering). FNV CA 1982, 122 – 4 (Van Rens, Agendapunt 
8, 1982). Interview Van Rens, 2-5-2011. Interview Van Laar, 26-4-2011. E-mail Jan Minkiewicz aan 
C.M., 5-4-2012. 
129 FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans activiteiten). FNV CA 1982, 127 – 2 (Wagenmans, Continue-
ring, 1982). FNV CA 1983, 90 – 1 (Minkiewicz aan BIZ, 1983). FNV CA 1982, 123 – 3 (WIZ 7-6-1982). 
Sol NL 33 – 7 (Minkiewicz, Overzicht activiteiten, 1982).
130 FNV CA 1982, 127 – 1 (Minkiewicz, verslag 1-8-1982). FNV CA 1982, 127 – 2 (Wagenmans, 
Continuering, 1982). FNV CA 1982, 123 – 2 (Szyguła e.a. aan BIZ).
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mogelĳ kheden en hadden niet dezelfde capaciteit om mensen te mobili-
seren. Bovendien hadden beide organisaties een andere actiehabitus: een 
demonstratie buiten voor de deur bĳ  de geadresseerden sloot beter aan bĳ  
het verlangen naar zichtbaarheid van de Poolse emigranten. Achteraf was 
de FNV ontevreden over de opkomst en de organisatie. Zĳ  weet dat aan 
het bureau en de comités, die niet voldoende aan de bel hadden getrokken. 
Zelf had zĳ  zich echter eveneens behoorlĳ k passief opgesteld, waardoor de 
eigen achterban in deze tĳ den van afnemende aandacht voor Polen niet op 
was komen dagen.131

De samenwerking verbeterde weer in het najaar van 1982. Op aanmoedi-
ging van de ICFTU en het Brusselse kantoor ondernam de FNV actie tegen 
de nieuwe Poolse vakbondswet, met medewerking van het Amsterdamse 
bureau. Dat gold ook voor de protestbĳ eenkomsten rondom 13 december 
1982, die het informatiebureau en de FNV tot wederzĳ dse tevredenheid 
samen organiseerden.132

Toch was het positieve oordeel van de vakcentrales over het functioneren 
van het informatiebureau bĳ  het volgende evaluatiemoment geslonken. Dat 
kwam vooral door de in juni 1982 gemaakte afspraak dat het informatiebu-
reau zou komen met een plan om vakbondsleden Poolse geïnterneerden te 
laten ‘adopteren’. De daarvoor benodigde informatie kwam volgens de FNV 
te laat en was onvolledig. Zĳ  besloot daarom zelf informatie in Brussel in 
te winnen en een eigen actieplan op te stellen.133 Dat de FNV teleurgesteld 
was, is begrĳ pelĳ k. De vraag is echter of ze niet teveel verwachtte van een 
klein comité, waarin slechts één vast lid Nederlands sprak.

Dat de FNV meende iets te mogen verwachten, hing natuurlĳ k samen 
met de maandelĳ kse toelage van tweeduizend gulden die zĳ  het infor-
matiebureau toeschoof. Na de constatering dat het bureau niet optimaal 

131 IKV 736 – 3 (toespraak Thomassen, 1982). FNV CA 1982, 123 – 3 (WIZ 7-6-1982). Sol NL 33- 7 
(Minkiewicz, overzicht 26-6-1982). FNV CA 1982, 127 – 3 (Van Laar, Herdenking, 1982). FNV CA 
1982, 123 – 6 (WIZ 18-8-1982). FNV CA 1982, 123 – 14 (WIZ 4-8-1982). FNV HA 1982, 82 – 4 (Van 
Greunsven aan Thomassen, 1982). FNV VVF 103 – 3 (FB 9-8-1982). Aantekeningen Van Rens, 
‘06-07-1982. Gesprek Informatiebureau S’, 33-37, ‘18 augustus 1982’, 38-40, PA Van Rens. ‘Solidair 
met Solidarność’, VBK (1982) nr. 25, 7.
132 Sol NL 30 – 9 (Verklaring informatiebureau, 1982). Sol NL 30 – 10 (Bloemarts, Van Rens, 
Globalna ocena). FNV CA 1982 128 – 2 (Polenkomitee aan FNV). FNV CA 1982, 128 – 1 (Polenko-
mitee). Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982).
133 FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-10-1982). Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982). 
FNV HA 1982, 83 – 2 (Van Rens, activiteiten Polen). FNV CA 1983, 92 – 1 (BIZ 14-12-1982). FNV 
CA 1982, 128 – 3 (Van Rens, adoptie-actie, 1982). FNV CA 1982, 125 – 2 (Maligłówka, Maligłówka, 
Adoptie-actie). FNV HA 1983, 88 – 3 (Lochtenbergh aan Minkiewicz, 1983). FNV HA 1982, 82 – 11 
(Van Laar aan het Informatiebureau, 1982). 
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functioneerde, besloten de vakcentrales vanaf 1983 de toelage langzaam af 
te bouwen. Dat was ook in lĳ n met de wens het bureau tot zelfffĳ inanciering 
te laten komen.134 Pleidooien van het bureau voor een directe fĳ inanciële bĳ -
drage voor de ondergrondse Solidarność, vonden weinig weerklank. Slechts 
bĳ  een offfĳ iciële aanvraag uit Brussel wilde de formele FNV overwegen de 
nog aanzienlĳ ke voorraden voor Solidarność aan te spreken.135

Het verder afbouwen van de subsidie in de loop van 1983 paste in een 
trend van afnemende aandacht en actiebereidheid voor Polen in Nederland. 
Tegelĳ kertĳ d namen de misverstanden tussen de FNV en het informatiebu-
reau verder toe. De FNV klaagde over te laat ingeleverde evaluatieverslagen 
en gebrekkige zichtbaarheid, planning en verantwoording. Van Rens sug-
gereerde bovendien dat het bureau ook in Polen niet onverdeeld gunstig 
werd bezien. De bonden begonnen eveneens interesse in de ondersteuning 
van het bureau te verliezen. Druk en Papier had bĳ voorbeeld enkele kleinere 
onenigheden met het informatiebureau en wilde graag zĳ n kantoorruimte 
terug.136

Het was ditmaal het informatiebureau dat in deze gesprekken naar regels 
verwees: ‘Conform de richtlĳ nen van de TKK richten onze contacten zich 
primair op de vakbonden en vakcentrales en zĳ n wĳ  derhalve nog steeds 
aangewezen op hulp van FNV en CNV’. Deze richtlĳ n functioneerde voor het 
informatiebureau als een belangrĳ ke legitimatie van de eigen afhankelĳ k-
heid van de vakcentrales. Ondertussen nam het deze regels zelf niet altĳ d 
even nauw. Vanwege de druk van de vakcentrales probeerde het wel degelĳ k 
fondsen los te krĳ gen bĳ  onder andere de omroepen en de PvdA. Omdat 
deze pogingen weinig succesvol waren, hield Minkiewicz de vakcentrales 
de vanuit Polen verordonneerde afhankelĳ kheid voor. Persoonlĳ k schip-
perde hĳ  zeer tussen de tegenstrĳ dige wensen Solidarność om een puur 

134 Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982). FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 15-12-1982). 
FNV CA 1982, 128 – 3 (Van Rens, adoptie-actie, 1982). FNV CA 1982, 128 – 5 (Van Greunsven, 
Verslag, 1983). Sol NL 33 – 8 (Hordĳ k, Van Greunsven aan Informatiebureau, 1983). Sol NL 33 – 22 
(Overzicht kosten, 1982). FNV CA 1983, 92 – 1 (BIZ 14-12-1982). FNV CA 1983, 92 – 7 (WIZ 19-1-1983). 
FNV CA 1983, 92 – 8 (WIZ 6-1-1983).
135 Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982).
136 Sol NL 33 – 8 (Hordĳ k en Van Greunsven aan informatiebureau 25-1-1983). FNV CA 1983, 
92 – 1 (BIZ 14-12-1982). Sol NL 33 – 10 (Minkiewicz, Maligłówka, Kort verslag, 1983). FNV CA 1983, 
90 – 1 (Minkiewicz aan BIZ). FNV HA 1986, 72 – 4 (Mesman aan Minkiewicz, 1986). Sol NL 33 – 23 
(Van Greunsven aan Informatiebureau, 1983). Aantekeningen Van Rens, ‘11-03-1983’, 22, PA Van 
Rens. FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 7-6-1983). FNV CA 1983, 91 – 2 (Van Laar, Van Rens, Nagekomen 
mededeling, 1983). 
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vakbondsinitiatief te laten lĳ ken en haar een zo breed mogelĳ k platform 
te bezorgen.137

Spoedig werd duidelĳ k dat het bureau geen alternatieve bronnen van 
fĳ inanciering zou vinden. Desondanks zette de FNV de afbouw van de 
subsidie voort, zĳ  het geleidelĳ k, om niet neergezet te worden als een 
organisatie die de Polen op hun donkerste uur in de steek liet. De erken-
ning van het bureau door Milewski deed zĳ n werk: eind 1982 noemde Van 
Rens deze erkenning en de situatie in Polen als belangrĳ ke redenen om de 
hulp nog niet stop te zetten. Uiteindelĳ k namen de centrales die beslissing 
wel in de loop van 1983, maar pas nadat zĳ  het fĳ iat van Milewski hadden 
gekregen. Ruim van te voren lieten zĳ  het informatiebureau weten, dat per 
1 januari 1984 de fĳ inanciering zou stoppen. Om de bittere pil gemakkelĳ ker 
te slikken te maken, beloofde zĳ  een opstartsubsidie te geven voor een 
informatiebulletin. De hoop dat de bonden zouden helpen met het afnemen 
van steunabonnementen bleek tevergeefs. Die hadden al veel eerder hun 
interesse in het informatiebureau verloren.138

Het contact tussen het bureau en de bonden was nooit groot geweest. De 
centrale verweet het bureau nauwelĳ ks zichtbaar te zĳ n voor de bonden, 
maar deed er weinig aan dit te helpen verbeteren. In De Vakbondskrant 
verschenen tussen 1982 en 1984 28 artikelen over Polen, maar daarin kwam 
het informatiebureau slechts vĳ f keer, vaak alleen terloops, voor. Eigen 
artikelen kreeg het bureau niet geplaatst.139 Uiteindelĳ k bleek het gebrek 
aan binding met de bonden funest. In de Beleidsgroep Internationale Zaken, 
het adviesorgaan waarin alle bonden zitting hadden, bestond hierdoor 
weinig echte steun voor het bureau. Toen de centrale haar handen van het 
bureau aftrok, sprong geen van hen voor de Poolse emigranten in de bres.140 

137 FNV CA 1983, 94 – 1 (verlag informatiebureau, 1983). PvdA 2642 – 6 (Polenoverleg 1-2-1982). 
Sol NL 33 – 24 (Minkiewicz aan IKON, 1982). In dezelfde map bevindt zich correspondentie met 
KRO, VARA, NCRV en AVRO. 
138 FNV CA 1984, 65 – 1 (BIZ 18-1-1984). FNV CA 1984, 65 – 3 (BIZ 16-5-1984). FNV HA 1984, 
74 – 1 (Van Rens, verzoek informatiebureau). FNV CA 1984, 68 – 1 (WIZ 8-6-1984). FNV CA 1984, 
68 – 4 (WIZ 27-4-1984). FNV CA 1982, 122 – 4 (Van Rens, Agendapunt 8, 1982). Sol NL 33 – 10 
(Informatiebureau aan FNV en CNV, 1983). Aantekeningen Van Rens, ‘oktober 1983’, 15-16, PA 
Van Rens. Sol NL 33 – 8 (Hordĳ k, Van Greunsven aan het informatiebureau). FNV CA 1983, 89 – 1 
(BIZ 20-9-1983). 
139 FNV HA 1982, 82 – 2 (Minkiewicz aan Madeleine). Sol NL 33 – 25 (Krozer aan vakbondskrant). 
‘Solidarność’, VBK (1982) nr.  10, 7. ‘Adoptie-actie’, (1982) 4. ‘Chaufffeur brodeloos na Polen-
transport’, ibidem (1982) nr. 23, 7. ‘Steun’, ibidem, (1982) nr. 25, 7. ‘Solidarność’, ibidem (1984) 
nr. 2, 13. Het informatiebureau werd niet eens genoemd in de berichtgeving over de demonstraties 
van 30 augustus, 30 november en 13 december 1982 waaraan het mee organiseerde. 
140 FNV CA 1983, 90 – 1 (Minkiewicz aan BIZ). Sol NL 33 – 10 (Informatiebureau aan FNV en 
CNV). Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatiebureau 16-12-1982).
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Druk en Papier greep het moment aan om zĳ n kantoorruimte terug te eisen. 
De verzekering dat dit een toevallige samenloop van omstandigheden was, 
klinkt weinig overtuigend. De bond had al vaker bĳ  de FNV aangedrongen 
op teruggave van de ruimte en zag nu zĳ n kans schoon.141

Ondanks alle zorgvuldigheid van de FNV, kwam er natuurlĳ k toch kritiek 
op de beslissing, voornamelĳ k van Minkiewicz en enkele sympathisan-
ten.142 De FNV hield als reactie Minkiewicz zĳ n eigen positieve bezweringen 
over het voortbestaan van Solidarność voor: ‘U zult het met ons eens zĳ n 
dat Solidarność, zĳ  het ondergronds, leeft en functioneert.’143 Minkiewicz 
en zĳ n medewerkers concludeerden bitter dat zĳ  de laatste strohalm aan 
moesten grĳ pen en ‘heel onze energie – zonder enige vergoeding – in het 
Bulletin te steken, het laatste wat ons overblĳ ft om de zaak van Solidarność 
te verdedigen’.144 Zelf werd Minkiewicz nog jarenlang geconfronteerd met 
rekeningen uit de tĳ d voor 1984. De centrales voelden zich daar niet meer 
verantwoordelĳ k voor.145

Wat is de slotsom van deze twee jaar samenwerking en ondersteuning? 
Het informatiebureau deed haar naam eer aan door vooral informatie en 
bemiddeling aan de centrales te bieden. Ook in tĳ den van toenemende 
misverstanden consulteerde Van Rens Minkiewicz geregeld over beslis-
singen met betrekking tot Polen.146 Tegenover Solidarność-activisten in 
het buitenland prees het bureau de inzet van de Nederlandse centrales en 
beroemde het zich er op directe invloed op het beleid te hebben gehad.147 
Het informatiebureau had echter geenszins een monopolie op dergelĳ ke 
informatie en contacten. Van Rens won al snel ook inlichtingen in bĳ  het 
bureau in Brussel, de ICFTU, de Nederlandse ambassade in Warschau, de 
DGB en de Hongaarse vakcentrale. Die laatste twee hadden het voordeel dat 
zĳ  beduidend meer begrip konden opbrengen voor het handelingsdilemma 

141 FNV CA 1984, 65 – 1 (BIZ 18-1-1984). Sol NL 33 – 26 (Van Buul, 1984). Sol NL 33 (Van Buul aan 
Informatiebureau, 1983). 
142 Sol NL 33 – 10 (Informatiebureau aan FNV en CNV). ‘Solidarność’, VBK (1984) nr. 2, 13. 
Solidarność Informatiebulletin, nr. 8 1-1-1984, 2. Sol NL 33 – 11 (Van Greunsven aan Informatie-
bureau, 1984). Sol NL 33 – 28 (Marks, Gĳ sbers aan FNV, 1984). 
143 Sol NL 33 – 11 (Van Greunsven aan Informatiebureau, 1984). 
144 Sol NL 33 – 29 (Solidarność Informatiebureau Nederland aan FNV). Sol NL 33 – 30 (Minkie-
wicz, 1983).
145 Vergl o.a. de correspondentie in Sol NL 179.
146 FNV HA 1983, 88 – 2 (Van Rens aan Minkiewicz, 1983) FNV HA 1982, 82 – 1 (Minkiewicz aan 
Van Rens). Aantekeningen Van Rens, ‘15-06-1983’, 13, ‘4-11-1983’, 16-17, ‘16-12-1982’, 18, ‘11-03-1983’, 22, 
‘6-7-1982’, 33-37, ‘18 augustus 1982’, 38-40, PA Van Rens. FNV CA 1982, 127 – 3 (gesprek Blumsztajn).
147 Sol NL 29 – 1 (Minkiewicz, stanowisko Holandii). 
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waarin de FNV ten opzichte van Polen verkeerde.148 Naarmate de problemen 
met het Amsterdamse informatiebureau toenamen en Solidarność in Polen 
directer in West-Europa vertegenwoordigd was, nam de interesse in de 
emigranten bĳ  de FNV af.149

Dichter bĳ  de bron: Jerzy Milewski en Iwona Tuge

Van Rens haalde zĳ n informatie het liefst zo dicht mogelĳ k bĳ  de bron. 
Toen in juli 1982 Jerzy Milewski in Brussel een mandaat van de TKK pre-
senteerde, betekende dit voor het Amsterdamse bureau zowel een steun 
als een bedreiging. De erkenning door Brussel maakte een einde aan de 
slepende mandaatskwestie. Tegelĳ kertĳ d gebruikte de FNV het bureau in 
Brussel als argument om de fĳ inanciering af te bouwen en werd Milewski 
een concurrerende informatiebron. Terwĳ l de FNV gedurende 1982 en 1983 
steeds kritischer oordeelde over de informatiefunctie van het Amsterdamse 
bureau, bleef zĳ  positief over Brussel.150

Deze dubbele rol van Milewski bleek ook in het proces van de stopzetting 
van de fĳ inanciering van het Amsterdamse bureau. Op verzoek van het 
informatiebureau verdedigde hĳ  eerst tegenover de FNV het bestaan van 
nationale bureaus, maar uiteindelĳ k ging hĳ  akkoord met de argumenten 
van de FNV. Milewski was wel degene die aandrong op steun bĳ  het opzetten 
van een informatiebulletin, maar profĳiteerde vervolgens zelf van intensi-
vering van de samenwerking met de FNV.151 Het belang van Milwski werd 
voor de FNV nog bevestigd door het feit dat de ICFTU sterk op zĳ n oordelen 
en voorstellen leunde.152 Minkiewicz is achteraf kritisch over deze gang 

148 Aantekeningen Van Rens, ’25-2-1983. Overleg S. Gaspar in Budapest’, 18-19, ‘29 mei 1982. 
Gesprek Gaspar’, 24-25, ‘Gesprek Henk Post op 22 september 1982’, 47-49, PA Van Rens. Zie 
ook verder passim aantekeningen Van Rens. Interview Van Rens, 2-5-2011. Interview Mesman, 
11-1-2011. 
149 FNV CA 1984, 67 – 1 (delegatie Joegoslavië). Aantekeningen Van Rens, ’29 mei 1982 Gesprek 
Gaspar, Slovasik’, 24-26. Interview Van Rens, 4-2-2011.
150 Aantekeningen Van Rens, ‘07-12-1982’, 17, PA Van Rens. Sol NL 33 – 6 (gesprek Informatie-
bureau 16-12-1982). FNV CA 1982, 118 – 1 (BIZ 20-10-1982). Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). 
Sol NL 33 – 11 (Van Greunsven, aan Informatiebureau). Voorbeelden van informatie uit Brussel 
zĳ n te vinden in FNV HA 1982, 82 en 83. 
151 Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). Sol NL 33 – 4 (ontwikkelingen Polen). FNV CA 1984, 
68 – 1 (WIZ 8-6-1984). Sol NL 33 – 11 (Van Greunsven aan Informatiebureau). FNV CA 1982, 
127 – 1 (Minkiewicz, verslag 1-8-1982). FNV CA 1982, 123 – 2 (Szyguła e.a. aan BIZ). FNV CA 1983, 
94 – 1 (verlag informatiebureau juni 1983). FNV HA 1984, 74 – 2 (Hordĳ k, Van Greunsven aan 
informatiebureau). 
152 Voorbeelden: FNV HA 1986, 72 – 5 (aan Jaruzelski, 1986). FNV HA 1986, 72 – 6 (Van Greunsven 
aan Vanderveken, 1986). Zie FNV HA 1986, 72 voor meer protestbrieven.
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van zaken. Hĳ  veronderstelt dat Milewski graag het Solidarność-activisme 
in het Westen wilde centraliseren en daarom helemaal niet zo rouwig was 
over het sluiten van nationale bureaus.153

Van Rens en Milewski voerden al vanaf de oprichting van het bureau 
in Brussel in juli 1982 geregeld inhoudelĳ ke gesprekken over de situatie in 
Polen en de mogelĳ kheden van de FNV om Solidarność te ondersteunen 
en in de jaren daarna ontstond een nauwe samenwerking. De FNV hechtte 
meer belang aan het vertrouwen van Milewski dan de waardering van het 
Amsterdamse informatiebureau.154

In Mikulska, met wie Van Rens gedurende de staat van beleg het contact 
herstelde, vond Van Rens een informatiebron die nog dichter bĳ  het vuur 
zat. Zĳ  was in Gdańsk actief bĳ  een humanitair comité dat hulp aan geïn-
terneerden leverde. In 1984 trouwde ze een Nederlandse man en verhuisde 
ze naar Nederland.155 Van Rens vertrouwde sterk op haar informatie over de 
situatie in Polen.156 Ook na haar komst naar Nederland maakte hĳ  gebruik 
van haar bemiddeling, onder andere in een schenking van 10.000 gulden 
aan het comité waar zĳ  tot voor kort voor werkte.157

De opvolging van Van Rens door Mesman als verantwoordelĳ ke voor 
het beleid met betrekking tot Oost-Europa bracht verandering. Mesman 
was niet betrokken geweest bĳ  de onenigheid over mandaten, fĳ inancie-
ring en adoptie-acties en dankzĳ  zĳ n achtergrond in de vredesbeweging 
stond hĳ  ook meer open voor contact waarvan niet 100% vaststond dat 
het vakbondsgerelateerd was. Dit bracht Minkiewicz weer meer in beeld 
naast Milewski.158 Beiden waren nauw betrokken bĳ  het tot stand komen 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen FNV Limburg en Solidarność 
Toruń. De praktische voorbereiding van de Limburgers op hun reis naar 

153 Interview Minkiewicz, 8-4-2010 en 6-1-2012. Zie ook hoofdstuk 2. 
154 FNV HA 1982, 82 – 12 (Milewski aan Kok, 1982). FNV CA 1983, 89 – 1 (BIZ 20-9-1983). FNV 
CA 1984, 68 – 1 (WIZ 8-6-1984). FNV CA 1982, 127 – 3 (gesprek Blumsztajn). FNV CA 1982, 127 – 4 
(Kok aan Zielonka, 1984). FNV HA 1984, 74 – 7 (Zielonka aan Kok, 1984). FNV HA 1983, 88 – 4 
(Milewski aan Kok, 1983). FNV HA 1983, 88 – 5 (Milewski aan Van Rens, 1983). FNV HA 1983, 
88 – 6 (Milewski, Dear Friend, 1984). ‘Polen-aktie’ VBK (1983) nr. 1, 15. Zie ook Aantekeningen 
Van Rens, passim, PA Van Rens. Interview Van Rens, 2-5-2011.
155 Interview Van Rens, 4-2-2011. Interview Tuge, 12-4-2011. FNV HA 1982, 83 – 4 (BIZ, balans 
activiteiten).
156 FNV HA 1983, 88 – 7 (Van Rens aan Schweizer, 1983). FNV HA 1985, 70 – 7 (Van Rens, Aan 
Utrecht helpt Katowice, 1985). Aantekeningen Van Rens, ‘gesprek Iwona Tuge 02-12-1983’, 9, PA 
Van Rens. E-mail Iwona Tuge aan C.M., 8-11-2011.
157 Interview Tuge, 6-5-2011. FNV HA 1985, 70 – 8 (Tuge aan Van Rens, 1985).
158 FNV HA 1988, 64 – 4 (Lochtenberg aan Janssen, 1988). Sol NL 152 – 1 (Mesman aan Minkie-
wicz, 1988). Interview Mesman, 11-1-2011. Minkiewicz koestert positieve herinneringen aan de 
samenwerking: Interview Minkiewicz, 6-1-2012. 
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Polen lieten Mesman en Milewski grotendeels aan Minkiewicz over.159 
Mesman verwees bonden die vanwege de heropleving van Solidarność 
nieuwe belangstelling in Polen kregen door naar Minkiewicz en betrok 
hem bĳ  de nieuwe bezoeken van Solidarność aan Nederland.160 Zo was 
hĳ  weer terug bĳ  de directe bemiddeling waarmee het met Merpol in 1981 
ooit begonnen was.

Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

De meningsverschillen en projecties waar de FNV zoals elke Westerse 
linkse organisatie in contact met de Poolse oppositie op stootte, hadden 
een ander karakter dan bĳ  eerder genoemde linkse organisaties. Solidarność 
was voor de FNV niet zomaar een interessante onafhankelĳ ke beweging 
in Oost-Europa, maar een zusterorganisatie, waarmee ze over concrete 
vakbondsgerelateerde kwesties kon praten. Hete hangĳ zers zoals vrede en 
mensenrechten speelden daarom een geringere rol.

Juist dat vakbondskarakter kon wel weer aan de basis liggen van projecties 
en de lichte ongemakkelĳ kheid en argwaan, die de FNV net zo zeer als vele 
andere linkse organisaties voelde. Verschillende vakbondsleden vroegen 
zich af of Solidarność wel een echte vakbond was of toch eerder een politieke 
beweging. Dat laatste zou contacten in de weg staan. De verantwoordelĳ ke 
vakbondsfunctionarissen deden pogingen uit te leggen dat Solidarność 
wel politiek moest ageren om de voorwaarden voor vakbondsactivisme te 
 creëren. Zĳ  waarschuwden ervoor de Poolse gebeurtenissen ‘té simplistisch’ 
als een strĳ d tussen oppositie en regime te af te schilderen of met Neder-
landse kwesties te vergelĳ ken.161

Hierbĳ  was de FNV het wishful thinking dat veel linkse bewegingen 
kenmerkte niet vreemd. Zo verdedigde vakbondsjournalist Arninkhof in 
1980 terecht, maar enigszins krampachtig de stelling dat Solidarność niet 
naar een fundamentele aantasting van het socialistische systeem streefde. 

159 Sol NL 33 – 31 (Van Greunsven aan Milewski, 1985). Sol NL 33 – 32 (Milewski aan Van 
Greunsven, 1985). FNV CA 1986, 98 – 1 (Mesman, samenwerking Toruń). Sol NL 33 – 33 (Milewski 
aan Friedrichs en Janssen, 1986). Sol NL 33 – 34 (Mesman aan FNV Limburg, 1986). 
160 FNV CA 1989, 34 – 2 (WIZ 6-12-1989). FNV HA 1989, 68 – (Van der Schoor, 1989).
161 Interview Van Rens, 2-5-2011. Interview Mesman, 11-1-2011. Interview Van Laar, 26-4-2011. 
FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen). FNV CA 1981, 336 – 2 (BIZ 22-4-1981). 
‘Solidarność meer dan een vakbond’, VBK 6 (1981) nr. 34, 7. FNV CA 1981, 340 – 1 (WIZ 8-4-1981). 
‘Kok wil pressie’, Trouw 14-12-1981, 6. 
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Dat deze terughoudendheid voor een belangrĳ k deel pragmatisch beargu-
menteerd was, liet hĳ  buiten beschouwing.162

Het terughoudende beleid van de FNV leidde tot interessante paradoxen. 
Zo verzetten Van Rens en anderen zich in 1980 tegen elke vorm van Wes-
terse inmenging of paternalisme om Solidarność vooral niet te schaden. 
Tegelĳ kertĳ d meenden zĳ  in naam van Solidarność, en dus niet zonder 
enig paternalisme, te mogen verkondigen dat zĳ  geen prĳ s zou stellen op 
fĳ inanciële hulpverlening of Westerse acties.163

Vanaf het moment dat de FNV direct contact met Solidarność onderhield, 
kwam er een einde aan dit ‘paternalisme uit angst voor paternalisme’. In 
plaats van namens Solidarność te spreken, luisterde de FNV juist zeer 
nauwkeurig naar haar wensen. Wel bracht de dialoog nieuwe wrĳ vingen. In 
vergelĳ king met andere linkse bewegingen waren die relatief gering, omdat 
het voornaamste onderwerp van gesprek vakbondsactivisme vormde. De 
FNV kon echter niet verhelen hoe zeer de onderwerpen vrede en ontspan-
ning haar aan het hart lagen. Solidarność negeerde deze onderwerpen gro-
tendeels en in gesprekken met de FNV uitte Solidarność-vertegenwoordigers 
slechts bĳ  uitzondering hun verwondering over de naïviteit van de FNV op 
deze onderwerpen. Over het algemeen bleef kritiek achterwege, mogelĳ k om 
de goede (hulp)relatie niet in gevaar te brengen, of omdat het simpelweg niet 
aan de orde kwam.164 De FNV stelde overigens expliciet dat zĳ  uit loyaliteit 
met Solidarność haar wel degelĳ k bestaande kritiek op de organisatie niet 
snel zou uiten.165

Door deze wederzĳ dse terughoudendheid in de kritiek ontwikkelde de 
FNV weinig inzicht in de fundamentele meningsverschillen over vrede en 
ontspanning. De FNV wist met selectief ‘shoppen’ bĳ  verschillende Poolse 
standpunten en door niet altĳ d even precies te kĳ ken vast te houden aan 
haar claim, dat zĳ  in alles de wensen van Solidarność volgde. Zo wees de 
FNV na 1981 sancties tegen Polen af, omdat die de Poolse afhankelĳ kheid 
van de Sovjet-Unie alleen maar zouden vergroten en de Koude Oorlog on-
nodig zouden verscherpen. Ze liet tegelĳ kertĳ d weten zich hierin te zullen 
voegen naar de wensen van Solidarność, mochten die anders blĳ ken te zĳ n. 

162 Arninkhof, ‘Doodskus’ (1980) 3. Interview Malak/Minkiewicz, 6-1-2012.
163 Vergl o.a. FNV HA 1980, 106 – 13 (Besluit ‘80-33). FNV CA 1981, 342 – 1 (gesprek Minister BZ, 
1980).
164 Aantekeningen Van Rens, ‘gesprek Geremek’, B2-B4, ‘Bezoek Solidariteit op 10.11.12 december 
1981’, B5-B12, ‘Gesprek W Kok 10 november 1981 en I. Mikulska, A Glesmer’, B32-B34, ‘Gesprek 
I. Mikulska’, B35, ‘Poolse delegatie op 11 september 1981’, B42-B43, ‘Gesprek Poolse delegatie’, 
B44-B46, PA Van Rens. FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 1982).
165 IKV 475 – 2 (Oost-Europadag, 1984).
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Desondanks negeerde ze Minkiewicz’ pleidooi voor selectieve sancties in 
februari 1982 en wachtte ze tot later in het jaar toen ze bevestiging kreeg 
van de Poolse katholieke kerk en Milewski, die meer heil zagen in gebruik 
van de ‘carrot’ dan de ‘stick’. Dat een deel van Solidarność wel voorstander 
was van Westerse sancties negeerde de FNV verder.166

Hetzelfde gold voor de Poolse scepsis over ontwapening. Zo stelde de 
FNV in haar oproep voor de massale vredesdemonstratie van 1983 doodleuk 
dat de volkeren in Oost-Europa niet bĳ  een verdere (Westerse) bewapening 
gediend waren. Dat sommige Oost-Europeanen daar heel anders over 
dachten, stond niet ter discussie.167

De daadwerkelĳ ke confrontatie met deze illusies en meningsverschillen 
kwam pas in 1988 tĳ dens Mesmans bezoek aan de conferentie in Nowa Huta 
tot stand. De FNV trad hierbĳ  voor het eerst buiten de vakbondskaders 
en stuitte daarbĳ  direct op meer dilemma’s en problemen dan voorheen 
aan het licht gekomen waren. Mesman merkte dat de kwesties vrede en 
ontwapening, die in Nederland menig vakbondsactivist bezig hielden, in 
Polen volledig ondergeschikt waren aan het onderwerp vrĳ heid. Dit maakte 
het bezoek tot een confronterende ervaring, zo schetst hĳ  achteraf:

‘Dat was natuurlĳ k toch paradox toen dat je op het punt van mensenrech-
ten en dan vooral vakbondsrechten/-vrĳ heid heel veel herkende, maar 
er op het gebied van de veiligheidsissues juist zulke grote verschillen 
waren in perceptie. (…) Voor ons lag dat eigenlĳ k als het ware in elkaars 
verlengde, dat was gewoon onderdeel van één verhaal: dus ontwapenen, 
afbouwen van het Oost-West afschrikkingsevenwicht en kernwapens 
én mensenrechten, vakbondswerk, dat was gewoon één. Voor hen waren 
dat twee verschillende verhalen en zelfs, soms ja, werd het soms als een 
naïeve opstelling gezien om te geloven dat je, nou ja, vanuit zwakte zo 
te zeggen, voor een andere defĳ initie van mensenrechten zou kunnen 
werven.’168

166 FNV HA 1982, 83 – 3 (Van Rens, Polenactiviteiten). FNV HA 1982, 83 – 1 (inleiding Kok, 1982). 
IKV 475 – 2 (Oost-Europadag, 1984). Sol NL 33 – 35 (FNV-opvattingen inzake mensenrechten, 
1980). FNV HA 1982, 83 – 11 (Van Rens, notitie, 1982). FNV HA 1982, 82 – 1 (Minkiewicz aan 
Van Rens). ‘Poolse bisschop: “Er zĳ n nog mogelĳ kheden voor Solidarność”’, VBK (1982) nr. 21, 
7. Aantekeningen Van Rens, ’28-06-1982. Bestuur NSHP in Den Haag’, 33, ‘06-07-1982 Gesprek 
Informatiebureau S’, 33-37, ‘10.10.1982 gesprek Magda Wojcik’, 52, ‘12.10.1982 gesprek Milewski’, 
52-53 PA Van Rens. 
167 ‘Vakbondsleden naar Den Haag op 29 oktober’, Solidariteit 2 (september 1983) 40-41, aldaar 
40.
168 Interview Mesman, 11-1-2011.
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Op de conferentie was een groot aantal Solidarność-sympathisanten uit 
conservatieve kring aanwezig, waar Mesman weinig verwantschap mee 
voelde. Bovendien ontdekte hĳ  tot zĳ n ontluistering dat dergelĳ ke rechtse 
supporters vaak grote populariteit genoten binnen Solidarność. In lĳ n met 
de in FNV-kringen gebruikelĳ ke afkeer van provocatie en anticommunisme 
concludeerde hĳ  dat deze rechtse politici een negatieve invloed hadden:

‘Solidarność heeft kennelĳ k vrienden van de soort waarbĳ  je geen vĳ -
anden meer nodig hebt en wier invloed de autoriteiten in de kaart kan 
spelen bĳ  het beperken van de bewegingsvrĳ heid van onafhankelĳ ke 
organisaties, aangezien ze immers gesteund worden door “imperialisti-
sche krachten” uit het Westen.’169

Met het overnemen van de kanalen en methoden van de vredesbeweging 
importeerde de FNV in feite ook haar conflictlĳ nen. Daarnaast bleven de 
bestaande misverstanden overeind. In Mesmans woorden herleefde de 
paternalisme-paradox van de vroege jaren tachtig in alle kracht: Solidarność 
moest voor haar eigen bestwil beschermd worden tegen paternalistische 
inmenging van buitenaf, ook als zĳ  daar zelf misschien anders over dacht. 
Mesman stelde onomwonden dat Solidarność’ ‘ware bondgenoten’, namelĳ k 
de westerse vakbondscentrales, haar aan zouden moeten spreken op haar 
keuze van vrienden.170 Tegelĳ kertĳ d benadrukten de trainers van het FNV-
opleidingsprogramma eind 1989 dat zĳ  niet alleen naar Polen kwamen om 
te vertellen, maar vooral ook om te luisteren.171

Ook in de rest van de FNV drong geleidelĳ k het besef door dat Solidarność 
niet in alle opzichten voldeed aan het progressieve beeld dat men op haar 
geprojecteerd had. In een interview met Wałęsa deed het FNV-magazine 
in 1988 zĳ n best te benadrukken dat Wałęsa naast Reagan, Thatcher en de 
Paus ook progressieve aanhangers had. Ondertussen wist de auteur echter 
nauwelĳ ks de eigen ongemakkelĳ kheid over Wałęsa’s radicale religieuze 
opvattingen en autoritaire trekjes te verbergen.172 De ongemakkelĳ kheid 
tussen Solidarność en de FNV op deze onderwerpen zette zich tot ver in 
de jaren negentig voort.173

169 FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie Nowa Huta). 
170 FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie Nowa Huta). Zie ook Paulien Osse, ‘Lech Walesa: 
‘Ik ben door God gestuurd’’, FNV Magazine 4 (1988) nr. 12, 6-7. Interview Mesman, 11-1-2011.
171 FNV CA 1989, 33 – 3 (Jeuken, impressies, 1989). FNV HA 1989, 68 – 8 (Solidarność seminar, 
1989).
172 Osse, ‘Lech Walesa’ (1988) 6-7. FNV CA 1988, 41 – 2 (BIZ 21-9-1988).
173 Interview Mesman, 11-1-2011. FNV CA 1988, 44 – 2 (Mesman, conferentie Nowa Huta).
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Behalve op inhoudelĳ ke meningsverschillen, stuitten de formele FNV 
en de jonge Solidarność op grote cultuurverschillen. De vasthoudendheid 
waarmee de FNV in 1982 van het informatiebureau een offfĳ icieel mandaat 
van Solidarność eiste, was een duidelĳ k voorbeeld van hoe bureaucratie en 
improvisatie op elkaar botsten. De FNV leek niet altĳ d even goed te begrĳ -
pen hoe anders de omstandigheden in Polen waren. In alle naïviteit spraken 
zowel de FNV als verschillende bonden de hoop uit dat Wałęsa zelf gehoor 
zou geven aan de uitnodiging voor het FNV-congres. Daarbĳ  overschatten 
zĳ  óf zichzelf, óf schatten zĳ  de situatie van Solidarność verkeerd in. De 
voorzitter van een zo politiek gevoelig liggende vakbeweging met inmiddels 
tien miljoen leden had in het onzekere najaar van 1981 wel wat anders te 
doen dan naar een Nederlandse vakcentrale met amper één miljoen leden 
af te reizen.174 Vanuit Nederland leek het prille Solidarność juist de junior-
partner tegenover de gevestigde organisatie FNV. Dat de nieuwe Poolse 
vakbond binnen anderhalf jaar zoveel betalende leden verzamelde was, 
zeker in het krimpende, West-Europese vakbondslandschap, ongelooflĳ k. 
Van Rens had dan ook moeite deze aantallen te geloven.175 Anderzĳ ds was 
vanuit het standpunt van de Poolse vakbondsactivisten, die vanuit het niets 
hun organisatie aan het opbouwen waren, Van Rens’ inschatting in 1980 
dat de middelen van de FNV bescheiden waren eveneens onbegrĳ pelĳ k. 
De FNV was dan wel kleiner, maar had tegelĳ kertĳ d onvergelĳ kbaar betere 
middelen en mogelĳ kheden.176

De FNV behield haar formalistische opstelling gedurende het hele decen-
nium. Dat stond spontaan handelen ten gunste van Solidarność in de weg. 
Ook in 1989 stelde de FNV zich weer afwachtend op. Zĳ  probeerde de wild-
groei aan vakbondscontacten tussen Polen en Nederland te stroomlĳ nen 
en zelfs Solidarność offfĳ icieel om toestemming te vragen om hulp te mogen 
verlenen. In feite sloot deze consultatiedrang goed aan bĳ  Solidarność’ 
wensen. Om compromittering te voorkomen, wilde zĳ  zowel in 1980-1981 
als 1988-1989 graag controle en overzicht in de stormachtige Westerse 
ontwikkeling behouden. Haar eigen chaotische omstandigheden maakten 

174 ‘Poolse gast op FNV-congres’ (1981) 7. Koper, ‘Waar blĳ ft die bestelauto?’, DGA 15-7-1981, 17. 
FNV HA 1981, 106 – 1 (Van Buul aan FNV). 
175 Interview Van Rens, 4-2-2011.
176 ‘FNV-steun voor Solidariteit’ (1981) 1. Interview Van Rens, 4-2-2011. Interview Van Laar, 
26-4-2011. FNV CA 1981, 338 – 2 (Van Rens, Poolse ontwikkelingen). FNV CA 1980, 637 – 1 (Inter-
nationaal bulletin).
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constante consultatie echter moeilĳ k, waardoor de FNV vaak passief bleef. 
Bĳ  twĳ fel deed zĳ  liever niets, dan iets wat potentieel ongewenst was.177

Tot slot

De FNV was erg gericht op consensus en zorgvuldigheid om haar grote aan-
tal verschillende bonden bĳ  elkaar te houden. De centrale vermeed heftige 
debatten en plotselinge koerswĳ zigingen. De FNV betrok wel standpunten 
in het Oost-Westconflict, maar kon deze, gezien de geringe noodzaak ze in 
praktisch beleid om te zetten, op een algemeen niveau houden. Dit zorgde 
ervoor dat de vakcentrale gemakkelĳ k kon verkondigen dat vrede, ontspan-
ning en gerechtigheid onlosmakelĳ k verbonden waren, zonder dat dit tot 
vergelĳ kbare conflicten leidde als in de PvdA of het IKV. Tegelĳ kertĳ d 
was het in de FNV in de jaren zeventig vanzelfsprekend geworden om de 
ontspanning vooruit te brengen via offfĳ iciële contacten met Oost-Europa. 
Naar Oost-Europa reizende vakbondsvertegenwoordigers gingen steeds 
minder op pad met de intentie kritisch te zĳ n en werkten meer en meer 
vooral aan wederzĳ ds begrip. Zo verdween de wens met behulp van de 
dialoog vrĳ heid en democratisering in Oost-Europa te bevorderen naar de 
achtergrond.

De Poolse staat van beleg maakte een einde aan de praktĳ k waarin de 
FNV de onderwerpen ontspanning en solidariteit kon scheiden tussen het 
oostelĳ k en westelĳ k halfrond. Nu zich in Oost-Europa met Solidarność 
een duidelĳ k object van vakbondssolidariteit aanbood, kon de FNV er niet 
om heen dezelfde soort solidariteit te tonen die zĳ  ook met Chileense en 
Turkse vakbondsactivisten aan de dag legde. De FNV veronderstelde dat 
een terughoudende opstelling nodig was om solidair te kunnen zĳ n zonder 
de ontspanning en de oppositie teveel te schaden. Omdat de FNV terecht 
haar fragiele partner niet in de problemen wilde brengen, raakte de centrale 
verzeild in een paternalisme-paradox. Uit afkeer van Westers paternalisme 
veronderstelde zĳ  in naam van de Poolse vakbondsactivisten dat zĳ  geen 
behoefte aan hulp hadden. Inderdaad bleek Solidarność een zekere Westerse 
terughoudendheid op prĳ s te stellen. Toch is het de vraag of de FNV zich 
als weinig omstreden Nederlandse vakbond gedurende de legale maanden 
van Solidarność niet al te passief opstelde en zo kansen miste.

Na 13 december 1981 liet de FNV een deel van haar terughoudendheid va-
ren. Zĳ  was ferm in haar verklaringen dat Solidarność’ strĳ d voor democratie 

177 FNV HA 1989, 68 – 5 (Etty aan Solidarność, 1989). FNV CA 1989, 30 – 2 (BIZ 28-6-1989). FNV 
CA 1989, 30 – 3 (Lochtenbergh aan BIZ). 
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een verrĳ king voor de ontspanning was geweest en dat de staat van beleg 
de ontspanning niet had gered, maar haar juist bedreigde. Daarmee liet 
zĳ  zien dat zĳ  bereid was haar geloof dat vrede, ontspanning en mensen-
rechten verbonden waren ook op concrete voorbeelden los te laten, hoewel 
nog steeds op papier. In de praktĳ k wĳ zigde de centrale echter weinig 
in de offfĳ iciële contacten met Oost-Europa. De FNV bleef in contact met 
de Roemeense centrale, hoewel die zweeg over Polen. De gebeurtenissen 
stonden ook haar warme contacten met de Hongaarse centrale niet in de 
weg. Wel gingen de onderwerpen vakbondsvrĳ heid en -solidariteit weer een 
belangrĳ kere rol spelen in de dialoog, doordat de FNV in alle gesprekken 
consequent de situatie in Polen aansneed. Ook toonde de FNV solidariteit 
door offfĳ iciële contacten met de nieuwe offfĳ iciële Poolse vakcentrale OPZZ 
te mĳ den. Op papier lagen ontspanning, vrĳ heid en gerechtigheid voor de 
FNV mooi in elkaars verlengde, maar in de praktĳ k wist zĳ  maar met moeite 
een middenweg te vinden tussen deze begrippen.

Het NVV en het NKV voelden in de jaren zeventig geen behoefte om 
zoals de DGB een voortrekkersrol te vervullen in het contact met Oost-
Europa. Onder invloed van de in de jaren zestig groeiende afkeer van het 
anticommunisme, waren zĳ  echter ook huiverig om samen met de AFL/
CIO en de ICFTU in de achterhoede te blĳ ven steken. In de ontwikkeling 
van de dialoog boden de vakbondskaders en de eigen strikte richtlĳ nen 
houvast. De Nederlandse en Oost-Europese dialoogpartners beperkten 
zich voornamelĳ k tot het hoogste niveau. Aan Nederlandse zĳ de wilde de 
centrale voorkomen dat minder voorbereide bezoekers zich al te positief 
over Oost-Europa zouden uitlaten. Aan Oost-Europese zĳ de bestond de 
wens zo min mogelĳ k leden met de Westerse vakbondsvertegenwoordigers 
in contact te laten komen. De Nederlandse centrales lieten uit angst de of-
fĳ iciële centrales te legitimeren de kans schieten om hun leden met Westerse 
vakbondspraktĳ ken in contact te brengen en speelden zo in feite de wens 
van die Oost-Europese centrales in de kaart.

In de jaren tachtig opende de FNV naast dit spoor van offfĳ iciële contacten 
een tweede spoor, dat mogelĳ k werd, omdat Solidarność onweerlegbaar bin-
nen het takenpakket van de vakcentrale viel. De FNV maakte in de omgang 
met deze nieuwe vakbond gebruik van de traditionele middelen van de 
vakbondsdiplomatie, zoals uitnodigingen naar congressen en uitwisseling 
van delegaties. Door de gedeelde vakbondsidentiteit kwam contact mak-
kelĳ k tot stand en bleven inhoudelĳ ke meningsverschillen beperkt zolang 
de discussies zich binnen dit specifĳ ieke takenpakket bewogen. Gedurende 
de legale maanden van Solidarność wist de FNV een middenweg te vinden 
tussen de inhoudelĳ ke overeenstemming met de onafhankelĳ ke vakbond 
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en haar formele habitus, die beter aansloot bĳ  de offfĳ iciële Oost-Europese 
centrales. Tĳ dens de staat van beleg en in de jaren daarna bemoeilĳ kte het 
formele karakter van de FNV de onafhankelĳ ke contacten. Dit herstelde 
zich pas in de laatste jaren van het decennium, toen eerst Solidarność en 
uiteindelĳ k ook de offfĳ iciële centrales in het kielzog van de Oost-Europese 
veranderingen weer in beeld kwamen.


