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8 ‘Abenteuertum nicht gefragt’?
Het stille activisme van de DGB

In juni 1984 sloegen de Poolse autoriteiten hun slag met de arrestatie van 
Bogdan Lis, een prominente vakbondsactivist die in december 1981 aan in-
ternering had weten te ontkomen. Niet alleen kreeg het regime daarmee een 
belangrĳ ke tegenstander te pakken, maar het legde bĳ  de actie ook beslag 
op een briefwisseling over een mogelĳ ke ontmoeting tussen ondergrondse 
Solidarność-activisten en de West-Duitse vakbondsman Erwin Kristof-
fersen. Voor het Poolse regime kwam deze vondst als geroepen om weer 
eens alle argumenten over West-Duits revisionisme en interventionisme 
van stal te halen. Daarbĳ  speelde het de Poolse regering in de kaart dat de 
briefwisseling ook melding maakte van fĳ inanciering van de ondergrondse 
door de Amerikaanse vakbeweging. Het Poolse regime gebruikte dat ge-
geven handig om ook de DGB, die niks met dergelĳ ke acties te maken had 
of wilde hebben, verder zwart te maken.1

Natuurlĳ k was de DGB geen verlengstuk van de Poolse ondergrondse, 
zoals de Poolse propaganda suggereerde. De onthulling over de geplande 
ontmoeting roept echter wel vragen op. De DGB was een grote, offfĳ iciële 
vakcentrale die bekend stond als uiterst voorzichtig en legalistisch in de 
omgang met Oost-Europa. Maakte een functionaris van deze centrale zich 
inderdaad op om in het geheim met voortvluchtige activisten te praten? De 
vraag dring zich op in hoeverre het imago van de DGB overeenstemde met 
de werkelĳ kheid.2

I. Dilemma’s in het Oost-Westdebat

Van Kontaktverbot naar ‘Begleitschutz für die Entspannungspolitik’

Nog veel sterker dan in andere West-Europese landen werd de naoorlogse 
vakbondsontwikkeling in de Bondsrepubliek beïnvloed door de Koude 
Oorlog. Met de Duitse deling in 1949 strandden de pogingen om tot een 

1 DGB IA 5/DGAJ000292 – 1 (Polnische Presseveröfffentlichungen, 1984). DGB IA 5/DGAJ000292 
– 12 (DGB Verbindungsmann). 
2 Zie voor dat imago: Interview Mesman, 11-1-2011.
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Duitslandbrede vakcentrale te komen.3 De vervolgens opgerichte Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) beperkte zich noodgedwongen tot het Westen. In 
de oostelĳ ke zone ontstond de Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB), 
die daarmee het bĳ voeglĳ k naamwoord ‘vrĳ ’ claimde dat verder meestal aan 
Westerse zĳ de opdook. Veel van de functionarissen van de DGB hadden een 
sterk anticommunistische basishouding overgehouden aan de ervaringen 
in de Weimarrepubliek en de jaren van het verzet tegen Hitler. Dat maakte 
het vanzelfsprekend om het verbod van de International Confederation of 
Free Trade Unions (ICFTU) op contacten met Oost-Europese centrales strikt 
te handhaven en zich duidelĳ k uit te spreken voor een Duitse hereniging in 
vrĳ heid.4 De keuze voor het Westen was meer een keuze tegen Stalin dan 
voor het kapitalisme. Deze relatief regeringsconforme buitenlandspolitieke 
houding van de DGB contrasteerde aanvankelĳ k sterk met zĳ n radicale 
politieke wensen in eigen land, die pas veel later milder werden.5

De anticommunistische consensus waarop het buitenlandse beleid van 
de DGB was gebaseerd, kwam onder druk te staan toen de vakbondsjeugd 
en de vakbond IG Druck und Papier eind jaren vĳ ftig aan het contactverbod 
begonnen te morrelen.6 Vĳ fentwintig jaar eerder dan bĳ  de Grünen bleek 
ook hier de Duitse schuld tegenover Oost-Europa aanleiding én middel om 
contact te zoeken. In 1960 wees het bestuur een verzoek van de vakbonds-
jeugd om voor een herdenking naar Auschwitz af te mogen reizen nog af. 
In 1961 en 1962 gingen delegaties van de vakbond IG Metall wel, ondanks 
kritiek. Hierbĳ  hanteerden zĳ  een vergelĳ kbare scheiding tussen verzoening 
en politiek als de Grünen: ‘Zweck der Reise galt nicht den Ländern, sondern 
den Orten, an denen Deutsche ihren Namen und ihre Nation in aller Welt 
schändeten’, aldus de latere IG Metall-voorzitter Eugen Loderer na de reis.7 

3 Lutz Niethammer, ‘Entscheidung für den Westen – Die Gewerkschaften in Nachkriegsdeut-
schland’, in: Heinz Oskar Vetter ed., Aus der Geschichte lernen – die Zukunft gestalten (Keulen 
1980) 224-234, aldaar 225-228.
4 Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 25-28, 279-281, 673-674. Hans 
O. Hemmer, ‘Flankierende Maßnahmen. Gewerkschaftliche Ostpolitik zwischen Kaltem Krieg 
und Entspannung’, in: Christian Jansen, Lutz Niethammer und Bernd Weisbrod ed., Von der 
Aufgabe der Freiheit. Festschrift für Hans Mommsen. Politische Verantwortung und bürgerliche 
Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert (Berlĳ n 1995) 171-187, aldaar 171-176. De kleine minderheid 
die op basis van neutraliteit een Duitse vereniging nastreefde wist nauwelĳ ks voet aan de grond 
te krĳ gen.
5 Niethammer, ‘Entscheidung für den Westen’ (1980) 224. Angster, Konsenskapitalismus (2003) 
417, 430-451. 
6 Manfred Wilke, Hans-Peter Müller, Zwischen Solidarität und Eigennutz. Die Gewerkschaften 
des DGB im deutschen Vereinigungsprozeß (Melle 1991) 29-30. Hildebrandt, Gewerkschaften im 
geteilten Deutschland (2010) 306-307.
7 Geciteerd in: Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 451-453. 
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Door de verbetering van de internationale betrekkingen nam in het midden 
van de jaren zestig ook in andere bonden het gevoel toe dat het anticom-
munistische contactverbod anachronistisch was geworden.8

Door deze aanzetten van onderop voelde het DGB-bestuur zich, in 
weerwil van de nog tegenstribbelende ICFTU, gedwongen de realiteit van 
de bonden te volgen. Midden jaren zestig stelde het richtlĳ nen op voor 
Oost-Europareizen om de al bestaande uitwisselingen van de bonden te 
coördineren. Deze gang van zaken was symptomatisch voor de DGB, waarin 
de machtsverdeling tussen de centrale en sterke bonden als IG Metall in het 
voordeel van de laatsten uitviel.9

Het Oost-Europabeleid van de DGB ontstond dus beduidend eerder en 
was minder restrictief dan dat van de Nederlandse centrales, die pas in de 
jaren zeventig onder strenge voorwaarden toenadering tot Oost-Europa 
zochten. Dit is niet verwonderlĳ k. De West-Duitse belangen in Oost-Europa 
waren immers groter, evenals de middelen. Toen de ontspanningspolitiek 
de barrières uit de weg had geruimd, ging de centrale met vrĳ wel alle Oost-
Europese landen betrekkingen aan. Meer dan de Nederlanders werden de 
West-Duitsers daarbĳ  gedreven door nationale doelen zoals verzoening 
en ondersteuning van de Ostpolitik. Tegelĳ kertĳ d zag de DGB de nieuwe 
contacten ook als een goede gelegenheid om een offfensieve dialoog met het 
communisme te voeren en de FDGB, die tot die tĳ d het Duitse monopolie 
op vakbondscontacten in Oost-Europa bezat, verder te isoleren. De wens tot 
hereniging en de claim ook de Oost-Duitse arbeiders te vertegenwoordigen, 
verhinderden nog elke toenadering tot de FDGB.10

Historici verschillen van mening over de vraag of de Ostpolitik van de 
DGB die van de SPD volgde of eraan vooraf ging.11 Vast staat dat de DGB 
zich tot één van de trouwste dragers van de Ostpolitik ontwikkelde.12 

8 Marian Sucha, Transnationale Ost-West-Politik der Gewerkschaften. Möglichkeiten und 
Grenzen gewerkschaftlicher Aktionen im Ost-West-Entspannungsprozess (Nĳ megen 1979) 66-67. 
Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 310-312, 468.
9 Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 310-312, 494-496, 506-507. 
Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 147, 223-225.
10 Hildebrandt, Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 443, 505. 
11 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 226. Hemmer, ‘Flankierende Maßnahmen’ 
(1980) 179-181. Klaus von Beyme, ‘Die Entwicklung der sozialistischen Länder und die Ostpolitik 
der deutschen Gewerkschaften’, in: Ulrich Borsdorf e.a. ed., Gewerkschaftliche Politik: Reform aus 
Solidarität. Zum 60. Geburtstag von Heinz O. Vetter (Keulen 1977) 597-613, aldaar 559. Hildebrand, 
Gewerkschaften im geteilten Deutschland (2010) 564.
12 Manfred Wilke, Hans-Hermann Hertle, Das Genossenkartell. Die SED und die IG Druck und 
Papier/IG Medien. Dokumente (Frankfurt, Berlĳ n 1992) 68-69. Gawrich, Deutscher Gewerkschafts-
bund (1996) 198-200, 382-383.
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Sommige voormalige medewerkers, zoals Peter Seideneck, zĳ n daar later 
kritisch over. ‘Begleitschutz für die Entspannungspolitik’, noemde hĳ  
de vakbondsdiplomatie achteraf. ‘Man kann eigentlich sagen, dass die 
komplette Osteuropapolitik des DGB bestimmt war von der Außenpolitik 
Willy Brandt. Das heißt, der DGB hatte seine Außenpolitik, ich sag mal, 
subordiniert.’13

De strĳ d over de introductie van de ontspanningspolitiek in vakbonds-
gelederen was niet zomaar gestreden. De verschillende posities in het 
debat zĳ n sterk verbonden met drie vakbondsvoorzitters: Heinz Kluncker, 
Leonhard Mahlein en Otto Brenner. Kluncker, sinds 1964 voorzitter van 
de sterke vakbond Öfffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV), geldt 
algemeen als pionier van de DGB-Ostpolitik. Hĳ  streefde naar normalisering 
van de contacten en verzoening tussen de volkeren in Europa. Nog verder 
voor de troepen uit bevond zich Mahlein, die vanaf 1968 voorzitter was 
van Druck und Papier. Zĳ n bond had als eerste het initiatief genomen tot 
contacten met Oost-Europa en pleitte er vroegtĳ dig voor ook de DDR daarbĳ  
te betrekken. Brenner ten slotte was sinds 1956 voorzitter van IG Metall en 
vertegenwoordigde de oudere generatie. In de loop van de jaren zestig kwam 
hĳ  steeds meer alleen te staan in zĳ n verzet tegen al te nauwe contacten met 
Oost-Europa. Zo pleitte hĳ  na het neerslaan van de Praagse Lente in 1968 
zonder succes voor een algemene stop op contacten met Oost-Europa. De 
meerderheid van zĳ n collega’s gaf echter voorrang aan de ontspanning.14

In de strĳ d binnen de DGB trok Brenner dus aan het kortste eind. In zĳ n 
sterfĳ jaar 1972, kort nadat dat de Nederlandse NVV überhaupt pas besloot 
formele Oost-Europacontacten aan te gaan, nam de DGB de laatste horde 
door nu ook de FDGB te benaderen. Midden jaren zeventig constateerde 
de DGB dat de relaties met Oost-Europa volledig genormaliseerd waren. 
Vakbondsgerelateerde redenen voor de dialoog werden ondergeschikt aan 
de ontspanning, waarvoor de betrekkingen zelf belangrĳ ker waren dan de 
inhoud van de gesprekken. De ontspanningspolitiek ontwikkelde zich tot 
een consensus waar slechts nog kritische en minder kritische voorstanders 
van bestonden.15

13 Interview Peter Seideneck, 8-8-2011, Frankfurt am Main. PA Seideneck – 1 (Interview 
Seideneck, 1992). 
14 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 223, 227, 238. Hildebrandt, Gewerkschaften 
im geteilten Deutschland (2010) 555-556, 565-566, 677. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 
59-60. 
15 Wilke, Müller, Zwischen Solidarität und Eigennutz (1991) 30-31. Gawrich, Deutscher Ge-
werkschaftsbund (1996) 219, 232, 241-242, 270. Heinz Oskar Vetter, Notizen. Anmerkungen zur 
internationalen Politik (Keulen 1983) 122-123, 128. 
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Tot de kritische voorstanders behoorde bĳ voorbeeld Erwin Kristofffersen, 
die van 1972 tot 1993 de internationale afdeling van de DGB leidde. Hĳ  com-
bineerde een groot geloof in het belang van contacten tussen Oost en West 
met een kritische basishouding tegenover het communisme. Voormalig 
collega Peter Seideneck noemt Kristofffersen achteraf ‘ein ganz strammer 
Antikommunist’ die waar nodig op de rem trapte:

‘Er war für jede Überraschung gut, hatte auch wirklich Zivilcourage, 
ließ auch sich überhaupt nicht beeindrucken, kam bei Zweifel auf dem 
Nebeneingang wieder rein wenn er was bewirken wollte. (…) Und er hat 
natürlich seine Weihnachtsfeier abgehalten in Sache Solidarność. Da 
geriet er richtig in Hochform.’16

Tot een vergelĳ kbare conclusie komt FES-referent en ambassademede-
werker Klaus Reifff, die ook een belangrĳ ke rol speelde bĳ  de contacten 
van de SPD met Polen.17 In de FNV stond Kristofffersen bekend om zĳ n 
sterke opvattingen en kritische vragen. Hĳ  gold niet als een blindelings 
volger van de ontspanningspolitiek, maar bleef voor de Nederlanders 
natuurlĳ k wel de vertegenwoordiger van de zeer pragmatische en brede 
Oost-Westdialoog van de DGB.18 Verdere kritische voorstanders van de 
ontspanning waren onder andere Seideneck zelf, bestuurslid Ilse Brusis 
en de voorzitter van de vakbond Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) Dieter Wunder. Brusis stond naar eigen zeggen bekend om haar 
vasthoudendheid tegenover de linkse ‘dogmatici’ in de vakbeweging. Dat 
is ook de mening van Seideneck: ‘Sie gehörte sicherlich zu denen, denen 
unwohl war bei dieser ganzen Staatshuberei, die da abgelaufen ist’.19 
Ook de West-Berlĳ nse afdeling van de schrĳ versvakbond Verein deutscher 
Schriftsteller (VS) betoonde zich kritisch. Naar aanleiding van Brandts 
bezoek aan Polen in 1985 schreven zĳ  dat

‘eine Entspannungspolitik, die über die Köpfe der Menschen und Völker 
hinweg betrieben wird, ohne deren Interessen zu berücksichtigen, und 

16 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 214-217. Interview Seideneck, 8-8-2011.
17 PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript).
18 Interview Mesman, 11-1-2011. Interview Van Rens, 4-2-2011 en 25-7-2011.
19 Interview Brusis, 28-9-2011, Dortmund. Interview Seideneck, 8-8-2011. PA Seideneck – 1 
(Interview Seideneck, 1992). Wolfgang Templin, ‘Die Politik des DGB gegenüber SED und FDGB 
in der Endphase der DDR. Ein Beitrag aus der Sicht der DDR-Opposition’, GMH 44 (1993) nr. 1, 
31-35.
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die nur dem Arrangement der Mächtigen dient, (…) diesen Namen unserer 
Meinung nach nicht verdient.’20

De linkse dogmatici waar Brusis het over had waren in grote mate te vinden 
in de gelederen van Druck und Papier, waar de schrĳ versvereniging ook 
onder viel. De Berlĳ nse afdeling vormde de uitzondering op de regel. Druck 
und Papier-functionarissen als Leonhard Mahlein, Detlef Hensche en Bernd 
Engelmann stonden een DGB-vredesbeleid voor dat was gebaseerd op sterke 
afwĳ zing van Amerikaanse bewapening en uiterst onkritische contacten 
met de machthebbers in Oost-Europa.21

De trouw van de DGB aan de Ostpolitik van de SPD was begonnen als 
ondersteuning van de doelstellingen van verzoening, het stimuleren van 
menselĳ ke verbeteringen in Oost-Europa en het uiteindelĳ ke ophefffen van 
de status quo. De centrale bleef de politiek echter ook trouw toen de focus 
ervan geleidelĳ k verschoof naar het garanderen van veiligheid binnen de 
status quo. In de gespannen tĳ d van de vroege jaren tachtig kreeg de angst 
om het behoud van de vrede ook de DGB in zĳ n greep. De talrĳ ke crises 
toonden voor de DGB de fragiliteit van de internationale vredesordening 
en het belang van de dialoog aan.22

Na enige aarzeling volgde de DGB de SPD inzake het NAVO-dubbelbesluit, 
ondanks heftige tegenstand van bonden als IG Metall en Druck und Papier. 
De vakbondscentrale verbood in 1981 haar leden om bĳ  eventuele onderte-
kening van het Krefelder Appell of deelname aan de vredesdemonstratie van 
10 oktober 1981 hun vakbondslidmaatschap expliciet te tonen. Veel leden 
trotseerden dit verbod. De poging om met een eigen handtekeningenactie 
voor wapenbeheersing de achterban een alternatief te bieden voor de initi-
atieven van de vredesbeweging was eveneens weinig succesvol. Uiteindelĳ k 
sloot de DGB zich in 1983 net als de SPD bĳ  de vredesbeweging aan.23

20 Hans Christoph Buch, ‘Im Wortlaut: Ins Kartell eingereiht’, FR 27-11-1985.
21 Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 160-161. Knabe, Der diskrete Charme (2002) 306-307, 
310-318. Brandt, Für eure und unsere Freiheit (2002) 454-455. Leonhard Mahlein, ‘Frieden durch 
Abrüstung’, in: Leonhard Mahlein, "…verteidigt die Einheitsgewerkschaft!" Reden und Aufsätze. 
Andere über ihn (Frankfurt am Main 1986) 23-27.
22 ‘Heinz Kluncker: Ostkontakte jetzt nicht einfrieren’, WdA, 6-3-1980. DGB Nachrichten-
Dienst, Erklärung des DGB-Bundesvorstandes zur Gefährdung von Frieden und Entspannung, 
Düsseldorf, den 21. Januar 1980, Nachrichtendienste DGB 1980. DGB Nachrichten-Dienst, DGB 
warnt vor Rückfall in “Kalten Krieg”, Düsseldorf, den 29. April 1980, ibidem. DGB Nachrichten-
Dienst, Entspannung – Abrüstung – Frieden – weltweit!, Düsseldorf, den 5. August 1980, ibidem. 
23 ‘DGB mit eigener Friedens-Initiative’, WdA 7-9-1981. DGB Nachrichten-Dienst, DGB konzen-
triert sich auf seine Friedenskampagne, Düsseldorf, den 16. November 1981, Nachrichtendienste 
DGB 1981. ‘Es geht um die Bündnisfrage’, GMH 34 (1983) nr. 9, 606-631, aldaar 608, 620-621. Georg 
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In deze jaren had de DGB zĳ n kritische houding tegenover Oost-Europa 
en het communisme nog niet geheel opgegeven. De centrale wantrouwde 
sterk de communistische invloed op de Westerse vredesbeweging en schrok 
er niet voor terug steun uit te spreken voor de onafhankelĳ ke vredesbewe-
ging in de DDR.24 Desondanks was in de openbare verklaringen van de DGB 
een verschuiving zichtbaar. Net als bĳ  veel andere West-Europese linkse 
organisaties verdwenen de mensenrechtenkritiek en de bevordering van de 
democratie geleidelĳ k naar de achtergrond ten gunste van de doelstellingen 
vrede en veiligheid. Vetter noemde in 1981 de bewapening een zwaard van 
Damocles waaronder alle andere onderwerpen aan belang verloren. Dat 
gold eveneens voor het onderwerp mensenrechten, omdat ‘alle unsere 
Bemühungen um mehr Freiheit und mehr soziale Gerechtigkeit umsonst 
wären, wenn wir den Frieden nicht erhalten könnten.’ Ook verdween 
het standpunt dat de Duitse eenwording een voorwaarde vormde voor 
een vreedzame ordening van Europa in 1981 stilzwĳ gend uit de nieuwe 
beginselverklaring van de DGB. ‘Die umfassende Sicherung des Friedens 
(…) muß (…) das vorrangige Ziel internationaler Politik sein,’ zo luidde in 
1982 de nieuwe buitenlandspolitieke prioriteit.25

Op papier bleven zorgen over de mensenrechtensituatie achter het Ĳ zeren 
Gordĳ n wel een belangrĳ k deel van het DGB-beleid. Zo committeerde de 
DGB zich in 1978 aan de ‘Verwirklichung der Menschenrechte in Ost und 
West nach gleichen Maßstäben’ en waarschuwde de centrale er in 1982 voor 
mensenrechten niet te relativeren als ‘interne aangelegenheid’. Evenals 
voor de FNV was voor de DGB een stabiele vredesordening zonder sociale 
gerechtigheid onmogelĳ k: ‘Frieden bedeutet mehr als die Abwesenheit von 
Krieg. Frieden erfordert die Respektierung von Menschenrechten,’ stelde de 

Benz, ‘Ohne Berührungsängste für die Sicherung des Friedens’, in: Volkmar Deile e.a. ed., Bonn 
10.10.1981. Friedensdemonstration für Abrüstung und Entspannung in Europa (Göttingen 1981) 
106-110. Reiner Steinweg, ‘Die Bedeutung der Gewerkschaften für die Friedensbewegung’, in: 
Steinweg, Die neue Friedensbewegung (1982) 189-218, aldaar 189, 201, 203-204, 207-209.
24 DGB Nachrichten-Dienst, Vetter warnt vor “einäugiger” Friedensdiskussion, Düsseldorf, den 
27. Oktober 1981, Nachrichtendienste DGB 1981. DGB Informations-Dienst, Stellungnahme des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Friedens- und Sicherheitspolitik, 7. Juli 1983, Nachrichten-
dienste DGB 1983. Steinweg, ‘Die Bedeutung’ (1982) 203-204. Heinz O. Vetter, ‘Initiative für den 
Frieden. Rede auf der Veranstaltung des DGB zum Antikriegstag am 1.9.1981 in Düsseldorf’, GMH 
32 (1981) nr. 9, 510-521, aldaar 514, 519. Dietmar Süss, ‘Gewerkschaften und Friedensbewegung’, 
in: Becker-Schaum, "Entrüstet Euch!" (2012) 262-276, aldaar 270-273. 
25 Vetter, ‘Initiative für den Frieden’ (1981) 511. Geschäftsbericht des Bundesvorstandes des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 1978-1981 (Frankfurt am Main 1982) Anträge 61. DGB Nachrichten-
Dienst, Ohne Frieden gibt es keine Zukunft, Düsseldorf, den 29. April 1981, Nachrichtendienste 
DGB 1981. ‘Dokumentation. DGB: Frieden durch Abrüstung’, GMH 32 (1981) nr. 9, 567-568. Wilke, 
Müller, Zwischen Solidarität und Eigennutz (1991) 31. 
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centrale in de latere jaren tachtig.26 Slechts zelden was het standpunt echter 
in de praktĳ k zo ferm als op papier. Vetter drong er omwille van de dialoog 
op aan de ideologische verschillen tussen Oost en West niet op de spits te 
drĳ ven en stuurde aan op een bescheidenheid die aan waarderelativisme 
grensde.27

De DGB volgde de SPD in het denkbeeld dat veranderingen in Oost-
Europa van bovenaf in kleine stapjes zouden moeten plaatsvinden en niet 
van buitenaf afgedwongen konden worden.28 Aan deze overtuiging hield 
de centrale gedurende de jaren tachtig vast. Vooral in het geval van de 
DDR bleef zĳ  nog zeer lang eenzĳ dig gericht op de machthebbers. De DGB 
verklaarde weliswaar zĳ n sympathie voor en solidariteit met de bewegingen 
van onderop in Oost-Europa, maar betrok hen verder nauwelĳ ks in analyses 
van de oorzaken van 1989. De DGB zag vooral de Westerse ontspanningspo-
litiek en Gorbatsjovs hervormingsbeleid als de belangrĳ kste redenen voor 
de omwentelingen in Oost-Europa.29

‘Freiheit und Ordnung’: de DGB en het verschĳ nen van Solidarność

De stakingen in Polen overvielen de DGB midden in deze verschuiving 
van de traditionele doelen van de ontspanning naar een focus op vrede en 
veiligheid. Binnen de DGB bestond er weinig twĳ fel over dat de stakingen 
op legitieme wĳ ze de belangen van de Poolse arbeidersklasse vertegen-
woordigden. De gespannen internationale situatie temperde echter het 
enthousiasme en de solidariteit die met de Poolse vakbondsbroeders voor 
de hand lag. Gedurende 1980-1981 legde de DGB daarom de nadruk op 
discipline, bezonnenheid en dialoog, zowel in publieke verklaringen als in 

26 Resolutie van 1978 geciteerd in: Klaus Pokatzky ‘Menschenrechte und Gewerkschaften’, 
in: Carola Stern ed., Wer schweigt wird mitschuldig (Frankfurt am Main 1981) 121-138, aldaar 
122. Tweede citaat: Geschäftsbericht des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
1986-1989 (Frankfurt am Main 1990) Anträge 1. Zie ook: ‘Dokumentation. DGB: Frieden durch 
Abrüstung’ GMH 32 (1981) nr. 9, 567-568. Ernst Breit, ‘Für einen Frieden ohne Wafffen, ohne 
Hunger, ohne Arbeitslosigkeit’, GMH 34 (1983) nr. 9, 531-540, aldaar 532-534. 
27 Heinz Oskar Vetter, ‘Internationale Gewerkschaftspolitik als Einheit’, NG/FH 17 (1970) 
770–774, aldaar 772. Von Beyme, ‘Die Entwicklung der sozialistischen Länder’ (1977) 600, 610-611.
28 Vetter, Notizen (1983) 123-124. Von Beyme, ‘Die Entwicklung der sozialistischen Länder’ 
(1977) 602.
29 DGB Informationsdienst, Entschließung zur deutschland- und europapolitischen Situation, 
7. Dezember 1989, Nachrichtendienst des DGB 1989. DGB Nachrichten-Dienst, Breit: Veränderun-
gen in einigen Ost-Ländern lassen hofffen, 14. September 1989, ibidem. DGB Nachrichten-Dienst, 
“Perestroĳ ka” – ein Zeichen der Hofffnung, 16. Oktober 1989, ibidem. Erwin Kristofffersen, ‘Wandel 
nach eigenem Modell – Wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen in Ungarn’, GMH 39 
(1988) nr. 8, 500–506, aldaar 500-501, 506. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 168-169. 
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direct contact met Solidarność. Kristofffersen sprak matigend van ‘Freiheit 
und Ordnung’.30

Zo schaarde de DGB zich opnieuw in het kamp van de SPD. De vak-
bondscentrale deelde de twĳ fel van de sociaaldemocraten of de Poolse 
vakbondsleiders in staat zouden zĳ n de kans op een invasie juist in te 
schatten en hun achterban in toom te houden. ‘Wir können nur hofffen, 
daß sich weiterhin jene Kräfte in der SOLIDARITÄT durchsetzen, die die 
geografĳischen und geopolitischen Grenzen (…) klar erkennen,’ verwoordde 
Kristofffersen in 1981 zĳ n angsten. Solidarność wist deze twĳ fels in directe 
gesprekken uiteindelĳ k weg te nemen.31 Zo ontving de DGB in februari 1981 
een brief waarin een Solidarność-woordvoerder expliciet aangaf niet ‘die 
gegebenen geopolitischen Tatsachen umstossen zu wollen und dadurch die 
schwer erkämpften Errungenschaften auf’s Spiel zu setzen.’32 Dit was taal 
naar Kristofffersens hart. De conclusie van sommige historici dat Solidarność 
aanvankelĳ k geen begrip toonde voor de terughoudende opstelling van de 
DGB is dan ook niet terecht.33

De grootste angst van de DGB was dat Solidarność in haar enthousiasme 
en onervarenheid de Sovjet-Unie zou provoceren tot ingrĳ pen en zo haar 
eigen ruiten in zou gooien en. De DGB richtte zĳ n boodschap van terug-
houdendheid daarom ook tot Moskou.

‘Es muß allein Sache der Polen sein, ihre Gesellschaft zu gestalten’, 
schreef Vetter in maart 1981: ‘Jede Einmischung von außen – egal aus 
welcher Richtung – bringt nicht nur Gefahren für Polen, sondern wird 
Auswirkungen auf ganz Europa haben.’34

30 DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress). DGB IA 5/DGAJ000291 – 5 
(Kristofffersen, Grussbotschaft, 1981). Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 313-317. 
Vetter, Notizen (1983) 130-131. ‘DGB zu Polen: Anerkennung und Genugtuung’, WdA 4-9-1980. 
DGB IA 5/DGAJ000642 – 1 (IA, Entwicklung in Polen, 1981). 
31 Hoofdletters in origineel. DGB IA 5/DGAJ000291 – 7 (Kristofffersen, Noch ist Polen). DGB 
IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress). DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff aan 
Kristofffersen, 1981). Zie ook Erwin Kristofffersen, ‘Begegnungen des Deutschen Gewerkschafts-
bundes mit Gewerkschaften in Polen’, in: Plum, Ungewöhnliche Normalisierung (1984) 75-80, 
aldaar 78-79. Vetter, Notizen (1983) 132-133. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 163. 
32 DGB IA 5/DGAJ000291 – 2 (Jasiński aan DGB, 1981). 
33 Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 165. Zie ook: Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 78-79. Deze 
conclusie berust op een interpretatiefout. Kristofffersens opmerking ‘Diese Position wurde von 
den Vertretern der “Solidarität” absolut nicht geteilt’, sloeg niet op de terughoudendheid van 
de DGB, maar op het idee dat West-Duitsers revanchisten waren.
34 Heinz O. Vetter, ‘Im Geist von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Rede auf dem 4. 
Außerordentlichen Bundeskongreß des DGB, 12. – 14.3.1981 in Düsseldorf’, GMH 32 (1981) nr. 5, 
254-271, aldaar 270-271. DGB IA 5/DGAJ000642 – 1 (IA, Entwicklung in Polen, 1981). Vetter, Notizen 
(1983) 132-133.
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Net als de FNV richtte de DGB zĳ n oproep tot niet-inmenging echter in 
eerste instantie op het Westen, in het bĳ zonder rechtse kringen. De DGB 
was bang dat de Poolse kwestie misbruikt zou worden in aanloop naar 
de Bondsdagverkiezingen van 5 oktober 1980. De vakbondspers berichtte 
met het oog op het christendemocratische enthousiasme voor Solidarność 
smalend over de ‘selbsternannten polnischen Arbeiterführer aus Bonn und 
München’ en Vetter waarschuwde voor ‘falschen Gewerkschaftsfreunden’ 
die Solidarność prezen, maar de vakbeweging in eigen land bekritiseerden. 
‘Nicht Solidarität, sondern revanchistische Neigungen, die die Oder-Neiße-
Grenze in Frage stellen, und die Aufrüstungsbeschlüße der NATO erhöhen 
die Kriegsgefahr,’ waarschuwde een groep vakbondsleden.35

De staat van beleg in Polen maakte geen einde aan het geloof van de 
DGB in de ontspanning. Solidarność had juist gezorgd voor een opleving 
van het idee dat de ontspanningspolitiek verandering teweeg zou kunnen 
brengen in Oost-Europa. Vetter corrigeerde zĳ n verhefffĳ ing van vrede en 
ontspanning boven mensenrechten van eerder dat jaar en sprak onder druk 
van de omstandigheden van ‘Entspannung mit Moral’:

‘Entspannung hat nicht unsere Moral aufgezehrt und auch nicht unsere 
Sensibilität gegenüber den Menschenrechtsverletzungen in Osteuropa. 
Sie hat uns Möglichkeiten gegeben, dem einzelnen durch Intervention 
efffektiv zu helfen. Sie hat den Eisernen Vorhang durchbohrt für den Wind-
zug der Freiheit – selbst wenn er manchmal nur als Hauch ankommt.’36

De DGB zag geen alternatief voor de ontspanningspolitiek als garantie 
van de eigen veiligheid en motor van hervormingen in Oost-Europa. De 
centrale was daarom voorzichtig met het uiten van protest: ‘Wenn wir diese 
Läden wieder dichtmachen, sind nicht wir es, die zu leiden haben, sondern 
diejenigen, die dann wieder ohne Windhauch den Moder der Friedhofsstille 
ertragen müssen,’ stelde Vetter in hetzelfde artikel.37

Uit de eerste reacties van de DGB op de staat van beleg sprak een restant 
van vertrouwen in de Poolse machthebbers en de hoop dat Jaruzelski’s 

35 D.S., ‘Ein Bazillus aus Polen?’, WdA 1-10-1981. DGB Nachrichten-Dienst, Vetter warnt vor 
“falschen Gewerkschaftsfreunden”, Düsseldorf, 24. Sept. 1980, Nachrichtendienste DGB 1980. 
DGB Nachrichtendienst, Vetter antwortet Strauss, 11. Sept. 1980, ibidem. Gewerkschafter fordern 
(1981) 5.
36 Heinz O. Vetter, ‘Entspannung mit Moral’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für Polen? 
(1982) 199-203, aldaar 200-203. Heinz O. Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’, GMH 33 (1982) 
Sonderheft Polen, 2-9, aldaar 3. Vetter, ‘Notizen’ (1983) 124, 128-129. 
37 Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ (1982) 200-203. 
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maatregelen van korte duur zouden zĳ n. Veel vakbondsleden waren geneigd 
Jaruzelski’s bewering dat hĳ  erger kwaad had voorkomen, te accepteren. 
Toen in 1982 duidelĳ k werd dat de staat van beleg geen kortdurende aangele-
genheid zou zĳ n, begon de centrale zich explicieter uit te spreken. Ondanks 
deze hardere toon bleef de DGB bĳ  de overtuiging dat protestdemonstraties 
en ook sancties de posities slechts zouden verharden in plaats van de weg 
vrĳ  te maken voor hervormingen.38

Hoewel de DGB de SPD aanvankelĳ k volgde in haar voorzichtige, op 
ontspanning gerichte opstelling, concludeerde de centrale wel dat het 
regime schuldig was aan de ontstane situatie en niet Solidarność. Naar de 
mening van de DGB had het regime zich nooit serieus aan de akkoorden van 
Gdańsk gecommitteerd. ‘Es ist ein Ammenmärchen, wenn die polnische 
und sowjetische Propaganda bis heute erklären, Solidarność habe einen 
Bürgerkrieg vorbereitet,’ stelde Vetter verontwaardigd. De stakingen waren 
niet de oorzaak van de crisis in Polen, maar een gevolg ervan en de staat 
van beleg was geen oplossing, maar deel van het probleem.39 Dit standpunt 
deelde de DGB met de FNV en verschillende andere Westerse vakbondsor-
ganisaties, terwĳ l de SPD Solidarność veel meer als schuldige beschouwde.

Plaatsvervangend DGB-voorzitter Gerd Muhr speelde handig in op de 
Poolse propaganda. Hĳ  gebruikte de verkondiging van het Poolse regime 
dat Solidarność geen vakbond maar een politieke oppositiebeweging was 
als boemerang. Dat een onafhankelĳ ke vakbond in zo korte tĳ d 10 miljoen 
leden had kunnen verzamelen, liet twĳ felen aan de legitimiteit van het 
regime. Als echter een openlĳ ke oppositiebeweging daartoe in staat was 
geweest, duidde dat erop dat het regime geheel geen vertrouwen van de 
bevolking meer genoot: ‘Wer die Behauptung von der politischen Oppositi-
onsbewegung aufrecht erhalte, bestätige damit, dass die Regierung Polens 
gegen den Willen ihres eigenen Volkes existiere und regiere.’40

38 EW, ‘Sympathie und Hilfe für “Solidarität”’, WdA 17-12-1981. ‘Polen-Boykott abgelehnt’, 
WdA 7-1-1982. Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’ (1982) 1-2, 8. Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ 
(1982) 200-201. ‘Gewerkschaftler an der Seite der Unterdrückten’, Stuttgarter Zeitung 1-2-1982. 
Zeitungsarchiv Polen Berichte: Presse zur Systemkrise 1981 – 1 (Kluncker, Stern). DGB IA 5/
DGAJ000292 – 13 (Breit aan Geschaftsträger, 1982). Geschäftsbericht des Bundesvorstandes des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 1982-1985 (Frankfurt am Main 1986) 47. 
39 DGB Nachrichtendienst, Düsseldorf, den 29. Januar 1982, Vetter: “Polnischer Sommer” mit 
Brachialgewalt verhindert, Nachrichtendienste DGB 1982. Geschäftsbericht des Bundesvorstan-
des 1982-1985 (1986) 285. Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’ (1982) 1-2, 6, 8-9.
40 DGB Nachrichten-Dienst, Verwaltungsrat der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
fordert Gewerkschaftsfreiheit für Polen, Düsseldorf, den 4. März 1982, Nachrichtendienste DGB 
1982. 
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De hardere opstelling van de DGB toonde zich ook in het feit dat zĳ n 
begrip voor de Poolse propaganda over Westers interventionisme op leek 
te raken: ‘Wenn wir protestieren, ist das Einmischung. – Wenn russische 
Panzer rollen, ist das Bruderhilfe!,’ stelde Vetter verontwaardigd. Daarmee 
liet hĳ  een deel van de eerdere terughoudendheid varen:

‘Wenn internationale Solidarität mit unterdrückten Gewerkschaftern 
eine Einmischung in nationale Angelegenheiten sein soll, dann werden 
wir uns immer wieder einmischen. Das entspricht bester Tradition der 
freien Gewerkschaftsbewegung.’41

Kritisch bleef de centrale desondanks over de reactie uit rechtse kringen 
op de gebeurtenissen in Polen. De televisieshow van Reagan was de vak-
bondsleden een doorn in het oog, die sommigen er zelfs toe aanzette zich 
geheel uit de solidariteit met Polen terug te trekken.42 Zo ver wilde de 
DGB-leiding niet gaan. Ze koos er wel voor zich, net als de Grünen, van 
rechtse standpunten te distantiëren door zich in verklaringen over Polen 
ook tegen rechtse dictaturen uit te spreken. Wie over Turkĳ e had gezwegen, 
had nu niet het recht iets over Polen te zeggen, was de redenering. Omge-
keerd wees de DGB ook radicaal linkse groepen erop, dat wie graag iets 
over Latĳ ns-Amerika zei, nu ook Polen niet moest vergeten. Wie vanwege 
de ontspanning inperkingen van de vakbondsrechten in Polen toestond, 
billĳ kte die in feite ook in andere dictaturen.43

Hiermee bakende de DGB zĳ n positie tegenover zowel links als rechts 
duidelĳ k af. Een positief bĳ efffect voor de ontspanning was dat de specifĳ iek 
Oost-Europese context zo naar de achtergrond verdween. Enkele critici 
observeerden dat Vetter in toespraken consequent het handelen van de 
‘militairen’ en niet van de ‘communisten’ aanklaagde. Pas toen een groep 

41 Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ (1982) 199. Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’ (1982) 6. Boll, 
‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 208-209. DGB IA 5/DGAJ000426 – 1 (Erklärung 
Bleicher, 1982).
42 Hugo Müller-Vogg, ‘Die Fernsehshow passte nicht ins Konzept’, FAZ 1-2-1982. DGB IA 5/
DGAJ000424 – 1 (Ausblick, 1982). DGB IA 5/DGAJ000425 – 2 (Hilfe oder kalter Krieg, 1982). DGB 
IA 5/DGAJ000426 – 3 (Gier aan Vetter, 1982).
43 DGB IA 5/DGAJ000426 – 1 (Erklärung Bleicher, 1982). ‘DGB-Jugend: Solidarität für Polen’, 
Deutsche Post. Zeitung der deutschen Postgewerkschaft 20-2-1982. KK, ‘Solidarität gegen Unter-
drückung ist niemals einäugig’, WdA 4-2-1982. ‘Vetter: Gipfel der Menschenverachtung’, KStA 
1-2-1982. D.W., ‘Ungeteilte Solidarität’, E&W (1982) nr. 3.
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communistische betogers Vetter op een demonstratie direct uitdaagde, sprak 
hĳ  zich expliciet uit over het bankroet van het Oost-Europese systeem.44

De proef op de som: stille solidariteit en gecentraliseerde humanitaire 
hulp

Gedurende de legale maanden van Solidarność kenmerkte de opstelling 
van de DGB zich net als die van de FNV door terughoudendheid. Al op 
12 augustus 1980 sprak de DGB zich in een kort statement over de stakingen 
uit. De offfĳ iciële verklaring van 25 augustus was getekend door de nadruk op 
discipline en dialoog. Hier was een grondige studie van de verklaringen van 
andere vakcentrales en West-Duitse politieke partĳ en aan voorafgegaan.45

In de directe hulpverlening bleek de DGB ondanks de gevoelige Duits-
Poolse betrekkingen voortvarender dan de FNV. Kristofffersen achtte het 
vanzelfsprekend dat de DGB steun zou zenden, maar was evenals Van Rens 
in Nederland bevreesd voor schadelĳ ke efffecten op Solidarność. De DGB 
sprak zich openlĳ k uit tegen demonstraties en ander Westers ‘Abenteuertum’ 
uit angst voor een Sovjet-ingrĳ pen. Net als de FNV zag de DGB het Oostblok 
vooral als de reagerende en het Westen als de handelende partĳ . Daarom 
moest er niet ongevraagd hulp aan Polen gestuurd worden. De druk van 
de SPD om vooral voorzichtig te zĳ n, bevestigde deze koers. Kristofffersen 
sprak net als Van Rens waardering uit voor centrales die zonder borstklop-
perĳ  stille hulp verleenden. Ambassademedewerker Reifff adviseerde de 
DGB vanuit Warschau zelfs om de West-Duitse pers zoveel mogelĳ k in het 
ongewisse te laten over eventuele hulpacties.46

De DGB-top was zich zeer bewust van de bĳ zondere positie van een 
Duitse vakcentrale ten opzichte van Polen. De ergernis over vergelĳ kingen 

44 Reinhard Voss, ‘Solidarität schon vor dem 13. Dezember’, FR 1-2-1982 . Müller-Vogg, ‘Die 
Fernsehshow’, FAZ 1-2-1982. ‘Der “Solidarität” bis heute verbunden. DGB freut sich mit Walesa’, 
FAZ 7-10-1983.
45 DGB IA 5/DGAJ000596 – 1 (Simon aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000596 – 2 (Simon 
aan Vetter, 1980). DGB Nachrichten-Dienst, Düsseldorf 12. August 1980, DGB-Bundesvorstand 
zu den Ereignisse in Polen, Nachrichtendienste DGB 1980. DGB Nachrichten-Dienst, DGB-
Bundesvorstand zu den Ereignisse in Polen, Düsseldorf, den 25. August 1980, ibidem. 
46 DGB IA 5/DGAJ000642 – 1 (IA, Entwicklung in Polen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000642 – 3 
(Vetter, Statement, 1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 1 (Kristofffersen, Stichworte, 1980). DGB IA 5/
DGAJ000288 – 5 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 7 (Vetter aan Gewerk-
schaften, 1981). DGB Nachrichten-Dienst, Düsseldorf, 12. September 1980, Vetter: Abenteuertum 
nicht gefragt, Nachrichtendienste DGB 1980. DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff aan Kristofffersen, 
1980). Deze inschattingen strookten met die van één van de eerste Westerse vakbondsleden die 
de Poolse stakers bezocht: DGB IA 5/DGAJ000288 – 8 (Kassman, Report to the ICFTU, 1980). 
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met de openlĳ ke solidariteit van de Franse en Italiaanse vakcentrales was 
in deze kringen dan ook groot. ‘Sie hatten keine historische Hypotheken 
in ihrem Gepäck und konnten viel offfener als wir vorgehen,’ stelde Vetter 
in zĳ n memoires. Ook Kristofffersen schreef achteraf:

‘Die kommunistische Staatsmacht in Polen und in der UdSSR war eher 
bereit französische und italienische Solidarität mit “Solidarität” zu 
akzeptieren. (…) Die Deutschen aber blieben in der offfĳ iziellen Sprachre-
gelung trotz Normalisierungsvertrag und engen Wirtschaftsbeziehungen 
die ewigen Revanchisten, mit denen man sich nicht zu nahe einlassen 
sollte.’47

In de openbaarheid benadrukte de DGB dat Solidarność zelf om discretie 
had gevraagd:

‘[E]s war ihr eigener Wunsch, daß diese Zusammenarbeit ohne viel 
Lärm abläuft, denn die Demonstration zu guten Beziehungen zwischen 

47 Vetter, Notizen (1983) 130-131. Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 78.

Erwin Kristoff ersen (links), leider van de internationale afdeling van de DGB, overhandigt een 
check aan Rudi Feix en Dirk Hempel van de ondernemensraad van coop, dat namens de DGB zorg 
droeg voor het leveren van hulp aan Polen, 7 april 1982. Bron: AdsD / Friedrich-Ebert-Stiftung.
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“Solidarność” und DGB wäre für unsere polnischen Freunde zur zu-
sätzlichen Belastung geworden. (…) Hätten unsere Kollegen von der 
“Solidarność” mehr geräuschvolle Demonstrationen von uns gewollt, 
dann wären wir auch dazu bereit gewesen. Stille mit Desinteresse und 
Inaktivität gleichzusetzen, ist wohl so falsch, wie geräuschvolle Schaftl-
huberei mit wirksamer Hilfe zu verwechseln.’48

Inderdaad is het zo dat de Poolse oppositie vanwege het gevaar van het 
aanwakkeren van anti-Duitse propaganda graag wilde dat de West-Duitse 
centrale haar hulp op terughoudende wĳ ze leverde. Het is echter te gemak-
kelĳ k om alleen de wensen van Solidarność verantwoordelĳ k te maken voor 
de stille hulpverlening van de DGB: het sloot ook aan bĳ  de eigen zorgen 
over een Sovjet-interventie, de druk van de SPD en de wens tot behoud 
van een offfĳ icieel dialoogbeleid. De DGB richtte zich zelfs direct tot de 
Poolse autoriteiten met de verzekering niet uit te zĳ n op het bedrĳ ven van 
propaganda of het steunen van subversieve organisaties.49

Het relatieve stilzwĳ gen leverde al snel kritiek op. In september 1980 
probeerde CSU-leider Strauß de DGB tot openlĳ ke hulpverlening aan te 
zetten door aan te kondigen dat hĳ  in dat geval een aanzienlĳ k bedrag 
zou doneren. Net als de FNV wilde de DGB echter wachten op een teken 
uit Gdańsk om de erkenning van de nieuwe vakbond niet in gevaar te 
brengen.50 Amnesty-bestuurslid Klaus Pokatzky stelde kritisch dat de 
DGB ‘auf sanfte Sohlen’ rondsloop, terwĳ l de Amerikaanse centrales zich 
wel als mensenrechtenbeweging opstelden.51

Vanaf september klonk er ook kritiek uit eigen gelederen. In decem-
ber 1980 stelden meer dan honderd DGB-leden uit het middenkader een 
verklaring op, die opriep tot nauwere betrekkingen met Solidarność. In 
1981 uitte deze onvrede zich verder toen steeds meer vakbondsleden zich 
bĳ  Solidarität mit Solidarność-comités aansloten en de DGB opriepen om 

48 Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ (1982) 201. Voor vergelĳ kbare uitingen: Vetter, ‘Solidarität 
mit Solidarność’ (1982) 5. DGB IA 5/DGAJ000428 – 2 (Gespräch mit der deutschen Presse, 1982). 
DGB IA 5/DGAJ000288 – 6 (IA aan Vetter, 1981).
49 DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000291 – 2 
(Jasiński aan DGB, 1981). Interview Seideneck, 8-8-2011. Bégin, ‘Kontakte’, (2005) 298. 
50 DGB IA 5/DGAJ000288 – 9 (Pressemeldung CSU). DGB IA 5/DGAJ000288 – 10 (Strauss aan 
Vetter). DGB Nachrichtendienst, Vetter antwortet Strauss, 11. Sept. 1980, Nachrichtendienste 
DGB 1980. 
51 Klaus Pokatzky, ‘Menschenrechte und Gewerkschaften’, in: Carola Stern ed., Wer schweigt 
wird mitschuldig (Frankfurt am Main 1981) 121-138, aldaar 136. 
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meer openlĳ ke hulp te verlenen.52 Aangezien de DGB de meest voor de 
hand liggende partner voor Solidarność in de West-Duitse samenleving 
vormde, werd hĳ  ook een kristallisatiepunt van oproepen tot actie en kritiek 
van buiten de eigen gelederen. Verschillende lokale afdelingen namen zelf 
alvast het heft in handen. De ergste angsten aan de top voor de gevolgen 
van ongecoördineerd optreden werden bevestigd zodra enkele initiatieven 
in Polen in de problemen raakten en de DGB al zĳ n diplomatieke kanalen 
moest aanwenden om de schade te herstellen, bĳ voorbeeld door een ar-
restatie van een Duitse activist ongedaan te maken.53

In werkelĳ kheid was de DGB niet zo passief als van buitenaf leek. Anders 
dan bĳ  de FNV kwamen bĳ  deze prominente centrale de hulpaanvragen 
uit Polen snel binnen. Al in september 1980 stelde Kristofffersen de eerste 
voorstellen op om 25.000 DM aan de Poolse vakbond te schenken.54 De 
DGB voldeed vervolgens aan drie concrete hulpaanvragen: een verzoek om 
informatie over vakbondsactiviteit, de wens tot hulp bĳ  het doorbreken 
van het informatiemonopolie van de staat en de oproep van Wałęsa tot het 
leveren van humanitaire hulp.

In reactie op het verzoek om vakbondsinformatie zette de DGB groot 
in. Tegen niet geringe kosten liet de centrale een eigen vakbondsbrochure 
vertalen en in hoge oplage drukken. Volgens historicus Rolf Gawrich zag 
de DGB in het sturen van vakbondsinformatie een welkome manier om 
Solidarność in de richting van een gematigde opstelling te beïnvloeden. 
In het najaar van 1980 was dit nog een belangrĳ ke zorg. Dit initiatief werd 
echter gedwarsboomd door de SPD-regering. Onder invloed van haar 
contacten met het Poolse regime, zag zĳ  niet zozeer het voordeel van 
gunstige beïnvloeding maar vooral een risico voor de ontspanning. Terwĳ l 
minder grondige West-Europese centrales al in een vroegtĳ dig stadium 
anderstalige informatie naar Polen hadden gestuurd, bleven de Poolstalige 
DGB-brochures steken, uit trouw aan het voorzichtige regeringsbeleid.55

52 Gewerkschafter fordern (1981) 5-6. Verzameling Klimczak – 5 (Gründungserklärung “Solida-
rität mit Solidarność”, 1981). Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 205-207, 214-215. 
Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 299. AP 2217-249 – 1 (Gewerkschafter fordern Anerkennung). Zie ook 
de acties en ondertekende verklaringen van lokale DGB-afdelingen in het materiaal van het 
Komitee für Unabhängige Gewerkschaften in Sol mit Sol 2. 
53 Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 209-212. DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 
(Kristofffersen aan Vetter, 1980). Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 330. 
54 DGB IA 5/DGAJ000288 – 1 (Kristofffersen, Stichworte, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 
(Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000291 – 8 (Besuch Olszewski, 1980). Boll, 
‘Zwischen politischer zurückhaltung’ (2009) 200-201.
55 DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 4 
(Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Kristofffersen aan Reifff, 1981). DGB 
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Het tweede verzoek van Solidarność was in feite nog een stuk risicovol-
ler. De hulp bĳ  het doorbreken van het informatiemonopolie vond zĳ n 
oorsprong in gesprekken van Reifff met Solidarność in de regio Mazovië, 
rondom Warschau, in december 1980. Reifff gaf het verzoek om radio 
Solidarność te ondersteunen door aan de DGB en smokkelde in januari 
persoonlĳ k apparatuur naar Polen. Als diplomaat werd hĳ  aan de grens 
niet gecontroleerd. De DGB leverde cassettes waarop Solidarność, in het 
geheim, in offfĳ iciële Poolse radiostudio’s programma’s kon kopiëren. Bĳ  
gebrek aan offfĳ iciële zendtĳ d, was het afspelen van deze cassettes over de 
luidspreker in fabrieken en bussen de enige manier om een breed publiek 
te bereiken. Dankzĳ  de uitstekende relatie tussen Reifff, Kristofffersen en de 
contactpersoon bĳ  radio Solidarność Marek Chlebowicz intensiveerde de 
hulp zich gedurende 1981.56 Deze vorm van hulpverlening was sterk gebaat 
bĳ  stilzwĳ gen om te voorkomen dat Reifff alsnog aan de grens gecontroleerd 
zou worden. Dit zorgde er wel voor dat de DGB in de openbaarheid negatief 
afstak bĳ  bĳ voorbeeld de Franse centrales die openlĳ k hulp verleenden. 
Intern zag Reifff dat heel anders. Zo stelde hĳ  in maart 1981 niet zonder 
leedvermaak:

‘Während die Druckereimaschinen der französischen Gewerkschaften 
z.B. noch immer unter Zollverschluß lagern, werden mit den Kassetten-
Kopiergeräten des DGB wöchentlich bereits 1200 Ton-Kassetten her-
gestellt, die in Betrieben aller Regionen Polens über den Betriebsfunk 
abgespielt werden.’57

Op basis van de goede samenwerking kwam Solidarność al snel met het 
verdergaande verzoek om een eigen geluidsstudio. De DGB nam deze wens 
positief op en legde contact met specialisten.58 Hier bleek hoe belangrĳ k 
de geheimhouding was geweest, zeker in het licht van de Duits-Poolse 

IA 5/DGAJ000291 – 9 (Kristofffersen aan Reif, 1981). DGB IA 5/DGAJ000642 – 2 (Vetter aan 
Internationale Kommission, 1981). Kristofffersen, ‘Begegungen’ (1984) 79. 
56 DGB IA 5/DGAJ000291 – 2 (Jasiński aan DGB, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 6 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/
DGAJ000291 – 10 (Onyszkiewicz aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 11 (Onysz-
kiewicz, Chlebowicz aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000642 – 4 (Wagner aan Twelker, 
1981). PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript).
57 DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). Hĳ  herhaalt deze uitspraak in 
zĳ n memoires: PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Zie ook Pick, Społeczny wymiar 
stosunków PRL-RFN (2010) 324-325 (H7). Gatter-Klenk, Vielleicht auf Knien (1983) 136. 
58 DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 4 
(Kristofffersen aan Vetter, 1981). PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). In alle 
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gevoeligheden. Nadat Zbigniew Bujak, de leider van Solidarność in de regio 
Mazovië, in het najaar de Bondsrepubliek had bezocht, maakte hĳ , tot 
verontrusting van Reifff, de afspraken over de geluidsstudio bekend aan de 
Poolse onafhankelĳ ke pers.59 Vermoedelĳ k was het zelfvertrouwen binnen 
Solidarność inmiddels voldoende gegroeid, of misschien gaf Bujak toe aan 
een wens tot openheid en basisdemocratie. De DGB was sceptisch over de 
publiciteit – niet ten onrechte zoals zou blĳ ken. De West-Duitse pers maakte 
de onthulling nog spectaculairder door niet over een geluidsstudio, maar 
een radiozender te berichten. Deze spraakverwarring was een godsgeschenk 
voor het regime, dat onmiddellĳ k suggereerde dat de DGB een soort van 
Radio Free Europe in Polen wilde beginnen. Het ontbood de West-Duitse 
ambassadeur om het misnoegen kenbaar te maken.60 Een deel van de West-
Duitse media interpreteerde de verzekeringen van de DGB dat het slechts 
om een studio ging als weer een verdere terugtrekkende beweging van een 
al te voorzichtige vakcentrale.61

Voor de DGB bevestigde deze afffaire opnieuw dat geruisloos handelen 
noodzakelĳ k was, omdat, zo stelt Vetter achteraf, ‘jede erkennbare kleine 
Bewegung zwischen uns zu einem Monstrum in der Propaganda des Ostens 
aufgeblasen wurde.’ In tegenstelling tot Van Traa, die in 1981 triomfantelĳ k 
meldde dat de ambassadeur naar de bestelbus had geïnformeerd, zag Kristof-
fersen de ophef als een nederlaag.62 De publiciteit rond de hulpverlening 
gaf het Poolse regime de gelegenheid deze met een diplomatieke rel te 
blokkeren.63

Het derde hulpverzoek waaraan de DGB voldeed, was het leveren van 
humanitaire hulp na de oproep daartoe van Wałęsa in het najaar van 1981. 
Ook nu werd de DGB weer overspoeld door zowel enthousiaste als kritische 
telefoontjes van vakbondsleden. De DGB bleef echter zĳ n karakter trouw 

enthousiasme over de eerste successen en de goede contacten werd zelfs overwogen te helpen 
bĳ  de aanschaf van televisie-apparatuur.
59 DGB IA 5/DGAJ000291 – 12 (Niezależność Nr.  161 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 13 
(Wiadomości Dnia 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 14 (Reifff aan Kristofffersen, 1981).
60 DGB IA 5/DGAJ000291 – 5 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). Boll, ‘Zwischen politischer 
Zurückhaltung’ (2009) 204-205. PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript).
61 Vooral taz volgde de DGB kritisch: G.U., ‘DGB weist Vorwürfe zurück’, taz 14-1-1982, 4. Gerd 
Nowakowski, ‘“Stille Hilfe” und die Schwierigkeiten der Standortbestimmung’, in: Huth, Seel, 
Wolschner, Polen (1982) 116-117. 
62 Reinhard Voss, ‘DGB: Hilfe nach Maß’, FR 16-12-1981, 1. Vetter, Notizen (1983) 132. Vetter, 
‘Entspannung mit Moral’ (1982) 201.
63 DGB IA 5/DGAJ000291 – 5 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). Boll, ‘Zwischen politischer Zurück-
haltung’ (2009) 204-205. PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Reifff suggereert dat het 
regime zelf het foutieve bericht had verspreid.
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door niet overhaast te werk te gaan en vooral eerst naar Solidarność zelf 
te luisteren. Het leveren van voedsel- en medicĳ nhulp was al geregeld 
onderwerp van gesprek geweest tussen beide organisaties.64

De voorbereidingen verliepen zoals altĳ d achter de schermen. Toen 
de DGB op 14 december 1981 naar buiten trad met de oprichting van de 
vereniging Solidarität für Polen en een week later een rekeningnummer 
opende, kon dat daarom gemakkelĳ k aangezien worden voor een directe, 
spontane reactie op de gebeurtenissen van 13 december. Het was echter 
slechts de uitkomst van een langdurige planning, die weinig met spontaan 
handelen te maken had.65

Hoewel de DGB aanvankelĳ k gewoon zĳ n planning door probeerde te 
zetten, gooide de dertiende december wel degelĳ k roet in het eten. Het 
maakte een einde aan de mogelĳ kheid de geluidsstudio alsnog te leveren 
en zette een streep door de samenwerking met Solidarność. De DGB paste 
zich slechts moeilĳ k aan de nieuwe omstandigheden aan. De centrale 
deed aanvankelĳ k een nobele, maar weinig realistische poging om af te 
dwingen dat de humanitaire hulpverlening verder in vrĳ e samenwerking 
met Solidarność zou plaatsvinden. Deze eis was een sympathiek blĳ k van 
vertrouwen in Solidarność, maar gaf ook blĳ k van een naïef vertrouwen in 
de goede wil van de militaire machthebbers. Deze hoop verdween pas na 
enkele weken.66

Deze aanpassingsproblemen kenmerkten ook de protestactiviteiten van 
de DGB. De centrale zag net als de SPD het nut van Westers protest nau-
welĳ ks in. In tegenstelling tot de FNV organiseerde de DGB pas landelĳ ke 
protestacties na expliciete aanmoediging van de ICFTU. De DGB koos er, 
mogelĳ k vanwege de Duits-Poolse gevoeligheden, voor zĳ n activiteiten 
strikt binnen deze internationale kaders te houden. Achter de schermen 
lobbyde Kristofffersen overigens wel uitgebreid voor de vrĳ lating van de 

64 DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 15 (Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/
DGAJ000291 – 16 (Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 17 (Reifff aan Kristof-
fersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 18 (Vetter aan Wałęsa, 1981). Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 302. 
65 DGB IA 5/DGAJ000430 – 1 (Erster Geschäftsbericht “Solidarität für Polen e.V. – DGB”). 
Nowakowski, “Stille Hilfe”, in: Huth, Seel, Wolschner, Polen (1982) 116-117. ‘Die frische Ent-
täuschung mit dem “Friedensappell”’, FAZ 24-12-1981. 
66 EW, ‘Sympathie und Hilfe’ (1981). DGB Nachrichten-Dienst, DGB fordert sofortige Aufhebung 
des Ausnahmezustandes in Polen, Düsseldorf, den 21. Dezember 1981, Nachrichtendienste 
DGB 1981. Sol NL 67 – 2 (DGB Jugend, Solidarität). ‘Aktionstag der DGB für die polnischen 
Gewerkschafter’, WdA 28-1-1982, 1.
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geïnterneerden en was hĳ  minder huiverig dan vóór 13 december 1981 om 
gevangen politieke activisten te steunen.67

Voor de critici was dit alles echter niet genoeg. Rechtse politici vergeleken 
de schĳ nbare inactiviteit van de DGB met diens actiebereidheid tegenover 
Latĳ ns-Amerika.68 Linkse media verweten de DGB slechts ‘ein leises Stimm-
chen’ te laten horen. De taz concludeerde dat de DGB zich ‘strikt, um nicht 
zu sagen sklavisch, im Rahmen der sozialdemokratischen Außenpolitik’ 
bewoog en zich vooral op humanitaire hulp toelegde omdat niet iedereen 
in de centrale zich volmondig voor het revolutionaire Solidarność wilde 
uitspreken. Verwĳ zingen naar de delicate aard van de Pools-Duitse betrek-
kingen deed de taz af als smoes:

‘Was die aus der Hitler-Zeit stammenden Belastungen des deutsch-
polnischen Verhältnisses mit der Solidarität deutscher Gewerkschafter 
gegenüber der Solidarność zu tun haben sollen, ist völlig unerfĳ indlich.’69

Bĳ zonder invloedrĳ k was ook de kritiek van de schrĳ ver Heinrich Böll. Hĳ  
verweet de DGB een merkwaardige angst voor inmenging te koesteren.70 
Net als in 1980-1981 projecteerden bovendien vele vakbondsleden en anderen 
hun eigen wensen tot hulpverlening en protest op de DGB. Ontmoedigd 
door de waargenomen dadenloosheid in de anderhalf jaar daarvoor, lieten 
de activisten hun oproepen tot meer hulpverlening niet zelden gepaard 
gaan met petitielĳ sten.71

67 Zie bĳ v. Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 208-212, 218. DGB IA 5/
DGAJ000428 – 3 (Kristofffersen aan Breit, 1982). DGB IA 5/DGAJ000428 – 4 (Kristofffersen aan 
Breit, 1982). DGB IA 5/DGAJ000295 – 1 (Kristofffersen aan Kohl, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 1 
(DGB aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000539 – 1 (Kristofffersen aan Komitee, 1981). DGB IA 
5/DGAJ000539 – 2 (Kristofffersen aan Breit, 1983). 
68 B.II.3 1155 – 2 (Begrüßung Binkert). Zeitungsarchiv Polen Berichte: Presse zur Systemkrise 
1981 – 1 (Kluncker, Stern).
69 Zie o.a. Nowakowski, “Stille Hilfe”, in: Huth, Seel, Wolschner, Polen (1982) 116-117. Wolfgang 
Pohrt, ‘Der Untertan und seine Angst vor der Freiheit’, taz 7-1-1982, 8. ‘Schwierigkeiten mit der 
Polen-Solidarität’, taz 21-5-1282. H.W. Plager, ‘Die Polen-Hilfe des DGB’, taz 21-5-1982, 15. Luwa, 
‘DGB-Aktivitäten für Polen’, taz 21-5-1982, 15. Marke, ‘Halbherzig, bürokratisch, humanitär’, taz 
15-1-1982, 4. 
70 Heinrich Böll, ‘Ein neues Vokabularium fĳ inden’, in: Böll, Duve, Staeck, Verantwortlich für 
Polen? (1982) 9-17, aldaar 14-15. Zie ook Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 348-349. 
71 Enkele voorbeelden: Verzameling Klimczak, Solidarność – 9 (Unterstützungskomitee, Die 
Verantwortung). Sol NL 67 – (Kauker, Komitee). DGB IA 5/DGAJ000425 – 2 (Komitee Solidarität 
mit Solidarność in Darmstadt). DGB IA 5/DGAJ000295 – 2 (Anrufe 1981). Boll, Świder, ‘The FRG’ 
(2010) 174-175. 
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De DGB verzette zich tegen deze kritiek door meer ruchtbaarheid aan 
de bestaande en voorbĳ e hulpverleningsinitiatieven te geven. De centrale 
zette de tegenaanval in door te stellen dat Polen niets opschoot met ‘diese 
ständigen gegenseitigen Beweise, daß der Andere weniger Herz für die 
Polen hätte’. Zĳ  deed dit echter zelf ook bĳ  rechtse politici.72 De kritiek 
aan het adres van de DGB was overigens ten dele terecht. Zo lieten de 
voorbereidingen voor de demonstratie op aanmoediging van de ICFTU op 
30 januari 1982 te wensen over. De centrale kondigde optimistisch honderd 
lokale demonstraties aan, terwĳ l zich een beduidend lager aantal gemeld 
had. Vakbondsprominenten waarschuwden dat het vakbondsactivisme 
hierdoor alleen nog maar halfslachtiger zou overkomen.73

Inderdaad vonden er slechts 86 demonstraties plaats. Nergens kwamen 
meer dan 2000 mensen bĳ een en op de meeste plaatsen maar een paar 
honderd. In hetzelfde weekend protesteerden wel 8000 mensen tegen 
de nieuwe startbaan van het vliegveld in Frankfurt. Vetters toespraak 
op de hoofddemonstratie in Mühlheim an der Ruhr werd herhaaldelĳ k 
onderbroken door gefluit en spreekkoren van een blok communistische 
demonstranten. Het DGB-bestuur weet de lage deelnamecĳ fers aan de 
korte voorbereidingstĳ d en de associatie met de Polenshow van Reagan 
rond dezelfde tĳ d. Op wat dunne zelfkritiek na probeerde de centrale 
een optimistische toon te handhaven. De ambivalente toon waarmee de 
DGB over de solidariteitsdag schreef, leek echter te suggereren dat zelfs de 
vakbondsleiding niet van het succes van zĳ n activisme overtuigd was.74

72 DGB Nachrichtendienst, Düsseldorf, den 23. Dezember 1981, DGB weist Bölls Kritik mit 
aller Entschiedenheit zurück, Nachrichtendienste DGB 1981. Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ 
(1982) 199, 203. Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 215-216. Interview Seideneck, 
8-8-2011. 
73 DGB AO 5/DGAL000095 – 1 (Kluncker aan Vetter, 1982). DGB AO 5/DGAL000095 – 2 
(Schwab, Tag der Solidarität, 1982). DGB IA 5/DGAJ000426 – 4 (Veranstaltungen 30-1-1982). 
DGB Nachrichten-Dienst, 30. Januar: Tag der Solidarität mit “Solidarität”, Düsseldorf, 15. Januar 
1982, Nachrichtendienste DGB 1982. DGB Nachrichten-Dienst, DGB-Solidaritätsaktionen für 
Polen in der gesamten Bundesrepublik, Düsseldorf, den 22. Januar 1982, ibidem. 
74 DGB IA 5/DGAJ000424 – 3 (Vetter, “Solidarität mit Solidarność”, 1982). DGB IA 5/
DGAJ000428 – 5 (Schmidt aan DGB-Kreise, 1982). DGB AO 5/DGAL000095 – 1 (BV 2-2-1982). 
DGB IA 5/DGAJ000426 – 5 (W.B., DGB-Solidaritäts-Veranstaltungen, 1982). ‘Wenig Teilnehmer 
an Polen-Kundgebungen’, SZ 1-2-1982. Klaus Hartung, ‘Solidarität’, taz 1-2-1982, 4. Müller-Vogg, 
‘Die Fernsehshow’, FAZ 1-2-1982. Voss, ‘Solidarität’, FR 1-2-1982. ‘Weltweit schwache Proteste 
am Tag der Solidarität’, FAZ 1-2-1982. ‘Klägliche Solidarität’, SZ 1-2-1982. Hoe groot het aantal 
tegendemonstranten was, is onduidelĳ k. De FAZ heeft het over ca. 100, de FR over ca. 300, terwĳ l 
de SZ over een kwart van de 1200 aanwezigen spreekt. Volgens de FAZ had een DGB-woordvoerder 
verklaard dat er 40.000 mensen hadden deelgenomen aan alle demonstraties bĳ  elkaar. In interne 
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De centrale was meer in haar element bĳ  de organisatie van humanitaire 
hulp. De inzamelingsactie begon midden december succesvol. Half januari 
1981 was het eerste miljoen binnen. Daarna vlakte de donatiestroom af, door 
een combinatie van afnemende interesse in Polen en het feit dat de DGB 
door binnenlandse afffaires in opspraak raakte. Tot het einde van de actie 
in 1984 kwam desondanks in totaal bĳ na 2,5 miljoen DM binnen.75

Toch stelde ook de humanitaire hulpverlening de DGB voor problemen. 
De beoogde partner Solidarność was na 13 december 1981 onbereikbaar. 
Nadat de DGB zĳ n weinig realistische eis dat Solidarność bĳ  de hulpver-
lening betrokken moest blĳ ven had laten vallen, moest er een andere 
oplossing gevonden worden. Een poging op eigen gelegenheid 2000 pak-
ketten voor families van geïnterneerden te bezorgen mislukte, omdat het 
regime weigerde visa te verlenen en de eis stelde dat geïnterneerden slechts 
Poolse producten mochten ontvangen.76 In de loop van januari kwamen 
er nieuwe samenwerkingspartners in beeld: de voedselhulp zou via Caritas 
verlopen, medische hulp via het Rode Kruis en hulp aan de geïnterneerden 
via Amnesty International. De meest omvangrĳ ke samenwerking kwam tot 
stand met de katholieke organisatie Caritas, dankzĳ  overleg met de Paus, 
de Poolse katholieke kerk en de gestrande Solidarność-delegatie in Bremen. 
Eind januari ging het eerste transport via Caritas op weg.77

De keuze voor samenwerking met deze katholieke partner lag gevoelig 
binnen de DGB, vooral omdat zĳ  onder haar medewerkers geen vakbonds-
activiteiten toeliet. Hulpverlening op eigen houtje of via een arbeidersorga-
nisatie had de voorkeur gehad, maar wat expertise betreft moest men toch 
op Caritas vertrouwen, die als enige bereid bleek de hulp gratis te bezorgen. 
Om de eigen vakbondsidentiteit te waarborgen, lette de DGB net als de FNV 
erop dat de families van geïnterneerde vakbondsactivisten extra aandacht 

stukken werd echter gesproken over 25.000 deelnemers. Zelfs dat getal is vermoedelĳ k aan de 
hoge kant gezien de lokale getallen die in de pers worden genoemd. 
75 DGB IA 5/DGAJ000430 – 2 (Spendenaktion). DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt aan DGB-
Kreise, 1982). DGB IA 5/DGAJ000428 – 6 (Borsdorf aan Schmidt, 1982). DGB IA 5/DGAJ000292 – 8 
(Stand der Polen-Hilfsaktion). DGB IA 5/DGAJ000423 – 1 (Vorstandssitzung Polenverein, 1983). 
DGB IA 5/DGAJ000423 – 2 (Polen-Vorstandssitzung, 1983). ‘Größte DGB-Hilfe’, WdA, 12-1-1984, 
8.
76 DGB IA 5/DGAJ000428 – 7 (aan BV). DGB IA 5/DGAJ000428 – 8 (Borsdorf aan Schmidt, 
1982). Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 302. Ulrich Borsdorf, ‘Solidarität für Polen. Die Hilfsaktion des 
DGB’, GMH 33 (1982) Sonderheft Polen, 79. 
77 DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt aan DGB-Kreise, 1982). DGB IA 5/DGAJ000426 – 6 
(Borsdorf, Stand der Aktion, 1982). DGB IA 5/DGAJ000425 – 3 (Reifff aan Kristofffersen, 1982). 
DGB IA 5/DGAJ000425 – 4 (Reifff aan Kristofffersen, 1982). 



‘ABENTEUERTUM NICHT GEFRAGT’? 479

kregen.78 Caritas stelde op haar beurt de eis om de samenwerking stil te 
houden, zodat de hulpverlening niet in gevaar zou komen door associatie 
met de DGB. Dat was een wens die aansloot bĳ  het referentiekader van de 
DGB. Wederom verplichtte de centrale zich tot een discretie die haar in de 
openbaarheid mikpunt maakte van kritiek.79

Het bestuur reageerde ontkennend op de kritiek dat de DGB zich te 
weinig politiek uitliet over de staat van beleg: ‘Der DGB hat sich mit seinem 
Bekenntnis zu Solidarność nie zurück gehalten. – Auch die Pakete sind 
eine politische Aussage. Durch sie erkennen die Polen, daß sie von der Welt 
nicht verlassen sind.’80 Ulrich Borsdorf, één van de verantwoordelĳ ken voor 
de hulpverlening, stelde dat spontane hulp potentieel schadelĳ k was en 
efffectieve steun daarom stil en gecoördineerd moest verlopen:

‘Das ist nicht spektakulär, und so steht der DGB wie schon zu Zeiten der 
Existenz von Solidarność vor dem Dilemma, daß er hilft — und zwar 
mehr als manch andere —, dies aber nicht öfffentlich sagen kann, um 
keine zusätzlichen Gefahren heraufzubeschwören. Nimmt man alle 
Hilfsaktionen und den breiten Strom privater Päckchen zusammen, so 
ist nach Meinung von Solidarność-Vertretern die Bundesrepublik das 
Land mit dem höchsten Spendenaufkommen für Polen. Das relativiert 
die Kritik unserer europäischen Partner an der Haltung von Regierung, 
Bevölkerung und DGB in Bezug auf deren Verhalten in der Polen-Frage 
doch ganz erheblich.’81

Inderdaad ontving de DGB in maart 1983 een brief uit de regio Mazovië 
waaruit steun voor het stille verloop en de omvang van de hulp door de DGB 
sprak. Doordat de briefschrĳ ver verzocht zĳ n brief niet openbaar te maken, 
en de DGB een dergelĳ k verzoek natuurlĳ k begripvol opvolgde, bleef de 
strategie in de openbaarheid onbegrepen.82 Gawrich concludeert terecht 

78 DGB AO 5/DGAL000095 – 1 (BV 2-2-1982). DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt aan DGB-
Kreise, 1982). Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 246-247. Borsdorf, ‘Solidarität für 
Polen’ (1982) 79-80.
79 DGB IA 5/DGAJ000425 – 3 (Reifff aan Kristofffersen). DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt 
aan DGB-Kreise, 1982). Caritas beloofde bĳ  het verstrekken van de hulp in Polen bekend te 
maken dat die van de DGB afkomstig was, maar Boll twĳ felt ten zeerste of deze boodschap bĳ  
de ontvangers overkwam. Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 214.
80 DGB IA 5/DGAJ000292 – 9 (Breit aan BV, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 1 (Brusis, Tagung, 
1982). Vetter, ‘Entspannung mit Moral’ (1982) 202-203.
81 Borsdorf, ‘Solidarität für Polen’ (1982) 79-80. 
82 DGB IA 5/DGAJ000425 – 5 (Umeda aan Kristofffersen, 1982). Yoshiho Umeda woonde sinds 
zĳ n veertiende (1963) in Polen en was sinds 1976 actief in de Poolse oppositie. 
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dat het de DGB niet lukte ‘der breiten Öfffentlichkeit wie auch großen Teilen 
der eigenen Mitgliedschaft seine auf Pragmatismus und “wenig spektakulär” 
ausgerichtete Form von Solidarität überzeugend darzustellen.’83

De critici onderschatten misschien hoezeer de hulp van de DGB inder-
daad aan wensen binnen Solidarność voldeed, maar tegelĳ kertĳ d legden 
zĳ  wel degelĳ k de vinger op enkele zere plekken. Met de moeizame Duits-
Poolse context en de overtuiging dat spontane hulp schadelĳ k kon zĳ n in 
het achterhoofd, koos de DGB, in tegenstelling tot de FNV, voor een zeer 
centralistische aanpak van de hulpverlening. Terwĳ l de NSHP in Nederland 
zich er juist op toelegde lokale initiatieven te subsidiëren, wees de stichting 
van de DGB vrĳ wel alle lokale verzoeken af. Centrale voedseltransporten 
zouden goedkoper en efffectiever zĳ n dan lokale pakketacties die ongelĳ k-
heid in Polen teweegbrengen en minder op de behoefte van de ontvanger 
afgestemd zĳ n.84

De DGB zag twee dingen over het hoofd. Door alle hulp zelf te willen 
organiseren ontmoedigde de centrale de persoonlĳ ke solidariteit en on-
dersteuning in de achterban. Mogelĳ k was het voorkomen van dergelĳ ke 
potentieel riskante hulp juist één van de redenen voor het centraliseren 
van de hulp, maar dan had de DGB duidelĳ k buiten het engagement van de 
eigen leden gerekend. Door de lokale afdelingen niet bĳ  de hulpverlening te 
betrekken, zorgde de DGB er juist voor dat degenen die hulp wilden verlenen 
dat op eigen houtje, en dus ongecontroleerd, deden. Daarmee werkte het 
beleid contraproductief. Coördinatie met die zo centralistisch agerende 
hulporganisatie kwam bĳ  veel lokale afdelingen niet eens op: ‘Damals war 
die DGB-Stiftung von uns so weit entfernt wie die Entfernung zwischen dem 
Boden und der Eifffelturmspitze’, herinnert zich de lokale DGB-activist Josef 
Neumann achteraf. Ten tweede haalde de centrale haar eigen argument 
onderuit dat humanitaire hulp net zo’n belangrĳ ke morele steun voor de 
Polen betekende als politiek protest. Het bestuur verwees meermaals naar 
de kracht van pakketten. Het vergat daarbĳ  waarschĳ nlĳ k dat de eigen 
hulp, in de zucht naar efffĳ iciëntie en angst voor ongeregeld enthousiasme, 
op anonieme zakken meel in grote vrachtwagens was uitgedraaid. Deze 

83 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 347-348.
84 Borsdorf, ‘Solidarität für Polen’ (1982) 80. DGB IA 5/DGAJ000428 – 1 (Schmidt aan DGB-
Kreise, 1982). DGB IA 5/DGAJ000292 – 8 (Stand der Polen-Hilfsaktion). DGB IA 5/DGAJ000425 – 6 
(Zillmer aan Adams, 1983). Zie ook DGB IA 5/DGAJ000423 en 5/DGAJ000427 voor communicatie 
met lokale afdelingen en afwĳ zingen van individuele aanvragen.
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voorzagen beduidend minder goed dan persoonlĳ ke pakketjes aan de im-
materiële behoefte aan betrokkenheid en solidariteit.85

Het beeld van de DGB als terughoudend en wars van politieke stelling-
name vertelt niet het hele verhaal. Zo stond Kristofffersen in 1986 open voor 
het verzoek van Milewski om de 1981 aangeschafte studioapparatuur, die 
nog in de kelder van de DGB in Düsseldorf stond te verstofffen, alsnog naar 
Polen te smokkelen. Dat was een riskante onderneming. De levering had 
zelfs onder legale omstandigheden immers al tot een diplomatieke rel geleid. 
Desondanks ging Kristofffersen akkoord. Het bestuur steunde de actie, maar 
nam voorzorgsmaatregelen. Toenmalig bestuurslid Ilse Brusis herinnert 
zich dat zĳ  door Kristofffersen gevraagd werd de politieke verantwoordelĳ k-
heid voor een dergelĳ ke conspiratieve actie op zich te nemen om, als het 
mis zou gaan, niet de gehele centrale in gevaar te brengen.86

Pas vanaf 1988 werden de activiteiten van de DGB ook voor de buiten-
wereld weer zichtbaar in de vorm van protest- en solidariteitsverklaringen, 
een donatie van meubels aan het nieuwe kantoor van Solidarność en een 
lobby voor economische steun aan Polen.87 Het negatieve imago was echter 
hardnekkig, zo bleek in 1989 in de taz:

‘Der DGB hat in den Jahren nach 1981 sein Solidaritätsminimum für 
Solidarność abgeleistet und auch das noch lustlos. Die zentrale Verhinde-
rungsmachine lastete schwer auf jedem Gewerkschafter der von seinem 
Betrieb aus konkrete Solidarität und Zusammenarbeit organisieren 
wollte. Als es der Solidarność im Untergrund wirklich dreckig ging, sah 
man in Polen vom DGB keine Spur. Um so hohler lesen sich jetzt – nach 
der Wiederzulassung der Gewerkschaft – die Erklärungen, nach denen 
der DGB unablässig der Solidarność zur Seite gestanden habe.’88

Deze beeldvorming heeft, in een afgezwakte vorm, de tand des tĳ ds 
doorstaan en haar weg in de historiografĳ ie gevonden. In internationale 

85 Interview Josef Neumann, 22-8-2012, Wuppertal. DGB IA 5/DGAJ000294 – 1 (Brusis, Tagung, 
1982). DGB IA 5/DGAJ000423 – 3 (Adams aan ÖTV, 1983). DGB IA 5/DGAJ000423 – 4 (Adams aan 
Gehl, 1983). Vetter, ‘Entspannung mit Moral’, 202-203. Verzameling Klimczak, Solidarność – 10 
(Berliner Bulletin Nr 2 1982). ‘Hilfstransporte nach Polen’, Solidarität mit Solidarność (1982) 
nr. 2, 19. Barbara Cöllen, ‘Josef Neumann – der Kurier aus dem Ruhrgebiet’, in: Cöllen, Dudek, 
Ruchniewicz, Polenhilfe (1982) 79-88, aldaar 82, 84, 86-87. 
86 DGB IA 5/DGAJ000293 – 5 (Milewski aan Kristofffersen, 1986). Interview Brusis, 28-9-2011.
87 Zie Nachrichtendienst des DGB 1988 (6-5-1988, 23-8-1988, 8-12-1988), 1989 (6-9-1989, 
18-4-1989, 7-7-1989) en DGB IA 5/DGAJ000296. Zie ook specifĳ iek: DGB IA 5/DGAJ000296 – 3 
(Kristofffersen aan Lis, 1989). ‘Walesa sprach vor Krupp-Arbeitern’, taz 7-9-1989.
88 Christian Semler, ‘Geld nur bei Profĳ iterwartung. Kommentar’, taz 6-9-1989.
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vergelĳ kingen van de maatschappelĳ ke reacties op Solidarność komt West-
Duitsland, en daarmee ook de DGB als logische aanjager van de maat-
schappelĳ ke solidariteit, er vaak slecht af. Dat negatieve oordeel gold vooral 
de politieke en morele steunverlening. Dat de humanitaire hulp vanuit 
de Bondsrepubliek aanzienlĳ k was, erkennen ook de meeste kritische 
auteurs.89

Bĳ  nadere beschouwing van de DGB en zonder internationaal verge-
lĳ kende rivaliteit, komen veel historici tot een ander oordeel. Een eerste 
voorbeeld is de studie van Rolf Gawrich uit 1996, die behoorlĳ k kritisch is 
over het Polenbeleid van de DGB in de laatste twintig jaar van het Oost-
Westconflict. Volgens hem gedroeg de centrale zich ‘über weite Strecken 
des Untersuchungszeitraumes völlig system- und staatskonform’. Daarbĳ  
maakt hĳ  echter juist een uitzondering voor de omgang met Solidarność, 
waarbĳ  de vakcentrale dankzĳ  de inzet van Kristofffersen enige afstand nam 
van de Ostpolitik van de SPD, zonder daarvoor enige publieke erkenning 
te verwerven.90

De eerste vergelĳ kende studie die dieper op de motieven van de DGB 
ingaat en waarin de oordelende toon achterwege blĳ ft, is het tot artikel 
bewerkte afstudeeronderzoek van Nathalie Bégin uit 2005. Zĳ  laat zien dat 
de reactie van de DGB minder politiek was dan die van de Franse vakcen-
trale vanwege de fragiele Duits-Poolse betrekkingen en het belang van de 
Ostpolitik voor de Bondsrepubliek. Zĳ  stelt dat het Poolse regime bewust 
de Pools-Duitse geschiedenis opklopte om de band tussen Solidarność en 
de DGB te verzwakken. Ook zĳ  ruimt een belangrĳ ke rol in voor Kristof-
fersen die ‘mit Hilfe von Klaus Reifff in bewusster Absetzung von einer zu 
etatistischen Ostpolitik eigene Wege [ging].’91

De historici Friedhelm Boll en Małgorzata Świder werken sinds 2009 
aan de rehabilitering van de hulpverlening van de DGB aan Solidarność. 
Zĳ  leggen de nadruk op de omstandigheden waaronder de DGB opereerde. 
Daarbĳ  noemen zĳ  de Duits-Poolse betrekkingen, de druk van de SPD en 
de ontspanningspolitiek. Met die randvoorwaarden in het achterhoofd was 
de hulpverlening van de DGB volgens hen efffectief en de terughoudendheid 
terecht. Boll en Świder blĳ ven echter in het oude rivaliserende discours 
steken door zich te laten verleiden tot de uitlating dat de DGB, in stilte, 
veel meer aan Polen schonk dan de Franse centrale met veel woorden 

89 Szarek, ‘Zachód wobec stanu wojennego’ (2005) 341-344, 349. Ackermann, Sündenfall (2000) 
187-190. Berger, ‘Solidarność’ (2008) 75-76, 81. 
90 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 337-338, 348, 382, 384. 
91 Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 298-303.
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deed. In hun artikelen besteden ze aandacht aan de vakbondsinterne en 
maatschappelĳ ke kritiek op de DGB, maar zĳ n zĳ  geneigd de tegenstellingen 
te bagatelliseren en de kritiek zelf weinig bestaansrecht te gunnen. Hoewel 
beide historici erkennen dat de DGB luider had kunnen protesteren, zien ze 
de aanzienlĳ ke humanitaire hulp als een afdoende alternatief.92

Deze onderzoeken zĳ n belangrĳ k geweest om in de zee van kritiek op de 
gebrekkige politieke solidariteit van de DGB te laten zien wat de centrale 
wel en met veel succes deed. Sindsdien duikt de West-Duitse humanitaire 
hulpverlening en het belang van de Ostpolitik meer dan voorheen in ver-
gelĳ kende studies op. Kritische uitingen over de terughoudendheid en de 
gerichtheid op de machthebbers blĳ ven daarbĳ  terecht bestaan.93 Een 
goed voorbeeld is het proefschrift van Dominik Pick uit 2010. Hĳ  stelt vast 
dat de vakbondsgerichte hulpverlening van de DGB een geringe bĳ drage 
was aan de 155 stencil-, offfset- en andere vermeningsvuldigingsmachines 
die Solidarność volgens het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken 
gedurende haar legale maanden uit het Westen kreeg. De DGB was volgens 
hem wel degelĳ k niet alleen uiterlĳ k, maar ook in de praktĳ k terughoudend. 
Wel is hĳ  positief over het verzet van de DGB tegen contact met de OPZZ. 
De hulp aan Poolse emigranten acht hĳ  zelfs al te genereus. Ook hĳ  geeft 
vooral Kristofffersen het krediet voor dit beleid.94

Het staat buiten kĳ f dat de moeilĳ kheden van de Duits-Poolse betrek-
kingen en de druk vanuit de SPD de verhouding van de DGB tot Solidarność 
beïnvloed hebben. De DGB was bereid beduidend verder te gaan dan de 
SPD verstandig vond, maar stuitte uiteindelĳ k bĳ  de levering van de Poolse 
brochures op door de SPD opgeworpen barrières.95 Deze externe factoren 
zĳ n belangrĳ ke verklaringen voor de terughoudendheid van de DGB en 
legitimeren dat voorzichtige optreden tot op zekere hoogte. De kritiek 
vanuit de West-Duitse samenleving en de eigen achterban op de vermeende 
geringe inzet van de DGB voor Solidarność was niet geheel terecht. De 
DGB leverde efffectieve, specialistische en gewenste hulp aan Solidarność, 
hoewel niet zo veel als de centrale misschien gedaan zou hebben als zĳ  zich 
zekerder had gevoeld. De door beide partĳ en gewenste terughoudendheid 

92 Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 200-201, 208, 217-218. Świder, ‘Zwischen-
menschliche Brücke’ (2009) 232-233, 247. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 160, 162, 166, 168, 172-176, 
182-183. Zie voor een eveneens positieve visie op de DGB: Cöllen, ‘Die deutschen Gewerkschaften’ 
(2011) 59-78.
93 Goddeeris, ‘The Transnational Scope’ (2010) 70. Besier, ‘Socialdemokracja niemiecka’ (2008) 
71. Goddeeris, ‘Focus: Solidarność’ (2008) 62-63. 
94 Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 302-326 (H7).
95 DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Kristofffersen aan Reifff, 1981).
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voorkwam dat de hulpverlening verstrikt raakte in de moeilĳ ke Pools-Duitse 
betrekkingen. Zo droeg de DGB met het vermĳ den van media-aandacht in 
West-Duitsland bĳ  aan het creëren van eigen media van Solidarność in 
Polen. Met dank aan Kristofffersen, dat merken Bégin en Pick terecht op, was 
de centrale zelfs tĳ dens de staat van beleg nog bereid aanzienlĳ ke risico’s 
te nemen. Internationaal gezien behoorde de West-Duitse samenleving tot 
de gulste gevers aan Polen. Dit erkennen ook Milewski en Wałęsa.96 Dat 
neemt echter niet weg dat de DGB tekort schoot in zĳ n morele en politieke 
steunbetuigingen aan Polen en de solidariteitsgevoelens onder zĳ n eigen 
achterban verwaarloosde. De DGB geloofde niet in demonstraties en publiek 
protest. Daarmee toonde de vakcentrale aan toch meer op de SPD te lĳ ken 
dan ze met haar dissidente opstelling zelf mogelĳ k vermoedde.

II. Misverstanden en meningsverschillen in de 
transnationale dialoog

Offfĳiciële contacten: gevoel voor symboliek in de brede Oost-
Westdialoog?

In het kader van de ontspanningspolitiek ontwikkelde de DGB gedurende 
de jaren zeventig een pragmatische dialoog met vrĳ wel alle vakcentrales 
in Oost-Europa. Hiermee beoogde de DGB het beleid van de SPD te onder-
steunen. ‘Das war reine Symbolpolitik’, stelt Seideneck achteraf kritisch: 
‘Dahinter steckte nichts wirklich an gewerkschaftlichem Interesse. Auf 
beiden Seiten nicht’. In de keuze van de dialoogpartners stonden dan ook 
niet vakbondscriteria, zoals bĳ  de FNV, maar vooral politieke overwegingen 
centraal.97

In de omgang met Polen vormde het belaste verleden zowel een belem-
mering als een hulpmiddel in de dialoog. Enerzĳ ds haalde de Poolse regering 
te pas en te onpas het anti-Duitse propagandarepertoire van stal. Zoals 
de gang van zaken rondom de hulpverlening aan Solidarność aantoonde, 

96 DGB IA 5/DGAJ000296 – 1 (Kristofffersen aan Breit, 1989). DGB IA 5/DGAJ000296 – 4 (Wałęsa 
aan Breit, 1986). DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 88). ‘Walesa sprach’, taz 
7-9-1989. 
97 Interview Seideneck, 8-8-2011. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 69, 150, 153. Vetter, 
Notizen (1983) 122-123, 128, 134. Zie voor een goed overzicht van de contacten van de DGB in 
het kader van de ontspanningspolitiek en in het bĳ zonder met de CRZZ: Gawrich, Deutscher 
Gewerkschaftsbund (1996) 232-259, 268-288, 352-370. Deze paragraaf rust in de beschrĳ ving van 
deze contacten sterk op de informatie in bovenstaande passages van Gawrich. 
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zorgde dit voor uiterste behoedzaamheid aan de zĳ de van de DGB. Het 
leidde echter ook tot irritatie: ‘Immer dann, wenn es in Polen Probleme 
gab, bediente sich die offfĳ izielle Propaganda dieses Mittels’, schreef Vet-
ter achteraf: ‘Uns störte das, und wir haben daraus unseren polnischen 
Gesprächspartnern gegenüber nie einen Hehl gemacht,’ schreef Vetter 
achteraf.98 Anderzĳ ds bood de bĳ zondere Duits-Poolse relatie ook aan de 
DGB bilaterale kanalen buiten de traditionele vakbondsdiplomatie, zoals 
het periodiek plaatsvindende Duits-Poolse forum.99

Wat de dialoog verder hinderde was de neiging van de Oost-Europese 
vakcentrales om diplomatie tussen vakbonden met diplomatie tussen staten 
te verwarren. Dat was een vorm van projectie van Oost-Europese zĳ de. 
Omdat de centrales zelf een staatsopdracht meekregen, verwachtten zĳ  
dat van de DGB ook en hoopten zĳ  bindende internationale toezeggingen 
af te kunnen dwingen. De DGB gaf zelf echter ook aanleiding tot dergelĳ ke 
verwachtingen. Net als CRZZ voerde de West-Duitse centrale de dialoog 
namelĳ k vooral om politieke en niet om vakbondsredenen. Met zĳ n open-
lĳ ke steun aan de ontspanningspolitiek van de SPD-regering droeg de DGB 
zelf verder bĳ  aan dit misverstand. Desondanks veroorzaakten de Poolse 
valse verwachtingen irritatie aan de zĳ de van de DGB.100 Tegelĳ kertĳ d 
oordeelde de DGB positief over de relatieve openheid en zelfkritiek van de 
CRZZ gedurende de jaren zeventig.101

In de loop van dat decennium ontwikkelde zich dan ook een intensieve 
band tussen de Poolse en West-Duitse centrale. De voorzitters ontmoet-
ten elkaar om de twee à drie jaar en op lager niveau bezochten rond de 
honderd delegaties elkaar over en weer. De machthebbers aan beide zĳ den 
waardeerden en faciliteerden deze dialoog. Zo nam Brandt in 1970 Vetter 
op in de delegatie bĳ  de ondertekening van het verdrag van Warschau en 
bedankte de Poolse partĳ leider Gierek later in de jaren zeventig op zĳ n 
beurt Vetter persoonlĳ k voor zĳ n inzet voor de ontspanning.102

Nieuwe internationale spanningen in de late jaren zeventig stelden deze 
hartelĳ ke betrekkingen ernstig op de proef. Toen Vetter in januari 1980 een 

98 Vetter, Notizen (1983) 135. Świder, ‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 232-233. Bégin, 
‘Kontakte’ (2005) 298-299.
99 Bégin, ‘Kontakte’ (2005) 296.
100 Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 75-77. Vetter, Notizen (1983) 126-129, 134, 138-139. Pick, 
Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 303-306 (H7).
101 Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 75-77. 
102 DGB IA 5/DGAJ000654 – 1 (Simon aan Vetter, 1980). Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 75-76. 
Paweł Dybicz, Grzegorz Sołtysiak, Polsko-niemieckie kontakty związków zawodowych 1970-1980 
(Warschau 2008) 5, 109-111. Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 302-310 (H7).
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periodiek bezoek aan Polen aflegde, ontmoette hĳ  niet de gebruikelĳ ke 
bezweringen over de ontspanning, maar ook sterke kritiek op de steun van 
de West-Duitse centrale aan het dubbelbesluit. De DGB verdedigde zĳ n 
positie en bekritiseerde juist de Sovjet-bewapening en de inval in Afgha-
nistan. Voor het eerst kwamen beide centrales niet tot een slotverklaring. 
Niet wetende dat er in de loop van het jaar nog zwaardere beproevingen 
zouden volgen, deed de DGB nog zĳ n uiterste best de Poolse centrale te 
vriend te houden, ondanks het gevoel dat deze partner bewust obstructie 
pleegde.103 Deze pogingen bleken hard nodig. Van zĳ n kant concludeerde 
de CRZZ namelĳ k na dit bezoek dat juist de DGB de ontspanningspolitiek 
had opgegeven. Direct na thuiskomst begonnen de pogingen de schade te 
beperken. Vetter en Kristofffersen hielden publiekelĳ k en tegenover de CRZZ 
vast aan hun steun aan het dubbelbesluit en hun veroordeling van de inval 
in Afghanistan. Achter de schermen hanteerden zĳ  echter een bĳ zonder 
verzoenende en positieve toon richting Polen, die weinig geloofwaardig 
klonk, gezien de wederzĳ dse teleurstelling na het laatste bezoek. Vetter 
ging in zĳ n drang te bewĳ zen dat de DGB zich niet van de ontspanning 
had afgekeerd zelfs zo ver, dat hĳ  de terughoudendheid van de DGB in een 
brief aan de CRZZ expliciet maakte:

‘[D]er DGB [hat] sich (…) niemals beteiligt an den Kampagnen für mehr 
Menschenrechte in Polen, obwohl wir dieser Entwicklung durchaus nicht 
unkritisch gegenüberstehen. Wir haben uns auch nicht zum Fürsprecher 
oder Gesprächspartner der polnischen “freien Gewerkschaften” gemacht. 
Dies ganz allein aus der Überzeugung, daß unsere bilateralen Beziehun-
gen auch im menschlichen Bereich zu mehr echter Entspannung und 
Liberalisierung führen.’104

Vetter toonde hiermee zĳ n opvatting over ontspanning, waarin de 
voortzetting van de dialoog prioriteit genoot boven ondersteuning van 
onafhankelĳ ke bewegingen. Inderdaad had de DGB zich afzĳ dig gehouden 
van de stakingen van 1970 en 1976 en verzoeken om zich voor gevangen 
vakbondsactivisten in te zetten altĳ d met stille diplomatie beantwoord, 
die minder schadelĳ k was voor de ontspanning. Om het vertrouwen van 

103 DGB IA 5/DGAJ000654 – 1 (Simon aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000290 – 1 (Kristofffersen, 
Besuch Polen, 1980). Dybicz, Sołtysiak, Polsko-niemieckie kontakty (2008) 100-101, 109-114.
104 Dybicz, Sołtysiak, Polsko-niemieckie kontakty (2008) 100-101, 107-118. Vetter, Notizen (1983) 
135-136. Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 77-78. DGB IA 5/DGAJ000290 – 1 (Kristofffersen, 
Besuch Polen, 1980). DGB IA 5/DGAJ000290 – 2 (“Glos Pracy” 1980). 3 (Vetter aan Kruczek, 1980). 
Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 309-310 (H7).
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de gesprekspartner terug te winnen, bleek Vetter zelfs bereid zĳ n eigen 
waarden te verloochenen en zich tegenover de CRZZ hierop te beroepen. 
In tegenstelling tot de harde woorden over Afghanistan, bleef deze knieval 
wel binnenskamers. De DGB kreeg ermee voor elkaar dat beide centrales 
ondanks de sterk uiteenlopende opvattingen bleven samenwerken.105

In de zomer van 1980 ontstond met de Poolse stakingen een veel groter 
obstakel voor de wederzĳ dse betrekkingen. Net als tĳ dens de eerdere 
stakingen liet de DGB zich aanvankelĳ k vooral leiden door de wens de 
nauwe relaties met de CRZZ te behouden.106 Na de akkoorden van Gdańsk 
eind augustus drong echter ook in de centrale in Düsseldorf door dat de 
gebeurtenissen nu van een ander karakter waren. Dit leidde ertoe dat 
de DGB vanaf september 1980 de contacten met de CRZZ alleen wilde 
voortzetten als er daarnaast ook contact met Solidarność mogelĳ k was. 
De Poolse ambassade, die de houding van de DGB tĳ dens de stakingen 
nog zeer waardeerde, sprak daarna al snel van een ‘vĳ andige’ opstelling. In 
september was het nog een gedurfde stap om de relaties met de CRZZ zo te 
belasten. De West-Duitse centrale hield, net als de FNV, vervolgens echter 
vast aan dit tweesporenbeleid toen de achteruitgang van de CRZZ in rap 
tempo inzette en Solidarność in feite de oude centrale al voorbĳ gestreefd 
was. In november 1980 moest Kristofffersen zich zelfs door een Poolse 
partĳ vertegenwoordiger laten vertellen dat contact met de CRZZ weinig 
zinvol of gepast meer was. Desondanks stuurde de DGB nog in december 
behalve aan Wałęsa ook een uitnodiging aan de voorzitter van de CRZZ. 
Toen in januari 1981 Kristofffersen voor het eerst sinds de stakingen naar 
Polen mocht reizen, bracht hĳ  toch nog een bezoek aan de voormalige 
offfĳ iciële partner. Kristofffersen stelde vast dat in de vrĳ wel lege kantoren 
niemand meer vertegenwoordigd werd.107

Waarom bleef de DGB zo lang bereid, om naast Solidarność het offfĳ iciële 
spoor overeind te houden? Vermoedelĳ k verliep het verval sneller dan de 
DGB bĳ  kon houden. Het kostte de DGB tĳ d te accepteren dat de logische 

105 DGB IA 5/DGAJ000596 – 3 (Pawlak aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000539 – 3 (Jager, 
Simon aan Kristofffersen, 1980).
106 DGB IA 5/DGAJ000291 – 19 (Vetter aan Szydlak, 1980). DGB IA 5/DGAJ000596 – 4 (Szydlak 
aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000596 – 5 (Simon aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000290 – 4 
(DGB aan CRZZ, 1980). 
107 DGB IA 5/DGAJ000642 – 1 (IA, Entwicklung in Polen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 
(Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Vetter aan Botschafter, 1980). DGB 
IA 5/DGAJ000288 – 11 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 79. 
Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 201. Pick, Społeczny wymiar stosunków 
PRL-RFN (2010) 313-314 (H7). Kristofffersen maakte bĳ  zĳ n bezoek in januari 1981 gebruik van 
een oude CRZZ-uitnodiging en kwam dus niet onder een bezoek aan de offfĳ iciële centrale uit. 
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aanspreekpartner van de jaren daarvoor, waarin de centrale tot zelfverloo-
chening toe had geïnvesteerd, nu had afgedaan. Daarbĳ  kwam mogelĳ k de 
angst dat een te snelle switch van de CRZZ naar Solidarność schadelĳ k zou 
kunnen zĳ n voor de Duits-Poolse betrekkingen en voor Solidarność zelf. 
Gawrich meent terecht dat het verval van de CRZZ voor de DGB in feite de 
makkelĳ kste manier was om de overstap van de ene naar de andere partner 
te maken, zonder de ontspanning op het spel te zetten.108 De DGB deed 
de CRZZ niet volledig in de ban. Nog in de zomer van 1981 schreef Vetter:

‘bezüglich der Beziehungen zum Koordinierungsausschuß der Bran-
chengewerkschaften [CRZZ] haben wir uns in den letzten Monaten sehr 
zurückhaltend verhalten, weil “Solidarität” in ihnen ein Instrument der 
polnischen Vereinigten Arbeiterpartei sieht, in die positive Entwicklung 
der “Solidarität” einzugreifen und darum auch ihre Auslandsaktivitäten 
argwöhnisch betrachtet.’109

Na 13 december 1981 stelde de DGB zich daadkrachtiger op. De centrale 
weigerde formele relaties aan te gaan met de nieuwe offfĳ iciële Poolse cen-
trale OPZZ, zolang het verbod op Solidarność van kracht bleef.110 Wel was 
Kristofffersen uit pragmatisme bereid om achter de schermen met OPZZ-
vertegenwoordigers te spreken.111 Afgezien van een korte periode tĳ dens de 
staat van beleg, confereerde hĳ  wel openlĳ k met Poolse partĳ vertegenwoor-
digers.112 Dit laat zien hoe zeer de relatie met Polen voor hem een oefening 
in balanceerkunst betekende tussen ontspanning, symboliek en solidariteit 
met Solidarność. Door niet openlĳ k met de OPZZ te spreken hield hĳ  vast 
aan de symbolisch zeer belangrĳ ke boodschap dat Solidarność voor de 
DGB de enige legitieme vertegenwoordiger van de Poolse arbeiders bleef. 
Informele gesprekken en openlĳ ke optredens met de communistische partĳ  
waren een noodzakelĳ k kwaad om de ontspanning niet te veel te schaden 
en invloed te behouden: ‘Um den “S”-Kollegen helfen zu können, muß ich 

108 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 332. 
109 DGB IA 5/DGAJ000642 – 2 (Vetter aan Internationale Kommission, 1981).
110 DGB IA 5/DGAJ000292 – 4 (Kristofffersen aan Körting, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 14 
(Kristofffersen aan Körting, 1985). DGB Nachrichten-Dienst, DGB-Appell an polnische Regierung: 
Miteinander sprechen, 11. September 1985, Nachrichtendienst des DGB 1985. 
111 DGB IA 5/DGAJ000292 – 15 (Kristofffersen aan Körting, 1986). DGB IA 5/DGAJ000296 – 5 
(Kristofffersen aan Onyszkiewicz, 1989).
112 DGB IA 5/DGAJ000295 – 3 (Reichardt aan Kristofffersen, 1983). DGB IA 5/DGAJ000292 – 5 
(Kristofffersen aan Körting, 1985). DGB IA 5/DGAJ000292 – 16 (Krol aan Kristofffersen, 1986). 
DGB IA 5/DGAJ000292 – 17 (Olechowski aan Breit, 1985). DGB IA 5/DGAJ000292 – 18 (Telefonat 
Schneider, 1982).
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mich auch mit den anderen gutstellen können,’ schreef Kristofffersen in 
1986 verontschuldigend.113

Paradoxaal genoeg blokkeerde de DGB met zĳ n weigering om met de 
OPZZ te spreken het contact met een centrale die binnen de DGB als één 
van de meest liberale van Oost-Europa gold. Zo ontstond een situatie waarin 
de DGB publiekelĳ k verkeerde met de verantwoordelĳ ken voor de staat 
van beleg in Polen en de starre vakbondsapparatsjiks van de Oost-Duitse 
FDGB, maar de OPZZ bleef negeren. Doorslaggevend was niet de aard van 
de organisatie, maar het al bestaan van een alternatief.114 Om deze lĳ n vol te 
kunnen houden, moest de DGB sterke druk van de SPD weerstaan, die op het 
aangaan van contacten met de OPZZ aandrong. Het feit dat de DGB daarin 
slaagde, noemt Gawrich het eerste teken van een onafhankelĳ k buitenlands 
beleid na jaren van volledige consensus tussen de DGB en de SPD.115

Voor de contacten met andere Oost-Europese centrales hadden de 
gebeurtenissen in Polen geen langdurige gevolgen. In samenwerking met 
de Nederlandse en andere zustercentrales verzette de DGB zich tegen het 
ICFTU-voorstel om alle betrekkingen met Oost-Europa te bevriezen. De 
centrale zegde echter wel tot 1984 alle geplande delegaties af, tot veront-
waardiging van de meer ‘ontspanningsgezinde’ vakbondsleiders.116 Toen de 
DGB in 1984 de dialoog weer opnam, beloofde de West-Duitse centrale, net 
als de Nederlandse, om deze gesprekken te gebruiken om het onderwerp 
Polen aan de orde te stellen – iets wat Kristofffersen inderdaad deed.117

Een uitzondering vormde de dialoog met de Oost-Duitse FDGB, die 
niet onder de verantwoordelĳ kheid van Kristofffersen als hoofd van de 
buitenlandafdeling viel, maar direct onder het DGB-bestuur. Dat bestuur 
was in veel grotere mate geneigd te geloven dat behoedzaamheid en goede 

113 DGB IA 5/DGAJ000292 – 2 (Kristofffersen aan Schubert, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 3 
(Kristofffersen aan Schubert, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 6 (Schubert aan Kristofffersen, 1986). 
DGB IA 5/DGAJ000292 – 19 (Kristofffersen aan Wojna, 1986). 
114 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 352, 356, 358-359. DGB IA 5/DGAJ000292 – 20 
(Kristofffersen aan Körting, 1985). Tĳ dens de stakingen van 1988 stelde de DGB te verwachten dat 
de OPZZ zich voor de stakers zou inzetten. Dat de centrale dit verwachtte van een organisatie 
die zĳ  vier jaar lang genegeerd had, toont de paradox. 
115 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 337-338, 384. Zie voor zĳ n nadruk op de 
eerdere overeenstemming tussen SPD en DGB o.a. 249-250, 382-383. Zie ook Besier, ‘Socjalde-
mokracja niemiecka’ (2008) 74-75. 
116 DGB IA 5/DGAJ000294 – 8 (Kristofffersen, Protest, 1982). Geschäftsbericht des Bundesvor-
standes 1982-1985 (1986) 47-48. Geschäftsbericht des Bundesvorstandes 1986-1989 (1990) 43. ‘Bahr: 
Weltfriede wichtiger’, SZ 22-12-1981, 6. Hertle, Wilke, Das Genossenkartell (1992) 152-153. 
117 DGB IA 5/DGAJ000293 – 1 (DGB aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 3 (Kristof-
fersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000292 – 21 (Kristofffersen aan Körting, 1985).
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relaties aan de top de gevolgen van de deling konden verminderden. Met dit 
in het achterhoofd probeerde het bestuur moeilĳ ke gespreksonderwerpen 
te mĳ den.118 Slechts bestuurslid Ilse Brusis liet zich eind jaren tachtig wel 
kritisch uit over de machthebbers in de DDR. In 1988 moedigde zĳ  de 
DGB-jeugddelegatie aan bĳ  hun reis naar de DDR ook een bezoek aan de 
Umweltbibliothek te brengen. Toen de FDGB pas na aankomst liet weten dat 
hier geen sprake van kon zĳ n, gaf zĳ  de delegatie de opdracht het bezoek af 
te breken. ‘Dann machen wir den großen Eklat!’, vat ze achteraf haar besluit 
samen. Hoe zeer zĳ  in haar opstelling alleen stond, blĳ kt uit het feit dat de 
rest van het DGB-bestuur naarstig probeerde de schade met de FDGB te 
beperken en tot eind 1989 terughoudend bleef tegenover burgerbewegingen 
in de DDR.119

Het is deze dialoog geweest die achteraf in sterke mate het kritische 
oordeel over de Ostpolitik van de DGB heeft bepaald. Bĳ zonder kritisch zĳ n 
Manfred Wilke en Hans-Hermann Hertle. Zĳ  concluderen begin jaren ne-
gentig dat de DGB in bĳ na zelfverloochenende mate de wensen en autoriteit 
van de SED en FDGB aanvaardde en niet op hervormingen in de DDR aan-
drong. Politieke stellingnamen tegenover Oost-Europa dolven het onderspit 
om diplomatieke invloed te kunnen behouden. Te lang zat de centrale met 
FDGB-leider Harry ‘Tisch am Tisch’ en negeerde zĳ  de oppositiegroepen 
als ‘Störfaktoren im zwischenstaatlichen Entspannungsprozeß’. Tot in 1990 
bleef het DGB-bestuur de FDGB als hervormbare partner beschouwen.120

Kritiek kwam ook uit de vakbondsgelederen zelf. GEW-voorzitter Wun-
der, die bekend stond als vakbondsman met een relatief kritische instelling 
tegenover de ontspanning, vroeg zich in november 1989 af of het waarden-
relativisme van de DGB niet te ver was gegaan: ‘Haben wir nicht allzu lange 
ein kämpferisches Demokratieverständnis als Position des ‘Kalten Krieges’ 
abgetan?’121 Voormalig medewerker van de buitenlandafdeling Seideneck 
stelt achteraf eveneens kritisch: ‘Es hat nie eine konstante, systematische 
Auseinandersetzung mit dem osteuropäischen Gesellschaftssystem 

118 Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 152-153. Hans-Hermann Hertle, Wolfgang 
Schroeder, Der DGB vor der deutschen Einheit. Der 14. ordentliche Bundeskongreß des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes in Hamburg, 20.-25.Mai 1990 (Berlĳ n 1990) 5-6. Interview Brusis, 28-9-2011. 
119 Templin, ‘Die Politik des DGB’ (1993) 33-35. DGB Nachrichten-Dienst, DGB-Jugend mußste 
DDR-Besuch vorzeitig beenden, 11. Februar 1988, Nachrichtendienst des DGB 1988. Interview 
Brusis, 28-9-2011. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 164-166. PA Seideneck – 1 (Interview 
Seideneck, 1992).
120 Hertle, Nicht-Einmischung (1990) 1-2, 8-10, 13-15. Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1993) 
153, 162, 169, 170-171. Wilke, Zwischen Solidarität und Eigennutz (1991) 32-34. 
121 Geciteerd in: Wilke, Zwischen Solidarität und Eigennutz (1991) 36.
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gegeben. (…) Ich glaube, daß da unheimlich viel Naivität am Werke gewesen 
ist auf unserer Seite.’122 Ook voormalig bestuurslid Brusis is kritisch, maar 
zĳ  probeert eveneens te laten zien hoezeer het ontspanningsbeleid altĳ d 
een resultaat van moeilĳ ke afwegingen en discussies was, die de vakbonds-
pers meestal niet haalden. Ook voor wie kritisch tegenover de regimes in 
Oost-Europa stond, konden de contacten van grote betekenis zĳ n. Het was 
daarom zaak een middenweg te vinden tussen het legitimeren en beledigen 
van de machthebbers:

‘Es gab immer wieder sehr intensive Diskussionen: Sollen wir die 
Kontakte aufrechterhalten? Was bringt es? Oder diskreditiert es uns? 
(…) Wir standen damals vor der Frage: Machen wir gar nichts, oder 
versuchen wir etwas? Und wir versuchen es so, dass wir uns selbst nicht 
diskreditieren.’123

Net als het Oost-Europabeleid van de SPD, heeft ook het dialoogbeleid van 
de DGB duidelĳ ke verdedigers. Vakbondshistoricus Hans Otto Hemmer 
schreef in 1989 dat tegen de DGB-Ostpolitik ‘im nachhinein ebensowenig 
einzuwenden [ist] wie gegen die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition, die 
ja Voraussetzungen für die aktuelle Entwicklung in Osteuropa geschafffen 
hat.’124 Zĳ n collega Klaus von Beyme noemt het beleid achteraf ‘immer 
unzweideutig’ en ‘unkompromittiert’. Met een negatieve, weinig overtui-
gende verdedigingsstrategie stelt hĳ : ‘Keine Umarmung von Harry Tisch 
war degoutanter als die vielen Umarmungen konservativer Staatsmänner, 
die bei Ceauşescu zu Gast waren.’125

Dat de DGB in contact met de offfĳ iciële centrales in Oost-Europa con-
flictvermĳ dend optrad en daarbĳ  soms de eigen waarden in het geding 
kwamen, valt niet te ontkennen. Met de beslissing de OPZZ ten gunste 
van Solidarność te blĳ ven negeren, toonde de DGB echter een gevoel voor 
symboliek dat bĳ  de zelfbenoemde Realpolitiker van de SPD ontbrak. De 
persoon van Kristofffersen was van doorslaggevend belang. Dat bewĳ st de 
vergelĳ king met de relaties van de DGB met de DDR. Wie het Oost-Europese 
dialoogbeleid van de DGB beoordeelt naar de mate waarin het verzoening 

122 Interview Seideneck, 8-8-2011. Zie ook PA Seideneck – 1 (Interview Seideneck, 1992). 
123 Interview Brusis, 28-9-2011. Zie eveneens: Vetter, Notizen (1983) 114. Vetter, ‘Solidarität mit 
Solidarność’ (1982) 3-4.
124 Hans O. Hemmer, ‘Der DGB vor neuen Orientierungen?’, GMH 40 (1989) nr. 11, 649-653, 
aldaar 650. Zie ook Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 217.
125 Klaus von Beyme, ‘Aspekte der Gewerkschaftsentwicklung in einem geeinten Deutschland’, 
GMH 41 (1990) nr. 5/6, 332–340, aldaar 333.
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en ontspanning met Oost-Europa tot stand bracht, zoals Hemmer en Van 
Beyme, zal het als geslaagd beschouwen. Wie echter de vakbondsdiplomatie 
afmeet aan haar succes bĳ  het verspreiden van waarden als vakbondsvrĳ -
heid en mensenrechten, moet tot beduidend kritischere conclusies komen.

Onafhankelĳ ke contacten: goede betrekkingen en visumproblemen

In 1980 kon de DGB de gewoonte om onafhankelĳ ke vakbondsinitiatieven 
in Polen te negeren niet meer volhouden. Ongeacht de Duits-Poolse gevoe-
ligheden, diende Kristofffersen al in september 1980 een visumaanvraag in 
om Solidarność te kunnen bezoeken. De Poolse ambassade wees dit verzoek 
af met de bewering dat een dergelĳ k bezoek in de West-Duitse verkiezings-
strĳ d misbruikt zou kunnen worden. Dat was ironisch voor een centrale 
die zelf juist krampachtig probeerde de Poolse gebeurtenissen buiten de 
politieke strĳ d te houden. Het feit dat ook ruim na de verkiezingen het 
visum uitbleef, laat zien dat de reden voor de afwĳ zing elders gezocht moest 
worden en vooral te maken had met de moeilĳ ke Duits-Poolse betrekkingen. 
Vetter protesteerde heftig tegen het uitblĳ ven van het visum.126

De eerste contacten met Solidarność ontwikkelden zich hierdoor noodge-
dwongen indirect. In tegenstelling tot de FNV stond een invloedrĳ ke centrale 
als de DGB direct in de belangstelling van de Poolse activisten. Kristofffersen 
kreeg dan ook al snel bezoek van doorreizende Polen die boodschappen 
namens Solidarność doorgaven.127 Daarnaast werd hĳ  uitstekend op de 
hoogte gehouden door medewerker van de Duitse ambassade in Warschau 
Klaus Reifff, die mede in opdracht van de DGB relaties met Solidarność in 
de regio Mazovië rondom Warschau opbouwde.128 Na herhaaldelĳ k protest 
tegen de visumweigeringen kon Kristofffersen uiteindelĳ k in januari 1981 
naar Polen afreizen om Wałęsa en Reifffs gesprekspartners te ontmoeten.129

Kristofffersens vroege zoektocht naar contacten met Solidarność bete-
kende niet dat hĳ  zĳ n voorzichtige optreden in de Duits-Poolse betrek-
kingen liet varen. Toen de DGB in december 1980 een uitnodiging aan 

126 DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Vetter aan Botschafter, 1980). Gawrich, Deutscher Gewerkschafts-
bund (1996) 312-313. ‘Walesa nimmt Einladung in die Bundesrepublik an’, FR 15-1-1981. Świder, 
‘Zwischenmenschliche Brücken’ (2009) 234-235. 
127 DGB IA 5/DGAJ000288 – 2 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000288 – 4 
(Kristofffersen aan Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 8 (Besuch Olszewski, 1980).
128 Boll, ‘Zwischen politischer Zurückhaltung’ (2009) 201-202. DGB IA 5/DGAJ000288 – 4 
(Kristofffersen aan Vetter, 1981).
129 DGB IA 5/DGAJ000288 – 5 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). Volgens Pick gebeurde dit na 
bemiddeling door Rakowski: Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 316 (H7).
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Wałęsa stuurde, waren daar bĳ voorbeeld uitgebreide overwegingen aan 
vooraf gegaan.130 Wałęsa nam deze uitnodiging graag aan, maar zag zelf 
eveneens beren op de weg. Kristofffersens visumproblemen bevestigden 
immers hoe weinig de Poolse regering ophad met de West-Duitse bemoeie-
nis met Solidarność. Het bezoek van Wałęsa werd noodgedwongen steeds 
verder op de lange baan geschoven. Dit betekende een teleurstelling voor 
de DGB, die echter werd gecompenseerd door de opluchting over het feit dat 
de Solidarność-leiders zich kennelĳ k ook bewust waren van de fragiliteit 
van de West-Duits-Poolse betrekkingen.131

De angst dat de Poolse autoriteiten de contacten zouden aangrĳ pen 
om de West-Duitse vakcentrale in een slecht daglicht te stellen, bleek 
gegrond. Toen Kristofffersen op het Solidarność-congres in september 1981 
een rede hield waarin hĳ  verwees naar vrede en ontspanning, maar ook 
onmiskenbaar de steun van de DGB voor Solidarność uitsprak, reageerde 
de Poolse ambassade op haar tenen getrapt. De Poolse propagandamachine 
haalde het schrikbeeld van het revisionistische West-Duitsland weer van 
stal. Dat was tegen het zere been van de SPD. Voor Kristofffersen betekende 
het dat zĳ n kans op een visum voorlopig weer verkeken was.132 Zo werd hĳ  
voortaan weer afhankelĳ k van Solidarność-vertegenwoordigers die naar 
het Westen reisden.133

Op dit congres stelde Kristofffersen tot zĳ n vreugde vast dat de terughou-
dendheid van Solidarność tegenover de DGB afnam, hoewel de gevoelige 
Duits-Poolse betrekkingen de contacten bleven bemoeilĳ ken.134 De veran-
derde houding van Solidarność was vooral te danken aan de succesvolle 
samenwerking met de regio Mazovië. Door de bemiddeling van Reifff vonden 
deze contacten vrĳ wel buiten het zicht van de autoriteiten plaats. Hierdoor 

130 DGB IA 5/DGAJ000642 – 3 (Vetter, Statement, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff aan 
Kristofffersen, 1981). 
131 Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 78-79. DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, 
Solidarnośćkongress, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 20 (Wałęsa aan Vetter, 1981). DGB IA 5/
DGAJ000291 – 4 (Kristofffersen aan Reifff, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 18 (Vetter aan Wałęsa, 
1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 3 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). Pick, Społeczny wymiar 
stosunków PRL-RFN (2010) 317-318 (H7). 
132 DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 
– 5 (Kristofffersen, Grußbotschaft, 1981). PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Kristof-
fersen, ‘Begegnungen’ (1984) 79.
133 Bĳ v. DGB IA 5/DGAJ000288 – 12 (Kristofffersen, Gespräch Mazowiecki, Geremek, 1981). 
Vetter, Notizen (1983) 131.
134 DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress, 1981). 
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kon hĳ  voorkomen dat er alarmbellen gingen rinkelen.135 In het kader van de 
hulpverlening aan Radio Solidarność kwam radioman Marek Chlebowicz in 
juli 1981 naar de Bondsrepubliek en eind oktober 1981 volgde een uitgebreider 
bezoek onder leiding van de voorman van Solidarność Mazovië Zbigniew 
Bujak. Deze delegatie werd vanuit Polen met argusogen gevolgd. De DGB 
probeerde geen onnodige irritatie te wekken door de delegatie enigszins af 
te schermen. De eigen achterban had echter juist graag meer bĳ  het bezoek 
betrokken willen worden.136

Over het algemeen breidden de contacten tussen de DGB en Solidarność 
zich nauwelĳ ks uit tot de gewone vakbondsleden, aldus historicus Dominik 
Pick. Ook stelt hĳ  dat de contacten tussen de DGB en Solidarność verge-
leken met centrales in andere landen niet zeer hecht waren. Uitgedrukt 
in het aantal delegaties is dat inderdaad het geval: daarin steekt de DGB 
zelfs negatief af tegen de veel kleinere FNV, die relatief laat contact met 
Solidarność aanging.137 Het ontbrak de contacten aan maatschappelĳ ke 
breedte, maar tussen Kristofffersen, Reifff en hun Poolse gesprekspartners 
waren ze wel degelĳ k intensief en hartelĳ k. Net als de hulpverlening vonden 
de gesprekken gecentraliseerd en gedeeltelĳ k in stilte plaats.

Ook na 13 december 1981 handelde Kristofffersen niet naar zĳ n imago als 
legalistische vakbondsfunctionaris. Net als Van Rens, die zĳ n contact met 
zĳ n contactpersoon bĳ  Solidarność tĳ dens de staat van beleg herstelde, 
probeerde ook Kristofffersen weer met zĳ n gesprekspartners in contact 
komen. Reifff wist in Warschau contact te leggen met de geïnterneerde 
radioman Marek Chlebowicz en lĳ kt zelfs brieven te hebben uitgewisseld 
met Mazovië-voorman en ondergrondse Solidarność-leider Bujak – op dat 
moment één van de meest gezochte mannen van Polen.138 In tegenstelling 

135 DGB IA 5/DGAJ000288 – 5 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB IA 5/DGAJ000291 – 3 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 6 (Reifff aan Kristofffersen, 1981). Pick, Społeczny 
wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 314 (H7).
136 DGB IA 5/DGAJ000291 – 4 (Kristofffersen aan Reifff, 1981). DGB IA 5/DGAJ000288 – 6 (IA aan 
Vetter, 1981). DGB IA 5/DGAJ000291 – 22 (Kristofffersen aan Bujak en Onyszkiewicz, 1981). DGB 
IA 5/DGAJ000291 – 23 (Bujak aan Kristofffersen, 1981). Jakob Moneta, ‘An den Bundesvorstand 
des DGB, Frankfurt 23.9.1981’, Solidarität mit Solidarność, Informationsbulletin (1981) nr. 1, 15. 
Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 318-319 (H7). 
137 Pick, Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN (2010) 316, 326 (H7). 
138 DGB IA 5/DGAJ000292 – 22 (Kristofffersen aan Breit, 1984). DGB IA 5/DGAJ000292 – 23 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1983). DGB IA 5/DGAJ000292 – 24 (Bujak, Szanowny Panie, 1982). Bujak wees 
de mogelĳ kheid tot het aangaan van een gesprek met de DGB af, vermoedelĳ k omdat het risico 
te groot was.
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tot zĳ n collega’s van de FNV probeerde Kristofffersen midden jaren tachtig 
zelf naar Polen af te reizen om Bujak en Wałęsa te ontmoeten.139

Dit voornemen kwam aan het licht bĳ  de arrestatie van de ondergrondse 
activist Bogdan Lis in 1984. Die ontdekking droeg eraan bĳ  dat de Poolse 
autoriteiten Kristofffersens sinds september 1981 heersende visumban tot het 
uiterste toe volhielden. Pas toen de DGB hem in november 1985 afvaardigde 
naar het Duits-Poolse forum in Krakau kreeg hĳ , dankzĳ  druk van de SPD, 
eindelĳ k het zo gewenste stempel. Hĳ  zag zĳ n kans schoon en ontmoette 
verschillende Solidarność-activisten. Tot zĳ n voldoening kon hĳ  vaststel-
len dat de illegale vakbond een relevante kracht in Polen was gebleven.140 
Bemoedigd door de verzekering van een Poolse partĳ vertegenwoordiger dat 
de kansen niet zo slecht waren, deed Kristofffersen direct weer een visum-
aanvraag. Voor dat nieuwe bezoek had hĳ  zich nogal wat balanceerkunsten 
ten doel gesteld: hĳ  wilde gesprekken voeren met Solidarność, inclusief 
de nog steeds ondergrondse Bujak. In ruil daarvoor wilde hĳ  best met de 
offfĳ iciële zĳ de in gesprek, maar niet met de OPZZ. Het is niet verrassend dat 
hĳ  wederom geen visum kreeg, tot grote teleurstelling ook van Wałęsa.141

Kristofffersens reisplannen waren gewaagd, maar niet roekeloos. Het ging 
hem om de contacten zelf. Het was niet zĳ n bedoeling om na het bezoek 
van Brandt in december 1985 demonstratief te laten zien dat ontmoetingen 
met de oppositie wel mogelĳ k waren. Indien het risico te hoog bleek, was 
hĳ  bereid van een ontmoeting met Bujak af te zien. Hĳ  was echter niet bang 
omwille van de moraliteit soms de ontspanning opzĳ  te zetten.142

Mesmans veronderstelling dat de DGB uit voorzichtigheid ontbrak op de 
Solidarność-conferentie in 1988 waar de FNV haar contact met Solidarność 
herstelde, klopt slechts gedeeltelĳ k. Vermoedelĳ k wilde Kristofffersen in-
derdaad niet op een toeristenvisum reizen, zoals Mesman deed. De vraag 
is echter des te meer of hĳ  als hooggeplaatste en omstreden gast überhaupt 
een dergelĳ k visum zou hebben gekregen. Een bezoek van Kristofffersen lag 
beduidend gevoeliger dan de ‘toeristische’ bezoeken van andere Westerse 

139 DGB IA 5/DGAJ000292 – 1 (Polnische Presseveröfffentlichungen, 1984). Gawrich, Deutscher 
Gewerkschaftsbund (1996) 343.
140 Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 344-345, 369. DGB IA 5/DGAJ000292 – 25 
(Pfefffer aan BV).
141 Korespondencja LW 197-36 – 1 (Wałęsa aan Kristofffersen, 1986). DGB IA 5/DGAJ000296 – 6 
(Wałęsa aan Breit, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 2 (Kristofffersen aan Schubert, 1986). DGB IA 
5/DGAJ000292 – 3 (Kristofffersen aan Schubert, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 4 (Kristofffersen 
aan Körting, 1986). DGB IA 5/DGAJ000292 – 5 (Kristofffersen aan Körting, 1985). DGB IA 5/
DGAJ000292 – 6 (Schubert aan Kristofffersen, 1986). In de brieven wordt gesproken over ‘ein 
versteckter Freund’; het ligt voor de hand dat daarmee Bujak wordt bedoeld
142 DGB IA 5/DGAJ000292 – 3 (Kristofffersen aan Schubert, 1986).
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vakbondsfunctionarissen. Het ontbreken van de DGB op deze conferentie 
betekende echter niet dat de vakcentrale geen risico’s durfde te nemen, 
zo bleek uit Kristofffersens reisplannen naar Wałęsa en Bujak ruim voor 
1988.143 De verzekering van de DGB uit 1985 dat zoveel mogelĳ k geprobeerd 
was de contacten met Solidarność in stand te houden, bestond niet uit loze 
woorden.144

Pas in 1989 kon Kristofffersen het intensieve directe contact met 
Solidarność hervatten. De DGB drong er bĳ  Wałęsa op aan alsnog naar de 
Bondsrepubliek te komen. Tot grote vreugde van Kristofffersen zegde hĳ  dit 
bĳ  hun eerste ontmoeting sinds 1981 op 11 februari 1989 direct toe.145 Beide 
zĳ den lieten er dit keer geen gras over groeien: van 5 tot 8 september 1989 
bezocht Wałęsa de Bondsrepubliek. De DGB, die in 1980 had geprobeerd 
Solidarność uit het vuur van de verkiezingsstrĳ d te houden, kon nu niet 
voorkomen dat het bezoek aan alle kanten gepolitiseerd werd. Wałęsa werd 
in feite als staatsgast ontvangen. Iedereen leek een stukje van hem te willen 
hebben, constateerde de Spiegel. De DGB claimde Wałęsa na die negen jaar 
echter duidelĳ k als gast van de vakcentrale.146

De omgang met Solidarność laat zien dat het legalistische en staatsge-
richte imago van de DGB vooral gebaseerd is op het beleid van het bestuur, 
dat in zĳ n omgang met bewegingen van onderop in Oost-Europa verlamd 
bleef door de ontspanningspolitiek en het vasthouden aan het vakbonds-
criterium. Zo raadde Vetter de ICFTU in 1981 af om deel te nemen aan het 
Solidarność-congres van september dat jaar, omdat die organisatie in eigen 
land ‘als gegnerische Organisation’ werd gezien. Kristofffersen reisde wel 
gewoon af.147 Dankzĳ  het voortvarende optreden van Kristofffersen en Reifff 
bleek deze grote staatsgerichte en legalistische centrale achter de schermen 
toch opeens een stuk voortvarender dan bĳ voorbeeld de FNV.

143 DGB IA 5/DGAJ000296 – 7 (Kristofffersen aan Breit, 1988).
144 Geschäftsbericht des Bundesvorstandes 1982-1985 (1986) 47. Interview Mesman, 11-1-2011. 
Interview Seideneck, 8-8-2011. Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 183.
145 Zie DGB IA 5/DGAJ000296 voor de briefwisselingen met Geremek, Lis en andere Solidarność-
vertegenwoordigers. Zie ook specifĳ iek 5/DGAJ000296 – 1 (Kristofffersen aan Breit, 1989). DGB 
Nachrichten-Dienst, Breit im Gespräch mit Solidarność, 7. Juli 1989, Nachrichtendienst des DGB 
1989. BK 433.300 – 1 (Breit aan Wałęsa, 1988).
146 Zie onder andere de vele persverklaringen van de DGB over het (voorgenomen) bezoek van 
Wałęsa in Nachrichtendienst des DGB 1989. ‘Der hat ‘nen Drive’, Der Spiegel (1989) nr. 37, 107.
147 Hemmer, ‘Der DGB vor neuen Orientierungen?’ (1989) 650. Templin, ‘Die Politik des DGB’ 
(1993) 34-35. PA Seideneck – 1 (Interview Seideneck, 1992). DGB IA 5/DGAJ000291 – 21 (Vetter 
aan Kersten, 1981).
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De DGB en de chaos van de Poolse emigrantengemeenschap in de 
Bondsrepubliek

Na 13 december 1981 was de DGB niet alleen het aangewezen aanspreekpunt 
voor bezorgde West-Duitse burgers die iets voor Polen wilden doen, maar 
ook voor gestrande Solidarność-activisten. Als Poolse vakbondsleden 
verwachtten zĳ  van de DGB ondersteuning in hun levensonderhoud en 
politieke activiteit. Zo werd de DGB wederom een verzamelpunt van verzoe-
ken en, zodra teleurstelling over het optreden intrad, mikpunt van kritiek. 
De hoge verwachtingen in Poolse emigrantenkringen baarden de DGB 
zorgen. Gezien het grote aantal gestrande activisten zou dit een behoorlĳ ke 
fĳ inanciële last kunnen betekenen. Bovendien waren klachten van Poolse 
emigranten koren op de molen van toch al kritische kranten als zowel de 
linkse taz als, in mindere mate, de conservatieve FAZ.

Voor de DGB was het daarom van groot belang vast te stellen wie onder de 
aanvragers rechtmatige vertegenwoordigers van Solidarność waren. Die kon 
men niet zonder gezichtsverlies de deur wĳ zen. Kristofffersen realiseerde 
zich ten zeerste dat alle Solidarność-leden die zich nu meldden slechts 
bĳ  toeval in het Westen waren beland. De DGB moest dus goed vaststel-
len wie de autoriteit en de kwaliteiten had om namens Solidarność op te 
treden. Het belang hiervan bleek direct al in de nog enigszins spontaan tot 
stand gekomen samenwerking met emigranten voor de demonstraties van 
30 januari 1982. De centrale zelf maakte een verkeerde inschatting door 
een Solidarność-vertegenwoordiger als hoofdspreker uit te nodigen, die 
vervolgens op de dag zelf te laat was omdat hĳ  ervoor had gekozen die dag 
ook het Hessische partĳ congres van de CDU toe te spreken.148

Eén van de grootste hoofdpĳ ndossiers in deze chaotische tĳ d vormde 
de Solidarność-delegatie in Bremen. Lokale politici en pers en de altĳ d 
kritische taz legden de situatie van de delegatie, die was uitgenodigd door 
de Arbeiterkammer, op het bordje van de DGB en de senaat van Bremen.149 
De voorzitter van de lokale DGB-afdeling probeerde de gemoederen in 

148 DGB IA 5/DGAJ000292 – 7 (Kristofffersen, Situation der Solidarność-Vertreter). DGB IA 5/
DGAJ000292 – 26 (Situation von Solidarność-Angehörigen, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 2 
(Vetter aan Landesbezirke- und Kreise, 1982). IB Sol Bremen 1.4 – 6 (Schröter aan DGB). ‘Weltweit 
schwache Proteste’, FAZ 1-2-1982. DGB IA 5/DGAJ000428 – 9 (Borsdorf aan Kristofffersen, 1982). 
Werner Kern, ‘Der Auftrag aus dem Untergrund’, PM 21-8-1982. 
149 Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 44-49. DGB AV 5/DGBI003096 – 2 (DGB Bremen, pm 
18-1-1982). DGB AV 5/DGBI003096 – 3 (Polendelegation). ‘Streit um die Unterbringung der Polen’, 
WK 15-1-1982, 13. ‘Polen-Solidarität des DGB’, taz 7-1-1982, 6. Marke, ‘Halbherzig’, taz 15-1-1982, 4. 
Zie ook de brieven (Weser Kurier) in IB Sol Bremen 1.3. 
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Bremen te bedaren en tegelĳ kertĳ d het DGB-bestuur in Düsseldorf tot een 
spoedig besluit tot ondersteuning te bewegen. De DGB voelde zich in een 
hoek gedrukt. De centrale wilde net als de SPD niet met te voortvarend 
optreden een mogelĳ ke terugkeer in de weg staan. Bovendien wachtte zĳ  
tot eind januari 1982 op een verzoek van de delegatie zelf. De DGB ging er 
pas in februari toe over enkele delegatieleden naar Düsseldorf uit te nodigen 
om afspraken te maken.150 De taz had toen al geconcludeerd dat de DGB ‘die 
Solidarność-Mitglieder in der BRD (…) wie heiße Kartofffeln behandelt’.151

Als vertegenwoordiger van een vakcentrale die hechtte aan richtlĳ nen 
en de wensen van Solidarność zocht Kristofffersen naar houvast. Hĳ  vond 
dit in de internationale conferenties van Zürich, Brussel en Oslo waar de 
Solidarność-emigranten in het Westen tot een eerste coördinatie kwamen. 
Het feit dat op deze conferenties de delegatie in Bremen als West-Duits 
informatiebureau aangewezen werd, hielp de DGB om de beslissing tot 
erkenning van het bureau te nemen.152 Het bestuur maakte, in het licht 
van de nog steeds binnenstromende verzoeken tot ondersteuning, bekend 
voortaan alle samenwerking afhankelĳ k te maken van erkenning door 
‘Bremen’. Vanaf dat moment kreeg de delegatie een stroom aanvragen om 
te bevestigen of deze of gene emigrant daadwerkelĳ k voor Solidarność 
actief was.153

Niet alle Poolse emigrantenkringen konden zich vinden in de keuze 
voor deze politiek onervaren groep. De DGB was echter vastberaden om 
aan deze richtlĳ n vast te houden en negeerde aanbiedingen van heel wat 
prominentere en meer ervaren emigranten als voormalig KOR-activist Se-
weryn Blumsztajn in Parĳ s om de bemiddeling over te nemen. Kristofffersen 
zelf bleef er laconiek onder: ‘Wir haben nun mal einen Weg eingeschlagen 
und werden den ausprobieren. Wenn es nicht läuft, sind wir ja nicht mit 

150 DGB AV 5/DGBI003096 – 4 (Schmidt aan BV 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 9 (Kristof-
fersen, Gesprächsvermerk, 1982). DGB IA 5/DGAJ000293 – 9 (Gespräch Milewski, 1982). Kern, 
‘Der Auftrag’, PM 21-8-1982. IB Sol Bremen 1.4 – 7 (Komisja Zakładowa Stoczni Gdańskiej aan 
Kristofffersen, 1982). IB Sol Bremen 1.4 – 8 (Solidarność aan DGB, 1982). DGB Nachrichten-
Dienst, Heinz O. Vetter zur Audienz bei Papst Johannes Paul II., Düsseldorf, den 8. Februar 1982, 
Nachrichtendienste DGB 1982. Świder, ‘Das Informationsbüro der Solidarność’ (2009) 206-207.
151 Hartung, ‘Solidarität’, taz 1-2-1982, 4.
152 DGB IA 5/DGAJ000292 – 7 (Kristofffersen, Situation der Solidarność-Vertreter). DGB IA 5/
DGAJ000293 – 2 (Kristofffersen aan Blumstein, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 3 (Kristofffersen, 
Situation Informationsbüro, 1982). 
153 Bĳ v: IB Sol Bremen 1.2 – 13 (aan Kreis Ludwigshafen, 1982). DGB IA 5/DGAJ000428 – 10 
(Borsdorf aan IG Chemie-Papier-Keramik Marl, 1982). Zie verder map DGB IA 5/DGAJ000295. 
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den Bremern verheiratet.’154 Niet wetende welke emigranten succesvol 
zouden worden, gokte de DGB op de delegatie in Bremen, omdat die door 
mede-emigranten op de internationale conferenties in Zürich en Brussel 
als Duitse afvaardiging erkend was.

Dat bleek helaas in veel opzichten het verkeerde paard. De delegatie 
gaf, vermoedelĳ k onder druk van de DGB, in februari een verklaring uit 
waarin ze stelde geen partĳ politieke bezigheden te zullen ontwikkelen 
en de buitenlandse politiek van de DGB niet in problemen te brengen.155 
De delegatie stak haar onvrede over de langzame gang van zaken bĳ  de 
DGB echter niet onder stoelen of banken en speelde daarmee kritische 
politici en de pers in de kaart. Pas in april 1982 vond de offfĳ iciële opening 
van het Bremer bureau plaats.156 Kristofffersen leek er aanvankelĳ k nog van 
overtuigd dat de delegatie zich door anderen tot kritische uitspraken had 
laten verleiden, maar kort daarna sloeg zĳ n vertrouwen om in irritatie, zeker 
toen hĳ  te laat over de offfĳ iciële opening geïnformeerd werd om aanwezig 
te kunnen zĳ n.157

Ondanks deze opstartproblemen kwam er toch een samenwerking 
tot stand. Op verzoek van het Bremer bureau voorzag de DGB een groep 
gezinnen en individuen van pakketten en medische hulp.158 Daarnaast 
probeerden beide met een landelĳ ke conferentie van emigranten in maart 
1982 meer orde te scheppen in het emigrantenmilieu. Veel van de aanwe-
zigen klaagden over gebrekkige ondersteuning door de DGB. Kristofffersen 
kondigde aan de steun van de DGB via Bremen te laten lopen. Desondanks 
bleven groepen zich vaak direct tot de DGB richten.159 Toen de DGB in mei 

154 DGB IA 5/DGAJ000295 – 4 (Hulsz aan Musa, 1982). DGB IA 5/DGAJ000295 – 5 (Musa aan 
Hulsz, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 10 (Kristofffersen aan Musa, 1982). DGB IA 5/DGAJ000293 
– 2 (Kristofffersen aan Blumsztajn, 1982).
155 Świder, ‘Das Informationsbüro’ (2009) 207-208. IB Sol Bremen 1.4 – 9 (Zielvorstellungen). 
156 DGB IA 5/DGAJ000294 – 11 (Jagielski aan DGB, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 12 (Abkommen 
DGB Informationsbüro). DGB IA 5/DGAJ000295 – 6 (Huyn aan Vetter, 1982). ‘“Solidarität” jetzt 
mit einem eigenen Büro’, WK 20-4-1982. ‘DGB: Sparsame Hilfe’, Der Spiegel (1982) nr. 2, 16-17. 
Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 50.
157 DGB IA 5/DGAJ000292 – 7 (Kristofffersen, Situation der Solidarność-Vertreter). Świder, ‘Das 
Informationsbüro’ (2009) 208, 210. IB Sol Bremen 1.4 – 10 (Schmidt aan Delegation, 1982). DGB 
IA 5/DGAJ000294 – 1 (Kristofffersen aan Informationsbüro, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 13 
(Schmidt aan Kristofffersen, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 14 (Kristofffersen aan Schmidt, 1982). 
158 DGB IA 5/DGAJ000294 – 15 (Schmidt aan Vetter, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 16 (Felski 
aan DGB, 1982). DGB 5/DGAJ000292 – 8 (Stand der Polen-Hilfsaktion). IB Sol Bremen 1.2 – 1 (aan 
DGB 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 14 (Jagielski aan DGB, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – (aan DGB, 1982).
159 DGB IA 5/DGAJ000292 – 10 (Trefffen Düsseldorf, 1982). DGB IA 5/DGAJ000292 – 27 (Gruszecki 
aan Deutsche Gewerkschaften). DGB IA 5/DGAJ000293 – 12 (Klimczak aan Kristofffersen, 1983). 
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1982 emigranten op zĳ n congres uitnodigde, toonde de vakbondspers weinig 
interesse voor de kritische ondertoon in hun toespraak.160

Deze samenwerking wist de onvrede van de eerste maanden niet weg 
te nemen. Het oordeel van de delegatieleden over de DGB bleef negatief. 
‘De DGB behandelt ons als een noodzakelĳ k kwaad en tolereert ons maar 
net,’ schreef de delegatie in mei 1982 aan de Solidarność-werkgroep in 
Keulen. Het buitenlandse beleid van de Bondsrepubliek waar de DGB zich 
aan conformeerde, typeerde zĳ  als ‘nogal pro-Moskou en angstig’. In juli 
1982 besloot de delegatie zelf middelen te gaan zoeken om het gebrek aan 
bereidheid bĳ  de DGB zich duidelĳ k uit te spreken te compenseren.161 Dit 
leidde tot een bondgenootschap met de conservatieve organisatie Ring 
Christlich-Demokratischer Studenten in der Bundesrepublik (RCDS). In een 
gezamenlĳ ke persconferentie stelde de delegatie kritisch dat de bĳ drage 
van de DGB nauwelĳ ks de lopende kosten dekte. Deze verwĳ ten zetten de 
ontspanningskritische tirade van de RCDS-voorzitter in dezelfde perscon-
ferentie natuurlĳ k kracht bĳ . De delegatieleden lieten zich uit teleurstelling 
door politieke tegenstanders van de DGB gebruiken.162

Kristofffersen had snel genoeg van de constante negatieve berichtgeving 
en schreef aan de FAZ, die het bericht had opgepikt, dat de delegatie het 
maandelĳ kse bedrag niet eens opmaakte en dat het resultaat ervan nau-
welĳ ks zichtbaar was. Niet lang daarna overschreed de delegatie, voor de 
eerste keer, de maandelĳ kse toelage. Berichten over het tekortschieten van 
de DGB bleven gedurende de zomer van 1982 verschĳ nen.163

Het was voor Kristofffersen een gelukkig toeval dat juist op het moment 
dat zĳ n geduld opraakte, zich nieuwe partners aandienden die aan 
de strenge voorwaarden van de DGB voldeden. In juli 1982 opende het 

DGB IA 5/DGAJ000294 – 1 (Kristofffersen aan Informationsbüro, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 16 
(Mikołajczuk aan DGB NRW, 1982). IB Sol Bremen 1.4 – 1 (Protokół, Düsseldorf). 
160 IB Sol Bremen 1.2 – 1 (aan DGB, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 17 (Jagielski, Kunikowski aan DGB-
Kongress, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 18 (aan Podgórski 1982r.). IB Sol Bremen 1.4 – 11 (12. Kongress 
des DGB). ‘Grüße von Walesa an den DGB-Kongreß’, WdA 20-5-1982. Eén van de emigranten 
suggereert zelfs dat de DGB de delegatie verzocht kritische stukken uit hun toespraak te halen.
161 IB Sol Bremen 1.2 – 19 (aan DGB, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 9 (Biuro Informacyjno-Koor-
dynacyjne aan Studziński, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 20 (Biuro Informacyjno-Koordynacyjne 
aan Grupa Robocza “Solidarność”, 1982). ‘DGB traktuje nas jako zło konieczne i na razie toleruje 
nas.’ ‘bardzo promoskiewska i bardzo bojaźliwa’. 
162 IB Sol Bremen 1.3 – 3 (RCDS, Informations- und Koordinationsbüro, pm, 1982). “Solidaritäts”-
Gruppen in Deutschland klagen über mangelnde Unterstützung’, FAZ 29-7-1982, 4. 
163 DGB IA 5/DGAJ000295 – 7 (Kristofffersen aan FAZ, 1982). ‘“Exil-Solidarität” ruft zu Boykott 
exportierter polnischer Lebensmittel auf’, SZ 25-7-1982. Kern, ‘Der Auftrag’, PM 21-8-1982. DGB 
IA 5/DGAJ000292 – 9 (Breit aan BV, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 21 (Mikołajczuk aan Schmidt, 
1982).
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coördinatiebureau van Milewski. Door de TKK-goedkeuring bood dit de 
zekerheid waar Kristofffersen naar op zoek was.164 Daarnaast had Reifff er-
voor gezorgd dat kort daarvoor radiospecialist Chlebowicz en zĳ n verloofde 
naar de Bondsrepubliek konden emigreren.165 Omdat de DGB gedurende 1981 
warm contact met Chlebowicz had onderhouden en betrokken was geweest 
bĳ  zĳ n emigratie naar de Bondsrepubliek, toonde de centrale tegenover hem 
een zorgzaamheid en vertrouwen die in de omgang met andere emigranten 
zeldzaam was. Omdat zĳ n integriteit buiten kĳ f stond, vormde hĳ  een voor 
de hand liggende bemiddelaar tussen de DGB en de delegatie in Bremen. Hĳ  
kwam terug uit Bremen met een vernietigend oordeel: de groep was passief, 
niet in staat de opgedragen activiteiten uit te voeren en handelde vaak op 
het randje van wat Brussel of zelfs de wet toestond.166

Ook Kristofffersen, die eind 1982 samen met Milewski polshoogte nam 
bĳ  het bureau, kreeg een ‘recht negativen Eindruck von der dargestellten 
Arbeit und dem Verhalten der polnischen Gruppe’. Zĳ n eerdere laconieke 
uitlatingen niet met de ‘Bremer’ getrouwd te zĳ n, bleken nu een misser. De 
relatie was niet zonder imagoschade stop te zetten. Kristofffersen besloot 
dan ook eerst te proberen de situatie te verbeteren. Hĳ  organiseerde een 
taalcursus en probeerde betaald werk voor de delegatieleden te vinden. 
Dit bracht de activiteit van het bureau nog meer tot stilstand. De samen-
werking tussen Bremen en Düsseldorf degradeerde tot een situatie waarin 
de delegatie wensen bleef uiten, terwĳ l de DGB zelf geen interesse meer 
had in de diensten van de emigranten. De centrale wendde zich slechts 
een enkele keer nog tot hen met het verzoek om de authenticiteit van 
lokale Solidarność-activisten vast te stellen. Bĳ  gebrek aan direct contact 
beheersten wantrouwen en wilde geruchten de relatie.167

De taalcursus en andere pogingen het bureau weer op de been te bren-
gen, brachten geen verbetering. In het voorjaar van 1983 maakten hoge 

164 DGB IA 5/DGAJ000293 – 1 (DGB aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 3 (Kristof-
fersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 13 (Milewski aan Breit, 1982). 
165 DGB IA 5/DGAJ000425 – 3 (Reifff aan Kristofffersen, 1982). DGB IA 5/DGAJ000295 – 8 (Reifff 
aan Kristofffersen, 1982). PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript). Interview Brusis, 
28-9-2011. 
166 DGB IA 5/DGAJ000294 – 17 (Chlebowicz, Gesprächnotiz, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 18 
(Breit, Liebe Kolleginnen und Kollegen, 1982). 
167 DGB IA 5/DGAJ000294 – 3 (Kristofffersen, Informationsbüro, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 
– 19 (Simon aan Breit, 1982). DGB IA 5/DGAJ000293 – 4 (Kristofffersen aan Informationsbüro, 
1983). Aanvragen uit Bremen: IB Sol Bremen 1.2 – 22 (aan Kristofffersen, 1983). IB Sol Bremen 
1.2 – 23 (Jagielski aan Kristofffersen, 1983). IB Sol Bremen 1.2 – 24 (aan Kristofffersen, 1983). IB Sol 
Bremen 1.2 – 25 (Kunikowski aan DGB, 1982). Authentiteitsverzoeken: IB Sol Bremen 1.2 – 26 
(aan DGB, 1982). DGB IA 5/DGAJ000294 – 20 (Kristofffersen aan Informationsbüro, 1983). 
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rekeningen, fĳ inanciële onregelmatigheden en onderlinge verdeeldheid 
in de groep de situatie alleen maar moeilĳ ker.168 Kristofffersen verrichtte 
inmiddels elke stap in de omgang met het informatiebureau in nauwe 
consultatie met Milewski. Net als de FNV een half jaar later, probeerde de 
DGB zo te voorkomen ervan beschuldigd te worden Solidarność de rug toe 
te keren. Kristofffersen kwam met Milewski overeen dat de impuls voor de 
sluiting van Brussel zou uitgaan en wachtte met ongeduld op het moment 
dat Milewski de stekker eruit zou trekken. Dat duurde hem uiteindelĳ k te 
lang. Toen Kristofffersen in september 1983 na enkele maanden van complete 
inactiviteit onverwacht uit Bremen de aankondiging van een herstart van het 
bureau kreeg, ging de DGB alsnog tot sluiting over. Milewski sanctioneerde 
deze stap met het argument dat verschillende leden van de delegatie door 
schadelĳ k gedrag de geloofwaardigheid van Solidarność hadden aangetast. 
Aan de activisten in Bremen zelf schreef hĳ  dat zĳ  hun belangrĳ kste taak, 
het behouden van de contacten met de DGB, niet vervuld hadden en daar-
mee hun belang voor Brussel hadden verloren. Ultieme bevestiging van dit 
oordeel was de remigratie van vier leden van het bureau naar Polen.169

Kristofffersen verschoof vervolgens zĳ n gehele aandacht naar Milewski. 
Het bureau in Brussel profĳiteerde direct van de sluiting van het West-Duitse 
bureau met een bĳ drage van 25.000 DM. Op het congres van 1986 waren geen 
emigranten uit de Bondsrepubliek maar vertegenwoordigers uit Brussel 
aanwezig.170 Kristofffersen werkte in de volgende jaren nauw met Milewski 
samen om een bezoek aan Polen en de smokkel van de geluidsstudio te 
organiseren.171 Voor Kristofffersen was het belangrĳ k dat hĳ  in Milewski ie-

168 DGB IA 5/DGAJ000293 – 14 (Milewski aan Informationsbüro, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 
– 21 (Kristofffersen aan Radtke, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 22 (Szelest aan Kristofffersen). 
Zie ook de intensieve communicatie tussen Kristofffersen, Schmidt en Milewski in het voorjaar 
van 1983 in DGB IA 5/DGAJ000294.
169 Zie de vele gesprekken met Milewski in DGB IA 5/DGAJ000293 (o.a. op 21-12-1982, 19-3-1983, 
5-5-1983, 20-7-1983, 29-8-1983, 9-9-1983, 18-11-1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 4 (Kristofffersen aan 
Informationsbüro Solidarność, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 23 (Kristofffersen aan Brusis en 
Breit, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 24 (Schmidt aan Kristofffersen, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 
– 25 (Sieradzki, Kunikowski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 6 (Kristofffersen aan Schmidt, 
1983). DGB IA 5/DGAJ000294 – 26 (Kristofffersen aan Schmidt, 1983). BK II D/do końca 1983 – 7 
(Milewski aan Kunikowski en Sieradzki, 1983). 
170 DGB IA 5/DGAJ000293 – 6 (Kristofffersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 
7 (Kristofffersen aan Milewski, 1983). ‘Der “Solidarität” bis heute verbunden’, FAZ 7-10-1983. 
Geschäftsbericht des Bundesvorstandes 1982-1985 (1986) 47. Zie ook de conferentiematerialen in 
BK 433.300. 
171 DGB IA 5/DGAJ000292 – 1 (Polnische Presseveröfffentlichungen). DGB IA 5/DGAJ000293 – 5 
(Milewski aan Kristofffersen, 1986). DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 1988). 
DGB IA 5/DGAJ000293 – 15 (Milewski aan Kristofffersen, 1987). 



‘ABENTEUERTUM NICHT GEFRAGT’? 503

mand gevonden had die daadwerkelĳ k namens Solidarność mocht spreken. 
Dit leidde er toe dat hĳ  zich nog minder dan begin 1982 tot een eigen keuze 
in de samenwerking met Solidarność-emigranten wilde laten verleiden. 
Het gevolg was een volledig negeren van het zeer uitgebreide West-Duitse 
emigrantenlandschap ten gunste van Brussel.

De emigranten in de Bondsrepubliek zaten ondertussen niet stil. Zĳ  stel-
den zelf ook vast dat de in 1982 op de conferentie in Düsseldorf afgesproken 
structuur met Bremen als coördinatiebureau niet werkte. Al in april 1983, 
ruim voor de sluiting van het bureau in Bremen, nam Andrzej Wirga uit 
Mainz contact op met de DGB om een nieuwe landelĳ ke conferentie te 
beleggen. Hĳ  stuitte daarbĳ  echter op de onwil van zowel Kristofffersen 
als Milewski. Kristofffersen stelde legalistisch vast, dat het niet functione-
rende bureau in Bremen volgens de Brusselse richtlĳ nen nog steeds het 
enige erkende bureau was. Samenwerking met andere ‘informele’ groepen 
raadde Brussel af. Kristofffersen was er vermoedelĳ k weinig happig op 
een eveneens onzeker alternatief voor Bremen binnen de Bondsrepubliek 
te erkennen, terwĳ l het contact met Brussel uitstekend functioneerde. 
Milewski moedigde de samenwerking ook niet aan, wantrouwig als hĳ  
was tegenover te veel decentralisatie en groepen die zich niet volledig naar 
zĳ n richtlĳ nen gedroegen.172 Dit blĳ kt des te meer uit het feit dat Brussel 
wél gretig gebruik maakte van bemiddeling door de Duitse Polenspecialist 
Hans Henning Hahn, die als Duitser geen eigen aanspraak op Solidarność-
vertegenwoordiging kon maken.173 In zĳ n wens houvast te vinden stelde 
Kristofffersen een wel erg blind vertrouwen in Milewski en ging hĳ  ver mee 
in diens tendens tot centralisering. Dit leidde tot een exclusief vasthouden 
aan Bremen tot de sluiting in het najaar van 1983, terwĳ l elders in de 
Bondsrepubliek veel sterkere emigrantenstructuren bestonden die graag 
het stokje overnamen. Op Milewski’s aanraden besloot Kristofffersen deze 
echter te negeren. Op landelĳ k niveau was de verbinding Kristofffersen-
Milewski zo de enige duurzame samenwerking met emigranten. Marek 
Wolski, een Poolse emigrant die in Keulen actief was, stelt achteraf: ‘Durch 

172 DGB IA 5/DGAJ000293 – 6 (Kristofffersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 7 
(Kristofffersen aan Milewski, 1983). DGB IA 5/DGAJ000292 – 28 (Gesprächsnotiz 1983). Sol NL 
66 – 6 (Gesprächsbericht). DGB IA 5/DGAJ000293 – 16 (Wirga aan Kristofffersen, 1983). DGB IA 
5/DGAJ000293 – 17 (Kristofffersen aan Wirga, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 18 (Milewski aan 
Kristofffersen, 1983). BK II D/do końca 1983 – 19 (Wirga aan Chojecki, 1983). 
173 Zie bĳ v. BK III D/do końca 1984 – 4 (Pilarska aan Henning Hahn, 1983). BK III D/1986 – 2 
(aan Henning Hahn, 1986). BK III D/1986 – 3 (Pilarska, Milewski aan Henning Hahn 1986). 
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die Erfahrung mit [dem] Büro in Bremen hatte [der DGB] den Vorwand 
gehabt, jegliche Kontakte zu meiden.’174

Op lokaal niveau bleek meer samenwerking mogelĳ k. Zo vond met 
ondersteuning van de plaatselĳ ke GEW de coördinatieconferentie van 
Wirga alsnog plaats. Ook zette de lokale DGB in West-Berlĳ n zich op voor-
spraak van Kristofffersen in voor het deel van de Pogląd-redactie dat naar 
West-Duitsland dreigde te moeten verhuizen. Desondanks zĳ n deze lokale 
emigrantengemeenschappen achteraf vaak kritisch over de opstelling van 
de landelĳ ke centrale, die te weinig tot politieke stellingname en steun aan 
de emigranten bereid zou zĳ n geweest en zich slechts op Brussel richtte. 
Klimczak herinnert zich:

‘Ich habe zweimal mindestens mit Erwin Kristofffersen telefoniert (…) 
mit der Bitte mit mir zu reden, beziehungsweise also eine Delegation 
nach Polen zu entsenden, oder also uns als eine Solidarność-gruppe zu 
unterstützen. Er hat alles abgelehnt.’

Drozdek heeft vergelĳ kbare herinneringen: ‘Die einzelnen Gewerkschaften 
waren toll, egal ob sie christlich waren, oder links, oder.. Aber DGB, das 
war ein Haufen von Bürokraten und Arschlöcher. (…) Das war Ostpolitik.’175

Heel anders klonk het oordeel van het bureau in Brussel. Al gedurende de 
jaren tachtig sprong dit bureau voor de DGB in de bres tegen de negatieve 
oordelen van emigranten in West-Duitsland en loofde het de intensieve 
hulpverlening en de warme persoonlĳ ke contacten. Het bureau weersprak 
bĳ voorbeeld expliciet het negatieve oordeel van Chilecki, op wiens politieke 
inschattingen het anders graag vertrouwde.176 Dit verschil in beoordeling is 
te verklaren door de nadruk van de DGB op centralisatie en geheimhouding: 
alleen wie tot de ‘inner circle’ werd toegelaten, overzag de volledige omvang 
van de activiteiten. Wie daarbuiten bleef kon zich vaak niet onttrekken aan 
het idee dat er maar weinig gebeurde.

174 Interview Wolski, 23-8-2012. 
175 Bĳ v. Sol NL 66 – 7 (Hilfskomitee, Informacja, 1983. Andrzej Wirga, ‘Aneks’, http://www.
sw.org.pl/mat/wir.html. A Kelly 459 – 5 (Pagels, Ossowski aan Lummer, 1984). Edward Klimczak, 
‘Wywiad z Jerzym Milewskim’, Pogląd IV (1985) nr. 9, 10-16, aldaar 14-15. Cöllen, ‘Die deutschen 
Gewerkschaften’ (2011) 73-76. Cöllen, ‘Josef Neumann’ (2011) 83-84. Cöllen, ‘Die Pro-Solidarność-
Bewegung’ (2011) 127-128. Interview Klimczak, 4-10-2010. Interview Drozdek, 8-3-2012. Ook 
Minkiewicz is negatief over de DGB: Interview Minkiewicz, 8-4-2010, 15-6-2010 en 6-1-2012. Hyla 
is een uitzondering: Interview Hyla, 2-8-2012.
176 DGB IA 5/DGAJ000296 – 1 (Kristofffersen aan Breit, 1989). Klimczak, ‘Wywiad z Jerzym 
Milewskim’ (1985) 14-15. BK III D/1988 – 1 (Chilecki aan Pilarska, 1987). BK III D/1986 – 2 (aan 
Henning Hahn, 1986). BK III D/1986 – 3 (Pilarska en Milewski aan Henning Hahn, 1986). 
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Misverstanden, meningsverschillen en lessen uit Oost-Europa

De DGB en Solidarność verschilden sterk van mening over onderwerpen als 
vrede, ontspanning en de beoordeling van het socialisme. Net als bĳ  de FNV 
kwamen dit soort tegenstellingen dankzĳ  de gedeelde vakbondsidentiteit 
nauwelĳ ks naar de oppervlakte. Dat gold niet voor het wederzĳ dse onbegrip 
veroorzaakt door cultuurverschillen.

Het onderwerp vrede ontwikkelde zich in de jaren tachtig tot één van 
de kernbegrippen van de buitenlandse politiek van de DGB. De achter-
ban verbond dit onderwerp bovendien onherroepelĳ k met de inzet voor 
Solidarność – hoe weinig menig Poolse activist deze link misschien ook 
begreep. Sommige West-Duitse vakbondsactivisten trokken de conclusie 
dat de strĳ d voor Solidarność de vrede zou bevorderen, anderen zagen de 
strĳ d in Polen als het riskeren van een kernoorlog. In vakbonden als Druck 
und Papier en GEW waren bovendien opvattingen te vinden die sterk leken 
op die in de vredesbeweging. Zo schreef een lokale GEW-afdeling kort voor 
de staat van beleg:

‘Eine Bedingung für die gegenwärtige Kraft der Friedensbewegung 
hier ist die polnische Arbeiterbewegung, die die Geschlossenheit des 
östlichen Militärbündnisses beeinträchtigt. Ihr Scheitern – etwa durch 
eine sowjetische Invasion – würde nach unserer Aufffassung zu einem 
völligen Umschwung des politischen Klimas in Westeuropa führen. 
Eine massive Aufrüstung und eine weitere Steigerung der Kriegsgefahr 
würden sich kaum noch verhindern lassen. Auch darum “Solidarität mit 
Solidarność!’177

Binnen de DGB moest bekend zĳ n dat het vredesthema bĳ  veel Poolse 
opposanten scepsis opriep. In een kort na 13 december 1981 in de vakbonds-
pers gepubliceerd interview merkte de Solidarność-emigrant Zbigniew 
Kowalewski op: ‘Es ist in meinen Augen sehr gefährlich, den Frieden in 
Europa dadurch retten zu wollen, indem man ein Volk opfert, das dem Terror 
und der Unterdrückung ausgeliefert ist.’ Kristofffersen kreeg tĳ dens de staat 

177 Engelmann, ‘Noch ist Polen nicht verloren’ (1982) 78-82. DGB Nachrichten-Dienst, Düsseldorf 
den 17. Februar 1982: Ostern ‘82: Für Frieden durch Abrüstung, Solidarität mit allen unter-
drückten Völkern, und deshalb auch: Solidarität für Polen!, Nachrichtendienste DGB 1982. DGB 
Nachrichten-Dienst, DGB-Glückwunsch für Lech Walesa, 06. Oktober 1983 Nachrichtendienste 
DGB 1983. Süss, ‘Gewerkschaften’ (2012) 273. IB Sol Bremen 1.4 – 12 (GEW, Osterholz, Solidarität). 
DGB IA 5/DGAJ000291 – 5 (Kristofffersen, Grußbotschaft, 1981). ‘Solidarität für Polen’, Druck und 
Papier (1982) nr. 1. 
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van beleg signalen dat Bujak groot wantrouwen jegens de vredesbeweging 
koesterde.178 Tot directe meningsuitwisseling over dit onderwerp kwam 
het echter niet.

Nauw hiermee verbonden was het meningsverschil over ontspanning. 
Het werd Kristofffersen al tĳ dens zĳ n toespraak op het Solidarność-congres 
in september 1981 duidelĳ k dat zĳ n uitingen over ontspanningspolitiek wei-
nig aansloegen. Na 13 december merkte Kristofffersen uit het wantrouwen 
in emigrantenkringen hoe zeer Ostpolitik in Polen gemengde gevoelens 
opriep. Ook in de latere jaren tachtig werd het West-Duitse vertrouwen in 
Gorbatsjov in de Poolse oppositie en Poolse emigrantenkringen nauwelĳ ks 
gedeeld. ‘Zu hofffen ist nur, daß dies nicht auch die Ansichten der Solidarność 
innerhalb Polens sind, sondern daß solche Ideen überwiegend den Dialogen 
unter frustrierten Exilpolen entspringen,’ merkte Kristofffersen op. Die hoop 
was tevergeefs.179

Ook de relatief positieve verhouding tot socialistische ideeën en de 
negatieve inschatting van het Westerse systeem in delen van de DGB con-
trasteerde met de ideeën binnen Solidarność. Dit positieve socialismebegrip 
beïnvloedde aanvankelĳ k sterk de waarneming van de Poolse vakbeweging: 
‘Solidarność ist für uns auch ein Beispiel sozialistischer Demokratie,’ stelde 
een groep vakbondsleden uit het middenkader in 1980. Zĳ  waren ervan 
overtuigd dat Solidarność heel wat rechten verwezenlĳ kt had die in het 
Westen nog niet vanzelfsprekend waren.180 Een andere groep verkondigde 
tĳ dens een bezoek aan Polen in 1981 dusdanig negatieve opvattingen over de 
vakbondsontwikkelingen in het Westen, dat de Poolse toehoorders gingen 
geloven dat de vakbondsverhoudingen in de Bondsrepubliek leken op die 
in Polen voor 1980.181

Het directe contact met Polen confronteerde de vakbondsactivisten 
echter ook met de mate waarin het socialisme daar in de voorgaande 35 
jaar in diskrediet was geraakt:

‘Kommunismus ist für die Polen das, was sie bisher erlebten. Man kann 
keine Idee gründlicher in Mißkrediet bringen, als es dem polnischen 

178 DGB IA 5/DGAJ000292 – 29 (Schubert, Liebe Freunde, 1983). ‘Einheitsfront ist notwendig’, 
WdA 14-1-1982, 12.
179 DGB IA 5/DGAJ000291 – 7 (Kristofffersen, Noch ist Polen). DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 
(Kristofffersen aan Breit, 1988). Interview Brusis, 28-9-2011. ‘Einheitsfront’ (1982) 12. Zie voor de 
emigrantenkritiek de vorige paragraaf. 
180 Gewerkschafter fordern (1981) 6. Zie ook Boll, Świder, ‘The FRG’ (2010) 172-173. Hajnicz, Polens 
Wende (1995) 33. 
181 Gewerkschafter fordern (1981) 10-13. 
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Stalinisten gelungen ist. Für uns war diese Erfahrung das Deprimierend-
ste unserer Reise.’

Toch bleven zĳ  de hoop koesteren dat een diepgaande analyse van de 
verhouding tussen het socialisme en kapitalisme de Polen op andere ideeën 
kon brengen.182

In de loop van de jaren tachtig drong tot de DGB door dat het socialisme in 
Oost-Europa een grondig imagoprobleem had. Desondanks bleef anticom-
munisme een gevoelig punt in de centrale. In 1989 verzette de DGB zich 
net als het IKV en de Grünen tegen het idee dat Oost-Europa zich nu in de 
richting van een markteconomie zou bewegen. Het anticommunisme van de 
Oost-Europese oppositie was daarbĳ  voor velen eerder een angstbeeld dan 
een leidraad. Zo sprak vakbondshistoricus Hemmer openlĳ k de angst uit dat

‘jene bei uns, die Sozialismus immer schon mit Mißwirtschaft und Kol-
lektivismus gleichgesetzt haben, Zulauf von denen bekommen werden, 
die ihn vierzig Jahre lang am eigenen Leib als Freiheitsberaubung und 
Funktionärsanmaßung erlebt haben.’183

Een uitzondering vormde een kritische vakbondsactivist als GEW-voorzitter 
Wunder die de Oost-Europese opvattingen niet als gevaar, maar als wake 
up call beschouwde. Het enthousiasme voor Thatcher in Polen toonde dat 
de tĳ d van socialistische hervormingen voorbĳ  was, concludeerde hĳ . Het 
verzet van de DGB tegen de invoering van de markteconomie was een 
verloren strĳ d.184

Meer dan deze inhoudelĳ ke verschillen, die in de praktische gesprekken 
over hulpverlening nauwelĳ ks aan bod kwamen, leidde het cultuurver-
schil tussen de bureaucratische en gevestigde DGB en de jonge, spontane 
structuren van Solidarność tot irritatie. Levendige herinneringen hieraan 
heeft de Duitse Polenspecialist Hans Henning Hahn, die door de DGB in 

182 Ibidem, 10-13.
183 DGB IA 5/DGAJ000288 – 5 (Kristofffersen aan Vetter, 1980). DGB Nachrichten-Dienst, Brusis: 
“Kommunistische Diktatur gescheitert”, 27. Oktober 1989, Nachrichtendienst des DGB 1989. 
DGB Nachrichten-Dienst, DGB: Öfffnung der Grenze längst überfälliges historisches Ereignis, 10. 
November 1989, ibidem. DGB Informationsdienst, Entschließung zur deutschland- und europa-
politischen Situation, 7. Dezember 1989, ibidem. Hemmer, ‘Der DGB vor neuen Orientierungen?’ 
(1989) 649-650. 
184 Wilke, Hertle, Das Genossenkartell (1992) 65. Dieter Wunder, ‘Der Zusammenbruch des 
“realen Sozialismus” und das Selbstverständnis der Gewerkschaften’, GMH 40 (1989) nr. 12, 
714–718, aldaar 715. Zie ook Klaus von Beyme, ‘Aspekte der Gewerkschaftsentwicklung in einem 
geeinten Deutschland’, GMH 41 (1990) nr. 5/6, 332-340. 



508   

1982 verzocht werd te tolken bĳ  een ontmoeting met de Poolse delegatie 
in Bremen. Hĳ  zag twee totaal verschillende stĳ len op elkaar botsen: ‘die 
spontane Impulsivität der polnischen Gewerkschafter einerseits und die 
mehr formale, ref lexive Argumentation politisch erfahrener deutscher 
Gewerkschaftsfunktionäre andererseits.’ Meer dan tolken tussen talen, 
moest Hahn bemiddelen tussen culturen om beiden op één lĳ n te krĳ gen. 
Inderdaad concludeerde Vetter in maart 1982:

‘Auch bei Unterstellung der besten Absichten unserer polnischen Freunde 
führt ihr unkoordiniertes und unkonventionelles Vorgehen häufĳ ig zu 
Verwirrung, die sich nicht positiv für ihre eigenen Absichten und oft 
störend auf unsere Arbeit auswirkt.’185

Het bleek voor de sterk georganiseerde DGB niet gemakkelĳ k zich in de 
chaotische situatie van de gestrande Solidarność-activisten in te leven.

Beide zĳ den hadden vaak weinig begrip voor de radicaal andere omstan-
digheden aan de andere kant van het Ĳ zeren Gordĳ n. In 1981 verscheen 
een kritisch artikel over Wałęsa in de vakbondspers waarin de auteur de 
vakbondsleider belachelĳ k maakte om zĳ n afkeer van politiek en zĳ n 
bereidheid alles te doen wat de vakbondsmeerderheid hem zou opdragen. 
De auteur hield er geen rekening mee dat deze opvattingen heel wat be-
grĳ pelĳ ker klonken in een door en door gepolitiseerde dictatuur dan in het 
linkse milieu van democratisch West-Duitsland.186 Aan Poolse zĳ de bestond 
daarentegen juist onbegrip over de nauwe samenwerking tussen de DGB 
en de SPD. Dat merkte Kristofffersen in september 1981:

‘Die beiden ärgsten Vorhaltungen waren wohl, dass der DGB (unaus-
gesprochen: ähnlich wie die polnischen offfĳ iziellen Gewerkschaften 
früher) sehr eng mit der Regierung zusammenarbeitet und dass führende 
Gewerkschaftler gleichzeitig Ministerpositionen innehätten und dass die 
Deutschen besonders vorsichtig bei der Entwicklung von Kontakten zur 
Solidarność seien, weil so enge Kontakte zwischen der Bundesregierung 
und Gierek bestanden hätten.’187

185 Henning Hahn geciteerd in: Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 63. DGB IA 5/DGAJ000294 
– 2 (Vetter aan BV, 1982).
186 Friedrich-Wilhelm Spieker, ‘Ein bedeutungsloser Wurm: Lech Walesa’, WdA 26-6-1981.
187 DGB IA 5/DGAJ000291 – 1 (Kristofffersen, Solidarnośćkongress). Nowakowski, “Stille Hilfe”, 
in: Huth, Seel, Wolschner, Polen (1982) 116-117.
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In de DGB-top waren het vooral de katholieke uiterlĳ kheden en het gebrek 
aan decorum die voor hoofdschudden zorgden. Na het eerste bezoek van 
de delegatie Mazovië aan Düsseldorf zou Vetter hebben opgemerkt dat die 
jongelui wel eens een stropdas hadden mogen omdoen, zo herinnert zich 
Seideneck. Dit verschil in habitus bestond ook met de vredesbeweging, die 
daardoor op haar beurt gemakkelĳ ker aansluiting vond bĳ  de Oost-Europese 
oppositie.188 Reifff herinnert zich bovendien de chaos tĳ dens het eerste 
bezoek met Kristofffersen in januari 1981 aan de achterkamertjeskantoren 
van Solidarność Mazovië:

‘Was aufffĳ iel war, dass in jedem Zimmer nicht nur ein Kruzifĳ ix hing, 
sondern großformatig Poster mit dem Bildnis Papst Johannes Paul II. 
Erwin Kristofffersen schaute sich irritiert um und fragte mich dann: 
Meinst Du wirklich, dass wir hier bei einer Gewerkschaft sind?’189

Ook het feit dat Solidarność zich als jonge organisatie niet aan vakbonds-
conventies hield, leidde tot ergernis. Kristofffersen snapte niet waarom 
Wałęsa tĳ dens zĳ n eerste buitenlandse bezoek na de staat van beleg naar 
Frankrĳ k reisde en niet naar de vakbondsinternationales in Brussel. Hĳ  
beschouwde dit als minachting ten opzichte van de vakbonden die zich 
jarenlang voor Solidarność hadden ingezet. Vermoedelĳ k zag hĳ  zich juist 
als West-Duitse vakbondsman gekrenkt vanwege de jarenlange rivaliteit 
en kritische vergelĳ kingen met de Franse centrales op het gebied van hulp 
aan Polen:

‘Man kann nicht immer die bisher hier als selbstverständlich empfun-
dene Zurückhaltung gegenüber OPZZ und multilateralen Kontakten 
einfordern, als Nobelüberflieger mit Staatspräsidenten verkehren und da, 
wo es eine der wenigen Gelegenheiten dazu gibt, an den europäischen 
Kollegen, die den Kampf der Solidarität immer unterstützt haben, achtlos 
vorbeiziehen.’190

Ook in de achterban leidden het katholicisme binnen Solidarność en het 
onbehagen over de doorbreking van de arbeiderseenheid tot onbegrip, 

188 Interview Seideneck, 8-8-2011. Interview Neumann, 22-8-2012. Zie ook Süss, ‘Gewerkschaf-
ten’ (2012) 264. 
189 PA Reifff – 1 (Ongepubliceerd boekmanuscript).
190 DGB IA 5/DGAJ000296 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 1988).
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zo herinneren zich Seideneck, Brusis en Neumann.191 Artikelen in de 
vakbondspers en ledenbrieven tonen bovendien dat onderwerpen als het 
geringe aantal vrouwen in Solidarność afwĳ zende reacties opriepen. 
Het meest socialistisch getint was de veroordeling van Solidarność door 
Druck und Papier-voorzitter Mahlein. Hĳ  noemde haar een organisatie 
die ‘vom Katholizismus beherrscht und politisch geführt wird’ en ‘deren 
Hauptziel der Kampf gegen das sozialistische Volkspolen ist.’192 De lokale 
ledenvergadering van Druck und Papier in Hamburg weigerde de staat van 
beleg te veroordelen. In de Verein deutscher Schriftsteller (VS) leidden de 
gebeurtenissen in Polen tot wat met enig historisch cynisme de ‘Poolse 
deling’ van de VS genoemd werd. Eén van de heftigste discussies ontstond 
nadat de als Oost-Europavriendelĳ k bekend staande voorzitter Bernd En-
gelmann in 1983 de eis tot het opnieuw toelaten van ‘de’ schrĳ versvakbond 
veranderde in ‘een’ schrĳ versvakbond. Daarmee zette hĳ  volgens critici 
de weg open naar de rechtvaardiging van een nieuwe staatsvakbond als 
alternatief voor Solidarność.193

In de DGB-top probeerde vooral Kristofffersen begrip te kweken voor 
Solidarność. Na zĳ n bezoeken aan Polen verkondigde hĳ  dat het onder de 
omstandigheden in Polen heel logisch was dat Solidarność ongewild alle 
politieke krachten in het land naar zich toe trok en eerst politiek moest 
ageren voor zĳ  überhaupt als vakbond op kon treden. Hĳ  vond kritiek vanuit 
het Westen al te gemakkelĳ k:

‘Unvernünftig, ohne Verantwortung und ähnlich werden einige Be-
schlüsse des Kongresses der Solidarität genannt, und aus unserer Sicht 
sind sie das wohl auch. Nur sagt sich das leicht, wenn man selbst gerade 
32 Jahre demokratische Bundesrepublik gefeiert hat. Wenn aber ein 
Volk auch bei knurrendem Magen die Erfüllung seiner Sehnsucht nach 
mehr Freiheit erlebt und sich dafür engagiert, dann sollten gerade wir 
versuchen, auch das zu verstehen.’

191 Interview Seideneck, 8-8-2011. Interview Brusis, 28-9-2011. Interview Neumann, 22-8-2012.
192 Bĳ v. Spieker, ‘Ein bedeutungsloser Wurm’ (1981). Jutta Henke, ‘Von Männern beherrscht’, 
WdA 16-7-1981. Kristofffersen, ‘Begegnungen’ (1984) 78. Leonard Mahlein, Gewerkschaften 
international. Im Spannungsfeld zwischen Ost und West. Aus eigener Sicht (Frankfurt am Main 
1984) 146-153. Mahlein, ‘Frieden durch Abrüstung’ (1986) 23-27. Zie ook: Hajnicz, Polens Wende 
(1995) 33. Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund (1996) 318, 385.
193 ‘IG Druck und Papier zieht Konsequenzen’, taz 7-1-1982, 6. ‘Lärm um nichts’, Der Spiegel 
(1983) nr. 48, 231. Helmut Schmitz, “Feige Haltung”, FR 29-10-1983 , 12 . Brandt, Für eure und 
unsere Freiheit (2002) 455-475, 482-483. Tot de belangrĳ kste verdedigers van Solidarność in de 
VS behoorden voormalige Oost-Duitse schrĳ vers als Jürgen Fuchs. Scheer, Jürgen Fuchs (2007) 
223-225. 
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Kristofffersen weet veel van de Poolse ideeën over het Westen en het Oost-
Westconflict aan het feit dat in Polen simpelweg weinig objectieve informatie 
over het andere blok beschikbaar was. Onder de hectische omstandigheden 
van 1981 bestond bovendien weinig interesse in het buitenland.194

Na december 1981 kwam dit probleem nog veel dichterbĳ . De opvattingen 
die veel emigranten uitdroegen, riepen ongemakkelĳ kheid op. Zo obser-
veerde Vetter in 1982 ‘daß einzelne, vorgebliche Vertreter der Solidarność 
sehr extreme politische Richtungen vertreten, die mit gewerkschaftlichen 
Positionen nichts oder sehr wenig zu tun haben’. Kristofffersen sprak nog 
eind jaren tachtig over ‘frustrierte Exilpolen’.195

De grootste confrontatie met afwĳ kende opvattingen en cultuurverschil-
len leverde de delegatie in Bremen. In zĳ n publicatie over West-Duitse hulp 
aan Polen stelt Albrecht Riechers dat dit onbegrip mogelĳ k de reden was 
voor ontevredenheid van de Poolse delegatie in Bremen tegenover de DGB. 
Riechers meent dat de teleurstelling van de emigranten voor een belangrĳ k 
deel voortkwam uit de verwachting van een warme ontvangst door de DGB. 
In plaats daarvan wachtte hen in hun ogen vooral kille bureaucratie.196 
Slechts een enkele bond voldeed aan de verwachtingen van de delegatie, 
zoals IG Metall die de tolkkosten betaalde en hielp bĳ  het verkrĳ gen van 
een auto.197 Ook het in emigrantenkringen heersende onbegrip over de 
Ostpolitik zette de samenwerking met de DGB sterk onder druk. In plaats 
van bruggen tussen Oost en West te bouwen en de misverstanden aan 
beide zĳ den op te helderen, raakten deze emigranten zo zeer zelf verstrikt 
in onbegrip dat zĳ  de kloof tussen Oost en West alleen maar vergrootten.

Tot slot

De DGB zette in het kader van de ontspanningspolitiek vanaf de jaren 
zestig een toenadering tot Oost-Europa in. Dit leidde er in de vroege jaren 
tachtig toe dat de centrale het behoud van de dialoog met de machthebbers 

194 DGB IA 5/DGAJ000291 – 24 (Kristofffersen, Eindrücke). DGB IA 5/DGAJ000291 – 7 (Kristof-
fersen, Noch ist Polen). Vetter, ‘Solidarität mit Solidarność’ (1982) 7. DGB Nachrichten-Dienst, 
Breit: Polen benötigt massive Hilfe des Westens, 6. September 1989 Nachrichtendienst des DGB 
1989. 
195 DGB IA 5/DGAJ000293 – 8 (Kristofffersen aan Breit, 1988). DGB IA 5/DGAJ000294 – 2 (Vetter 
aan BV, 1982). 
196 IB Sol Bremen 1.2 – 2 (Kunikowski aan Schulk, 1983). DGB IA 5/DGAJ000293 – 9 (Gespräch 
mit Milewski, 1982). Riechers, Hilfe für Solidarność (2006) 51-52, 55.
197 IB Sol Bremen 1.2 – 27 (Kunikowski aan Loderer, 1983). DGB IA 5/DGAJ000295 – 9 (Schunk 
aan Kristofffersen, 1982). IB Sol Bremen 1.2 – 2 (Kunikowski aan Schulk, 1983). DGB IA 5/
DGAJ000294 – 3 (Kristofffersen, Informationsbüro, 1982). 
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belangrĳ ker vond dan de noodzaak kritisch te zĳ n, of solidariteit te betuigen 
met onafhankelĳ ke vakbondsactivisten. Op papier verkondigde de DGB 
dat mensenrechten een belangrĳ ke rol moesten spelen in de omgang met 
Oost-Europa, maar in de praktĳ k waren mensenrechten ondergeschikt aan 
de doelen vrede en ontspanning. Dit bleek duidelĳ k bĳ  een bezoek aan de 
CRZZ begin 1980.

Na het ontstaan van Solidarność sloeg de centrale onder leiding van 
het hoofd van de buitenlandafdeling Erwin Kristofffersen de weg in naar 
hernieuwde aandacht voor vakbondssolidariteit en democratisering. Net 
als de FNV achtte de DGB behoedzaam optreden noodzakelĳ k om solidair 
te kunnen zĳ n met Solidarność zonder de ontspanning en de oppositie te 
schaden. Er was de DGB veel aan gelegen goed naar Solidarność te luisteren. 
De centrale kwam er daardoor achter dat de Poolse activisten zich zeer be-
wust waren van de nauwe geopolitieke grenzen in Oost-Europa. Dit zorgde 
ervoor dat de DGB zich niet zoals de SPD geroepen voelde paternalistisch 
tot inbinden op te roepen en makkelĳ ker onvoorwaardelĳ k solidair kon zĳ n.

Na 13 december 1981 verschoof de balans weer van solidariteit naar ont-
spanning. Het openlĳ ke protest en de symbolische steun die nu gevraagd 
werd, paste minder bĳ  de DGB-habitus van ontspanning en efffectiviteit 
dan de eerdere discrete hulpverlening. De DGB verschilde radicaal met de 
SPD van mening over de vraag wie schuldig was aan de staat van beleg. De 
centrale deelde aanvankelĳ k wel de hoop van de sociaaldemocraten dat de 
machthebbers de hervormingen in Polen zouden voortzetten. Ook deelden 
zĳ  de twĳ fel over het nut van openlĳ k protest. De DGB ondernam daarom 
weinig zichtbare activiteiten. Dit bevestigde naar buiten toe het beeld dat 
critici en teleurgestelde West-Duitse solidariteitsactivisten van de DGB 
hadden: een kleurloze ontspanningslakei van de SPD. Met zĳ n voornemen 
de openbaarheid te mĳ den, sloeg de centrale zichzelf de wapens uit handen 
om zich tegen deze verwĳ ten te verzetten.

Dat beeld was namelĳ k onterecht. Achter de schermen werkte Kristof-
fersen wel degelĳ k aan nieuwe aanzetten tot solidariteit, niet in de vorm 
van protest, maar door stille hulp en diplomatieke betrekkingen. Pas in de 
late jaren tachtig, toen het grootste gevaar van schade aan de ontspanning 
en de oppositie geweken was, begon de DGB weer openlĳ k te opereren.

De opstelling van de DGB werd, ondanks zĳ n dissidentie inzake de 
omgang met Solidarność, ook gedurende de jaren tachtig sterk bepaald 
door de SPD. De DGB volgde haar richting een brede en vanzelfsprekende 
dialoog met de machthebbers in Oost-Europa. Doordat velen voorlopig geen 
einde aan het conflict zagen en het gevoel hadden dat West- en Oost-Europa 
in hetzelfde schuitje zaten, vond er weinig reflectie plaats op de vraag of 
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offfĳiciële contacten te verantwoorden waren. De toegenomen spanning in de 
vroege jaren tachtig vergrootte bovendien de angst dat de fragiele Europese 
veiligheidsordening gedestabiliseerd kon raken en er mogelĳ k zelfs een 
kernoorlog uit kon breken. Dit leidde ertoe dat de DGB uiterst voorzichtig 
met het Oostblok omging. De contacten met Solidarność vormden een 
zeldzame uitzondering.

De dialoog met Oost-Europa werd in sterke mate bepaald door deze 
voorzichtige, ontspanningsgerichte opstelling van de DGB en de traditionele 
kaders van de vakbondsdiplomatie. De belangrĳ kste redenen voor het aan-
gaan van de dialoog waren nationaal bepaald. Het ging om verzoening met 
Oost-Europa en het steunen van het regeringsbeleid. Hoewel de contacten 
met Solidarność buiten deze dialoog vielen, speelden ook hier nationale 
factoren een rol. In het bĳ zonder was de DGB bang dat zĳ n bemoeienis 
met Solidarność anti-Duitse propaganda aan zou kunnen wakkeren. Dit 
weerhield de centrale er niet van vroeger dan de FNV en met een gro-
tere bereidheid tot het nemen van risico’s contact met Solidarność aan 
te gaan. In al zĳ n voorzichtigheid had de DGB wel de moed de grenzen 
van de Duits-Poolse betrekkingen op te zoeken en te testen. Dat leidde 
soms tot diplomatieke rellen die de SPD niet durfde te riskeren. Terwĳ l de 
traditionele habitus van de DGB in de rest van Oost-Europa behouden bleef, 
liet Kristofffersen inzake Polen zien dat het de vakcentrale niet alleen om 
ontspanning ging.

Dat heeft een positieve indruk in Oost-Europa nagelaten. Hajnicz 
herinnert zich zĳ n ontroering toen hĳ  in 1983 bĳ  het eerste bezoek aan 
Kristofffersens kantoor ontdekte dat dat van onder tot boven vol hing met 
Solidarność-materiaal. Ook Reifff heeft goede herinneringen die contraste-
ren met zĳ n kritiek op de SPD: ‘Erwin Kristofffersen stand auf der richtigen 
Seite’, stelt hĳ  achteraf.198

198 PA Reifff – 1 (ongepubliceerd boekmanuscript). Hajnicz, Polens Wende (1995) 32. Zie voor 
verdere positieve herinneringen. ‘Protokoll der 47. Sitzung’ (1995) 236. ‘SPD. Opfer der Eitelkeit’, 
Der Spiegel (1989) nr. 39.
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