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POLENNIEUWSBRIEF 
 

Nieuwsbrief van de Polencommissie van de Immanuëlkerk te Barendrecht 
 

Nr. 21  –  31-12-2015 
 
 
 
 
      VOORWOORD  
 

Lange tijd is geen Polennieuwsbrief verschenen. De hoogste tijd dus voor een volgende editie. Er is 
inmiddels van alles gepasseerd. Lees hieronder. 
 
 
      ACTUALITEITEN  
 

Wintervakantiebijbelweek 
 
Opnieuw ging in de winter een groep naar Piotrków Trybunalski om de gemeente daar te onder-
steunen bij de vakantiebijbelweek. De reis was van 7 tot en met13 februari. De deelnemers waren 
Dirk Jan den Breejen, René en Jeroen van der Keur, Rook en Aristha Verkaik. 
Lees hieronder het verslag van Aristha: 
 
Na een voorspoedige reis van ongeveer twaalf uur kwamen we aan in Piotrków Trybunalski. We werden 
hartelijk welkom geheten door Daniël (de dominee) en zijn vrouw Ania. Al gauw werden we ook verrast 
door de komst van Kasia Löffler en even later ook door haar man Andrzej. Dat was een totale verrassing, 
want Andrzej zat eigenlijk in Engeland voor zijn werk, maar nu had hij tijdelijk geen werk en kon hij komen. 
’s Middags hebben we een rondje gewandeld door het oude centrum van Piotrków en daarna heerlijk pizza 
gegeten met familie Hale. Familie Hale is een zendingsgezin uit Amerika dat de gemeente in Piotrków 
ondersteunt.  
 
Zondag werden we hartelijk welkom geheten in de kerkdienst. Vanuit Barendrecht brachten wij de hartelij-
ke groeten over en zongen een drietal liederen: Dank u voor deze nieuwe morgen, Heer Uw licht en Uw 
liefde schijnen, Mijn Jezus mijn redder. 
De preek ging over een aantal gebeurtenissen vanuit Lukas 5. Eerst hebben we hierover een stukje film 
gezien. De wonderbare visvangst; tijdens de visvangst realiseert Petrus zich hoe heilig God is en hoe hijzelf 
is. Hij wordt een visser van mensen. God is nog steeds dezelfde.  
Jezus geneest een man met lepra door hem aan te raken. En vier vrienden brengen hun zieke bij Jezus. Zij 
dragen hem naar de Koning. Die vier vrienden hadden ook andere dingen konden doen. Maar dat deden ze 
niet. Ze waren heel vindingrijk en ervan overtuigd dat Jezus kon vergeven. Wie brengen wij bij Jezus? 
 
Van maandag t/m vrijdag was de ‘kidsclub’, zo wordt de vakantiebijbelweek hier genoemd.  
Iedere morgen rond tien uur komen de kinderen binnen. De kinderen kijken een film en langzaam druppe-
len er nog meer kinderen binnen. Wij hebben zelf ook een film meegenomen namelijk over Madurodam. 
René vertelt bij de film wat ze kunnen zien. De kinderen kijken erg geïnteresseerd. Rond kwart over tien 
gaan we met elkaar wat liederen zingen. Er wordt ook gedanst. Daarna wordt er een sketch gespeeld door 
de jongeren van de gemeente. De kinderen genieten hier erg van en wij ook hoewel we het Pools niet 
verstaan. De jongeren kunnen goed toneel spelen! Hierna is de Bijbelstudie. De kinderen worden naar 
leeftijd in twee groepen verdeeld zodat ze op verschillende niveaus Bijbelstudie kunnen krijgen. Deze week 
ging het over de wijsheid. Allerlei Bijbelteksten uit Spreuken werden deze week aan de kinderen geleerd. 
Ook de Bijbelstudies waren daarop gericht.  
Na de Bijbelstudies werden er heerlijke cakejes en koekjes geserveerd. De vrouwen in de keuken hebben 
hier altijd volop werk aan. Ze smaken heerlijk! 
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Hierna was het tijd voor wat actie: knutselen en allerlei spelactiviteiten. Deze keer stonden er weer Hol-
landse spellen op het programma. Vooral het ballon scheren vonden de kinderen fantastisch. En dan niet 
alleen ballon scheren maar ook zelf scheerschuim op hun eigen gezicht doen natuurlijk.  We hebben ons 
ook een dag met elkaar in de sporthal vermaakt. Voetballen, volleyballen, touwtrekken en nog meer. En op 
twee dagen deze week was er mogelijkheid om te schaatsen op de aangelegde ijsbaan in het naastgelegen 
parkje.  
 
Het was fantastisch de kinderen deze week zo te zien genieten en een grote glimlach op hun gezichten te 
zien! Wij hebben er met elkaar in ieder geval van genoten. 
Wilt u voor deze kinderen blijven bidden?! Ook al zijn ze uit onze ogen, ze zijn gelukkig niet uit ons hart.  
 
Op verschillende avonden waren we uitgenodigd bij mensen uit de gemeente om bij hen te eten. Bijzonder 
is het hun leefomstandigheden te zien. De meesten van hen leven in een vrij klein huis en je kunt merken 
dat ze weinig geld hebben. Erg mooi om te zien hoe gastvrij ze zijn en hoe rijkelijk de tafel gevuld staat met 
heerlijk eten. Daar kunnen wij als Hollanders zeker van leren!  
 
De week is voorbij gevlogen, wij hebben ervan genoten! Echt een aanrader voor wie nog niet in Piotrków 
Trybunalski is geweest.  
 
PS. Hieronder een foto-impressie van onze week in Polen. 
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Reis naar Łódź en Warschau 
 
In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 februari reisde familie Verkade naar Polen met een busje 
en aanhanger boordevol kleding. Die was in de weken ervoor ingezameld in onze gemeente en 
daaromheen. (Geweldig, dat zoveel mensen hieraan hadden meegedaan!) 
  
Onderweg werd Poznań enkele uren aangedaan, maar het eerste echte reisdoel was de stad Łódź. Op 
vrijdagavond nam de voorganger van de gemeente in Łódź, Jan Puchac, ons mee naar een van de arme 
gezinnen uit zijn gemeente. Een man en vrouw en twee kinderen die samen één kamer delen. Daarbij 
was ook nog een vrouw die door haar man mishandeld werd met haar baby. Dus leven en slapen daar 
zes personen in één kamer... 
 

 
 
Op zaterdagmorgen werd de helft van de meegebrachte kleding uitgeladen bij de kerk. Daarna wilde Jan 
Puchac heel graag iets van zijn stad laten zien. In de negentiende eeuw werd de stad Łódź in betrekkelijk 
korte tijd van een onbetekenend plaatsje tot een van de grootste textielindustriecentra van Europa. 
Daarna kwam een tijd van verval. Nu probeert de stad weer uit het dal te klimmen. 
Een blik op de eindeloos lange hoofdstraat, de Piotrkowska: 
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We zagen echter ook nog een wijk waarin men woont in bittere armoede. Om een indruk te geven is 
hier een foto van een trappenhuis: 
 

 
 
We zetten de reis voort en arriveerden tegen de avond in Warschau. Daar werd de rest van de kleding 
gelost. Die was bestemd voor christenen in Oekraïne.  

De dagen erna brachten we door in de hoofdstad van Polen. We bezochten een dienst van een ge-
meente van de KECh, waarin ds. Tadeusz Tołwiński uit Toruń voorging, hadden gesprekken met de 
kerkleiding en met de mensen van Voice of the Gospel, bezochten het museum van de opstand van 
Warschau in 1944 en het nieuwe, heel indrukwekkende museum POLIN, een museum voor de geschie-
denis van de Joden in Polen. 
 

 
 

het oude (herbouwde) centrum van Warschau  
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POLIN, museum voor de geschiedenis van de Joden in Polen 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Bezoek uit Toruń 
 
Op de avond van donderdag 23 april arriveerde een groep van twaalf gemeenteleden van Toruń. Ze 
gingen meteen na aankomst naar de gastgezinnen. 

De vrijdag werd voor een belangrijk deel doorgebracht in Leiden. Deze stad is al ruim 25 jaar part-
nergemeente van de stad Toruń. Vertegenwoordigers van de werkgroep die verantwoordelijk is voor 
de stedenband en van de gemeente Leiden ontvingen ons in de raadzaal van het stadhuis. Daar werd 
verteld wat de activiteiten rond de stedenband zijn en wij vertelden over onze relaties en activiteiten 
op het raakvlak van onze kerk en Polen. Daarna gaven de Leidenaren onze groep een boeiende rond-
leiding door hun stad. We lunchten bij de Burcht en er was vrije tijd. 
 

  
 

Het volgende programmapunt was een tocht door de Bollenstreek. We genoten van de kleuren-
pracht. Er werden veel foto’s gemaakt. 

De avond brachten we door in de Immanuëlkerk. Diverse gemeenteleden hadden gezorgd voor 
heerlijke gerechten. We aten, we zongen en we deden oud-Hollandse spelen. 
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Het programma van zaterdag voerde ons naar het westen: de Landtong Rozenburg vanwaar je aan 
meerdere kanten de grote zeeschepen ziet passeren, de Maeslantkering, FutureLand (het informatie-
centrum van Maasvlakte 2) en het strand. We gingen terug richting Rotterdam en wandelden over de 
Kop van Zuid en Katendrecht. We keken rond in de SS Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de 
Holland-Amerikalijn. De avond brachten de gasten door in de gastgezinnen. 

Op zondagmiddag preekte ds. Tadeusz Tołwiński over de roeping tot geestelijk onderscheidings-
vermogen in het leven van een christen. Na de middagdienst was er een zanguur van de ICC. Een 
groep mannen zong voor de gasten een uitvoering van Psalm 105. De Poolse gasten zongen enkele 
liederen voor ons en Tadeusz vertelde iets over de activiteiten van zijn gemeente. 

In de vroege ochtend van koningsdag zwaaiden we de broeders en zusters uit Toruń. Sommigen van 
hen gingen nog even Barendrecht in om iets te zien van de feestactiviteiten, anderen gingen snel de 
snelweg op op weg naar Polen. 
 

  
____________________________________________________________________________ 
 
Conferentie in Toruń 
 
Op zaterdag 9 mei was in Toruń een regionale conferentie over evangeliseren; ‘Kerk voor de buurt’. 
Ds. C.M. van Loon uit Rotterdam hield vier lezingen en preekte op zondag in de gemeente van Toruń. 
De opkomst was niet zo groot, maar de betrokkenheid wel. 
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Bezoek aan Piotrków Trybunalski 
 
Van 14 t/m 14 mei hebben Arnold Hoogenboom en Gerrit van Asselt hun jaarlijkse bezoek gebracht 
aan de gemeente van Daniel Krystoń in Piotrków Trybunalski. Ze hebben met de kerkenraad gesprek-
ken gehad over de voortgang van de kerkbouw. De bedoeling is dat het terrein om de kerk verder 
wordt afgewerkt. De volgende stap wordt mogelijk de afwerking van de kerkzaal. (Al jaren maakt de 
gemeente gebruik van een ruimte in het souterrain, die uiteindelijk bedoeld is voor jeugdwerk.) 
  
____________________________________________________________________________ 
 
Actiemarkt 
 
Op 30 mei was de jaarlijkse actiemarkt. Deze keer bestemd voor Polen en het ouderenwerk in onze 
gemeente. De veiling viel wat tegen deze keer. Maar verder was het een mooie dag met een opbrengst 
die dicht lag bij die van de meeste jaren (de topper van vorig jaar uitgezonderd). 
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Bevestiging van ds. Sebastian Lachowicz 
 
Op zondag 31 mei is Sebastian Lachowicz bevestigd tot 
predikant van de KECh-gemeente in Inowrocław. 
Sommigen van ons kennen hem, want zowel in 2013 als 
in 2014 en 2015 is de groep die schoenendozen naar 
Toruń bracht, ook in Inowrocław geweest om schoe-
nendozen te brengen bij de kleine gemeente daar. Die 
gemeente had enige tijd geen predikant, maar nu is die 
lege plek opgevuld door Sebastian.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
Vakantiebijbelweek 
 
In de zomervakantie werd weer een vakantiebijbelweek gehouden in Piotrków. Rook Verkaik ging 
erheen met drie van zijn kinderen: Aristha, Aart en Dorettha. Dorettha schreef een verslag. 
 
Zondag 16 augustus 2015 : 
Na  weken van voorbereiding gaan we eindelijk naar Polen. Om 21.15 uur vertrekken we met de auto 
vanuit Hardinxveld-Giessendam. 
 
Maandag 17 augustus 2015: 
’s Morgens om tien voor negen komen we bij de kerk in Piotrków Trybunalski aan. Na even wachten komt 
Adam er aan en later ook de familie Hale. We brengen onze spullen naar onze kamers en daarna begint de 
kidsweek.  
Iedere dag is er een toneelstuk dat over een dier gaat. De Bijbelstudie gaat over de kruisiging van Jezus. 
Ze beginnen ’s morgens met een film. Als iedereen binnen is, doen enkele jongeren van de gemeente een 
toneelstukje. Daarna volgt de Bijbelstudie. Met de Bijbelstudie gaan de jongeren en oudere kinderen uit 
elkaar.  
Na de Bijbelstudie krijgen we drinken en koek. Dan gaan we spelletjes doen en knutselen. De oudere 
kinderen gaan volleyballen in de grote achtertuin. Om half twee krijgen ze soep en brood en als ze dat op 
hebben mogen ze weer naar huis. We bespreken met de andere medewerkers de dag en doen wat voorbe-
reidingen voor de volgende dag. Dan zijn ook wij klaar en gaan ook de andere volwassenen naar huis.  
 
Dinsdag 18 augustus 2015: 
Op deze dag zijn we naar Kraków geweest.  
 
Woensdag 19 augustus 2015 
Vandaag waren er meer kinderen dan 
maandag. Er waren dertig kinderen en tien 
tieners. We begonnen weer met film en 
daarna een toneelstuk. Dan Bijbelstudie. Na 
de Bijbelstudie weer drinken, vandaag met 
koek en taart, omdat Jessica Hale jarig is. 
Vandaag gaan we naar de gymzaal, waar we 
sporten. De sporten die we onder andere 
gedaan hebben zijn: volleybal, voetbal, rek- 
en strekoefeningen, met een groot doek 
spelen, touwtje springen, frisbee overgooien. 
Nadat we allemaal moe zijn geworden, lopen  
we weer terug naar de kerk. Daar gaan we  
weer soep en brood eten.  

 

 
Donderdag 20 augustus 2015 
’s Morgens beginnen we met film, sketch, en Bijbelstudie. Daarna weer wat drinken. Daarna gaan de oudere 
kinderen slagbal spelen. De rest blijft bij de kerk spelletjes doen met water.     
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Vrijdag 21 augustus 2015 
Om tien uur film, sketch dan een presentatie 
met foto’s van de hele week. Daarna een 
bedankwoordje naar alle medewerkers en 
dan Bijbelstudie en wat drinken.                    
De oudere kinderen gaan volleyballen. De 
jongere kinderen wat spelletjes doen en 
knutselen. Om half twee staat het eten met 
de soep klaar. En om half drie hebben we de 
laatste bespreking. En dan na een hele leuke 
week komt toch het afscheid.  
Om vier uur vertrekken wij naar Nederland. 

  
____________________________________________________________________________ 
 
Conferentie van HOE in Oene 
 
Eind augustus werd voor de derde keer in Oene een conferentie gehouden voor voorgangers en 
andere leidinggevende figuren uit de gemeenten van de Evangelisch Christelijke Kerk in Polen (KECh). 
Ongeveer vijftig deelnemers maakten hiervoor de lange reis vanuit Polen. Op vrijdag en zaterdag 
werden rond het onderwerp ‘Hoe dienen we God in de kerk’ vijf lezingen gehouden door ds. J.A.C. 
Olie, ds. P.J. Visser (2), ds. J.K.M Gerling en ds. A.J. van den Herik. 
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Poolse gasten 
 
De zondag na de conferentie, 30 augustus, brachten de Poolse deelnemers door in de hervormde 
gemeenten van Oene, Wapenveld en Barendrecht. Pastor Jan Puchac uit Łódź was bij ons te gast met 
drie leden van zijn gemeente en ook Henryk Dedo, de directeur van Voice of the Gospel, met zijn 
vrouw. Zij woonden de kerkdiensten bij en na de middagdienst was er een bijeenkomst in zaal 2. Ds. 
Puchac wilde graag nadat zijn gemeente honderd schoenendozen, gebruikte kleding en anderen hulp 
ontvangen had, iets vertellen over zijn gemeente en het werk dat zijn gemeente doet onder de armsten 
van Łódź. Henryk Dedo gaf een presentatie van het vele werk dat zijn stichting Voice of the Gospel de 
laatste jaren heeft gedaan. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Schoenendoosactie 
 
Dit jaar organiseerde de Polencommissie voor de tiende keer de schoenendoosactie. Enkele kerken 
deden voor het eerst mee: De Samaritaan (PKN-gemeente in Rotterdam-Centrum), de Pelgrimskerk 
(IJsselmonde) en Waterport W4C. En ook twee scholen: Het Lichtpunt en de Rehobothschool. Mede 
hierdoor steeg het aantal met ruim dertig procent ten opzichte van vorig jaar en kwamen we uit op het 
fantastische aantal van 880 dozen. 
Meer over de schoenendoosactie en de reizen zal te lezen zijn in de volgende Polennieuwsbrief. 
 

 
 
 
 
      AGENDA  2015  
 

 data activiteiten  
2015 

  vr. 16/01 reünie van de schoenendoosreizen 
  di. 27/01 vergadering Polencommissie 
  vr. 06/02 – za. 14/02 werkvakantie (vakantiebijbelweek) in Piotrków Trybunalski 
  vr. 20/02 – di. 24/02 reis van familie Verkade naar Łódź en Warschau 
  ma. 30/03 vergadering Polencommissie 
  do. 23/04 – ma. 27/04 bezoek van een groep gemeenteleden uit Toruń 
  do. 07/05 – ma. 11/05 Paul Verkade met ds. Van Loon naar Toruń in verband met conferentie 
  do. 14/05 – zo. 17/05 Arnold Hoogenboom en Gerrit van Asselt naar Piotrków Trybunalski 
  za. 30/05 actiemarkt voor Polen 
  do. 27/08 – za. 29/08 derde conferentie in Oene voor leidinggevenden van Poolse gemeenten 
  za. 29/08 – ma. 31/08 bezoek van Henryk en Dina Dedo en vier gasten uit Łódź 
  di. 08/09 vergadering Polencommissie 
  do. 19/11 vergadering Polencommissie 
  do. 10/12 – ma. 14/12 schoenendoosreis naar Piotrków Trybunalski en Łódź 
  vr. 11/12 – ma. 14/12 schoenendoosreis naar Toruń en …  

2016 
  vr. 19/02 – wo. 24/02 reis van familie Verkade naar Łódź en Radlin 

 
 in Barendrecht  in Polen  Stichting Hulp Oost-Europa  
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      WETENSWAARDIGHEDEN  
 
Polen aan het eind van 2015 
 
Elsevier ging in het najaar op reportage in Hongarije, Polen en Roemenië. De hoofdvraag 
was: Waar komt het ontluikende nationale zelfvertrouwen in die landen vandaan? Hier 
volgt het deel dat over Polen gaat. 
 

 
 
In de herfstzon maakt Warschau een opgeruimde indruk. Gebouwen en straten zien eruit als nieuw. 
De Poolse hoofdstad met zijn 1,7 miljoen inwoners is brandschoon. Goedgeklede mensen wachten 
keurig voor het rode licht. Het is een klein wonder dat de stad en de inwoners er zo uitzien. De 
Duitse Wehrmacht en het Russische Rode Leger hebben er tijdens de Tweede Wereldoorlog alles aan 
gedaan om Warschau en zijn burgers van de aardbodem te vegen. 

Maar al onder het naoorlogse communistische bewind werd de oude binnenstad minutieus nage-
bouwd. Na de val van de Muur in 1989 maakten Europese subsidies en een snel groeiende economie 
de bouw van een majestueus zakencentrum en nieuwe infrastructuur mogelijk. 
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‘Ik houd van Warschau,’ zegt Daria Jankiel (20) op een terras in het centrum. Zij komt uit Noord-
Polen, en werkt in Brussel voor een Maltese europarlementariër. Ze is op bezoek bij een vriendin. 
Lachend: ‘Ik zocht een excuus om even naar Warschau te gaan. Ik wilde graag hier zijn voor de verkie-
zingen.’ 
 
Onderdanig 

Een dag eerder, op zondag, won de conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de absolute 
meerderheid in de Sejm, het Poolse parlement. PiS versloeg het gematigd rechtse Burgerplatform dat 
sinds 2006 aan de macht was. Jankiel is aanhanger van het Burgerplatform, maar begrijpt de nederlaag. 
Het vertrek van premier Donald Tusk (Burgerplatform) naar Brussel eind vorig jaar wordt beschouwd 
als verraad. Tusk werd op verzoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel voorzitter van de 
Europese Raad. Jankiel: ‘Hij wordt gezien als iemand die ons in de steek heeft gelaten, en als Duitser.’ 
Zijn Duitse grootvader, zijn onderdanige gedrag tegenover Merkel én zijn westers georiënteerde 
politiek werkten tegen het Burgerplatform. Tusks Brusselse toppositie is goed voor Tusk, niet voor 
Polen, zeggen zijn critici. 

PiS beloofde de 38 miljoen Polen niet alleen een harde lijn jegens Moskou, maar ook tegen Brussel. 
Polen was al langer de rechtsbuiten van de 28 EU-landen, maar niet eerder nam het zo duidelijk afstand 
van het Westen. De in Polen bekende journalist Adam Szostkiewicz weet hoe dat komt. Hij ontvangt in 
het luxe kantoor van opinieweekblad Polityka aan de rand van het centrum. Het begint te schemeren 
als hij zegt: ‘De Poolse geschiedenis is in 1939 in de ijskast gezet, net als de geschiedenis van de meeste 
andere landen die door de Sovjet-Unie zijn overheerst. In 1989 werd zij er pas weer uitgehaald. 
Sindsdien hebben wij een debat over onze identiteit. Wie zijn wij eigenlijk?’ 
 
Wehrmacht 

Tot 1989 was de blik verplicht oostwaarts gericht, na 1989 ging die vrijwillig naar het Westen. Polen 
werd lid van de NAVO (1999) en de EU (2004). Maar Polen ontdekte dat het niet geheel thuis is in het 
Westen. Jankiel: ‘Ik had altijd vertrouwen in de NAVO, maar intussen weet ik het niet zo zeker meer.’ 
Het wantrouwen is gestoeld op ervaringen uit het verleden, die alle Poolse schoolkinderen krijgen 
ingeprent in bijvoorbeeld het Warschause Opstand Museum. 

Dat moderne museum in een oude tramremise vertelt het verhaal van de Poolse opstand tegen de 
nazi’s in 1944. De Polen vreesden dat het oprukkende Rode Leger nooit meer zou vertrekken als zij 
niet zelf hun land in handen zouden krijgen. Beperkte steun van westerse landen leidde tot een neder-
laag tegen de Wehrmacht, waarna het Rode Leger de uitgeputte Duitsers makkelijk versloeg en Poolse 
strijders deporteerde. Jankiel: ‘In 1939 beloofden de Engelsen ons te steunen, maar de Duitsers liepen 
zo binnen. De Engelsen hadden helemaal niet de militaire kracht om ons te helpen.’ 

De hernieuwde Russische dreiging maakt de Polen hypernerveus. Zijn zij na Georgië (2008) en Oe-
kraïne (2014) de volgende prooi van de Russische beer? Jankiel: ‘We hebben veel geïnvesteerd in ons 
leger, maar het is veel kleiner dan het Russische. Ik zou daarom willen dat de NAVO hier bases bouwt. 
Maar dat gebeurt niet.’ 

Dus bereiden de Polen zich op het ergste voor. Een kleine ondernemer vertelt: ‘Na de Russische 
inval van Oekraïne kreeg ik een brief van het ministerie van Defensie dat ik gereed moest zijn voor 
twee of vier weken training. Ik ben 34 jaar, heb een vrouw en twee kleine kinderen en het is jaren 
geleden dat ik in dienst was. Maar als het moet, verdedig ik Polen.’ 

Daarnaast klinkt de vraag steeds luider: wat heeft de Europese Unie Polen nog te bieden? ‘We waren 
de eerste jaren blij dat we erbij hoorden,’ zegt Szostkiewicz. Het land was als een verloren zoon 
binnengehaald, het geld uit Brussel stroomde toe en Polen kregen topposities in Europese instituties. 

Maar dat is vooral praktisch. Cultureel is het land een einzelgänger gebleven. Jankiel: ‘We zijn Sla-
visch, maar niet orthodox, zoals de andere Slavische volkeren. We zijn nooit deel geweest van het 
Habsburgse Rijk, zoals de andere Midden- en Oost-Europese landen. En we zijn Noord-Europees, maar 
niet protestant.’ 
 
Glimlach 

Warschau doet aan als een Scandinavische stad. Modieus, veilig en ontspannen. Maar de Polen zijn ook 
geen Scandinaviërs. Wat zijn ze dan wel? ‘Katholiek, maar niet Rooms,’ zegt Szostkiewicz. De dramati-
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sche oproep van het Vaticaan om immigranten op te nemen, werd in Polen genegeerd. De rol en de 
invloed van de eigen katholieke kerk zijn daarentegen groot. ‘De katholieke kerk is onder het nazisme 
en het communisme een vrijplaats geweest. De Poolse identiteit is daar bewaard.’ Ontkerkelijking – ten 
gunste van liberalisme en multiculturalisme – is in Polen dan ook niet aan de orde. Dan zou Polen 
zichzelf afschaffen. En de negatieve verhalen van Polen die in westerse achterstandsbuurten met veel 
immigranten wonen, hebben hun weg naar de Poolse keukentafels gevonden. In Warschau is geen niet-
westerse immigrant te zien en dat willen ze er zo houden. 

De winnende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft dit alles begrepen. Zij probeert dan ook 
niet, zoals het Burgerplatform, zich westers voor te doen. ‘We zijn nou eenmaal een conservatief land,’ 
zegt Szostkiewicz met een glimlach. 

Zo hebben de Polen zichzelf de laatste jaren ontdekt. Als een soort Britten van het Oosten durven 
ze oppositie te voeren tegen de leidende naties in de EU, Duitsland en Frankrijk, en duidelijk te laten 
zien dat ze gesteld zijn op hun eigen, unieke religieuze en etnische cultuur. Dus daarom zeiden de 
Polen, toen Merkel een quotum wilde afdwingen om migranten over de 28 EU-landen te verdelen, 
gewoon nee. 
 
 
 
      SCHILDERIJ  
 

Ook in Polen is het nog niet echt winter. Zelfs op de hoogste bergen ligt nauwelijks sneeuw. In het 
verleden was dit vaak anders. Vooral in het oosten konden de winters lang en streng zijn met veel 
sneeuw. Hieronder een beeld daarvan. Aansluitend bij het bovenstaande artikel dat voor een deel gaat 
over het moderne Warschau, is het een winters beeld van het Warschau van weleer. 
 

 
 

Władisław Chmielinski  -  ‘Widok na Rynek Starego Miasta’ 


