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VOORWOORD

Exact een jaar is gepasseerd sinds de vorige ‘Polennieuwsbrief’. Het was een jaar waarin wat minder
voorviel op het snijvlak van de Immanuëlkerk en Polen dan andere jaren. Geen bezoek uit Polen, geen
werkvakantie vanuit onze gemeente. Wel waren er onlangs weer de schoenendoosreizen. In de vorige
brief - vrij kort na de schoenendoosreizen van vorig jaar - was van die reizen nog geen verslag opgenomen. Daarom beginnen we daar maar mee.



ACTUALITEITEN

Schoenendoosreis naar Toruń, Janikowo en Inowrocław
Martijn van Meppelen Scheppink schreef een mooi verslag. In de kerkbode heeft daarvan al een verkorte versie gestaan. Maar ook in de serie van Polennieuwsbrieven mag zijn verslag niet ontbreken. De
meeste foto’s bij dit verslag zijn gemaakt door Simone Paul uit Rotterdam.
Persoonlijk impressie van de reis naar Polen van 11 tot en met 14 december 2015.
“Midden in de winter wordt het licht, wend ik van de wereld mijn gezicht”, dichtregels van Ad den
Besten, die me te binnen schieten als de ochtend langzaam schemert boven het uitgestrekte Polen. In
de taxibus van Taxi Bakker die ik bestuur is het stil. Bijna iedereen slaapt. Gelukkig is er nog iemand
wakker en hebben we zo maar een gesprek over het leven, over moeilijke en mooie dingen, over het
geloof en de leiding van God in ons leven. De Heere is genadig en goed. Hij is de Getrouwe en zal
voorzien. Fijn en bijzonder om met elkaar als leden van de gemeente op pad te zijn.
Polen, een land dat in de afgelopen decennia een speelbal was van Duitsland en Rusland. De Duitsers hebben er in de Tweede Wereldoorlog op een verschrikkelijke manier huisgehouden. Na de
oorlog was er het communisme dat het land in een beknellende greep hield en waar ieder particulier
initiatief werd gesmoord. Polen is ook het land van het overal tegenwoordige rooms-katholicisme. Ik
was er eerder vlak na de val van de muur. Ruim 25 jaar later is er veel veranderd: meer kleur in het
straatbeeld, moderne wegen en veel meer bedrijvigheid. Tegelijkertijd is er veel armoe en sociale
achterstand bij mensen die de omschakeling naar het kapitalisme van de vrije markt niet bij konden
benen.
Op de avond van vrijdag 11 december vertrokken we met twee busjes rond acht uur bij de Immanuelkerk. Eén bus, die AA Lease ons ter beschikking heeft gesteld, zat bomvol met de prachtig versierde
schoenendozen. In totaal gaan we er, verdeeld over twee groepen, 850 naar Polen brengen. Ik behoor
tot de groep die naar onze zustergemeente in Toruń gaat: Paul Verkade, Esther Baartman, Maria
Dramountanis, Daan Duifhuizen, Marcel van de Grift, Simone Paul (van de hervormde gemeente De
Samaritaan in Rotterdam-Centrum), Leonard Verkade en Rien Wisse.
Twaalf uren later zaten we in een Pools restaurant voor een heerlijk ontbijt. Daarna was het nog
een klein uur naar de plaats van bestemming: Toruń in het noorden van Polen aan de rivier de Wisła
met een prachtig oud centrum. We zien ernaar uit de broeders en zusters van de Evangelical Christian
Church te ontmoeten. Enkelen zijn er eerder geweest. Voor anderen is het de eerste kennismaking
met Polen, Toruń en de kerk van Toruń.
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een Pools ontbijt

en cappuccino

Bij de kerk in Toruń laden we, na hartelijk te zijn begroet door de voorganger van de gemeente, de
schoenendozen met bestemming ‘Toruń’ uit, netjes gesorteerd op jongen en meisje en leeftijdsgroepen. Na een lekker bak koffie gaan we op pad en bewonderen het centrum van Toruń, dat voor een
belangrijk deel werelderfgoed is.

Aan het eind van de zaterdagmiddag is er een bijeenkomst met kinderen in de kerk die bomvol zit:
ouders en kinderen van buiten de kerk horen en zien het Evangelie. Daarna worden de schoenendozen
uitgedeeld. Het ontroert ons de kinderen met de dozen te zien, alsof ze zojuist de grootste schat op
aarde uitgereikt hebben gekregen.
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’s Avonds is er een ontmoeting met de broeders en zusters van Toruń. Wat een gastvrijheid en wat
een overvloedige maaltijd. Wat is het leuk om pratend in het Engels, Duits, en soms met handen en
voeten gesprekken te voeren. En wat een openheid is er over het geloof!

De zondagochtend staat in het teken van de kerkdienst van de gemeente in Toruń. Het is goed om
met onze Poolse broeders en zusters samen te komen rondom het Woord dat ons vandaag de adventboodschap brengt: “Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een
Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen”.
Na de maaltijd gaan we op weg naar de kerkelijke gemeente van Janikowo, een klein uurtje rijden,
waar we een ander deel van de voorraad schoenendozen gaan brengen. De ontvangst door de kleine
gemeente in de prachtige oude kerk van Janikowo is hartverwarmend. De kaarsen branden, we zingen
met elkaar en bemoedigen elkaar in Christus. En wat zijn ze ook in Janikowo blij met de schoenendozen bedoeld om uit te delen aan kinderen van buiten de kerk. Buiten is het guur, maar ons hart is
warm. Wat een geloof en liefde treffen we hier.
De weg voert ons aan het eind van de middag nog naar de gemeente van Inowrocław. Ook hier een
kleine gemeente die ons gastvrij en hartverwarmend en opnieuw met een rijk gevulde tafel welkom
heet. Snel wordt de laatste vracht schoenendozen uitgeladen. Buiten is het donker en is de lucht gevuld
met de geur van de steenkool. Samen zingen we “Hine ma tov uma nayim”: ziet hoe goed en lieflijk het
is als broeders eensgezind samenwonen. Dat hebben we hier ervaren.
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de kapel in Janikowo

… ook in Inowrocław

samen zingen van de nieuwgeboren Heer

en ook hier een maaltijd

Na het afscheid terug naar Toruń. De Polen zijn - om het met Paulus te zeggen - alleszins godsdienstig, maar missen - zo begrijpen wij - dikwijls een persoonlijke relatie met God. De kerk is voor veel
Polen slechts een kwestie van uiterlijke cultuur en godsdienstige regels.
Na een korte nacht gaan we terug naar Nederland. Rond de klok van elf uur ’s avonds komen we na
een voorspoedige reis van 1100 kilometer weer aan bij de Immanuëlkerk.

een speciaal voor ons gemaakte taart voor ons in Toruń
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De door Paul zo goed georganiseerde reis naar Polen heb ik als bijzonder en indrukwekkend ervaren. In de eerste plaats was het gezellig en fijn om met elkaar als leden van de gemeente op te trekken.
Je leert elkaar beter kennen en waarderen. Verder was het bijzonder eens mee te maken welke reis de
schoenendozen ieder jaar maken en met hoeveel vreugde deze door de kinderen in Polen worden
ontvangen. Ten slotte was er de kennismaking met onze broeders en zusters in Polen. We kunnen veel
van hun hartelijke gastvrijheid, hun openheid over het geloof, maar vooral ook hun afhankelijkheid van
de Heere God leren.
Hoewel het leven in Polen niet makkelijk is, wordt het geloofsleven van onze broeders en zusters daar
gekenmerkt door oprechte blijdschap en verwondering over de genade van God door onze Heere
Jezus Christus! Terug naar de regels van het gedicht dat in mijn gedachten was tijdens de reis naar
Polen. Ze drukken iets uit van mijn gevoel bij reis door Polen en de ontmoeting met de mensen in
Polen:
MIDWINTER

Midden in de winter wordt het licht,
wend ik van de wereld mijn gezicht
naar dat schijnsel, leef ik omgekeerd,
geef mij aan een vuur dat niet verteert.
Dorre takken wat ik doe of dicht,
– midden in de winter word ik licht.
____________________________________________________________________________

Schoenendoosreis naar Radlin, Piotrków Trybunalski en Łódz
De andere reis ging naar het zuiden en midden van Polen. Truus den Breejen en Reinier van den Berg
hebben daarvan een verslag gemaakt.
Op donderdagavond 10 december vertrokken Reinier van den Berg, Truus den Breejen, Luuk de
Pagter, Cees Versendaal en Henny Visser richting Polen. We hadden goed weer en schoten goed op,
zodat we op tijd voor het ontbijt in Radlin arriveerden. Dit is een plaats die helemaal in het zuiden ligt,
dicht bij de grens met Tsjechië.
De ontvangst was enorm hartelijk. Drie bezielde evangelisten vertelden ons hoe ze proberen mensen bekend te maken met het evangelie, maar ook dat dit heel moeilijk is. Eens was als spreker een
Amerikaan uitgenodigd en waren 500 uitnodigingen verspreid, maar er kwam niemand opdagen… Toch
gaan ze vol enthousiasme door.

Na dit eerste indrukwekkende bezoek zijn we op weg gegaan naar Auschwitz. Het is geschiedenis,
maar je kunt de angst van de Joden nog voelen als je er doorheen loopt. We hebben verschillende
barakken bekeken waarin beelden van de verschrikkelijke jaren te zien waren en spullen die de gevan____________________________________________________________________________
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genen meebrachten en daar achterlieten. Wat ontzettend indrukwekkend allemaal.
We vervolgden onze tocht en kwamen in de avond aan in Piotrków Trybunalski. Hier wachtte Daniel, de pastor van de gemeente hier, ons op. We haalden de schoenendozen voor deze gemeente en
voor Hrubieszów uit de auto en gingen vervolgens naar het gedeelte van het gebouw waar we zouden
overnachten. Daar konden we uitrusten van de lange reis en de dag nog eens doornemen.
De dominee en nog iemand uit Hubrieszów waren gearriveerd en hadden reeds de schoenendozen
ingeladen. We hadden een korte ontmoeting met hen.
De volgende morgen waren we bij twee bijeenkomsten met schoenendoosuitreiking. Kinderen die
vorig jaar een doos hadden ontvangen, deden nu een stukje of zongen een lied tijdens de bijeenkomst.
Ze zitten dankzij die uitdeling nu op de kinderclub van de kerk. Mooi om te zien wat zo’n doos uitwerkt. Ook werd verteld dat er nu een vrouw wekelijks naar de bijeenkomst komt, dankzij die schoenendoosuitdeling. Luuk gaf een presentatie over Nederland. Na de bijeenkomst zagen we glunderende
gezichtjes bij de uitdeling van de dozen.

Na deze twee enerverende momenten zijn wij de oude stad gaan bezichtigen. Aan het eind van de
middag hadden we een bijeenkomst met leden van de gemeente van Piotrków. Er stond een tafel met
koffie, thee en lekkernijen. Het was fijn om elkaar beter te leren kennen en ook om te horen wat de
drijfveren zijn van de mensen.
Na een heerlijk ontbijt gingen we naar de kerkdienst. Luuk bracht groeten en een kerstgedachte
over en Marc Hale preekte. De groep werd verdeeld over twee adressen waar overheerlijk voor ons
was gekookt.

Het volgende bezoek was Łódz. Hier werden we opgewacht door pastor Jan. Hij vertelde wat hij
deed met al die schoenendozen en hoe hij kinderen uitnodigde. En ook wat hij de ouders die meekwamen liet invullen op een papier en nadien bezocht in de hoop ze warm te maken voor het evangelie. Hij nam ons mee naar een drietal gezinnen. Het eerste appartement was erg armoedig van inrichting met slechts één kamer voor het hele gezin, en geen eigen toilet.
Het volgende gezin bestond uit een schizofrene vader, een moeder en twee kindertjes levend op 35
m2, zonder water, toilet of douchegelegenheid. We hadden hier een voedselpakket achtergelaten. Het
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laatste gezin was een vluchtelingengezin uit de Oekraïne. De man had weer werk als vrachtwagenchauffeur, maar ze kunnen niet alles zelf kopen en ontvangen de hoognodige spullen van de gemeente.

Bij terugkomst in de kerk hadden we een bijeenkomst met gemeenteleden die gevuld was met zang,
Bijbelwoorden en gebed. Daarna kregen we nog een avondmaaltijd.
De volgende morgen vertrokken we na een ontbijt in de kerk naar Nederland. De lunch gebruikten
we samen met de groep die in het noorden was geweest, in een restaurant in West-Polen. Ondertussen konden we de ervaringen van de twee reizen uitwisselen. Op maandagavond rond half tien arriveerden we in Barendrecht.
____________________________________________________________________________

Reis naar Łódź en Radlin
Voor de tweede keer reisde een deel van de familie Verkade in de voorjaarsvakantie met een bus
met aanhanger naar Polen. Er was in februari weer veel kleding ingeleverd, zodat zowel de bus als
de aanhanger ‘tot de nok’ gevuld waren. Vrijdagmorgen vertrokken we en rond elf uur in de avond
bereikten we de grote stad Łódź. De volgende morgen hadden we gelegenheid om wat in de stad
rond te kijken, want de voorganger, Jan Puchac, was met zijn gezin in het zuiden bij familie van zijn
vrouw geweest en maakte die dag de terugreis. ’s Middags konden we elkaar ontmoeten. Ook
enkele gemeenteleden waren naar de kerk gekomen voor een ontmoeting met ons, onder wie een
echtpaar dat gevlucht was uit Oekraïne.
Nadat alles uitgeladen was, ging de reis verder naar het zuiden. Daar was een jaar eerder een
nieuwe gemeente ontstaan. Een voormalige kroeg was omgebouwd tot een kerkgebouwtje. Dat was
in de omgeving niet onopgemerkt gebleven. Een plaatselijke krant wijdde er een artikel aan. De
Immanuëlkerk en stichting HOE hadden financieel bijgedragen om de verbouwing mogelijk te
maken.
Op zaterdagavond hadden we een ontmoeting met twee leden van de kerkenraad en op zondagmorgen met de gemeente. Beide ontmoetingen waren heel hartelijk. Men toonde zich dankbaar
voor de ontvangen ondersteuning, waarbij men uiteenzette hoe alles was verbouwd. Ook was er
een heerlijke maaltijd met de gemeenteleden.
Daarna bleven we nog een paar dagen in de omgeving. Radlin ligt in een heuvelachtig gebied op
de grens met Tsjechië. Op enige afstand zijn er bergen met skioorden. In en om Radlin is veel
mijnbouw. Een probleem is dat de laatste tijd de kolen die vanuit Rusland geïmporteerd worden,
voordeliger zijn, waardoor de werkgelegenheid in dit gebied sterk is afgenomen.
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de gemeente in Radlin

____________________________________________________________________________

Reis naar Łódź en Warschau
Een jaar geleden bestond Głos Ewangelii (Voice of the Gospel) vijftig jaar. Dat is gevierd in grote
dankbaarheid op zaterdag 7 mei. Rein van der Have, Luuk en Erwin de Pagter, Cees Versendaal en
Paul Verkade waren erbij. Iets over hun reis.
Op de avond van Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei, vertrokken Rein, Cees en Paul met een
volle bus naar Polen. De volgende morgen bereikten ze rond half elf de kerk in Łódz waarmee we
contacten onderhouden. Hier werd een glijbaan afgeleverd die dankbaar gebruikt wordt bij het
kinder(evangelisatie)werk van deze gemeente.

bij de kerk in Łódz

Na gesprekken en een maaltijd ging de reis verder naar Piotrków Trybunalski. Bij Daniel en Ania
Kryston ontmoetten we Arnold en Karin Hoogenboom die een week in Polen waren. We brachten
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hier een bezoek en een matras voor het kerkgebouw. Daarna volgde het laatste deel van de reis:
naar Warschau. Daar arriveerden die avond ook Luuk en Erwin.
Op zaterdagmorgen en –middag hadden we de gelegenheid een en ander van Warschau te bekijken. Henryk Dedo, de directeur van VoG, nam ons mee naar het Koninklijk Paleis in de binnenstad.
Daar was te zien hoe het paleis vroeger functioneerde, in de Tweede Wereldoorlog totaal verwoest was en daarna weer in oude luister is hersteld.

het koninklijk paleis

POLIN

We wandelen door het oude, herbouwde centrum en bezoeken POLIN, het nieuwe museum
over de geschiedenis van de joden in Polen. Op deze zaterdag is het in de stad een grote drukte; er
is een massale demonstratie tegen het beleid van de regering.
Op zaterdagavond is het gala in een gebouw in het noorden van Warschau. In diverse interviews
wordt de geschiedenis van VoG naar voren gebracht. Daarna is er een optreden van Ballet Magnificat, een Amerikaans balletgezelschap dat evangeliseert door middel van balletvoorstellingen. Deze
avond geven ze een voorstelling over de gelijkenis van de verloren zoon. De avond wordt besloten
met een receptie.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van VoG stuurde Henryk Dedo ons woorden van dank:
„Ik wil het op z’n Pools zeggen: Bóg zapłać (God zal u belonen) namens talloze Poolse mannen en
vrouwen die kunnen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus via radiogolven dankzij uw gulhartigheid.
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Ik wil u bedanken namens jonge mensen uit arme families die voor het eerst echt op vakantie konden gaan en luisteren naar het goede nieuws dat niet alleen hun huidige leven veranderde, maar ook
hun eeuwige bestemming.
Ik weet dat we op een dag zullen horen over veel mensen die in de hemelse heerlijkheid mogen
delen, doordat een anonieme Nederlandse christen besloot iets te offeren van zijn tijd, gedachten, geld
en gebeden. Wij danken God voor ieder van jullie.”

Op zondagmorgen bezochten we de kerkdienst van een van de twee gemeenten in Warschau van
de Evangelical Christian Church, waartoe ook alle andere ons bekende gemeenten behoren. Ook in
deze dienst werd God dank gebracht voor alle hulp en zegen die VoG gedurende vijftig jaar bij haar
werk had ervaren. In de kerkdienst ontvingen we ook groeten voor onze gemeente en de stichting
Hulp Oost-Europa.

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

Actiemarkt
Op 28 mei was er voor de tiende keer een actiemarkt in en bij onze kerk. Het werd een dag met mooi
weer, ondanks de dreiging die er was geweest van regen. Qua opbrengst werd het geen hoogtepunt. Er
waren minder bezoekers dan vorige jaren en de opbrengst was ook lager. Wellicht doordat er te veel
dingen tegelijk georganiseerd waren in dat weekend. Maar de Polencommissie is dankbaar voor alle
inzet, voor de mensen die naar de markt kwamen en voor het bedrag van circa 3000 euro dat met alle
activiteiten werd ingezameld voor ons werk in Polen en voor het werk van Licht op Zuid.
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____________________________________________________________________________

Nog meer reizen
In november en december zijn weer drie groepen op pad geweest naar Polen. Maar daarover meer in
de volgende Polennieuwsbrief.
____________________________________________________________________________

Wintervakantiebijbelweek in Piotrków Trybunalski
Dirk Jan den Breejen, René van der Keur, Marlies Monster en Aristha Verkaik hopen in januari opnieuw naar Piotrków Trybunalski te reizen om de gemeente daar te helpen bij de wintervakantiebijbelweek. We hopen dat ze weer een voorspoedige reis zullen hebben en goede contacten in onze
zustergemeente.
____________________________________________________________________________

Nieuwe reis naar Łódź en Radlin
Opnieuw hoopt een deel van familie Verkade in februari naar Łódź en Radlin te reizen, onder andere
om gebruikte kleding te brengen. Volgens Jan Puchac, de voorganger in Łódź, is daaraan nog steeds
dringend behoefte onder leden van zijn gemeente en anderen met wie zijn gemeente contacten heeft.
Ook nog goed draagbare (kinder)schoenen, kinder- en babykleren zijn welkom.
Wie hiervoor gebruikte kleding wil meegeven, kan dat doen door die in (stevige) zakken op de galerij te deponeren (met erop een papier met ‘POLEN’) of bij Menno en Angela te brengen (Arnhemseweg 31, tel. 0180-558583) of door die op zondagmorgen 12 februari mee te brengen naar de kerk. Dan
staan Lydia en Paul op de parkeerplaats tussen de kerk en sporthal Aksent om spullen in ontvangst te
nemen.
____________________________________________________________________________

Bezoek uit Piotrków Trybunalski en Hrubieszów
Voor het vierde weekend van april staat een bezoek gepland van een groep gemeenteleden uit Piotrków Trybunalski en een groep uit Hrubieszów. In totaal verwachten we circa twintig gasten. Uit de
gemeente van Piotrków is in 2009 en 2013 al een groep bij ons te gast geweest. Uit Hrubieszów
hebben we alleen Marek en Ewa Pyra, de voorganger en zijn vrouw te gast gehad. We hopen weer
over voldoende gastgezinnen te kunnen beschikken en onze gasten een interessant programma voor te
zetten.
____________________________________________________________________________

Samenstelling Polencommissie
In de achterliggende periode is de samenstelling van de Polencommissie enkele keren gewijzigd. Sinds
enige tijd hebben we weer een lid van de jeugdvereniging in ons midden: Kevin van der Keur. Hij is niet
onbekend met Polen; in de afgelopen jaren is hij er al verschillende keren geweest.
Toen Cees Versendaal is toegetreden tot de kerkenraad, heeft hij de vertegenwoordiging van de
diaconie in onze commissie op zich genomen. Vanaf het begin van de contacten vanuit de Immanuelkerk met Polen is hij erbij betrokken geweest. Hij maakte zowel de eerste schoenendoosreis als de
kennismakingsreis naar Hrubieszów mee. En ook dit jaar is hij alweer twee keer in Polen geweest. De
participatie in de Polencommissie is bij hem dus in goede handen.

____________________________________________________________________________
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AGENDA 2016
data
vr. 19/02 – wo. 24/02
vr. 18/03
do. 05/05 – ma. 09/05
za. 28/05
ma. 06/06
do. 22/09
vr. 20/02 – di. 24/02
ma. 21/11
do. 08/12 – ma. 12/12
vr. 09/12 – ma. 12/12
za. 21/01 – za. 28/01
…/01
vr. 24/02 – wo. 01/03
do. 20/04 – ma. 24/04
do. 07/09 – za. 09/09

activiteiten
2016
reis van familie Verkade naar Łódź en Radlin
vergadering Polencommissie
reis naar Łódź en Warschau (25-jarig bestaan van VOG)
actiemarkt
vergadering Polencommissie
vergadering Polencommissie
reis naar Hrubieszów, Zamość en Żyrardów
vergadering Polencommissie
schoenendoosreis naar Radlin, Piotrków Trybunalski en Łódz
schoenendoosreis naar Toruń, Inowrocław en Żnin
2017
werkvakantie (vakantiebijbelweek) in Piotrków Trybunalski
vergadering Polencommissie
reis van familie Verkade naar Łódź en Radlin
bezoek van een groep gemeenteleden uit Hrubieszów en Piotrków Tryb.
vierde conferentie in Oene voor leidinggevenden van Poolse gemeenten

in Barendrecht



in Polen

Stichting Hulp Oost-Europa

WETENSWAARDIGHEDEN

De politieke situatie in Polen
Sinds het najaar van 2015 heeft in Polen een partij die negen jaar in de oppositie had gezeten, de
absolute meerderheid in het parlement. Dat geeft de mogelijkheid zich niets gelegen te laten liggen aan
de meningen en wensen van andere partijen. Deze partij, Prawo i Sprawiedliwość, afgekort PiS (Recht
en Rechtvaardigheid) is een conservatief-nationalistische partij, de vooral opkomt voor de oude
katholieke waarden. De meningen over deze partij en de regering die deze partij gevormd heeft, lopen
in Polen sterk uiteen. Zo ook onder de mensen met wie wij contacten onderhouden. ‘Europa’ heeft
heel veel moeite met de stappen die deze regering al heeft gezet en nog wil zetten.
Het is, gezien de weerstand die dit kabinet oproept, nagenoeg zeker dat Polen over drie jaar een
heel andere regering heeft, maar helemaal zeker is dat de PiS er tot die tijd zoveel mogelijk aan zal
doen om haar wensen om te zetten in daden.
Hieronder volgen twee artikelen: een commentaar uit het ND en een artikel uit het RD.
_____________________________________________________________________________

Commentaar: Polen glijdt steeds verder weg
Wie wil weten hoe het is gesteld met de democratie in een land, doet er goed aan een blik te werpen
op de persvrijheid. Hoe indringender deze wordt beknot, des te autocratischer of dictatorialer het
betreffende land. De Sovjet‐Unie, nazi‐Duitsland, de naoorlogse Oostbloklanden, Rusland, Turkije –
de namen spreken voor zich en helaas is deze lijst verre van compleet.
Niets wijst erop dat het in Polen, lid van de Europese Unie, op dit punt de goede kant opgaat. Bij het
parlementsgebouw in de hoofdstad Warschau gingen dit weekeinde duizenden mensen de straat op,
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omdat het kabinet de parlementaire pers aan banden wil leggen.
De conservatief‐nationalistische regering wil dat per 1 januari nog maar vijf geselecteerde tv‐
zenders verslag mogen doen van debatten in het parlementsgebouw. Ook mag slechts een beperkt
aantal journalisten tegelijk binnen zijn. Hiermee knaagt Polen aan de ruggengraat van de democratie.
Het is het zoveelste signaal dat EU‐lid Polen dreigt weg te glijden in een autocratisch bestuur en
afstand neemt van oude Europese normen en waarden. Want de aanval op de persvrijheid is geen
incident.
Al langer probeert de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, die een meerderheid
heeft, zeggenschap over de samenleving te krijgen. De regering zet tegenstanders weg als landverra‐
ders en vorig jaar voerde het kabinet verontrustende ‘hervormingen’ door bij het grondwettelijk hof.
Veranderingen die, samengevat, een aanval zijn op de rechtsstaat.
Recht en rechtvaardigheid lijken verder weg dan ooit nu Polen wordt geregeerd door een partij met
juist deze naam. Dit gebeurt dus wanneer politici de essentie van de rechtsstaat schofferen en met hun
vingers aan bijvoorbeeld de rechterlijke macht komen.
In de zogenoemde Criteria van Kopenhagen beloven EU‐landen de democratie en de rechtsstaat te
waarborgen. Daaronder valt ook de persvrijheid.
‘Burgers moeten kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid van de pers als we willen dat onze
democratieën goed functioneren’, zei vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie
eerder dit najaar.
Het is duidelijk dat Polen afdrijft van de Europese gemeenschap. Doelbewust, zo valt op te maken
uit eurokritische uitspraken van regeringsleden.
Neemt de EU zichzelf serieus als waardengemeenschap, dan kan het niet anders of Warschau wordt
door Brussel aangepakt. Dat vergt veel diplomatie. Maar om de EU geloofwaardig te houden, kunnen
de Europese bestuurders de ontwikkelingen in Polen niet over hun kant laten gaan.
Ruurd Ubels | ND | 19-12-2016

beeld van de demonstratie op 7 mei
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Hoe de Poolse regering alles wil beheersen
In Polen heeft een kleine elite overal zijn tentakels. Een interne strijd op de universiteit van War‐
schau is daar een illustratie van. Er leeft een angstcultuur om afgestraft te worden vanwege kritiek.
Het leek de bestorming van de Bastille, toen Poolse demonstranten vrijdag regeringsleiders in het
parlementsgebouw insloten. De parlementariërs zaten als ratten in de val. Met fors geweld greep de
politie om vier uur ’s nachts in. Demonstranten zijn het hele weekend blijven protesteren tegen nieuwe
besluiten van de Poolse regering.
Ondertussen nadert de grootste crisis van het land een hoogtepunt, nu de hoogste rechter, Andrzej
Rzeplinski, maandag afzwaaide. Hij beëindigde zijn termijn als voorzitter van het constitutioneel hof
om vermoedelijk plaats te maken voor een regeringsgezinde opvolger. Zo kan de regeringspartij Recht
en Rechtvaardigheidpartij (PiS) de werking van het orgaan nog beter frustreren.
Het begon met de weigering van president Andrzej Duda om drie rechters te beëdigen. Vervolgens
maakte een geraffineerde lapjedeken aan maatregelen het hof vleugellam. „Ze hebben het heel kundig
gespeeld”, zegt Jakub Urbanik, hoofd van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis aan de universiteit van
Warschau. Hij vindt dat zijn universiteit stelling moet nemen in het publieke debat. „De belangrijkste
democratische principes worden bedreigd. We hebben de verplichting om te zeggen: Dit is fout.”
Verdeeldheid
Zijn voorstel resulteerde in een flinke rel. Urbanik was een van de bedenkers van drie publieke state‐
ments die de universiteit heeft uitgestuurd. Vorige week nog, in een officiële resolutie, veroordeelde
het de „schending van de grondwettelijke orde van de Poolse staat.”
De regering reageerde woedend: het was „rebellie” en een „duidelijke schending van de acade‐
mische standaarden.” Ook binnen de universiteit was er geen unanieme steun voor het plan. In een
parlement van hoogleraren en studenten stemden 50 mensen voor, 25 tegen en niet minder dan 29
blanco.
De verdeeldheid heeft deels te maken met een existentiële vraag – wat is de taak van een universi‐
teit? – maar nog meer met belangenverstrengeling. Vrijwel alle hoogleraren bekleden hoge functies in
het parlement, de rechtspraak of het bedrijfsleven. Sommigen doen dat in regeringsgezinde sferen,
anderen juist in het kamp van de oppositie.
„We hebben een Europarlementariër, een onderminister, de president van de Hoge Raad, twee
voormalige rechters van het constitutioneel hof en drie huidige rechters”, somt Urbanik op. „Hier
zitten allemaal beleidsmakers, mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Die hebben
overal tentakels.”
Het ideologische schisma laat zijn sporen na. De hoge heren keuvelen met elkaar op bedrijfsfeest‐
jes, maar die vriendschappelijkheid blijkt schijn. „De sfeer heeft bizarre vormen aangenomen”, zegt
Urbanik.
Ook onder studenten is de sfeer apart. Ze praten weinig over politiek. „Als je dat wel doet, zet je
persoonlijke relaties op het spel”, legt een van hen uit. „Natuurlijk laten sommige mensen van zich
horen, maar de meerderheid houdt zich koest.” Dat laatste is ook een voorwaarde voor carrière‐
perspectief. Wie niet onder aan de ladder wil bungelen, moet kleur bekennen en zich achter de rege‐
ring scharen.
Urbanik kan moeilijk begrip opbrengen voor de apathie. Het kostte hem de grootste moeite om
handtekeningen op de campus te verzamelen. Een persoonlijke vriend van hem weigerde te tekenen,
omdat zijn advocatenbureau staatsbedrijven als klant heeft. „Hij wilde die belangen niet op het spel
zetten. Ik werd er ziek van”, zegt Urbanik. „Het ontbreekt velen aan moed. Je zou van advocaten, rijke
mensen, anders verwachten.”
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Urbanik ziet het als onderdeel van een patroon. Zo willen sommigen zich niet uitspreken omdat het
ministerie de financiën van de universiteit zou kunnen korten. „Steeds meer mensen gaan met de
stroom mee, ze accommoderen. Dat is het vuile eraan.”

president Andrzej Duda

de Poolse regering onder leiding van Beata Szydłło

Corstens: Mijn hoop is weg
Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad, was vier weken gasthoogleraar aan de univer‐
siteit van Warschau. Hij vertrekt vandaag.
„Als de Hoge Raad zegt: Nederland is aansprakelijk voor Srebrenica, dan zegt Rutte: Oké, dan gaan
we ermee aan de slag, al ben ik het er niet mee eens. Maar de Poolse regering weigert voor haar
nadelige vonnissen uit te voeren. Ik verwacht dat het nog erger worden. Het hof zal vanaf volgend jaar
overheerst worden door regeringsgezinde kandidaten.
Omdat één partij de meerderheid heeft in zowel parlement als Senaat, blijft er bijzonder weinig
controle over. Dit is het einde van een evenwicht tussen de machten. Ik had de hoop dat de regering
wel zou bijdraaien als de Europese Commissie stevig zou optreden. Maar die hoop is weg.”
Jannes van Roermund | RD | 21‐12‐2016

beeld van een demonstratie in december
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SCHILDERIJ

De mensen die midden november in het oosten van Polen waren, zagen daar een laagje sneeuw. De
eerste vijftig kilometer van de terugreis moest voorzichtig worden gereden. De groep die in december
Radlin bezocht, zag ook daar sneeuw.
Bij dit seizoen van sneeuw en kou sluit het onderstaande schilderij aan. Het is een winters gezicht
van het hoofdplein in het centrum van Kazimierz Dolny, een pittoresk stadje gelegen aan de Wisła
tussen Kraków en Warschau en ook tussen Piotrków Trybunalski en Hrubieszów. De vier die in
november Hrubieszów bezochten, maakten op de heenreis een omweggetje om in deze stad een
ontbijt te gebruiken en een wandeling te maken. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Krzysztof Michalski - ‘Winter in Kazimierz’
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