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Van Silezië naar Pommeren
Omzwervingen langs Oder en Neiße
Achtergrond - 19 mei 2005

(19 mei 2005) Aan de Oder-Neiße-grens en ver daaromheen liggen de
trauma’s van de Pools-Duitse geschiedenis voor het oprapen.
Tegelijkertijd biedt dit grensgebied een blik op een rijk cultureel
verleden en op een dynamische nieuwe tijd in Europees verband. Een
reis van Silezië naar Pommeren maakt dat op fascinerende wijze
duidelijk.
‘Onderhandelen over de prijs mogelijk!’, meldt een groot bord dat bij een Pools
wisselkantoortje aan de grens met de Bondsrepubliek staat. Maar onderhandelen
over de wisselkoers met een paar maanden Poolse les op zak is vragen om
moeilijkheden: de vrouw achter het loket spreekt namelijk geen woord Engels of
Duits. Is dit de Europese Unie? Jazeker, al een jaar lang ligt Polen in het verenigde
Europa. Maar nog altijd zit het Pools-Duitse grensgebied vol ongemakken en
wederzijdse misverstanden. Dat is de erfenis van het woelige politieke verleden.
Dit verleden is langs de rivieren Oder en Neiße springlevend.
Bijvoorbeeld in Wrocław, het eerste reisdoel en ook hetgene dat het verst van de
grens ligt. De stad aan de Oder heette tot 1945 Breslau, was de hoofdstad van het
Pruisische Silezië en de grootste Duitse stad ten oosten van Berlijn. De
vooroorlogse stoomtrein deed over de rit vanuit Berlijn een paar uur minder dan
de zes uur die de huidige sneltrein nodig heeft. De ‘Festung Breslau’ was in het
oorlogsgeweld van 1945 ten onder gegaan. De verdreven Duitsers werden
ingewisseld voor Polen die merendeels onvrijwillig vanuit onder meer de regio
rond het nu Oekraïense Lviv (Lemberg) naar dit nieuwe westen van Polen waren
getransporteerd.
Deze volksverhuizing volgde op de Conferentie van Potsdam, komende zomer
precies zestig jaar geleden. Polen was in 1945 een paar honderd kilometer naar
het westen opgeschoven. In het Pools geworden Wrocław werd korte metten
gemaakt met het Duitse erfgoed. Gebouwen die nog te redden waren geweest,
werden door het communistische regime vernietigd of als stapels bakstenen naar
Warschau getransporteerd.
Sinds 1990 heeft Wrocław een nieuwe culturele revolutie ondergaan. De stad durft
haar Duitse gezicht weer te tonen. Een goed voorbeeld is de universiteit, die
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volgens de leer van de Poolse Volksrepubliek in 1946 zou zijn opgericht, maar na
de Wende haar oprichtingsdatum naar 1703 heeft terugveranderd en haar oude
Duitse Nobelprijswinnaars koestert. In Klub PRL aan de inmiddels fraai herstelde
Rynek, de grote Markt, wordt ‘Ostalgie’ op z’n Pools bedreven: het café is speels
volgestopt met communistische parafernalia.
Kapotte bruggen
De Duits-Poolse dubbelstad Frankfurt/Oder en Słubice staat model voor het
dynamische heden. Er zijn mooiere steden aan de rivier, zoals Görlitz aan de
Neiße dat met haar Poolse overzijde Zgorzelec in de race is voor culturele
hoofdstad van Europa. En gekkere steden, zoals Eisenhüttenstadt met haar
arbeiderswoningen in ‘Stalin-barok’. Maar interessantere steden dan
Frankfurt/Słubice zijn er niet aan de grensrivier.
Zijn grensoverschrijdende Viadrina-universiteit wordt geleid door Gesine Schwan,
die vorig jaar de sprankelende regeringskandidate voor het bondspresidentschap
was. De universiteit brengt veel onconventionele, Europees denkende
wetenschappers en studenten voort, zoals de hoogleraar Karl Schlögel, die ook in
Nederland naam heeft gemaakt met prikkelende boeken als ‘Promenade in Jalta’
en ‘Die Mitte liegt ostwärts’. Een minpuntje: Słubice vierde zojuist zijn ‘zestigjarig
bestaan’, terwijl deze voormalige wijk van Frankfurt vele – vervallen – Duitse
huizen over heeft en het Poolse stadje zich een paar jaar geleden nog trots de
status van oude Hanzestad aanmat. Een pluspuntje: over zulke ongerijmdheden
wordt ook in intellectueel Słubice lacherig gedaan.
Via de schitterende Oderdelta, een beschermd natuurgebied dat evenwel door
plannen voor een nieuwe snelweg naar Polen wordt bedreigd, en een nachtje op
een heus Junker-Gutshof in Duits Voorpommeren, wordt ten slotte Szczecin
bereikt. De verwaarloosde stad begint nu weer mondjesmaat naar het westen te
kijken. Voor vele Duitsers in het lege Voorpommerse land, dat steeds leger wordt
omdat er geen werk is, biedt ‘Stettin’, de meest nabije grote stad, een
toekomstperspectief. Omgekeerd kopen de nieuwe rijken van Szczecin graag een
huisje aan de Duits-Pommerse kust. Aan beide kanten van de grens leven echter
ook grote angsten over deze ontwikkelingen, die met clichés over en weer worden
gevoed. Hier kunnen het onderwijs en een beetje grenservaring wonderen doen.
Annemieke Hendriks is freelance journaliste in Berlijn. Van haar hand verschijnt
rond 1 juni het boek ‘Gespleten land – Omzwervingen langs Oder en Neiße’
(uitgeverij Bas Lubberhuizen), dat mede tot stand kwam met het
Duitslandprogramma Hoger Onderwijs.
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Naar aanleiding van dit boek organiseert het Duitsland Instituut Amsterdam in
samenwerking met uitgever Bas Lubberhuizen en Annemieke Hendriks een reis
met ongeveer 25 gasten van Wrocław naar Szczecin.
Op 14 juni vindt op het DIA naar aanleiding van ' Gespleten land' een debat plaats
met Poolse, Duitse en Nederlandse gasten.
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